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Пленарне засідання 
 
 
УДК 657.1 

 
О.О. КАНЦУРОВ, к.е.н., 

начальник Управління методології бухгалтерського обліку 
Міністерства фінансів України 

 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 
Розвиток соціально-економічних відносин та форм госпо-

дарювання, висока динаміка господарської діяльності зумовлю-
ють високі темпи і незупинний характер процесу модернізації 
господарського механізму, що висуває нові завдання перед бух-
галтерським обліком, вирішення яких потребує розширення меж 
його традиційної парадигми. Необхідним є застосування нових 
методів дослідження, які використовуються суміжними науками і 
які мають міждисциплінарний характер. 

Однією з потужних рушійних сил розвитку економічної 
думки сьогодення є інституціональна парадигма, але її вплив на 
дослідження у сфері бухгалтерського обліку залишається не-
значним.  

Дослідженням бухгалтерського обліку в контексті 
інституціональної парадигми присвячені праці Кірейцева Г.Г., 
Жука В.М., Петрука О.М., Гудзинського О.Д., Савчука В.К. та 
інших. Проте дискусійними питаннями залишаються визнання 
бухгалтерського обліку соціально-економічним інститутом та 
врахування інституційних чинників при аналізі тенденцій і 
визначенні шляхів розвитку бухгалтерського обліку. 

Дослідження бухгалтерського обліку на засадах 
інституційної парадигми дає можливість сформувати нове його 
бачення не пов’язане з розглядом лише або як системи, або як 
процесу. 
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Інститути є наріжним каменем інституціональної парадиг-
ми, яка вважає, що індивідууми та суб’єкти господарювання, 
зокрема в економічній сфері, взаємодіють через соціально-
економічні інститути. Під соціально-економічним інститут, ми 
розуміємо, систему формальних (законодавчо-нормативних) 
та/або неформальних (марально-етичних) правил спрямованих на 
впорядкування певної соціально-економічної сфери (забезпечен-
ня передбачуваності поведінки індивідуумів та суб’єктів 
економічних відносин у її межах), які через обмеження поведінки 
індивідуумів та суб’єктів економічних відносин визначають 
взаємовідносини між ними, у сукупності з механізмами забезпе-
чення дотримання відповідних правил, а також органами (уста-
новами, організаціями), які забезпечують їх реалізацію. 

Видатний вчений проф. Я.В. Соколов в своїх працях наго-
лошував на тому, що бухгалтерський облік це соціальний вид 
діяльності, невідривно пов'язаний з особою бухгалтера, зокрема 
він зазначає: "Облік являє собою тільки штучне розширення 
людської пам’яті. У примітивних господарствах увесь обліку 
вміщується у голові бухгалтера, у більш складних – голови не 
вистачає, але інформація зафіксована на яких-небудь носіях, по 
суті є продовженням пам’яті. Звідси витікає висновок: бухгал-
терський облік будь-то рахівництво та/або рахункознавство     
ведеться не на папері і не на магнітних носіях, а в головах людей, 
в їх пам’яті і в їх серцях"1. Визнання соціального характеру 
бухгалтерської діяльності є передумовою визнання бухгалтерсь-
кого обліку соціально-економічним інститутом. 

Аналіз законодавства свідчить, що нормативне регулюван-
ня бухгалтерського обліку включає дві взаємопов’язані форми – 
державне (національне) та міжнародне. Державне нормативне 
регулювання реалізується шляхом схвалення законів, прийняттям 
інших нормативно-правових актів, які визначають правила у 
сфері бухгалтерського обліку. Міжнародне регулювання бухгал-
терського обліку здійснюється за межами правової системи     
України та застосовується з дозволу держави та у порядку нею 
                                                 
1 Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и стати-
стика, 2005. – 496 с. - С. 16 
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визначеному. Сукупність законодавчих та нормативно-правових 
актів, які регулюють сферу бухгалтерського обліку, спрямовано 
на забезпечення передбачуваної поведінки бухгалтерів, мене-
джерів та суб’єктів господарювання задля формування якісної 
інформації про стан та результати діяльності господарюючих 
одиниць, тому за своїм змістом вони є формальними правилами з 
точки зору інституційної парадигми.  

Наука і освітня діяльність у сфері бухгалтерського обліку, 
облікова практика та організована професійна спільнота форму-
ють поведінку бухгалтерів при здійсненні ними професійних 
обов’язків, а норми через які здійснюється такий вплив 
відповідають змісту неформальних правил. Наука і освіта є базо-
вими чинниками, які визначають правила у цій сфері і виконують 
такі основні функції: збереження інституціональної пам’яті, 
дослідження змін і тенденцій, здобуття нових знань та створення 
умов для їх реалізації у господарській практиці. Облікова прак-
тика найбільше впливає на формування усталеної моделі 
професійної поведінки бухгалтера в межах конкретного 
підприємства та є визначальною при організації бухгалтерського 
обліку. Професійна етика, яка культивується громадськими орга-
нізаціями при обмеженому поширенні, має великий потенціал, 
так само як й громадський рух у бухгалтерській професії. 

Наведені результати досліджень доводять, що поведінка 
бухгалтерів, менеджерів, суб’єктів господарювання у сфері бух-
галтерського обліку регулюється формальними правилами та 
формується під впливом неформальних правил.  

Механізм дотримання формальних правил у сфері бухгал-
терського обліку заснований на примусі та спрямований як на 
бухгалтерів, менеджерів й інших посадових осіб, так й на 
суб’єктів господарювання, найбільш ефективним в ринкових 
умовах механізмом контролю є аудит. Механізми дотримання 
неформальних правил поведінки та санкції за їх порушення у 
сфері бухгалтерського обліку, як і самі правила, носять мараль-
но-етичний характер. 

З огляду на викладене бухгалтерський облік це окремий    
соціальний вид діяльності з отримання, обробки і поширення    
економічної    інформації,   поведінка     бухгалтерів,    менеджерів,     
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інших  посадових осіб та суб’єктів господарювання у цій          
сфері регулюється спеціальними правилами (формальними і нефо-
рмальними) та має відповідні механізми забезпечення їх дотри-
мання, а відповідно може бути визнана соціально-економічним 
інститутом.  

Відтак при визначенні розвитку бухгалтерського обліку 
слід враховувати вплив інституційних чинників, зокрема оптимі-
зацію трансакційних витрат, компліментарність з базовими ін-
ститутами та інститутами одного рівня, внутрішню узгодженість 
між елементами інституту (формальними і неформальними пра-
вилами) тощо. 

Ефективність інституту визначається рівнем пов’язаних з 
ним трансакційних витрат. Інституціональною парадигмою роз-
глядають два види витрат трансформаційні та трансакційні. 
Трансформаційні витрати пов’язані з трансформацією чинників 
виробництва у товар, тобто витрати виробництва, а трансакційні 
пов’язані із взаємодією з учасниками економічних відносин на 
всіх стадіях обігу капіталу. 

Саме зменшення рівня трансакційних витрат є визначаль-
ним чинником сучасного етапу реформ пов’язаного із запровад-
женням міжнародних стандартів фінансової звітності та перетво-
рення бухгалтерського обліку в єдину базу економічної 
інформації на підприємстві. Це дозволить уникнути паралельно-
го ведення декількох видів обліку та складання декількох 
комплектів фінансової звітності для потреб різних користувачів.  

Для забезпечення запровадження міжнародних стандартів 
фінансової звітності внесено зміни у законодавство, які дозволя-
ють застосовувати лише один пакет стандартів або національних, 
або міжнародних при складанні фінансової звітності, а також   
визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток 
підприємства.  

Законом України "Про внесення змін до Закону України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 
№ 3332-VI врегульовано порядок застосування учасниками 
фінансового ринку міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Так, починаючи з 2012 року вітчизняні підприємства, насамперед 
публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також 
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підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, 
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, склада-
тимуть фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність 
безпосередньо за міжнародними стандартами фінансової 
звітності, тобто за правилами, зрозумілими іноземним інвесторам 
та партнерам. Інші підприємства самостійно визначають 
доцільність застосування міжнародних стандартів для складення 
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. 

Застосування міжнародних стандартів знижує рівень 
трансакційних витрат національної економіки в цілому, що ма-
тиме наслідком підвищення її інвестиційної привабливості, над-
ходження іноземних інвестицій та спрощення залучення капіталу 
вітчизняними підприємствами на міжнародних ринках. 

Одночасно із запровадженням міжнародних стандартів 
створені належні умови для того, щоб в національних положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку в більшій мірі врахову-
вати вимоги національного законодавства.  

У зв’язку з цим виникає потреба в подальшому 
удосконаленні системи бухгалтерського обліку з метою 
підвищення її ефективності та зниження витрат суб’єктів госпо-
дарювання на ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності.  

Одним з гальмуючих чинників розвитку бухгалтерського 
обліку є інституціональний розрив між формальними і нефор-
мальними правилами, а також між елементами неформальних 
правил (зокрема, наукою і практичною діяльністю), що зумовле-
но високим рівнем інституціональної інертності притаманній 
цьому виду діяльності. Негативно на розвиток інституту також 
впливає наявність конкуруючих інститутів в одній сфері 
діяльності, як це можна було спостерігати до недавнього часу 
стосовно бухгалтерського обліку і податкового обліку. 

Аналізуючи чинники розвитку бухгалтерського обліку слід 
також враховувати неузгоджені цілі різних груп інтересів у цій 
сфері. На сьогодні в методології обліку домінуючими є інтереси 
менеджменту. Лише один приклад – розподіл прибутку. Так при-
буток на капітал, тобто чинник власника, розподіляється за раху-
нок отриманого прибутку через механізм дивідендів. Проте     
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бонуси менеджменту і персоналу за досягнуті результати визна-
ються витратами поточної діяльності, тобто виплачуються фак-
тично за рахунок прибутку який підлягає розподілу між власни-
ками або реінвестуванню. 

Зазначені інституціональні чинники мають різну ступінь 
впливу на розвиток бухгалтерського обліку, але їх врахування є 
необхідним для моделювання варіантів його реформування. Од-
ночасно ці чинники найбільшою мірою визначають процес 
імплементації прийнятих рішень в формальні і неформальні пра-
вила, а також, насамперед, в облікову практику. 

Таким чином, застосування методів дослідження 
інституціональної парадигми поряд з традиційними загальнонау-
ковими методами пізнання у дослідженнях бухгалтерського 
обліку як науки та практичної діяльності, його об’єкту і предмету 
забезпечить всебічний розгляд актуальних проблем, 
достовірність висновків та обґрунтованість практичних 
рекомендації. Врахування інституціональних чинників дозволить 
об’єктивно визначити напрями розвитку бухгалтерського обліку, 
а також сформувати комплекс заходів з його реформування та на 
науковій основі забезпечити управління відповідними змінами. 
 
 
УДК 006.013:657 

В.М. ЖУК, д.е.н., професор, 
член-кореспондент НААН, академік-секретар 

Відділення аграрної економіки і продовольства НААН 
 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Ключовими завданнями другого етапу земельної реформи 
України є: збереження власності на землю українським селянст-
вом; збереження цінності – родючості ґрунтів; введення землі в 
економічний оборот. Виконання цих завдань неможливе без на-
лежного обліково-аналітичного забезпечення. Проте, ні у 
міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ), ні у 
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міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), ні у 
вітчизняних облікових стандартах (П(С)БО) немає чіткої 
регламентації саме обліку землі сільськогосподарського призна-
чення. Натомість, регламентація обліку землі як основного засо-
бу та інвестиційної нерухомості викладена у МСБО 16 "Основні 
засоби" та МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" відповідно.  

Відповідно до МСФЗ 16 "Основні засоби" земля визнається 
активом та відображається у складі основних засобів. Згідно п. 32 
МСФЗ 16 справедливу вартість землі та будівель визначають на 
основі ринкових свідчень за допомогою експертної оцінки, що її, 
як правило, здійснюють професійні оцінювачі. У міжнародному 
стандарті передбачено також поділ основних засобів на класи 
відповідно до характеру і способу їх використання в діяльності 
суб’єкта господарювання. Земля згідно п. 37 може бути віднесена 
до класу "Земля" або класу "Земля та будівлі". 

Земля та будівлі є окремими активами, і їх обліковують ок-
ремо, навіть якщо їх придбали разом. Земля має необмежений 
строк корисної експлуатації і внаслідок цього не амортизується. 
Будівлі мають обмежений строк корисної експлуатації і 
внаслідок цього є активами, що амортизуються. Збільшення 
вартості землі, на якій стоїть будівля, не впливає на оцінку 
будівлі, що амортизується. Якщо собівартість землі включає в 
себе витрати на демонтаж, переміщення та відновлення 
території, ця частина земельного активу амортизується протягом 
періоду вигід, отриманих під час здійснення цих витрат. У дея-
ких випадках, сама земля може мати обмежений строк корисної 
експлуатації, тоді її амортизують методом, якій відображає виго-
ди, що мають бути отриманими від неї. 

Згідно МСФЗ 40 "Інвестиційна нерухомість" земля є 
об’єктом інвестиційної нерухомості якщо вона утримується 
(власником або орендарем згідно з угодою про фінансову орен-
ду) з метою отримання орендних платежів або збільшення 
вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: a) вико-
ристання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні 
послуг чи для адміністративних цілей; б) продажу в звичайному 
ході діяльності. 
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Таким чином в МСФЗ та МСБО немає стандарту для окре-
мого обліку землі. Разом з тим у деяких країнах запроваджується 
окремий стандарт для побудови такого обліку. 

Наприклад, в Індонезії поряд з національним стандартом 
бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" діє стандарт бухгал-
терського обліку 47 "Облік землі". Стандарт 47 є доповнюючим, 
застосовується комерційними і неприбутковими юридичними 
особами та визначає методологічні засади обліку землі як основ-
ного засобу, товару, сировини, інвестицій та / або інших активів. 

У більшості країн роз’яснення стандартів не привносять 
великих змін в методологію обліку землі, а лише деталізують 
облікові підходи закладені в МСФЗ.  

Відсутність у міжнародних стандартах, положеннях 
обліку землі сільськогосподарського призначення можна поясни-
ти відношенням замовників МСФЗ – транснаціональних 
корпорацій (ТНК) до цього природного ресурсу. ТНК, як правило, 
намагається за безцінь експлуатувати природні ресурси, а, 
відтак, нав’язувати світові через МСФЗ пріоритетність інших 
цінностей (рис. 1). 

 

Рис. 1. Стратегія нав’язування цінностей 
 
В цій ситуації для України важливо через неформальні 

інститути вводити у МСФЗ положення щодо обліку наявних у неї 
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цінностей світового масштабу. Земля сільськогосподарського 
призначення беззаперечно є першою у списку таких ініціатив. 

Для реалізації міжнародних ініціатив, Україна мала б вибу-
дувати такий облік перш за все у власних П(С)БО. 

Проте, сьогодні в Україні П(С)БО 7 "Основні засоби" лише 
виділяє в окрему групу основних засобів капітальні витрати на 
поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом. П(С)БО 32 
"Інвестиційна нерухомість" уточняє умови віднесення земельних 
ділянок до складу інвестиційної та операційної нерухомості. 

У П(С)БО 30 "Біологічні активи" (розроблений на основі 
МСБО 41 Сільське господарство") сільськогосподарські землі 
відсутні в переліку об’єктів до яких застосовується стандарт. Та-
ким чином землі сільськогосподарського призначення виключені 
зі складу об’єктів окремої живої економіки.  

Сьогодні в Україні земельні ділянки у вартісному виразі 
відображаються у Балансі та Примітках до фінансової звітності. 
Однак, у Балансі у розділі 1 "Необоротні активи" рядках 031 зем-
ля відображається разом із даними про інші основні засоби 
підприємства.  

У Примітках до фінансової звітності у розділі 2 "Основні 
засоби" є рядок 100 "Земельні ділянки" та рядок 110 "Капітальні 
витрати на поліпшення земель". Однак і у цій звітності згорнуто 
відображаються залишки на початок року, надходження, 
переоцінка, вибуття та залишок на кінець року всіх земельних 
ділянок (під об’єктами нерухомості, промислових, 
сільськогосподарських і т.п.). 

Окремий облік земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення є лише у статистичній звітності. Інформація про 
наявність земель у фізичних величинах (га) міститься у формі 
державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні 
економічні показники роботи сільгосппідприємств", зокрема у 
розділі 4 форми "Землекористування протягом звітного року". 
Цей розділ заповнюють на основі Акта на право користування 
землею, записів у земельно-кадастровій книзі, договорів оренди 
земельних ділянок та даних державного обліку земель. Отже 
інформація, щодо землі у цій звітності досить обмежена. 
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Видатний український філософ – економіст М.Д. Руденко 
критикував радянських економістів за те, що вони не бачать 
першоджерела багатства із-за відсутності в "бухгалтерських кни-
гах" саме землі сільськогосподарського призначення як капіталу. 
Однак як показано вище ця проблема не вирішена в Україні і   
понині. Як видно зі таблиці 1 питома вага землі у 
сільськогосподарській діяльності займає 40 %, проте у 
вітчизняних балансах такої статті немає. 

Таблиця 1 
Проблема відображення в балансі специфіки активів 

сільськогосподарських підприємств 

№ Назва активу Питома вага, 
% 

Відображення у 
балансі 

1. Земля 40 - 

2. Основні засоби та інші 
необоротні активи 40 + 

3. Оборотні активи 20 + 

Баланс 100 + 
 

В сучасному світі важливість того чи іншого активу, 
виражається саме окремим його відображенням в бухгалтерській 
звітності, оскільки бухгалтерський облік є своєрідною мовою 
бізнесу. Ігнорування цього є прямою дорогою до знецінення   
земель сільськогосподарського призначення, а, отже, і втрат при 
іпотечних та ринкових операціях. 

У зв’язку з цим, першочергового потребує розв’язання    
питання постановки та окремого відображення землі 
сільськогосподарського призначення на бухгалтерські баланси та 
визначення відповідальних за організацію такого обліку. Згідно з 
чинним законодавством таку відповідальність мав би нести влас-
ник. Однак власники землі, селяни, як фізичні особи, такого 
обліку зорганізувати не можуть. Об’єднання співвласників      
земельних ділянок (з метою спільної передачі землі в оренду) 
також не мають юридичного статусу та й інших можливостей для 
запровадження бухгалтерського обліку земель сільськогоспо-
дарського призначення їх членів. 
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З іншого боку, для сільгосппідприємств орендарів такий 
актив не є їх власністю, а, відтак, ніхто не зобов’язує їх вести 
навіть позабалансовий облік орендованих земель. Більше того, за 
методологією МСФЗ та і вітчизняних П(С)БО не існує методич-
них підходів до організації саме такого обліку.  

Разом з тим, пропонований законодавствами механізм кре-
дитування під право оренди земельних ділянок (емфітевзис) є 
певною мотивацією для організації такого обліку. 

Відтак, перед Міністерством аграрної політики і продо-
вольства України, галузевою наукою постає завдання 
обґрунтування та розробки методологічних підходів постановки 
на баланс землекористувачів всіх земель сільськогосподарського 
призначення як власних так і орендованих. Ці завдання і є осно-
вою формуванню підходів до розробки галузевого стандарту з 
обліку земель сільськогосподарського призначення. При цьому: 

• існуючі в МСФЗ та П(С)БО підходи до обліку земель-
них ділянок як об’єктів нерухомості не можуть бути взяті за    
основу побудови бухгалтерського обліку земель сільськогоспо-
дарського призначення, оскільки для останніх має застосовува-
тись методологія, характерна для "живого" типу економіки; 

• предметом обліку земель сільськогосподарського     
призначення мають бути господарські, соціальні та екологічні 
процеси, що формують відповідні об’єкти бухгалтерського облі-
ку, виходячи із запитів, які розглядають землю як господарський  
актив, національне багатство та природний ресурс планетарного 
значення; 

• методологічною основою запровадження бухгалтерсь-
кого стандарту з обліку земель сільськогосподарського призна-
чення має бути їх окреме балансове узагальнення та розширення 
відповідних показників звітності. 

Отже, виходячи із важливості бухгалтерського обліку      
земель сільськогосподарського призначення, важливим є вклю-
чення до плану заходів із завершення земельної реформи питання 
про прийняття Міністерством фінансів України окремої методо-
логії обліку земель сільськогосподарського призначення, внесен-
ня змін до П(С)БО в тому числі і через розробку відповідного 
стандарту та методичних рекомендацій. 
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ЗМІНА УМОВ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ 
 

Прагнення забезпечити розвиток економіки агропромисло-
вого відтворення як і спроба створити нову систему обліку в 
Україні за останні два десятиліття засвідчили про досягнення мі-
німальних результатів у цьому напряму. Впровадження в практи-
ку облікового сервісу управління економікою АПК Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), яке відбувається разом 
із застосуванням ринкових механізмів, не підтвердило настання 
епохи процвітання аграрної економіки, хоч зусиль для досягнен-
ня такої мети було прикладено доволі.  

Чинники, що унеможливлювали досягнення мети діяли 
безперервно, але вивчалися науковцями і практиками – фахівця-
ми з обліку недостатньо, епізодично і неуважно. Проігнорованим 
опинився навіть накопичений практичний досвід приватизації 
власності та ставлення до обліку і контролю в країнах з розвине-
ною ринковою економікою. Такий досвід там же знайшов свою 
багатосторонню оцінку, сформульовану у принципах як своєрід-
них "заповідях". Четвертий принцип стосується обліку – "не до-
зволяти, щоб процес приватизації відбувався за умови відсутнос-
ті надійного та ефективного механізму обліку і контролю поведі-
нки суб’єктів у процесах зміни форм власності" [1, с. 334-335]. 

Спроба Міністерства фінансів України вирішити проблему 
переходу на новий порядок обліку та складання фінансової звіт-
ності за правилами і вимогами МСФЗ не співпала із бажанням 
багатьох суб’єктів підприємницької діяльності. З одного боку, 
вони не вважали за потрібне ускладнювати процедури обліку і 
звітності. І таке їх ставлення до облікового реформування було 
природним. Зміни в обліку не супроводжувалися покращенням 
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якості використовуваної в управлінні інформації. На мікрорівні 
вони не сприяли її релевантності. Все, що спостерігалося на по-
верхні економічних і правових подій та в інформаційних проце-
дурах, сприймалося за істину. З іншого боку, в умовах перехідної 
економіки ще залишається прагнення не робити свою економіку 
прозорою. Така поведінка підприємців – це шлях проти основної 
течії облікової науки. Вона повинна повсюдно засуджуватися. 
Вона повсюдно має бути викорененою. 

Недостатнім опинився науковий рівень нормативної бази 
реформування обліку. Дослідники проблем і проблемних питань 
з обліку не звертали уваги на те, що прагматизм впроваджуваних 
П(С)БО зі своїм категоріальним апаратом може бути виправда-
ним лише за умови чіткого уявлення про облікові стандарти як 
інструмент винятково практики. Але, коли поняття і категорії із 
стандартів переносять до регламентуючих облік документів    
вищого порядку (Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні" і т. ін.), та у підручники і посібники для уні-
верситетів, то шкідливість подібного недоліку розкривається в 
усій його повноті. Створюються умови свідомого унеможлив-
лення об’єктивного розуміння змісту обліку як науки і практики 
про первісний вимір суспільного економічного життя та визна-
чення вектора руху економіки. Крім того, правильне тлумачення 
облікових і економічних понять і категорій – це шлях не лише до 
звільнення світу від непорозумінь, а й до вирішення проблем, що 
в результаті їх виникають. 

ХХІ століття відкриває нові можливості для розвитку сис-
темного бухгалтерського обліку та підсилення його ролі в меха-
нізмах управління. Для успішного використання таких можливо-
стей потрібно змінити підходи щодо оцінки і бачення його суті. 
Суспільство бачить економіку "очима" бухгалтера, сприймає її 
через усвідомлення сутності та розуміння значущості економіч-
них показників, обчислених за допомогою бухгалтерських про-
цедур. 

Зміни умов функціонування обліку відбуваються постійно. 
У цьому зв’язку в заходах щодо його подальшого розвитку      
потрібно якомога повніше враховувати різноаспектні зміни в 
економіці, в управлінні та у суспільному житті держави. Прове-
дені нами дослідження дозволили виокремити наступні з них: 
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1. Поява нової техніки і технологій, їх розвиток і вплив на 
процеси економічного відтворення. 

2. Підсилено роль професійних та інших організацій в    
формуванні нових структур виробництва та в управлінні методо-
логією економічної науки, включаючи облік. 

3. Підсилено вплив глобалізаційних процесів на структуру 
економіки та ефективність функціонування локальних економіч-
них систем (перехід від міжнародної економіки до світової, всес-
вітня економічна криза – "повзуча місія"). 

4. Підвищено роль знань (інтелектуального капіталу) у    
забезпеченні гармонізації систем економічного відтворення. 

5. Загострилася боротьба за монополію на методологію 
економічної науки, зокрема, за монополію на методологію обліку 
(стандарти). 

6. Занадто актуалізовано орієнтацію на одержання прибут-
ку за умови послабленої уваги до з’ясування сутності категорії 
"прибуток"; мінімізовано увагу фундаментальної економічної 
теорії до категорії "вартість". 

7. Відбувається переорієнтація в університетській науковій 
і освітянській діяльності від забезпечення компетентнізації (бо-
лонська угода) через приріст інтелектуального капіталу – до   
забезпечення приросту мудрості. 

8. Актуалізовано переорієнтацію на використання енергоно-
сіїв від носіїв неорганічного походження до біологічних активів. 

9. Перший Міжнародний конгрес "Гармонійний розвиток 
систем – третій шлях людства" (м. Одеса, 8-10 жовтня 2011 р.) 
засвідчив про переорієнтацію критеріїв виміру і оцінки викорис-
тання створюваних систем життєдіяльності людини. 

10. Відміна Бреттон-Вудської системи регулювання грошо-
вих потоків у іноземній валюті на міжнародному рівні та відмова 
США від золотого паритету долара послабили роль грошового 
вимірника в обліку. Названі умови були доповнені розробкою 
методології стратегічного управління. Все це актуалізувало пот-
ребу повнішого використання нефінансової інформації. В облі-
ково-аналітичній діяльності очевидним став факт використання 
багатомірного відображення усіх фактів господарського життя та 
розробки методик такого відображення. 
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В даний час науковцями генеровано нові підходи щодо по-
внішого використання потенціалу сучасного фізичного, фінансо-
вого та інтелектуального капіталу. Йдеться про створення верти-
кально інтегрованих систем економічного функціонування підп-
риємств АПК та кластерізацію бізнесу. 

Перший напрям передбачає обмежене використання посе-
редницьких послуг і скорочення трансакційних витрат. Другий є 
потужним за обсягами охоплення суб’єктів ринкової інфраструк-
тури. Кластеризація у сучасних умовах показала, що створення 
функціонуючих структур у межах кластера відрізняється від 
створення таких самих структур у минулому. Відрізняється вона 
принципами добровільності, консолідації діяльності, адаптивніс-
тю та гнучкістю механізмів управління, залученням до кластерів 
науковців і т. ін. Діяльність підприємств як складових кластерів 
зумовлює створення нових систем управлінського обліку. Це 
мають бути системи адаптивної спрямованості і задовольняти 
інформаційні потреби менеджменту на локальному і регіональ-
ному рівнях. Створення таких систем передбачає врахування 
змін умов розвитку обліку, які розглянуто у доповіді. 
 
УДК 336:631.1 

М.Я. ДЕМ’ЯНЕНКО, д.е.н., 
професор, академік НААН, 

ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН 
 

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У 

РИНКОВИХ УМОВАХ 
 
Проблема фінансування агропромислового виробництва в 

Україні з актуальної в перші роки реформування аграрного сек-
тора економіки перетворилася в ключову, яку не вдалося належ-
ним чином вирішити до цього часу. Цьому перешкоджали як 
об'єктивні причини – край несприятливі кліматичні умови в    
окремі роки, так і суб'єктивні, – такі як стратегічні прорахунки в 
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здійсненні реформ, зокрема допущення цінового диспаритету, 
поточні помилки  в процесі їхньої практичної реалізації. 

Проблема для сільськогосподарських виробників усугуб-
лялось ще й втратою абсолютною більшістю 
сільськогосподарських підприємств в процесі реформування 
власних оборотних коштів, їхньою збитковою роботою в ті роки. 
Така ситуація вплинула на пошук шляхів для виходу з положен-
ня, що склалося. 

Перше, що було зроблено Урядом у цьому напрямку – це 
мінімізація податкового тиску на сільськогосподарських 
товаровиробників. Досягнуто це було як за рахунок ліквідації 
окремих податків, зокрема відрахувань у Фонд здійснення 
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і 
соціального захисту населення, у Державний інноваційний фонд, 
так і переведення сільськогосподарських підприємств на 
спеціальний режим оподатковування. У практичному плані це 
реалізувалося у введенні фіксованого сільськогосподарського 
податку (ФСП) і зміни механізму сплати податку на додану 
вартість з таким розрахунком, щоб цей податок перераховувався 
не в бюджет, а    запишався в розпорядженні 
сільськогосподарських підприємств і використовувався ними для 
придбання матеріальних ресурсів виробничого призначення. У 
такий спосіб, для сільськогосподарських підприємств були 
створені певні переваги, і такі зміни поділялися не всіма 
економістами. 

Дійсно, такий підхід не можна назвати чисто ринковим. 
Але в умовах, що склалися, такі дії були вимушеними. Рівень 
сплати податків сільськогосподарськими підприємствами 
щорічно знижувався і в 1998 році (перед запровадженням ФСП) 
він становив тільки 35 %, тобто досяг критичної межі. Це пояс-
нювалося у більшості випадків фінансовим станом платників 
податків, який внаслідок цінового диспаритету та недосконалого 
механізму відшкодування ПДВ сільськогосподарським 
підприємствам, значно погіршився. 

Що така акція була виправданою підтвердили наступні 
події - рівень сплати ФСП став підвищуватися, через рік досяг 
90 % і не знижувався у всі наступні роки, перевищивши за абсо-
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лютним розміром всі раніше сплачувані податкові платежі. Отже, 
бюджет від цього не постраждав, навпаки надходження 
збільшились. 

Звичайно, такі зміни в оподаткуванні, особливо щодо ПДВ, 
збільшили розмір не бюджетних джерел фінансування в аграрний 
сектор, що суперечить певною мірою вимогам COT. Але 
оскільки вжиті заходи мали позитивні наслідки, то очевидно, як-
що б не було таких упереджуючих дій по фінансовій підтримці 
сільськогосподарських підприємств, вирішувати проблему всту-
пу до COT було б набагато проблематичніше, ніж тепер. 

Зараз, з реформуванням податкової системи, запроваджен-
ням Податкового Кодексу ці позиції переглядаються. Зовсім 
іншого змісту набуває ФСП, оскільки з його складу вилучені 
відрахування на пенсійне страхування, інші підходи для 
сільськогосподарських підприємств передбачаються по 
механізму ПДВ. Розглядаються також можливості посилення 
стимулюючої функції податкової системи щодо аграрного секто-
ра АПК через надання нового змісту земельному податку і по-
датку на прибуток. При цьому всі зміни, як ті, що вже здійснені, 
так і ті, які передбачаються узгоджуються максимальною мірою з 
європейськими стандартами та вимогами COT. 

Другою проблемою, що донедавна вважалося не 
розв'язною,– кредитування сільськогосподарських товаро-
виробників. Ця проблема постала для сільського господарства ще 
з тих часів, коли воно перетворилося у товарне виробництво. 

Це сталося в силу специфіки сільськогосподарського ви-
робництва, яка певним чином впливає і на кредитні відносини, 
суть яких полягає у: подовженому циклі виробництва у більшості 
випадків, що передбачає підвищену кредитоємкість галузі;      
неритмічності процесу виробництва, а отже і неритмічності по-
треби у кредитних ресурсах; підвищеній потребі в кредитах у 
певні періоди року; залученні кредитних ресурсів на відносно 
довгий період часу. 

Відмічене, а також підвищена ризикованість одержання 
стабільних позитивних фінансових результатів від господарської 
діяльності, ускладнювали кредитні відносини сільськогоспо-
дарських товаровиробників з банками в усі часи. Тому ці момен-
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ти тим або іншим чином раніше враховувались при кредитуванні 
сільськогосподарських підприємств і у такій спосіб досягався 
позитивний результат. 

При здійсненні реформ в аграрному секторі АПК більшість 
відмічених положень не враховувались (або враховувались      
недостатньо). Вважалось, що кожний суб'єкт господарювання 
має (і може) придбавати кредитні ресурси на кредитному ринку 
за ринковою ціною. Рівновага (цінова) буде досягатися через 
дотримання попиту і пропозиції. 

В процесі практичної діяльності такій підхід виявився не 
життєздатним. Реальні відносини на кредитному ринку виявився 
на багато складнішими ніж уявлялося і така універсальна модель 
не спрацювала. 

Виявилося, що абсолютна більшість сільськогосподарських 
товаровиробників на умовах, що склалися на кредитному ринку, 
не можуть придбати (залучити) кредитні ресурси навіть теоре-
тично. 

Саме на це у свій час звертав увагу Д. Рікардо, коли 
стверджував, що звернення до банку за позиками грошей зале-
жить від співвідношення норми прибутку, яку можна отримати за 
допомогою цих грошей, і норми відсотка, під який банк позичає 
свої гроші1). 

Практично це означає, що кредити суб'єктами господарю-
вання можуть (доцільно) залучатися за умов, коли: 

 
де Pn – норма рентабельності (прибутку), Bn – норма 

відсотків за кредити. 
Таким вимогам більшість сільськогосподарських 

підприємств перестали задовольняти після 1990 року. З поглиб-
ленням реформ фінансова ситуація погіршувалася. Достатньо 
                                                 
1  Рикардо д. Соч.т.1. М. Госкомиздат, 1998. с. 238. 

                       
                      Pn 
Pn > Bn або  ---    ≥ 1, 
                      Bn 
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відмітити, що за попередні шість років (1998-2003 рр.) збиток в 
сільському господарстві в розрахунку на рік становив 1 млрд. 
грн. Зрозуміло, що за таких умов про залучення кредитів в аграр-
ний сектор на ринкових засадах не могло бути й мови. 

Внаслідок цього надходження кредитів щорічно скорочу-
валося, а починаючи з 1998 року практично припинилося взагалі. 
Про це переконливо свідчить такий показник як відношення за-
лучених сільськогосподарськими підприємствами кредитів до 
виробничих витрат який знизився в цьому році до 1,6 %, при 
нормативному його рівні 50-60 відсотків. В розрахунку на 1га 
сільськогосподарських угідь це становило тільки 10 грн. Виходя-
чи з раніше відміченого (підвищеної кредитоємкості галузі) при 
таких умовах нормально здійснювати господарську діяльність 
абсолютній більшості сільськогосподарських підприємств було 
більш ніж проблематично. 

Проблема була вирішена шляхом часткової компенсації з 
державного бюджету комерційним банкам процентних ставок за 
надані сільськогосподарським підприємствам кредити. У такий 
спосіб був знайдений вихід із здавалося б безвихідного положен-
ня. І хоча такий підхід також не можна віднести до чисто ринко-
вого, він дозволив розблокувати рух кредитних потоків, спряму-
вавши не адміністративним, а економічним методом кредитні 
ресурси в аграрний сектор. 

Зараз гострота проблеми кредитування агропромислового 
виробництва знята, забезпеченість кредитами сільськогоспо-
дарських підприємств оцінюється як задовільне, хоча механізм 
кредитування з залученням бюджетних коштів потребує удоско-
налення. Це стосується, насамперед, розподілу пільгових 
кредитів між суб'єктами кредитування, забезпечення гарантії 
їхнього повернення, зниження ризиків. І хоча ці питання зали-
шаються як і раніше не простими, їхнє вирішення в умовах, коли 
механізм кредитування (хоч і не досконалий) працює, уявляється 
більш реальним, ніж в умовах, коли кредитування не 
здійснювалося взагалі. 

Третьою проблемою, що залишається не вирішеною пов-
ною мірою для сільського господарства до цього часу є безпо-
середнє бюджетне фінансування агропромислового виробництва. 
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Не можна сказати, що цьому питанню не приділялася увага. Є і 
певні успіхи в цьому напрямку. Досить відзначити, що бюджетне 
фінансування сільського господарства за останні п'ять років 
збільшилося більш ніж у 3 рази. Але і таких коштів як і  раніше 
недостатньо, про що свідчить їхній розмір у загальному обсязі 
фінансування сільського господарства, що за питомою вагою не 
перевищує 20 відсотків. Очевидно, що такі обмежені ресурси 
доцільно концентрувати на тих напрямках економічного розвит-
ку аграрного сектора, які є найбільш перспективними і які 
обіцяють найвищу ефективність. 

Однак, практика бюджетного фінансування сільського гос-
подарства, що склалася, не підтверджує цього. Кошти, що 
виділяються з Державного бюджету, як правило, розпорошують-
ся за багатьма напрямками, програми фінансування "розмиті", 
відсутнє їхнє економічне обґрунтування і контроль за 
здійсненням. 

З огляду на відзначене, а також необхідність максимізації 
ефективності від обмежених фінансових ресурсів доцільна зміна 
підходів до використання бюджетних коштів. Насамперед, 
необхідний чіткий розподіл об'єктів фінансування мінімум за 
трьома напрямками: цільові програми, спеціальні заходи і 
поточні (виробничі) потреби. 

Цільові програми повинні мати детальне обґрунтування за 
напрямками здійснення, термінами дії, економічними парамет-
рами, обов'язково піддаватися ретельному аналізу і контролю як 
у процесі їхньої реалізації, так і оцінці при закінченні встановле-
ного терміна виконання. 

Окремо повинні передбачатися в бюджеті кошти для 
фінансування спеціальних заходів. По-перше, тому, що цей на-
прямок фінансування, як правило, не вимагає визначення 
економічної ефективності, оскільки тут переслідуються інші цілі, 
як правило, зв'язані з профілактикою, попередженням негативних 
подій (профілактика захворювань, епідемій і т. ін.). По-друге, по-
треба в таких коштах нормується (стандартизується) та їхня 
економія в більшості випадків не бажана. Тому тут інші підходи 
до планування і контролю за використанням таких коштів. 
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І, нарешті, бюджетне фінансування виробничої діяльності. 
Цей напрямок фінансування за обсягом повинен бути менш 
значним, тому що за своєю суттю бюджет не призначений для 
фінансування виробничої діяльності. З цього джерела 
фінансуються, як правило, тільки разові заходи, потреба в який 
виникає за певних умов, які обмовляються в кожному конкрет-
ному випадку. Тут також своя специфіка планування і контролю 
за цільовим використанням бюджетних засобів. При такому 
підході організації бюджетного фінансування може досягатися 
більша ефективність від вкладених у сільське господарство су-
купних фінансових ресурсів. 

Таким чином, фінансове забезпечення сільського господар-
ства в Україні здійснюється по декількох каналах. Окремі з них 
не задовольняють повною мірою класичним вимогам ринку. 
Оскільки такий підхід пояснюється не традиційністю формуван-
ня ринкових відносин в Україні, він у конкретних умовах може 
бути виправданим. У той же час необхідно мати на увазі, що та-
кий шлях є деякою мірою вимушеним, а положення тимчасовим. 

У перспективі система забезпечення сільського господар-
ства фінансовими ресурсами повинна будуватися на умовах 
пріоритетності бюджетного фінансування. 
 
УДК 657.6 

Б.В. МЕЛЬНИЧУК, к.е.н., 
завідувач відділу методології обліку та аудиту 
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН 

 
БАЗОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 
 
Україна визнається міжнародною спільнотою, як розвинута 

аграрна держава та ставить собі за мету відновити статус "жит-
ниці" для Європи, що визначає потребу залучення, як вітчизня-
них, так і іноземних інвестицій в аграрний сектор. Розвиток галу-
зі неможливий без участі її підприємств на кредитному ринку, 
ринку ф’ючерсних угод, цінних паперів, інших фондових ринках, 
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що об'єктивно зумовлює необхідність проведення різноманітних 
економіко-правових консультацій та підтвердження аудитором 
публічної звітності аграрних підприємств – учасників фінансово-
го ринку. Підтвердження незалежним аудитором фінансової звіт-
ності є важливою суспільною місією аудиту, як окремого інсти-
туту, а на практиці забезпечує високий рівень довіри між партне-
рами по бізнесу, державою та підприємством, менеджментом та 
власниками, тобто, в широкому розумінні, довіру суспільства до 
економічної інформації, що наведена у фінансовій звітності підп-
риємства. 

Аудиторське обслуговування підприємств агропромисло-
вого комплексу крім аудиту фінансової звітності підприємств 
галузі передбачає також  надання супутніх послуг, що включа-
ють організаційне і методичне забезпечення суб’єктів господа-
рювання консультаціями та послугами з питань бухгалтерського 
обліку, оптимізації оподаткування, складання фінансової та     
інших видів звітності, аналізу фінансово-господарської діяльнос-
ті, супроводження трансакцій, що відносяться до зовнішньоеко-
номічної діяльності та залучення інвестицій, в тому числі інозем-
них, розробки стратегічних фінансових планів розвитку бізнесу, 
впровадження ефективних підходів до організації та здійснення 
внутрішнього контролю, а також здійснення інших видів економі-
ко-правового забезпечення підприємницької діяльності в галузі. 

Основою аудиторського обслуговуванню діяльності підп-
риємств АПВ є загальні принципи визначені законодавчими та 
нормативними документами, що регулюють аудиторську діяль-
ність в Україні та міжнародні стандарти аудиту, які прийняті до 
застосування  Аудиторською палатою України. Разом з тим, не 
викликає сумнівів і той факт, що на організацію та методологію 
аудиту значний вплив має специфіка галузі. 

Аудитори в свої діяльності керуються методологічними пі-
дходами, які визначені міжнародними стандартами аудиту. Крім 
того, в процесі здійснення аудиту керуються також методологіч-
ними підходами визначеними для ведення бухгалтерського облі-
ку та складання фінансової звітності, а вони в свою чергу мають 
свої специфічні особливості для окремих галузей господарської 
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діяльності. Тому виникає необхідність розвитку методології ау-
диту, що визначає специфіку аудиторського обслуговування аг-
рарного сектору економіки. 

Варто зазначити, що необхідність виділення специфічних 
підходів до аудиту в сільському господарстві підтверджується 
наявністю методичних напрацювань зарубіжних бухгалтерських 
організацій, наприклад, Американського інституту сертифікова-
них публічних бухгалтерів. 

Виконання функції науково-методичного забезпечення   
аудиторського обслуговування АПК доцільно покласти на Феде-
рацію аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, врахо-
вуючи її громадський статус, науковий потенціал та наявність 
територіальних відділень майже у всіх областях України, яка спі-
льно з Інститутом обліку і фінансів НААН України стане Мето-
дичним центром аграрного аудиту. Він вже на сьогодні формує 
нормативно-інформаційну базу економіко-правового характеру, 
проводить її систематизацію, обробку та доводить до потреб   
користувачів підготовлені на цій базі методики, рекомендації, 
інформаційні матеріали. Ці інформаційно-методичні ресурси   
постійно поновлюються, перевіряються на відповідність вимогам 
нормативно-правових документів і коригуються після апробації в 
ході практичного здійснення аудиту. 

Першочерговими завданнями Методичного центру для 
швидкого та ефективного науково-методичного забезпечення 
аудиторського обслуговування АПК є розробка: 

– методики аудиту фінансової звітності суб’єктів господа-
рювання в аграрному секторі; 

– рекомендацій для надання аудиторських послуг з питань 
майнових та земельних відносин, спеціальних режимів оподатку-
вання, обліку давальницьких, товарообмінних (бартерних) та   
інших операцій; 

– рекомендації щодо аудиторського обслуговування проце-
сів реорганізації підприємств, випуску та обігу цінних паперів,     
виходу підприємств на міжнародні фінансові ринки через розмі-
щення своїх цінних паперів на зарубіжних торгових площадках 
(ринки ІРО). 
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В подальшому спектр науково-методичного забезпечення 
аудиту має включати розробки, що стосуватимуться більш різ-
номанітних консалтингових послуг економіко-правового харак-
теру. 

Для реалізації та впровадження напрацювань Методичного 
центру аграрного аудиту необхідне відповідне кадрове забезпе-
чення аудиту та інформаційно-технічне забезпечення аудиторів. 

Кадрове забезпечення аудиторського обслуговування АПК 
передбачає: 

• базову підготовку спеціалістів для здійснення аудиторської 
діяльності в аграрному секторі при Інституті обліку і фінансів НААН; 

• сертифікацію аудиторів у відповідності із законодавством 
України з аудиту. 

Для цього поряд із програмою підготовки аудиторів, що 
визначена Аудиторською палатою України, доцільним може ста-
ти використання програми САРА, яка призначена для сертифіка-
ції та підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ і включає досить 
ґрунтовну підготовку щодо особливостей обліку, оподаткування 
та нормативно-правового регулювання діяльності підприємств 
аграрної галузі. Реалізація можлива в разі тісної співпраці Феде-
рації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Інститу-
ту обліку і фінансів та Національного центру бухгалтерського 
обліку та аудиту Спілки аудиторів України. 

Успішне функціонування аграрного аудиту потребує су-
часного інформаційного-технічного забезпечення. При форму-
ванні системи аграрного аудиту велика увага приділяється капі-
таловкладенням в сучасні комп'ютерні технології, створення    
інформаційних баз даних, розвиток мережевих технологій та ви-
користання інтернет-ресурсів. 

В період стрімкого розвитку глобальної мережі інтернет та 
можливостей її використання майже в кожному куточку України, 
саме інформаційні ресурси пов’язані з цією мережею мають    
стати базовими для інформаційного забезпечення розвитку агра-
рного аудиту. 

Для цього Методичним центром з аграрного аудиту ство-
рюється потужний інтернет-ресурс із доступом для користувачів 
до програмного забезпечення, баз даних методичних розробок 
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Центру, матеріалів та ресурсів Аудиторської палати України, 
Спілки аудиторів України, нормативних документів Кабінету 
Міністрів України та ін. 

Зазначене вище дає підстави виділити аграрний аспект    
аудиторської діяльності та визначити базові напрямки розвитку 
аудиту в АПК, якими є підготовка кадрів з відповідною спеціалі-
зацією, в тому числі внутрішніх аудиторів, а також науково-
методичне та інформаційно-технічне забезпечення, що стосують-
ся специфіки аудиту в аграрному секторі, що дасть можливість 
більш якісно забезпечити аграрний сектор аудиторськими послу-
гами. 

 
УДК 658.15:006.032:657 

І.Б. САДОВСЬКА, к.е.н., професор, 
завідувач кафедри обліку і аудиту, 

Луцький національний технічний університет 
 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В 
КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ 

 
Проблема створення цілісної системи управлінського облі-

ку в сільському господарстві, яка б враховувала технологічні й 
організаційні особливості галузі з максимальним наближенням 
до потреб практики, залишається невирішеною. Діюча система 
організації управлінського обліку в сільськогосподарських      
підприємствах України не відповідає запитам сучасного мене-
джменту. Поза увагою залишаються проблеми організації, мето-
дики та техніки проведення контролю окремих господарських 
операцій в сільськогосподарському виробництві з врахуванням 
галузевих особливостей. Відсутність належної систематизації 
нормативного, документального та методичного забезпечення 
управлінського обліку і контролю потребує нових наукових роз-
робок у вказаному напрямку. 

Організацію слід розуміти як внутрішню упорядкованість 
та узгодженість взаємодії автономних частин цілого, обумовле-
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ного його побудовою, сукупність процесів або дій. що приводять 
до створення і вдосконалення взаємодії між частинами цього   
цілого. Організація - властивість усіх сфер управління, зокрема 
державою, господарською діяльністю, технікою тощо. Це понят-
тя вживають у контексті з поняттями "структура" і "система" та 
виражає регламентовані закономірності їх побудови, функціону-
вання, взаємодії. 

Основними передумовами раціональної організації управ-
лінського обліку на підприємстві є наступні: 

– урахування організаційної структури підприємства, особ-
ливостей застосовуваної техніки і технології, організації вироб-
ництва; 

– визначення характеру й обсягу інформації необхідної для 
обґрунтування оперативних, тактичних і стратегічних рішень; 

– урахування законодавчих і нормативних актів щодо здій-
снення підприємницької діяльності та обліку і звітності; 

– встановлення облікових взаємовідносин управлінської 
бухгалтерії з оперативно відокремленими підрозділами підпри-
ємства. Ці взаємовідносини визначають організацію бухгалтер-
ського обліку, яка може бути централізованою або децентралізо-
ваною. 

Дослідження Я.В. Соколова підтверджують, що питання 
організації обліку цікавлять вітчизняних та зарубіжних вчених 
вже досить довгий час. Так, вчений французької школи бухгал-
терського обліку Ж.Г. Курсель-Сенель вважав, що організація 
обліку, його методологія – не діло бухгалтерів, а прямий 
обов’язок адміністраторів. Інакше "навіщо цифри для того, хто 
не знає як аналізувати їх та обдумувати так, щоб черпнути із них 
вказівку для визначення подальшого напрямку діяльності        
підприємства". 

Теоретики французької школи обліку виділяли такі шість 
принципів організації обліку: механізація обліку; економія часу; 
економія праці; стислі терміни надання інформації; безпека, яка 
забезпечується самоконтролем і ревізією; чіткість. Ці принципи є 
досить вдалими для виконання в процесі впровадження і органі-
зації управлінського обліку. 
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Перший принцип безумовний в системі наявних можливо-
стей і вдосконалення інформаційних технологій. Програмне за-
безпечення дозволяє до мінімуму звести розрив у часі між здійс-
ненням і проведенням в обліку господарських операцій, підтвер-
дження прогнозів, оцінки ризику і виявлення рівня невизначено-
сті в процесі прийняття управлінських рішень. Від виконання 
даного принципу є похідними економія часу і економія праці не 
лише облікових працівників, а всіх учасників управлінського 
процесу. Принцип економічної безпеки передбачає належну ор-
ганізацію механізму захисту інформації і постійний моніторинг 
можливості витоку інформації через працівників служби управ-
лінського обліку, що є недопустимим в умовах конкурентного 
середовища. 

Чіткість дій у представленні інформації для прийняття 
управлінських рішень забезпечується високим рівнем організації 
обліково-аналітичного процесу, використанням новітніх методик 
і облікових технологій. 

Управлінський облік продукує управлінську звітність, тоб-
то зведення показників та їх систематизація за визначеними 
ознаками, параметрами, форматами представлення відповідно до 
поставлених задач управління. Вважаємо доцільним розробити 
систему критичних точок дотику управлінської та фінансової зві-
тності з метою більш повної реалізації принципу чіткості та дос-
товірності представленої у звітах інформації. Крім того, акуму-
лювання уваги на показниках таких критичних точок сприятиме 
виконанню контрольної функції обліку. Підвищується рівень 
управлінської та фінансової звітності на предмет механічних, 
методологічних та "творчих" помилок.  

Висновок: контроль за формуванням звітів стимулює до 
виконання завдань якісно і вчасно, з високим ступенем достовір-
ності і об’єктивності. Лише з використанням новітніх інформа-
ційних технологій підприємства матимуть можливість швидко в 
часі і об’єктивно, достовірно отримати інформацію, структуро-
вану відповідно до завдань управління. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Розробка міжнародних стандартів обліку і звітності напра-

влена на досягнення зіставленості звітності підприємств різних 
галузей і країн відповідно до вимог біржової діяльності шляхом 
застосування однакової схеми формування та представлення зві-
тних даних. Саме на це була направлена робота Ради з підготовки 
міжнародних стандартів і на певному етапі це досягалося. Але в 
подальшому від цього почали відходити, адже біржі окремих 
країн, зокрема Канади, Мексики тощо не дозволяють застосову-
вати міжнародні стандарти. Рада ЄС прийняла рішення, що ком-
панії, акції яких продаються на біржах Європи, мають застосову-
вати міжнародні стандарти з певними уточненнями, а компанії, 
які функціонують у США (а їх число майже вдвічі перевищує 
число компаній Європи), формують звітність з дотриманням За-
кону Сарбейнса-Окслі – 2002, яким передбачено застосування не 
міжнародних стандартів, а визначених принципів бухгалтерсько-
го обліку. Все це засвідчило необхідність уточнення визначення 
та послідуючого застосування міжнародних стандартів обліку і 
звітності. Тому в сучасних умовах на перший план виходить не-
обхідність перегляду основних напрямів удосконалення бухгал-
терського обліку і звітності, зокрема у сільськогосподарських 
підприємствах, крім того, слід дуже обережно підходити до за-
стосування новинок в обліку. Наприклад у п. 144 Податкового 
кодексу передбачено нараховувати амортизацію на тварин довго-
строкові біологічні активи за ставкою, яку вибирає підприємство, 
але мінімально допустимі строки корисного використання цього 
об’єкту мають бути не менше 7 років. В п. 146.5 передбачається, 
що облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним 
об’єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів. 
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Це призводить до того, що ніхто із бухгалтерів (практиків та нау-
ковців) не може запропонувати схему розрахунку амортизації по 
кролях, звірах, отарі овець (маток чи баранів-плідників), по стаду 
корів (особливо у нових підприємствах, де їх число сягає 2000 
голів), а тим більше по поголів’ю на свинокомплексах. Вимагає 
належної перевірки достовірність зроблених розрахунків, адже 
тривалість експлуатації корови може бути в межах від 3-4 місяців 
до 32 отелів (світовий рекорд). 

Щодо застосування МСФЗ у сільськогосподарських підп-
риємствах, слід відмітити те, що МСФО 41 "Сільське господарс-
тво" не набуло широкого розповсюдження у країнах світу, адже 
лише Австралія на його основі розробила власний стандарт 
(ПСБО 35 "Самовідтворювані та відтворювані активи"), в пода-
льшому до цього процесу приєдналися також деякі країни СНД, 
включаючи Україну, яка запровадила П(С)БО 30 "Біологічні ак-
тиви", близький до МСФО 41. Європейські країни розробили 
власну методику обліку, основною метою якої є створення умов 
для покриття частини витрат фермерських господарств для попе-
редження зростання продажних цін на сільськогоподарську про-
дукцію.  

У розвинених країнах виробництво сільськогосподарської 
продукції, як правило, концентрується у фермерських госпо-
дарствах, які ведуть облік за схемами для малих підприємств. 
Тому цей стандарт розроблено саме для цієї схеми обліку. 

В Україні раніше застосовувалася інша форма господарю-
вання, а саме колгоспи та радгоспи, де облік вівся за методикою, 
яка відповідала потребам великих підприємств і узгоджувалася із 
підприємствами інших галузей національного господарства. Ця 
методика за своєю природою унікальна.  

Відповідно до її потреб були розроблені належні нормати-
вні акти, зокрема методичні рекомендації, побудовано набір    
регістрів та розроблено відповідні схеми обробки даних на 
комп’ютерах. Це дозволило отримувати більш достовірні дані 
про ефективність виробництва, тому звітність за формою 50-с.г. 
доцільно зберегти на перспективу. Такі підприємства мають вес-
ти облік за раніше прийнятою методикою. 
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Реформування аграрної сфери економіки призвело до ство-
рення значного числа підприємств різних форм власності, які ве-
дуть облік, наближений до методики обліку "Затрати-випуск". 
Здавалося б що це підтверджує необхідність і доцільність засто-
сування МСБО 41, який найбільш повно відповідає потребам ма-
лих підприємств всіх країн. 

Перш за все, слід відмітити, що Україна значно випередила 
інші країни світу, розробивши П(С)БО 25 "Фінансовий звіт 
суб’єкта малого підприємництва". З метою забезпечення зістав-
ності даних по названих суб’єктах господарювання виникає не-
обхідність приведення у відповідність між собою П(С)БО 25 і 
П(С)БО 30. Так як фермерські господарства і малі підприємства 
складають звітність за єдиними формами, тому для досягнення 
цього необхідно здійснити ряд заходів. По перше, тлумачення 
поняття сільськогосподарської продукції, спірне адже деякі її 
види не передбачають відокремлення від біологічного активу, 
або це зробити неможливо. Наприклад цукровий буряк та ряд 
інших видів коренеплодів, а окремі види продукції виробництва 
поточного року не можуть бути відокремлені від біологічного 
активу, наприклад приріст, по молодняку робочої худоби та де-
яких інших видів тварин або приріст живої маси свиней, птиці 
тощо. Тому під сільськогосподарською продукцією доцільно ро-
зуміти "продукцію, яка являє собою актив, отриманий в резуль-
таті сільськогосподарської діяльності, призначений для продажу, 
переробки або внутрішньогосподарського споживання". 

По-друге, не слід визначати дохід при первісному визнанні 
сільськогосподарської продукції і поточних біологічних активів, 
так як це означає, що результати діяльності мають визначатися 
по валовій продукції. Ця методика не використовується ніде в 
світі і це дуже ускладнить визначення результатів діяльності аг-
рарної сфери економіки України, тим більше, що це не дозволить 
зіставляти дані великих сільськогосподарських підприємств та 
фермерських господарств, оцінка сільськогосподарської продук-
ції та біологічних активів за справедливою вартістю можлива 
лише в обмежених випадках, коли це необхідно. 

По-третє, причинами відмови від справедливої вартості як 
основи цінової політики в аграрній сфері слід визнати неможли-
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вість її застосування при оприбуткуванні майже всіх видів про-
дукції, наприклад по зерну – через невідповідність показників 
якісного складу зібраного врожаю (вологість, домішки, тощо), по 
хмелю – через неспівставність продукції при збиранні врожаю і 
реалізації; по деяких видах продукції – через відсутність реаліза-
ційних цін (приріст); по продукції вирощування тварин – через 
невідповідність цін на валову і товарну продукцію тощо. 

По-четверте, особливості функціонування сільськогоспо-
дарських підприємств через використання землі та застосування 
у виробничому процесі біологічних активів призводить до того, 
що значна маса основних засобів створюється безпосередньо у 
конкретному підприємстві за рахунок виробленої продукції та 
додаткових біологічних активів. Саме це, на нашу думку, стало 
однією із причин розробки стандарту 41. Потреба в цьому викли-
кана уточненням поняття витрат. 

Згідно з п. 7 П(С)БО 16 витрати підприємства підрозділя-
ються на витрати, які визнаються одночасно з визнанням доходу, 
для отримання якого вони здійснені, та витрати, які неможливо 
пов’язати з доходом певного періоду. Разом з тим у п. 8, зазначе-
но, якщо актив може забезпечувати одержання економічних ви-
год протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються 
шляхом систематичного розгляду його вартості (наприклад, у 
вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. На-
ведене у п. 8 визначення вимагає певного уточнення, адже дохід 
при цьому визнається не від виробництва об’єкта, а від його ви-
користання, а це не одне і те ж, адже вводячи об’єкт в експлуата-
цію, підприємство отримує дохід від здійснених вкладень, а не 
від виробництва цього об’єкта. Запровадження П(С)БО 30 "Біо-
логічні активи" засвідчило, що в бухгалтерському обліку в агра-
рній сфері необґрунтовано визначається прибуток від виробничої 
діяльності при використанні власної продукції на поновлення 
основних засобів. Пояснюється це тим, що витрати, понесені на її 
випуск, включають до складу витрат на капітальні вкладення, але 
ця сума не визнається як дохід від виробництва використаної при 
цьому продукції. Крім того слід врахувати, що витрати на капіта-
льні вкладення мають власні джерела покриття, то вартість вико-
ристаної на капітальні вкладення продукції має покриватися за 
рахунок доходу. 
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Для чіткого розмежування операційної та інвестиційної ді-
яльності вважаємо за доцільне зафіксувати закінчення виробни-
чого процесу (виробництва) і початок процесу інвестиційного 
(здійснення капітальних вкладень). Для цього доцільно відобра-
зити закінчення операційної діяльності шляхом списання вартос-
ті використаної продукції на рахунках 90 (у фермерських госпо-
дарствах на рахунки класу 8), а дохід у вигляді вартості об’єкту, 
використаного на капітальні вкладення, слід зафіксувати на ра-
хунку 70. Можливо для попередження невірного тлумачення та 
узгодження з Податковим кодексом визначення результатів дія-
льності при використанні вироблених конкретним підприємст-
вом готової продукції, виконаних робіт та наданих послуг слід 
користуватися окремими субрахунками рахунків 90 та 70. Про-
дукція, яка введена до складу основних засобів, має оцінюватися 
за виробничою собівартістю. Оцінка цих об’єктів за справедли-
вою вартістю вимагає узгодження із Податковим кодексом. 

Так як у фермерських господарств при подібних операціях, 
наприклад при переведенні молодняка тварин в основне стадо, 
змінюється результат діяльності через зміни залишку готової 
продукції, необхідно цю операцію відображати аналогічно, вико-
ристовуючи рахунки класу 8. 

По-п’яте, потребує уточнення методика оцінки і послідую-
чого обліку поточних біологічних активів, готової продукції і 
незавершеного виробництва. На нашу думку, це питання вимагає 
одночасно узгодження формування даних звітності фермерських 
господарств (сільськогосподарських підприємств, які ведуть об-
лік за схемами для малих підприємств) з аналогічними підприєм-
ствами інших галузей національного господарства.  

В першу чергу слід вирішити, чи має підприємство відо-
бражати рух сільськогосподарської продукції після її первісного 
визнання, чи залишок продукції на кінець звітного періоду має 
визначатися згідно даних інвентаризації. В першому випадку це 
вимагає систематичної фіксації даних про рух цього виду акти-
вів, а в другому – відображення наявності продукції має розгля-
датися як коректування понесених витрат, що з метою спрощен-
ня обліку може досягатися як збільшення прибутку по рахунку 
79, тобто робити записи так, як це передбачено в п. 44 П(С)БО 25 
"Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва". 
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Одночасно необхідно вирішити питання щодо оцінки трьох 
статей балансу, а саме незавершеного виробництва, молодняка 
тварин та продукції (за умови, що господарство формує звіт про 
фінансові результати за формою № 2-м). 

При цьому слід застосовувати або виробничу собівартість 
цих активів, розраховану на підставі технологічних карт, або фа-
ктичну собівартість у сусідніх сільськогосподарських підпри-
ємств, які подають статистичним органам звіт за формою 50-с.г. 
Тут можна допускати уточнення цих даних відповідно до умов 
господарювання, а також застосовувати реалізаційні ціни на пев-
ний вид продукції в конкретному регіоні. Міністерству аграрної 
політики і продовольства України слід погодити вирішення цього 
питання із відповідними статистичними органами щодо методи-
ки оцінки названих статей балансу, а методичній раді при Мініс-
терстві фінансів України уточнити окремі питання П(С)БО 30 
"Біологічні активи". 

Заслуговує на увагу ще одна проблема, яка стосуються бу-
хгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах, а 
саме необхідність удосконалення управлінського обліку. Потреба 
у вирішенні цієї проблеми в сучасних умовах дуже зросла. При-
чин є кілька, серед них найбільш важливими слід визначити ту 
економічну політику, яка домінує зараз в Україні. Вона передба-
чає вилучення якомога більшої частини фінансових ресурсів, 
створених в аграрному секторі, шляхом цінової політики на ко-
ристь великих магнатів. Враховуючи обмежену можливість дріб-
них виробників у перегляді цінової політики і намагаючись яки-
мось чином підвищити рентабельність виробництва, слід якомога 
краще використовувати внутрішні резерви за допомогою управ-
лінського обліку. В основних галузях сільськогосподарського 
виробництва спостерігаються істотні особливості функціонуван-
ня витрат, які не дозволяють застосовувати загальновизнані ме-
тоди обліку і контролю витрат. Автором розроблена концепція 
побудови системи управлінського обліку, яка передана Міністер-
ству аграрної політики і продовольства. Вона вже опублікована. 
Її доцільно обговорити, при потребі удосконалити і рекомендува-
ти до широкого застосування. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРУ, КОМЕРЦІАЛІЗА-
ЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В 

СКЛАДІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 
 
На наш погляд дискусійною є проблема між формами     

використання інтелектуального потенціалу в напрямку його тра-
нсферу і комерціалізації.  

З нашого погляду занадто важливим є розгляд та опрацю-
вання методичних аспектів проведення оцінки вартості та визна-
чення в бухгалтерському обліку майнових прав інтелектуальної 
власності в складі нематеріальних активів в системі їх трансферу 
та комерціалізації. 

Розглядаючи докладніше поняття інтелектуальної власнос-
ті, слід зазначити, що його не можна визначати активом перш за 
все в обліку до того моменту, поки об’єкти інтелектуальної влас-
ності з урахуванням нормативних документів та установленого 
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порядку не будуть включені до складу нематеріальних активів і 
залучені в господарський оборот тобто використання, що потре-
бує їх оформлення "Актом введення в господарський оборот пра-
ва інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів" 
(форма НА-1). 

Отже, як висновок зазначимо, що об’єкти права інтелекту-
альної власності як інтелектуальний капітал в результаті транс-
феру, або їх комерціалізації набувають характеру необоротних 
господарських активів в складі нематеріальних активів і лише за 
цих умов відображаються в бухгалтерському обліку та фінансо-
вій звітності їх власників, а також користувачів (реципієнтів). 

Зазначимо, що занадто важливим завданням є наведення 
порядку в питаннях вартісної оцінки ОПІВ зокрема і в цілому в 
складі нематеріальних активів. При цьому занадто актуальним є 
захист прав на об’єкти інтелектуальної власності і новітніх тех-
нологій так як становленням в Україні ринкових відносин вкрай 
загострило цю проблему - це і цивільно-судовий, адміністратив-
ний, кримінально-судовий і митний. 

Ми розділяємо підхід Д. Гонтара, який стверджує, що       
недосконалість методики вартісної оцінки ОПІВ є серйозною   
перешкодою для відображення їх в бухгалтерському обліку, що 
ускладнює притягнення до кримінальної відповідальності юри-
дичних і фізичних осіб за несанкціоноване використання або 
привласнення результатів інтелектуальної праці. Особливо гост-
ро це стоїть у сфері захисту прав на селекційні досягнення, так як 
різного роду комерційні структури та інші посередники намага-
ються реалізувати, а в разі випадків уже реалізовують агропідп-
риємствам насіння сортів невідомої селекції і репродукції, але 
під назвами відомих сортів, створених у державних селекційних 
установах. Тому, на наш погляд, створення цивілізованого ринку 
інтелектуальної власності в напрямку її трансферу і комерціаліза-
ції має виключне значення в сучасних умовах запровадження нові-
тніх технологій в сферу господарської діяльності окремих підпри-
ємств, зокрема і господарський комплекс України в цілому. 

Розглядаючи питання трансферу і комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності в сучасних умовах міжгосподарських 
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зв’язків з запровадженням новітніх технологій з’явилися різні 
форми і напрями їх використання.  

Зауважимо, що трансфер і комерціалізація об’єктів інтеле-
ктуальної власності і інноваційних технологій занадто довгий і 
клопіткий процес і щоб мати впевненість у тому, що це матиме 
успіх необхідно перш за все з’ясувати їх потенціал, як об’єктів 
трансферу, що вимагає необхідності проведення їх діагностики і 
перш за все технологічного аудиту тобто якісну об’єктивну оцін-
ку потенціалу інтелектуальної власності, як об’єктів трансферу. 

Після визначення і згодою реципієнта важливим є укла-
дення ліцензійної угоди. При цьому чітко визначаються права 
ліцензіара за контролем і захистом та штрафні санкції на ліцензі-
ата на випадок порушення ним умов використання ліцензійної 
угоди. 

Зазначимо, що НАНУ затверджені "Рекомендації з оцінки 
вартості інтелектуальної власності" а Національний науковий 
центр "Інституту аграрної економіки" УААН опрацював і реко-
мендував "Методичні рекомендації щодо трансформації резуль-
татів наукових досліджень в об’єкти права інтелектуальної влас-
ності та їх капіталізація". В той же час, вищеозначені рекоменда-
ції не вичерпують різні підходи, пов’язані з оцінкою ОПІВ в 
зв’язку з затвердженням Національного стандарту № 4 "Оцінка 
майнових прав інтелектуальної власності", який був затвердже-
ний Постановою Кабінету Міністрів після вищеозначених реко-
мендацій, що і вимагає альтернативних підходів до вирішення 
цієї проблеми, і перш за все використання прибуткового (дохід-
ного) підходу. 

Наші дослідження свідчать про те, що найбільше підстав 
використовувати метод оцінка вартості ОІВ, основаного на поча-
тковому визначенні річного рейтингу кожного об’єкта, як показ-
ника оцінки вигоди, яка очікується від його використання за 
умов існуючої ринкової ціни на продукцію, одержану протягом 
року з одиниці використання. Цей підхід з нашої точки зору най-
більш об’єктивний в сучасних умовах ринкового механізму гос-
подарювання, так як ринкові ціни постійно змінюються з ураху-
ванням об’єктивних і суб’єктивних обставин. 
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В той же час слід мати на увазі, що ліцензіат, маючи право 
на використання об’єкта інтелектуальної власності (наприклад в 
рослинництві) окрім вартості ліцензії понесе відповідні витрати 
на придбання посівного матеріалу. Поряд з цим в зв’язку з виро-
щуванням будуть витрати виробництва. При цьому в витрати ви-
робництва повинна включатися амортизація ОПІВ, які облікову-
ються в складі нематеріальних активів. 

На наш погляд ліцензіат повинен мати економічні вигоди з 
використанням ОПІВ за рахунок збільшення урожайності, еко-
номії витрат, запровадивши сучасні технології вирощування та за 
рахунок збільшення реалізаційних цін за одержану продукцію 
та ін. 

В той же час для забезпечення гарантованого економічного 
ефекту від використання нового сорту при ринковій (договірній) 
ціні на зерно, на наш погляд при укладенні ліцензійного догово-
ру (ліцензії) необхідно передбачити застереження (коефіцієнт) 
зниження вартості (ліцензії) на гарантовану рентабельність (тоб-
то накопичення доходу) в межах 30-40 %, за якої економічно за-
безпечується накопичення ресурсів від виробничої діяльності. В 
іншому випадку ліцензіат має ризик сплачувати за ліцензію (па-
ушальний платіж чи роялті) суми, які він в подальшому при реа-
лізації отриманої продукції (зерно) буде реалізувати в межах цін 
передбачених ліцензійної угодою. 

Ми впевнені, що наші методичні підходи в деякій мірі бу-
дуть враховані при подальшому розгляді методичних підходів і 
наданні відповідних рекомендацій з цього важливого аспекту 
проблеми. 
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МСФЗ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
 

Проблеми стандартизації фінансової звітності на сьогодні-
шній день є особливо актуальними, особливо враховуючи той 
факт, що сучасній світовій спільноті притаманна глобалізація, як 
чинник утворення світових транснаціональний корпорацій. А це 
означає жорстку необхідність встановлення єдиних вимог до фо-
рмування та надання інформації про фінансовий стан суб’єкта 
господарювання.  

Соціально-економічні особливості кожної країни призвели 
до утворення різних підходів при визначенні навіть основних 
економічних показників. Що, цілком зрозуміло, істотно усклад-
нювало процес взаємодії компаній на світовому економічному 
просторі. Тому, логічною стала розробка Міжнародних стандар-
тів фінансової звітності МСФЗ у 1973 році, основне призначення 
яких полягає в розробці та імплементації єдиних підходів для 
визначення доходів і витрат, оцінювання активів і зобов’язань, 
зокрема.  

Варто зазначити, що в зв’язку з інтеграцією в світову еко-
номіку необхідність в єдиних стандартах обліку постала і перед 
Україною. Адже лише вони можуть забезпечити співставну і аде-
кватну фінансово-економічну інформацію. Усвідомлюючи це, 
прийнята Програма реформування системи бухгалтерського об-
ліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена Пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. № 1706.  

Результатом впровадження цієї Програми стало ухвалення 
Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
(П(С)БО) та нового плану рахунків. Що спричинило прогресивні 
зміни в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. 
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Євроінтеграційні прагнення України та досвід роботи ком-
паній аграрного сектору економіки, особливо тих, сфера діяльно-
сті яких не обмежується територією нашої держави та, або які 
мають партнерів за кордоном свідчить про необхідність аналізу 
фінансової звітності потенційних партнерів та надання власної, 
складеної за міжнародними стандартами.  

Впровадження МСФЗ або їх більш глибока інтеграція із 
чинним законодавством в цій сфері є особливо актуальним для 
тих аграрних компаній, які розраховують на залучення іноземних 
інвестицій або кредитів, що особливо важливо в сучасних умовах 
дефіциту фінансових ресурсів.  

Необхідність впровадження МСФЗ цілком усвідомлюється 
і на державному рівні. Результатом цього в 2007 році стало при-
йняття Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності в Україні. Одними із основних напрямів реалізації 
якої є законодавче регулювання порядку застосування міжнарод-
них стандартів зокрема з 2010 року – обов’язкове складання фі-
нансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з 
міжнародними стандартами підприємствами емітентами цінні 
папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на 
фондовому ринку банками і страховиками. 

Попри євроінтеграційний курс України та, в зв’язку з цим, 
безальтернативність прийняття і використання МСФЗ, варто за-
значити, що даний процес перебігає із ускладненнями.  

Перш за все – це проблема ефективної реалізації бухгал-
терського обліку. Зокрема, підприємства які мають потребу у за-
стосуванні міжнародних стандартів мають вести облік за двома 
системами за П(С)БО – для внутрішнього користування та за 
МСФЗ – для іноземних користувачів, що потребує значних фі-
нансових ресурсів та витрат часу облікового персоналу.  

Також для аграрного сектору економіки є проблемою те, 
що МСФЗ спочатку розроблялись як система загальних стандар-
тів, без врахування особливостей сільськогосподарського вироб-
ництва.  

Ще однією перепоною на шляху впровадження міжнарод-
них стандартів є те, що складання комплекту звітності за вимо-
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гами МЗФС є в достатній мірі коштовним та потребує працівни-
ків відповідної кваліфікації. Через невеликі обороти і, відповідно, 
доходи та брак відповідно навченого персоналу для аграрних пі-
дприємств швидкий перехід на загально прийняті форми звітнос-
ті не очікується.  

Отже переваги складання фінансової звітності за міжнаро-
дними стандартами є і вони незаперечні для більшості користу-
вачів фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як інстру-
мент глобалізації економіки і світових господарських зв’язків. 
Принципи закладені в порядок формування звітності згідно з 
МСФЗ роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний 
майновий стан підприємства. Таким чином на думку автора за-
провадження МСФЗ дасть змогу залучити іноземних інвесторів і 
розширити експортні можливості України. Проте чисельність 
наявних проблем значно ускладнює застосування МСФЗ та пот-
ребує нагального їх вирішення на законодавчому рівні. 

Водночас, слід зазначити, що і в країнах ЄС за межами га-
рмонізаційних процесів у галузі бухгалтерського обліку залиша-
ється значна частина підприємств, а більшість нелістингових 
компаній залишаються в зоні обмеженої гармонізації, передбаче-
ної Директивами ЄС. І така ситуація навряд чи істотно зміниться 
найближчим часом, адже немає реальних механізмів заохочення 
для підприємств (крім фінансових установ) добровільно застосо-
вувати МСФЗ при складанні своїх фінансових звітів. 

Виходячи з усього, викладеного вище, можна зробити ви-
сновок, що в аграрному секторі економіки процес реформування 
обліку і звітності та їх переходу на міжнародні стандарти дале-
кий від свого логічного завершення. 

Основною причиною цього, на нашу думку, є недоскона-
лість нормативної бази з бухгалтерського обліку, а також його 
неузгодженість з іншим законодавством, зокрема податковим. 
Вважаємо, що, перехід до МСФЗ є невідворотним, а тому потре-
ба в законодавчій адаптації міжнародних стандартів до специфі-
ки вітчизняних підприємств аграрної сфери та пристосування 
нормативної бази обліку до їх методичних і практичних потреб є 
доцільним. 
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Тому пропонуємо англосаксонську модель звітності, як 
більш розповсюджену та орієнтовану, насамперед, на потреби 
інвесторів, Є перспективною, на нашу думку, побудова фінансо-
вої звітності в Україні на основі саме цієї моделі. Адже, такий 
перехід є більш дешевим і таким, що краще відповідає сучасним 
українським реаліям. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ АГРОПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Зростаюча збитковість вітчизняної переробки продукції 

тваринництва вимагає якісного удосконалення обліку та аналізу 
витрат з метою залучення додаткових фінансових ресурсів. 

Рішучим кроком щодо оптимізації обліку витрат є прий-
няття Податкового Кодексу України від 2.12.2010 р. № 2756-VI. З 
окрема, розділом ІІІ "Податок на прибуток підприємств" з 1 
квітня 2011 року змінено підхід до обчислення податкових вит-
рат підприємства. 

Аналіз структури витрат, що зменшують базу оподатку-
вання з податку на прибуток на агропромислових підприємствах 
Хмельницької області, дозволяє зробити висновок щодо 
часткової уніфікації підходів до накопичення витрат у фінансовій 
та податковій звітностях підприємств. Проте, існують деякі 
суттєві розбіжності. 

Наприклад, витрати, що вираховуються при визначенні 
об’єкта оподаткування складаються з витрат операційної 
діяльності, в тому числі: собівартості придбаних (виготовлених) 
та реалізованих товарів (робіт, послуг), загальновиробничих і 
адміністративних витрат, витрат на збут, фінансових витрат, а 
також інших витрат звичайної діяльності та інших операційних 
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витрат. Витрати, що зменшують фінансовий результат 
підприємства в обліку складаються із собівартості реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративних витрат, вит-
рат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат та 
інших витрат. 

Встановлено, що у м'ясо- та молокопереробних 
підприємствах вагомою складовою операційних витрат виступає 
показник собівартості реалізованої продукції. 

При формуванні фінансової звітності відповідно до п. 19 
П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати": "У статті 
"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" по-
казується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, 
послуг) або собівартість реалізованих товарів". Крім того, у п. 11 
П(С)БО 16 "Витрати" вказано, що собівартість реалізованої про-
дукції також включає нерозподілені постійні загальновиробничі 
витрати та наднормативні виробничі витрати підприємства. На 
рахунках обліку сума накопичених витрат, що формує виробничу 
собівартість реалізованої продукції відображується по дебету 
рахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" в 
кореспонденції з кредитом відповідних рахунків по структурі 
витрат за елементами. Розподілені загальновиробничі витрати 
списуються по кредиту рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" в 
дебет рахунків за видами виробництв, а постійні нерозподілені 
такі витрати відображуються по дебету рахунку 901, звідки безпо-
середньо переносяться у форму 2 "Звіт про фінансові результати". 

В податковому обліку відповідно до ст. 138 Податкового 
Кодексу України загальновиробничі витрати підприємства вине-
сені до складу інших витрат, де додатково окремо враховуються 
адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати звичайної 
діяльності та інші операційні витрати. Таке структурування доз-
воляє зробити висновок про виключення загальновиробничих 
витрат із складу собівартості придбаних (виготовлених) та      
реалізованих товарів (робіт, послуг) в податковому обліку при 
формуванні податкової декларації з податку на прибуток 
підприємства, що затверджена наказом ДПА України від 
28.02.2011 р. № 114. Крім того, таке відокремлення свідчить про 
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віднесення загальновиробничих витрат до поточних операційних, 
що в обліку відображуються одразу на фінансовому результаті 
діяльності і не включаються до собівартості виробництва. 

Такі виявлені протиріччя при відображенні загальновироб-
ничих витрат, свідчать про формування різних підходів до нако-
пичення витрат у фінансовій та податковій звітностях 
підприємства. Крім того, це суттєво впливає на формування по-
казника собівартості реалізованої продукції, а також собівартості 
виробництва. З іншого боку, на відміну від показника 
собівартості, різні підходи до накопичення загальновиробничих 
витрат, не повинні суттєво впливати на остаточний результат 
діяльності у податковій та фінансовій звітностях. Проте, резуль-
тати дослідження свідчать навпаки про позитивний об’єкт опо-
даткування у податковому обліку та збиток у фінансовій 
звітності. 

На жаль, зафіксовані різні результати господарювання по-
яснюються навіть не відмінностями у підходах до накопичення 
витрат за видами звітності відповідно до законодавства, а голов-
ним чином, "специфічними підходами" податкових інспекцій до 
приймання звітних податкових документів. Зокрема встановлено, 
що зафіксований у податковій звітності об’єкт оподаткування з 
податку на прибуток на вимогу податкових органів повинен бути 
позитивним і досягати рівня близько 1 % від суми загального до-
ходу, відображеного у податковій декларації. В той же час 
інформація фінансової звітності, як правило, підтверджує кри-
тичний фінансовий стан агропромислових підприємств 
Хмельницької області та свідчить про зростаючу збитковість на 
рівні, спочатку - негативної різниці між чистим доходом від 
реалізації продукції та її собівартістю, а потім - накопиченим за-
гальним збитком за визначений звітний період. 

Отже, запроваджена через Податковий Кодекс бажана 
оптимізація обліку витрат з метою уніфікації підходів до їх нако-
пичення у фінансовій та податковій звітностях не сприятиме про-
зорому відображенню реального економічного стану 
підприємства і, як наслідок, призведе до обмеження залучення 
додаткових фінансових ресурсів та можливих навіть іноземних 
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інвестицій. Це в свою чергу вимагає перегляду окремих статей 
Податкового Кодексу та П(С)ПО в частині обліку витрат з метою 
їх якісного аналізу для забезпечення хоча б беззбитковості ви-
робництва. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ХЕДЖУВАННЯ 
 
Міжнародні стандарти фінансової звітності виступають на 

даний момент ефективним інструментом підвищення прозорості 
і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів гос-
подарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і 
витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість 
об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ри-
зики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати результати їх 
діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу 
та ухвалення відповідних управлінських рішень. 
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В умовах трансформації економічних відносин забезпечен-
ня фінансової стабільності підприємства вимагає ефективного 
використання всіх наявних ресурсів і тісно пов’язане з різними 
ризиками, притаманними підприємницькій діяльності загалом і у 
сфері аграрного виробництва зокрема. Серед них найбільш вирі-
зняються фінансові ризики.  

Із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності у вітчизняному обліку виникають нові поняття та об’єкти, 
зокрема хеджування. Суттєвим моментом управління фінансови-
ми ризиками є прийняття заходів щодо їх мінімізації. Одним із 
таких заходів є операції з їх хеджування. Під хеджуванням (від 
англ. hedge - захищатися від можливих втрат, ухилятися, обме-
жувати) розуміють діяльність, яка спрямована на створення захи-
сту від можливих втрат у майбутньому. Хеджування - це загаль-
ний термін, який використовується для опису дій з мінімізації 
цінових ризиків. 

У вітчизняній практиці хеджування ризиків та облік хе-
джування майже не застосовується. Це в повній мірі стосується і 
сільськогосподарських підприємств. У той же час світова еконо-
мічна практика накопичила значний досвід управління фінансо-
вими ризиками, зокрема у їх хеджуванні, а також відпрацювала 
основні засади бухгалтерського обліку таких операцій. 

Хеджування для цілей обліку визначається як використан-
ня похідних та непохідних фінансових інструментів для компен-
сації змін в справедливій вартості у часі або у величині грошових 
потоків від певного активу або пасиву.  

Правила бухгалтерського обліку хеджування визначені 
МСФО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" [2].  

Зокрема, у МСФО 39 надається визначення хеджування 
тільки для цілей обліку. Відповідно до стандарту хеджування - 
застосування одного чи декількох інструментів хеджування з ме-
тою повної чи часткової компенсації змін справедливої вартості 
об’єкта хеджування або пов’язаного з ним грошового потоку.  

Згідно із стандартом інструмент хеджування - похідний   
фінансовий інструмент, фінансовий актив або фінансове          
зобов’язання, справедлива вартість яких і грошові потоки від 
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яких, як очікується, компенсуватимуть зміни справедливої варто-
сті або потоку грошових коштів об’єкта хеджування. Не є ін-
струментом хеджування:  

• власні цінні папери підприємства, оскільки вони не є 
фінансовими активами чи фінансовими зобов’язаннями підпри-
ємства;  

• фінансовий актив чи фінансове зобов’язання, справед-
ливу вартість яких не можна достовірно оцінити (за винятком 
випадку непохідного інструменту, який визначено в іноземній 
валюті або зазначено як хеджування валютного ризику та валют-
ний компонент якого можна достовірно оцінити). 

Вітчизняний стандарт визначає об’єкт хеджування як ак-
тив, зобов’язання або майбутню операцію, що створюють для 
підприємства ризик зміни справедливої вартості цих активів і 
зобов’язань або зміни грошових потоків, пов’язаних з майбут-
ньою операцією [4].  

Об’єкт хеджування може бути:  
• визнаним активом, зобов’язанням, невизнаним твердим 

зобов’язанням або остаточно невирішеною очікуваною майбут-
ньою операцією, ймовірність якої є високою;  

• групою визнаних активів, зобов’язань, невизнаних тве-
рдих зобов’язань чи прогнозованих операцій з подібними харак-
теристиками ризику. 

Погоджуємось, що утримувана до погашення інвестиція не 
може бути об’єктом хеджування стосовно відсоткового ризику, 
оскільки призначення інвестицій як утримуваної до погашення 
не пов’язано з обліком відповідних змін ставок відсотка. Проте 
утримувана до погашення інвестиція може бути об’єктом хеджу-
вання стосовно валютного і кредитного ризиків [1]. 

Якщо об’єкт хеджування є нефінансовим активом чи зо-
бов’язанням, його слід визнавати об’єктом хеджування:  

а) для валютних ризиків;  
б) повністю для всіх ризиків унаслідок труднощів відокре-

млення та оцінювання відносної частини змін грошових потоків 
або справедливої вартості, зумовлених конкретними ризиками (за 
винятком валютних ризиків). 



 57

Окремим об’єктом хеджування можна вважати також май-
но у довірчому управлінні.  

Облік хеджування дозволений стандартом тільки при умо-
ві, що вид ризику можна ідентифікувати, а ефект хеджування чі-
тко визначити та розрахувати. Однак діє ряд факторів, які ускла-
днюють визначення характеру операцій хеджування для цілей їх 
обліку. Тому облік операцій з хеджування фінансових ризиків 
потребує законодавчого удосконалення.  

Слід погодитись також з тим, що розділ "Хеджування" від-
повідного міжнародного стандарту у вітчизняній практиці зали-
шається незатребуваним, що обумовлено складністю розуміння 
термінів та механізму хеджування для практиків-обліковців, і 
особливо це стосується бухгалтерів сільськогосподарських підп-
риємств. 
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СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА ТОРГІВЛЯ ТА МСФЗ 
 
З початку 70 років світовий економічний порядок підпо-

рядкований економічній теорії "laissez-faire" (економічна гармо-
нія та прогрес) - вільна світова економічна торгівля зможе вирів-
няти співвідношення між країнами, регіонами (благо для жителів 
планети). Це в свою чергу затребувало уніфікацію норм та пра-
вил бухгалтерського обліку, його стандартизацію. Прагнення 
України стати членом Європейського Союзу вимагає перегляду 
всього чинного законодавства, удосконалення системи обліку, 
звітності та обов’язковість безпосереднього застосування підпри-
ємствами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку в держа-
вному секторі на 2007-2015 роки, затвердженою постановою Ка-
бінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 34 [2].  

МСФЗ сьогодні – це об’єктивна реальність, крок до розви-
тку практики бухгалтерського обліку в усьому світі, але МСФЗ, 
прийняті в Євросоюзі як єдині стандарти, переживають кризу. В 
їх основі лежить англо-американська школа обліку, ідея якої по-
лягає у відображенні, перш за все, економічного змісту фактів 
сільськогосподарської діяльності, без врахування її біологічної 
складової (біоенергетичних активів). Отже, з економічної точки 
зору і з точки зору МСФЗ основним критерієм визнання активу є 
здатність його приносити підприємству доходи, незалежно від 
наявності права власності на це майно. Головним принципом її 
складання є превалювання економічного змісту господарських 
операцій над юридичними.  

Інформація у звітах подається виходячи з принципів теорії 
граничної корисності (неокласична економічна теорія), побудова 
бухгалтерського обліку орієнтована на ринок, а не на виробницт-
во, превалюють фінансові показники над натуральними. Аналіз 
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даної інформація не дає об’єктивної можливості розкрити корін-
ня виникнення глобальних економічних та екологічних криз. 
Економісти йдуть по ланцюгу хибних уявлень, шукають коріння 
проблем де завгодно, але не в системі сільськогосподарського  
виробництва.  

Бідним країнам нав’язують вільну торгівлю, а багаті країни 
в цей час обмежують імпорт сільськогосподарської продукції із 
країн третього світу та субсидують власне сільське господарство.  

Сьогодні рух "Право на харчування" (Right to Food) дово-
дить, що право людини на харчування входить в конфлікт з 
принципом вільної торгівлі.  

Завдяки своїй відкритості система бухгалтерського обліку 
залишається під впливом зовнішнього інтересу. Сьогодні вона фо-
рмується в політичній сфері суспільно-економічного життя. Цей 
рівень дозволяє впливати на законотворчі процеси та змінювати 
методичну складову бухгалтерського обліку. Негативного відтінку 
цьому надає той факт, що МСФЗ не враховують особливостей аг-
рарного сектору економіки (живої економіки) та не розкривають 
інформацію про вплив сільськогосподарської діяльності на до-
вкілля, яке існує та розвивається по своїм внутрішнім законам.  

В.І. Ленін в "Матеріалізмі та емпіріокритицизмі" писав: 
"Світ є закономірний рух матерії, і наші пізнання, будучи вищим 
продуктом природи, в змозі тільки відображати цю закономір-
ність" [1, с. 174].  

Таким чином, економічна сутність глобалізації, яка вимагає 
уніфікації фінансової звітності, є активний вивіз капіталу. Але, 
цей вивіз здійснюється тепер в нових умовах, де головну роль 
відіграють транснаціональні економічні структури, які підрива-
ють національно-державний суверенітет країн.  

У МСФЗ, які застосовують понад 200 тис. підприємств в 
103 країнах, зростає ентропія (невизначеність), істотне відста-
вання від практичних проблем, які об’єктивно виникають за су-
часних інтеграційних процесів у світовій сільськогосподарській 
діяльності.  

Сільськогосподарський товаровиробник не може впливати 
на ціну виробленої продукції, ціна встановлюється на ринку. А 
при розширенні виробництва після досягнення визначного моме-
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нту збільшується віддача одних і тих же факторів виробництва 
(капіталу/праці) та приводить до зменшення кількості продукції.  

Але коли розширюється виробництво промисловості,      
витрати ведуть себе в протилежному напрямку – знижуються, а 
не ростуть. Чим більше об’єм виробництва, тим менші витрати 
на одиницю продукції. Там де немає природних активів збіль-
шення виробництва, зменшуються витрати і збільшується відда-
ча. Це в свою чергу надає владу над ринком, веде до недоскона-
лої конкуренції.  

Експорт розвинутих країн збільшує віддачу та створює    
несправедливу конкуренцію, а традиційний експорт бідних країн, 
навпаки, створює негативні для аграрного сектору економіки на-
слідки.  

Економіка ЄС не сільськогосподарська, а загальне багатст-
во зустрічається там, де немає сільського господарства, або відіг-
рає незначну роль. Сьогодні розвинуті країни відмовляються від 
вирощування сировинної продукції (ріпак тощо), а експортна 
орієнтація крупного товарного сільськогосподарського виробни-
цтва закріплює імідж України в світі як низько розвинутої країни 
– експортера сировини.  

Неможливість розширити сільськогосподарське виробниц-
тво за межі визначеного рівня є ключовим фактором становлення 
досконалої конкуренції на ринку виробництва сільськогосподар-
ської продукції. 

Але звітність згідно міжнародних стандартів не висвітлює 
реальної економічної дійсності сільськогосподарської діяльності 
(процесів між живими організмами – рослинами, тваринами; про-
довольчо-енергетичними запасами; природоохоронними компле-
ксами тощо).  

Орієнтація економічного розвитку сільськогосподарської 
діяльності повинна бути направлена на заощадження та примно-
ження енергетичного балансу земель сільськогосподарського 
призначення. Для цього необхідно змінити вектор розвитку бух-
галтерської практики, привести обліково-економічну практику у 
відповідність з об’єктивними умовами розвитку аграрного секто-
ру економіки. 
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Україна платить велику ціну за бідність, маючи значні 
природні багатства, втрачає найцінніше, родючість чорноземів. З 
впровадженням МСФЗ, в аграрний сектор України надійдуть 
значні іноземні інвестиції в прогресивні технології вирощування 
сільськогосподарської продукції, але з точки зору законів приро-
ди та використання потенціалу біосфери вони є найменш ефекти-
вними. Це потребує негайного відображення та висвітлення в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відтворювальних 
та невідтворювальних біологічних активів.  

Отже, перехід на використання МСФЗ в аграрному секторі 
економіки потребує більш детального відображення біологічних 
активів в МСБО 41 "Сільське господарство". 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРШОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОД-
НИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Глобалізація світових економічних ринків, широкомасшта-

бний розвиток підприємництва, банківських та інших фінансових 
установ, динамічна зміна податкового законодавства України 
поставили на сьогодні особливо актуальним питання про вхо-
дження нашої країни до європейського та світового економічного 
простору. Як відомо, Україна прагне стати членом Європейсько-
го Союзу. 
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З огляду на взяті Україною зобов'язання щодо гармонізації 
вітчизняного законодавства із законодавством Європейського 
Союзу, а також враховуючи вимоги до фінансової звітності су-
б'єктів господарювання, що виходять на міжнародні ринки капі-
талу, з метою підвищення прозорості фінансової звітності вітчи-
зняних суб'єктів господарювання, забезпечення її зіставності зі 
звітами іноземних компаній, сприяння залученню іноземних ін-
вестицій необхідно створити організаційно-правові умови засто-
сування суб'єктами господарювання України міжнародних стан-
дартів для складання фінансової звітності. 

У зв’язку з цим 18 березня 2004 року № 1629-IV було за-
тверджено Закон України "Про загальнодержавну програму ада-
птації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу", який також вказує на пріоритетні сфери, в яких здійсню-
ється адаптація законодавства України, зокрема до них віднесе-
ний бухгалтерський облік компаній. Цим Законом було визначе-
но обов’язковість безпосереднього застосування підприємствами 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). В 
Україні процес переходу на міжнародні стандарти супроводжу-
ється гострими дискусіями та різними підходами до вирішення 
цього питання. Проблема ведення обліку і звітності за МСФЗ 
стає дедалі актуальнішою для вітчизняних організацій.  

Новим кроком на шляху до реалізації поставлених завдань 
щодо реформування бухгалтерського обліку є ухвалення розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 року 
№ 911-р Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності в Україні, метою якої є удосконалення системи 
бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням вимог міжнаро-
дних стандартів та законодавства Європейського Союзу.  

На Міжнародному конгресі національних регуляторних ор-
ганів у сфері бухгалтерського обліку, організованому Правлін-
ням Комітету з МСФЗ у вересні 2007 року у Лондоні, учасниками 
було підтримано і схвалено три підходи до шляхів переходу на 
МСФЗ, а саме: конвергенція національних стандартів до МСФЗ; 
розробка національних стандартів на основі МСФЗ; прийняття 
МСФЗ як національних стандартів. 
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Відповідно до стандартів фінансової звітності, слово кон-
вергенція має два пов'язані значення. По-перше, конвергенція - 
це зусилля, які вживають органами стандартизації фінансової 
звітності в усьому світі для усунення відмінностей у стандартах 
фінансової звітності в різних країнах. По-друге, конвергенція – 
це відсутність відмінностей у стандартах фінансової звітності 
між країнами. Таким чином, конвергенція виступає і як процес, і 
як мета. 

На сьогоднішній момент конвергенція стандартів фінансо-
вої звітності, за основу для якої обрано Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ) триває, проте, нез’ясованою зали-
шається її якість. Україна обрала шлях щодо розробки націона-
льних стандартів на основі МСФЗ. З метою встановлення відпо-
відності П(С)БО міжнародним стандартам, доцільним є прове-
дення порівняльного аналізу національних і міжнародних поло-
жень. 

Члени Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів Укра-
їни в 2004 році виконали таке порівняльно-правове дослід-ження з 
регулювання правовідносин у сфері бухгалтерського  обліку та 
аудиту в ЄС та Україні, на замовлення Центру європейського та 
порівняльного права Міністерства Юстиції України. 

22 липня 2011 року у Державній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (ДКЦПФР) відбулось засідання Консультацій-
ної Ради з бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування на 
ринку цінних паперів. Чергове засідання консультаційного орга-
ну при Комісії було присвячено обговоренню заходів стосовно 
впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) на фондовому ринку і вимог до аудиторського звіту, що 
подається до ДКЦПФР. Як наголосив Микола Бурмака, член   
Комісії та очільник Ради – "найголовніше завдання, що нині   
стоїть перед Радою, це розробка методичних рекомендацій по 
першому застосуванню МСФЗ та методичних рекомендацій з 
облікової політики при застосуванні цих стандартів".  

Можна погодитися з думкою Девіда Надя, спеціаліста з     
фінансової звітності підприємств регіонів Європи та Центральної 
Азії, який зазначає, що МСФЗ не магія, а просто набір узгоджених 
правил послідовного представлення фінансових результатів та  
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фінансового стану підприємства. Для успішного застосування 
МСФЗ необхідні дві речі: "ноу – хау", спроможність складати зві-
тність (тобто обізнані та здібні кадри); вихідні дані, тобто   фінан-
сова інформаційна система, яка надає необхідну інформацію. На-
жаль на сьогодні у нас не вирішено ні перше, ні друге   питання.  

Багатьом, якщо не всім, підприємствам потрібно докласти 
значних зусиль та витратити багато часу для складання балансу 
на початок періоду у відповідності до МСФЗ через: потребу у 
незалежній оцінці активів; необхідність навчання персоналу зі 
складання фінансової звітності, з питань оцінки та переоцінки 
активів та зобов’язань за критеріями МСФЗ; складність вимог 
МСБО 39 щодо визнання та оцінки фінансових інструментів. 

Навіть для високо зацікавлених та спроможних підпри-
ємств отримання першого позитивного аудиторського висновку 
щодо фінансових звітів за МСФЗ забирає 4 – 5 років з моменту 
прийняття рішення про впровадження. 

Таким чином, усвідомлюючи переваги складання фінансо-
вої звітності за міжнародними стандартами, слід відмітити, що 
запровадження МСФЗ є достатньо серйозним процесом. Для реа-
лізації стратегії першого застосування МСФЗ потрібне не тільки 
прийняття нових та перегляд діючих законодавчо – нормативних 
актів, а комплексне вирішення проблем, пов’язаних із практич-
ним запровадженням МСФЗ. 
 
УДК 336.12:657 

К.С. ЖАДЬКО, к.е.н., доцент, докторант, 
Державна навчально-наукова установа  

"Академія фінансового управління" 
 

СУТНІСТЬ І МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОД-
НИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Реформування бухгалтерського обліку відповідно до між-

народних стандартів, створення нової нормативної бази бухгал-
терського обліку вимагає рішення цієї проблеми на національно-
му рівні. Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – 
МСФЗ) виступають на даний момент ефективним інструментом 
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підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває 
діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу 
для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка 
надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати іс-
нуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівню-
вати результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної 
оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських 
рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості кері-
вництва в області управління організацією і надають значні пере-
ваги перед конкурентами. У суб’єктів, які складають звітність за 
МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові джерела 
капіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть забезпечити 
економічне зростання і процвітання. У свою чергу суб’єкти, ви-
користовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про фінансо-
вий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інстру-
ментарієм при їх виборі [1]. 

Ідея МСФЗ полягає в тому, щоб мати можливість  порів-
нювати звітність підприємств різних країн. ХХ століття в історії 
економіки підприємств і житті суспільства стало століттям заро-
дження і розповсюдження транснаціональних корпорацій, що 
пред’являє  вимоги, об'єднати показники бухгалтерських балан-
сів компаній, що знаходяться в різних країнах, зрозумілу при 
цьому їх інвесторам у всьому світі. Бухгалтерський облік в су-
часному його розумінні має багатовікову історію. В різних краї-
нах, цю історію формували різні бухгалтерські школи, зі своїми 
методологічними особливостями, зі своєю специфікою підходів 
до трактування фінансового положення господарюючих суб'єк-
тів. Школи ці формувалися під впливом цілого ряду чинників: 
соціальних, економічних, юридичних умов, домінуючого поло-
ження різних користувачів бухгалтерської звітності. В Україні 
була історично створена своя школа і починаючи з 1999 року бу-
ли введені Положення стандарти бухгалтерського обліку [2-3]. 

Якщо розглядати методичну сторону МСФЗ, то вона пред-
ставляє собою методологічний документ, що має певну теорети-
чну базу. Ця теоретична основа стандартів суттєво відрізняється 
від традиційних для України поглядів на бухгалтерську методо-
логію. У основі МСФЗ лежить теорія англо-американської школи 
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обліку, ідея якої полягає у віддзеркаленні, перш за все, економіч-
ного змісту фактів господарського життя і положення підприємс-
тва в цілому. Це визначає підходи МСФЗ до кваліфікації основ-
них облікових категорій: активів, зобов'язань, доходів, витрат, 
прибутку, капіталу і інших і до оцінки (визначення вартості) 
елементів звітності. Україна історично, як і більшість пострадян-
ських країн,  належить до так званої континентально-
європейської школи, теоретичні основи якої складає орієнтація 
на правовий зміст фактів, що відображаються, для якої властива 
залежність облікової методології від правових норм.  

Очевидно, що перехід на МСФЗ - це складний, неоднозна-
чний  процес, який повинен відбуватися у відповідності з темпа-
ми розвитку економічної реальності України і співвідноситися з 
готовністю системи бухгалтерського обліку і бухгалтерів-
практиків, що діє, до відповідних новацій.  Отже, основна ідея 
МСФЗ - створення правил ведення обліку і складання звітності, 
що дозволяють продемонструвати заінтересованим особам, перш 
за все, економічний зміст фактів господарського життя компанії. 
Таким чином, кажучи про концептуальні основи Міжнародних 
стандартів, ми повинні в першу чергу розібратися з тим, чому 
можна окремо говорити про економічний і юридичний зміст фак-
тів господарського життя підприємства, в чому полягає економі-
чний сенс господарських операцій підприємства, що зацікавлені 
особи можуть дізнатися про фінансове положення підприємства, 
зрозумівши його економічні характеристики, і яка інформація 
при цьому залишиться «комерційною таємницею» від них.  
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ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ У ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ БЕЗ ПРАКТИКИ 

 
Перші спроби стандартизації податкових різниць і їх кла-

сифікації були зроблені Комітетом з міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку ще у 1979 році в МСБО 12 «Облік податків 
на прибуток». В Українській практиці про податкові різниці по-
чала йти мова з 1997 року, коли було внесено зміни до Закону 
України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 
28.12.1994 р. № 334/94-ВР. Правила ж обліку і класифікація цих 
різниць (в частині тимчасових) була законодавчо закріплена у 
2000 році Наказом Міністерства фінансів України № 353 від 
28.12.2000 р. про затвердження Положення (стандарту) бухгал-
терського обліку 17 «Податок на прибуток». Тобто практики ви-
значення податкових різниць і їх відображення у звітності в 
Україні мінімум на 20 років менше, ніж в інших країнах, на які 
поширюються правила МСБО. 

Починаючи з 2013 року відображення податкових різниць 
в обліку буде обов’язковим правилом, а для сільськогосподарсь-
ких підприємств у формі публічних акціонерних товариств – з 
2012 з врахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Решта підприємств самостійно визначатимуть доцільність засто-
сування міжнародних стандартів для складання фінансової звіт-
ності. 

Світову історію обліку податкових різниць згідно МСФЗ 
можна поділити на два етапи: 1979-1996 рр. (використання мето-
ду зобов'язань за звітом про прибутки і збитки) та 1996 – до на-
ших часів (використання методу зобов'язань з бухгалтерського 
балансу). Характеристика двох методів наведена в табл.1. 
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Таблиця 1 
Характеристика методів обліку податку на прибуток  

(відстрочених зобов’язань) 

Назва методу 
Метод зобов'язань за 
звітом про прибутки і 

збитки 

Метод зобов'язань з бухга-
лтерського балансу 

Рік введення в 
дію 1979 1996 

Характеристика 

визначав податкові 
різниці як відмінності 
між базою оподатку-
вання з податку на 

прибуток та обліковим 
прибутком: податкові 
різниці розраховува-
лися за доходами і 

видатками організацій 

податкові різниці визнача-
ються як різниця між пода-
тковою базою активу (зо-
бов'язання) та її оцінкою в 
бухгалтерському обліку. 
Тобто, податкові різниці 
визначаються за оцінкою 
кожного активу і зобов'я-

зання 
 
З Прийняттям Податкового кодексу України, перехідними 

положеннями якого (підрозділ 4) передбачено обов’язковість  
подання фінансової звітності з урахуванням податкових різниць, 
запропоновано використовувати одразу два методи: відображати 
різниці і в балансі і у Звіті про фінансові результати. Крім того, 
це було зроблено оминаючи всі складові облікового забезпечен-
ня, як запоруки ефективного бухгалтерського обліку - рахунки, 
реєстри, відомості. Як наслідок, маємо звітність і повну відсутні-
стю практичних рекомендацій (затверджених відповідним       
чином) з узагальнення інформації для заповнення її показників. 
Характеристика сучасного облікового забезпечення податкових 
різниць і пов’язаних з ними показників наведено в табл. 2. 

Тобто податкові різниці є об’єктом бухгалтерського обліку, 
обчислення яких передбачено податковим законодавством. Вони 
є зв’язуючою ланкою між показниками декларації з податку на 
прибуток та фінансової звітності. Завдяки відображенню подат-
кових різниць в обліку буде можливий контроль показників    
декларації на підставі даних звітності і регістрів обліку цих різ-
ниць. Для забезпечення якісного збору інформації потребують 
вдосконалення: 
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Таблиця 2 
Облікове забезпечення розрахунку податкових різниць 

№ 
з/п Показник Первинний 

документ 
Обліковий 
регістр 

Рахунок 
обліку Звітність 

1 Постійні податкові 
різниці 

Окремі пер-
винні доку-
менти відсу-
тні, викорис-
товуються 
документи, 
якими офор-
млена відпо-
відна опера-
ція 

Спеціальні 
облікові ре-
єстри відсутні, 
з метою скла-
дання звітнос-
ті потребують 
розробки 
регістри пос-
тійних і тим-
часових різ-
ниць, а також 
податкових 
різниць за 
видами дохо-
дів і витрат 

немає Розділ ІV 
Ф.2, р.480 

2 Тимчасові подат-
кові різниці 

немає Розділ ІV 
Ф.2, р.480 

3 Тимчасова подат-
кова різниця, що 
підлягає відшко-
дуванню 

немає немає 

4 Тимчасова подат-
кова різниця, що 
підлягає оподатку-
ванню 

немає немає 

5 Види податкових 
різниць за видами 
доходів і витрат 

На відповід-
них рахун-
ках доходів 
7 класу і 
витрат 9 
класу 

Розділ ІV 
Ф.2 

6 Витрати з податку 
на прибуток 

Довідка 
бухгалтерії 

98 «Податок 
на прибу-
ток» 

Р.180 ф.2 

7 Доходи з податку 
на прибуток 

Окремого 
рахунку 
немає 

Вписува-
ний Р 185 
ф.2 

8 Поточний податок 
на прибуток 

Аналітич-
ний рахунок 
до рахунку 
64 «Розра-
хунки з 
бюджетом» 

Деклара-
ція з по-
датку на 
прибуток 

9 Відстрочене пода-
ткове зобов’язання 

Довідка 
бухгалтерії 

54 «Від-
строчена 
податкове 
зо-
бов’язання» 

Р.460 ф.1 

10 Відстрочений 
податковий актив 

Довідка 
бухгалтерії 

17 «Від-
строчений 
податковий 
актив 

Р.060 Ф.1 

 
– методика обліку постійних податкових різниць (можна 

вести облік поза балансом); 
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– документальне забезпечення операцій з податковими різ-
ницями; 

– облікові регістри податкових різниць. 
Крім того, класифікація податкових різниць для цілей бух-

галтерського обліку може відрізнятись у кожного підприємства, 
що вказує на доцільність законодавчого закріплення необхідності 
визначення їх переліку в обліковій політиці. 

Бухгалтерський облік був і залишається єдиним джерелом 
інформації для управління, фінансової і податкової звітності.  
Чіткість і прозорість його даних залежить від вмілого застосу-
вання методики, поетапного забезпечення всіх облікових робіт. 
Якість фінансової звітності напряму залежить від системності 
обліку. На прикладі податкових різниць зрозуміло, що маємо по-
казники звітності без чітких правил їх формування. Покладати 
завдання по формуванню регістрів на бухгалтерів сільськогоспо-
дарських підприємств не сприятиму швидкому впровадженню 
нововведень, що ще раз підтверджує актуальність і необхідність 
змістовного дослідження всіх міжнародних стандартів і адаптації 
їх до вітчизняної практики. 

 
УДК 631.16 

С.В. ЗЕЛЕНКО, к.е.н., доцент, 
кафедра обліку і аудиту, 

Луцький національний технічний університет 
 

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ НА ВІТЧИЗНЯНИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ:  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 
 
Формування сучасної інформаційної бази підприємства 

прямо залежить від раціонального та гармонійного функціону-
вання системи бухгалтерського обліку. Неповоротність сучасної 
тенденції глобалізації економічних процесів, як умова сталого 
розвитку національної економіки, не залишає сумнівів щодо не-
обхідності подальших досліджень та розробки наукових підходів 
у сфері адаптації вітчизняних стандартів обліку до міжнародних.  
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Потреба розкриття інформації про діяльність суб’єктів гос-
подарювання відповідно до вимог МСФЗ є, в першу чергу, своє-
рідною "мовою" міжнародного бізнес-середовища, що надає мо-
жливість однозначно оцінити стан та перспективи розвитку підп-
риємства. 

Актуальність проблеми впровадження та застосування 
МСФЗ на підприємствах аграрного сектора економіки є важли-
вим етапом трансформації інформаційного забезпечення управ-
ління на мікро- та макрорівнях. Відсутність належної інформа-
ційної, координаційної та економічної підтримки аграрних това-
ровиробників ускладнює будь-які реформи. При цьому, у всіх 
проблемах щодо сповільнення темпів реформ та невідповідності 
їх потребам аграріїв, звинувачують законодавчу та виконавчу 
гілки влади. Натомість, шлях розвитку західноєвропейського аг-
робізнесу свідчить про необхідність тісної співпраці між законо-
творчими органами та представниками підприємств. 

Запорукою досягнення позитивного результату від реформ 
є розуміння їх необхідності. Найбільш вагомим аргументом у 
зацікавленості бізнесу є майбутні економічні вигоди. Вихід на 
міжнародні ринки збуту сільськогосподарської продукції, залу-
чення інвестицій та участь у спільних міжнародних проектах є 
основою мотивації товаровиробників. 

Пошук нових ефективних шляхів розвитку інформаційного 
забезпечення сільськогосподарських підприємств Західної Євро-
пи призвів до створення інформаційної інфраструктури аграрно-
го виробництва. Це забезпечило вирішення ключових завдань 
економічних перетворень на рівні професійних організацій та їх 
подальшу реалізацію у діяльності підприємств. 

Процес впровадження та прийняття в практику міжнародних 
стандартів фінансової звітності повинен ініціюватися професій-
ною спільнотою та обґрунтовуватися економічною доцільністю. 
Тобто, питання реформи піднімається виробниками сільськогос-
подарської продукції, а не насаджується владними структурами. 

Використання МСФЗ аграрними підприємствами Європи 
обумовлено рядом факторів: 
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- тіснота економічних взаємовідносин між господарюю-
чими суб’єктами різних держав; 

- спеціалізація товаровиробників та реалізація їх продукції 
на ринки Європейського союзу через кооперативні організації, 
що мають свої представництва у різних країнах Європи; 

- можливість залучення інвестицій та фінансових ресурсів 
на більш вигідних умовах за кордоном тощо. 

Окреслюючи потенційні можливості використання МСФЗ 
національними сільськогосподарськими виробниками, необхідно 
відзначити, що розвиток аграрного сектору економіки відбува-
ється дещо іншим шляхом – традиційна європейська система ро-
звитку обслуговуючої кооперації, що базується на об’єднанні 
зусиль у подоланні проблем дрібних товаровиробників, в Україні 
не прижилася; відсутня спеціалізація виробництва; виробництво 
та збут продукції здійснюється на місцевих ринках та не коорди-
новано тощо. Таким чином, потреба у представленні інформації 
за міжнародними правилами про діяльність дрібних підприємств 
відсутня. 

Натомість, розвиток крупного аграрного бізнесу, поява   
корпорацій, які здійснюють повний цикл виробництва та володі-
ють ресурсами для просування продукції від виробника до кінце-
вого споживача, як вітчизняного, так і зарубіжного доводить   
доцільність застосування МСФЗ при підготовці фінансової звіт-
ності. 

Таким чином, підхід до впровадження міжнародних стан-
дартів фінансової звітності для вітчизняних аграрних підпри-
ємств повинен базуватися на принципі доцільності та відповідно-
сті потребам окремого господарства, виходячи з індивідуальних 
цілей. 
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ПЕРЕДУМОВИ АДАПТАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО  
ОБЛІКУ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 
СТРУКТУР АГРАРНОГО СЕКТОРУ ДО ВИМОГ МСФЗ 

 
Бухгалтерський облік підпорядкований потребам розвитку 

соціально-економічних відносин в суспільстві. Сучасний розви-
ток бухгалтерського обліку здійснюється під впливом глобаліза-
ції економіки, що торкнулась і аграрного сектору виробництва. 
Сільськогосподарське підприємництво в Україні сьогодні пере-
живає новий виток у своєму розвитку, який характеризується 
створенням корпоративних підприємницьких структур, розвит-
ком міжнародного співробітництва, активним залученням інозе-
мних інвестицій, виходом суб’єктів господарювання на міжнаро-
дні ринки капіталу. Це зумовлює закономірну необхідність рефо-
рмування системи бухгалтерського обліку в Україні і, перш за 
все, обліку компаній, обіг цінних паперів яких здійснюється на 
регульованих ринках. 

Бухгалтерський облік компаній визначено однією з пріори-
тетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства Украї-
ни до законодавства Європейського союзу [3]. 

Впровадження МСФЗ в Українських компаніях потребує 
тривалого часу й значних зусиль. Серед інших причин такої си-
туації є відсутність спільної корпоративної облікової політики, 
що застосовується всіма підприємствами групи та відсутність 
надійної інтегрованої інформаційної системи для складання кон-
солідованої фінансової звітності. 
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У холдинговій структурі облікова політика та інші внутрі-
шні стандарти обліку повинні мати корпоративний статус. Ці 
стандарти встановлюють порядок і принципи ведення обліку сто-
совно всіх сегментів і видів діяльності холдингу з урахуванням їх 
специфіки. Вони затверджуються управляючою компанією і є 
обов'язковими до застосування всіма підприємствами групи. 

Не дотримуючись принципу корпоративності при форму-
ванні облікової політики, здійснюючи облік за різними 
об’єктами, різними аналітиками, використовуючи різні методи 
оцінки активів корпоративна структура не зможе отримати від 
облікової системи співставну, об’єктивну, прозору інформацію, 
необхідну для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Така неузгодженість у рамках холдингу неприпустима. 
Єдині корпоративні стандарти дозволять уникнути цих та інших 
невідповідностей, зробити інформацію прозорою, зрозумілою 
для різних кіл користувачів, а значить корисною. А застосування 
сучасних інформаційних технологій зробить можливим проводи-
ти автоматичну консолідацію облікових даних, формувати різні 
аналітичні звіти. 

Щодо формування ефективної облікової системи холдингу, 
то однією із її передумов є централізація функції обліку. 

В більшості Українських корпоративних підприємницьких 
структур  облікова функція децентралізована, тобто в кожному 
підприємстві групи створена бухгалтерська служба, що здійснює 
повний цикл облікових процедур від первинного обліку до скла-
дання звітних форм управлінського та фінансового обліку. Про-
те, менеджмент компаній все частіше усвідомлює необхідність 
запровадження централізованої форми обліку. Причинами, що 
спонукають керівництво корпоративної структури до запрова-
дження централізованої форми обліку зокрема є:  

- неспівпадіння аналітичних даних про господарські опе-
рації, що надаються різними підрозділами, чи окремими підпри-
ємствами групи; 

- критична кількість локальних програмних продуктів, що 
використовуються різними підрозділами та підприємствами гру-
пи; 
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- відсутність у головної компанії детальної інформації про 
діяльність підприємств групи, окрім фінансової та управлінської 
звітності – це звичайна проблема підприємств будь-якого розмі-
ру, які мають географічно віддалені підрозділи, або багато під-
розділів, навіть якщо вони знаходяться на незначній відстані. 

Якщо менеджмент підприємства усвідомив потребу у за-
провадженні централізованої форми обліку необхідно почати із 
розробки проекту (моделі) організаційної структури функції    
обліку. 

Основною метою такого проекту є розробка детальної опе-
раційної моделі майбутньої облікової функції холдингу ціллю 
якої є оптимізація організаційної структури, підвищення ефекти-
вності бізнес-процесів і скорочення витрат на інформаційне    
забезпечення менеджменту, а також підвищення якості облікової 
інформації. 

Після визначення мети проекту його ініціатори та розроб-
ники повинні визначити конкретні завдання шляхом вирішення 
яких буде досягнуто бажаних результатів. Серед основних       
завдань, на нашу думку є: 

• збір інформації про існуючу організацію обліку шляхом 
запитів на надання інформації, а також проведення опитування 
ключових співробітників облікової функції; 

• проведення аналізу організаційної структури і кількості 
співробітників, задіяних в облікових процесах; 

• здійснення аналізу ефективності існуючої системи     
обліку; 

• розробка переліку первинних гіпотез в частині змін фу-
нкції обліку; 

• визначення облікових процесів, які можуть бути 
централізовані; 

• розрахунок економічного обґрунтування та доцільності 
впровадження розроблених гіпотез; 

• розробка високорівневої операційної моделі організації 
обліку; 

• розробка детальної цільової операційної моделі органі-
зації обліку; 
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• розробка ключових показників ефективності діяльності 
для суб’єктів облікового процесу; 

• розробка договору про здійснення облікового обслуго-
вування; 

• розробка стратегії і плану переходу на нову модель об-
ліку. 

Впровадження МСФЗ в Українських компаніях, серед ін-
ших переваг, дає можливість залучення іноземних інвестицій та 
виходу підприємств на зарубіжні ринки, забезпечує надійність, 
прозорість та порівнянність інформації. Запровадженню міжна-
родної практики обліку та звітності в корпоративних підприєм-
ницьких структурах повинна передувати значна організаційна 
робота з централізації функції обліку.  
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ТА 
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ОБЛІКОВОЮ 

ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Із впровадженням Міжнародного стандарту бухгалтерсько-

го обліку 1 "Розкриття облікової політики" (1975 р.), у міжнарод-
ну практику обліку офіційно введено поняття "облікова політи-
ка" (accounting polisy). 

В Україні економічний термін "облікова політика" узако-
нено в процесі реформування бухгалтерського обліку, а основні 
принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності викла-
дені в статті 4 розділу 1 Закону України "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні" (від 16.07.1999 р. № 996 – 
ХІV) і пункті 18 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності". 

Методичні основи функціонування облікової політики під-
приємства базуються на організації всіх видів обліку (управлін-
ського, бухгалтерського, податкового) та складанні звітності. 

Облікова політика має велике значення для всіх видів 
підприємницької діяльності і скрізь вона має свої особливості. 
Від уміло сформованої облікової політики багато в чому зале-
жать ефективність управління господарською діяльністю 
підприємства та стратегія його розвитку на тривалу перспективу. 

Фінансовий облік визначається як комплексний системний 
облік усіх засобів та процесів господарської діяльності, 
відповідно до вимог чинного законодавства.  

За даними фінансового обліку виявляють прибуток або 
збиток підприємства та складають фінансову звітність, яка 
містить інформацію про результати господарської діяльності 
підприємства (фірми) і потрібна акціонерам, інвесторам, банкам, 
державним фінансовим органам, податковим службам тощо. 
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Облікова політика ґрунтується на системі управлінського 
обліку і має управлінську спрямованість. Управлінський облік 
визначається як облік для задоволення інформаційних потреб 
керівництва даного підприємства (фірми) та його підрозділів. 
Найістотнішими при цьому є своєчасне одержання детальної та 
вірогідної інформації про доходи й затрати як у цілому по 
підприємству, так і в розрізі його окремих ділянок. У межах 
внутрішньогосподарського обліку виробничих підприємств ве-
деться детальний облік затрат та калькулювання собівартості 
продукції, яку підприємство випускає. 

З урахуванням таких застережень можна визначити 
відмінності фінансового й управлінського обліку. Насамперед 
вони мають різну мету. Управлінський облік забезпечує 
необхідною інформацією керівництво і спеціалістів 
підприємства, отже, така інформація є внутрішньою.  

Фінансовий облік забезпечує складання звітності для 
зовнішніх користувачів, тому ця інформація не може бути 
конфіденційною, її мають право перевіряти контролюючі органи 
– ревізори, податківці, спеціалісти вищестоящих органів 
управління.  

Доступ зовнішніх користувачів до інформації 
управлінського обліку теоретично закритий. На практиці в нас 
цього не дотримуються, оскільки методологічно сфера 
управлінського обліку поки що не окреслена хоча б у загальних 
рисах, а тому методика ведення на підприємствах не сформова-
на, але заперечувати його зовсім навряд чи правомірно, оскільки 
певні елементи на підприємствах все ж таки застосовуються. 

Фінансовий облік здійснюється за загальноприйнятими 
положеннями (стандартами). Управлінський облік законодавчо 
не регламентується, а здійснюється підприємством самостійно, 
виходячи з його облікової політики. Тому управлінський облік 
має в більшій мірі креативний (творчий) і футурологічний ха-
рактер, він націлений на прогнозування результатів 
управлінських рішень, на їх обґрунтування до здійснення. 
Фінансовий облік скрупульозно фіксує минулі операції, його 
характерною ознакою є історичність, тут неможливе наближене 
відображення результатів, якому часто віддають перевагу 
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управлінці при альтернативі: недостатньо точна, але своєчасна 
інформація, або ж точна, але запізніла. 

У фінансовому обліку здійснюється контроль за активами 
і капіталом підприємства загалом. В управлінському обліку кон-
троль за активами здійснюється у розрізі центрів 
відповідальності – структурних підрозділів підприємства. 
Вважаємо, що капітал підприємства не є об’єктом 
управлінського обліку. Взагалі окремі дослідники, на наш по-
гляд, надто звужують сферу управлінського обліку, зводячи її до 
трьох видів об’єктів: доходи, активи, витрати, або ж навіть до 
обліку витрат. Таке трактування доволі спірне, хоча в підсумку 
будь-яка діяльність завершується певними витратами. 

Управлінський облік доволі деталізований, він ведеться за 
значно ширшою номенклатурою об’єктів. Це можна 
проілюструвати на прикладі обліку витрат виробництва за новим 
Планом рахунків в Україні. Зокрема, у фінансовому обліку дос-
татньо сформувати інформацію про обороти за синтетичними 
рахунками класів 8 та 9, тобто про витрати на підприємстві зага-
лом, щоб за його даними можна було скласти "Звіт про 
фінансові результати" ф. № 2. В управлінському ж обліку 
інформація про витрати виробництва розчленовується за 
об’єктами калькуляції, елементами витрат, тут визначають їхні 
відхилення від нормативів, оперативно аналізують, зрештою ви-
значають собівартість одиниці продукції за кожним видом. 

Підсумовуючи викладене, можна зауважити, що 
фінансовий та управлінський облік мають різні: методологічні 
сфери, ступінь деталізації, нормативну базу, спрямованість і т.п., 
проте слугують одній цілі – мінімізації витрат та максимізації 
позитивного фінансового результату. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 
В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ 

 
Впровадження МСФЗ в Україні протягом 10 років були і 

залишаються предметом дискусій серед наукової спільноти та 
практикуючих фахівців обліково-аналітичної справи. Майже ко-
жен з прийнятих стандартів підлягали коригуванню з урахуван-
ням рівня розвитку економічних відносин, набутого досвіду віт-
чизняної системи обліку та чинного законодавства. В контексті 
останнього необхідно відзначити велику роботу спілки бухгалте-
рів та аудиторів України у приведенні податкового законодавства 
у відповідність до рекомендацій міжнародних стандартів. 

В останні роки у зв’язку із нарощуванням попиту на про-
довольство у світі та перспективами зняття мораторію на купів-
лю-продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні 
прискореними темпами розвиваються аграрні холдинги. Незва-
жаючи на нову хвилю економічної кризи у розвиток аграрного 
бізнесу відбувається активне вкладення коштів зі сторони інозем-
них інвесторів та кредиторів. 

Так, на сайті "UBR" розміщена наступна інформація:      
"аграрний холдинг "Мрія" зумів за місяць до економічної кризи 
2008 року розмістити 20 % акцій на Франкфуртській світовій  
біржі і залучити 90,1 млн. доларів США. У результаті капіталіза-
ція компанії склала 450 млн. доларів США. Кошти в основному 
витрачено на придбання агротехніки. На початку 2010 року Між-
народна фінансова корпорація (IFC) виділила агрохолдингу фі-
нансування в розмірі 75 млн. доларів США. І вже влітку 2010-го 
Гута І.Н. акцентував увагу на цукровій галузі, придбавши шість 
цукрових заводів. В 2010-м агрохолдинт "Мрія" збільшив чистий 
прибуток більше ніж на 75 % - довівши його практично до 
145 млн. доларів США. Компанія наростила земельний банк до 
229 тис. га. Таким чином, бізнесмен наблизився до раніше намі-
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ченої мети - сформувати у себе земельний банк величиною 300 
тис. га." [1]. 

У 2008 році "Миронівський хлібопродукт" залучив на Лон-
донській фондовій біржі 322,5 млн. доларів США; "Астарта-
Київ" на Варшавській фондовій біржі - 31 млн. доларів США. Ці 
кошти використовуються для нарощування виробничих потуж-
ностей аграрного сектору економіки України [2]. 

У зв’язку із цим, потребують перегляду питання обліково-
аналітичного забезпечення агропромислового виробництва в 
Україні. Потребує дослідження організація обліку в агрохолдин-
гах, обліку капіталу та земель сільськогосподарського призна-
чення. Проблемними є питання амортизації довгострокових біо-
логічних активів тваринництва; оцінки біологічних активів за 
справедливою вартістю в умовах відсутності "активного ринку" в 
Україні; оцінки земель сільськогосподарського призначення. 

З причин відсутності відповідальності за достовірність по-
казників фінансової звітності та порушення техніки ведення бух-
галтерського обліку стає поширеною тенденція документування 
операцій лише для формування податкової звітності. З цих при-
чин відбувається посилення розбіжностей між формуванням 
знань у студентів економічних спеціальностей та практики      
ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.  

Прояви корупції, приховування прибутків та перекручуван-
ня інформації для звітності суперечать етичним принципам фахів-
ця бухгалтерської справи і, як це не прикро, слугують як позитив-
ний фактор успішної роботи практикуючого бухгалтера. З цих 
причин загострюється соціальні проблеми у суспільстві, а в систе-
мі бухгалтерського обліку виділяють соціальну його функцію. 

Недостатній розвиток економіки не дає змоги у повній мірі 
застосувати норми міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Наприклад, відсутність аграрних бірж, а тому і цін "активного 
ринку" не дає змоги провести оцінку біологічних активів за спра-
ведливою вартістю. Посилення фіскальної функції держави     
супроводжується розбіжностями податкового законодавства та 
рекомендацій МСФЗ. 

Вплив глобального капіталу на розвиток усіх сфер діяльно-
сті в Україні є неминучим. На нашу думку, впровадження міжна-
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родних стандартів є одним із проявів глобалізації. Україна є по-
тенційним лідером у забезпеченні продовольства у світі і, відпо-
відно, має створити умови для формування якісної обліково-
аналітичної інформації для інвестора. Прозорі умови ведення  
бізнесу посилять конкуренцію та обумовлять зростання ціни 
оренди землі і її ринкову вартість; підвищать рівень оплати праці 
кваліфікованих працівників і, зрештою, збільшать надходження 
до бюджету України. Разом із тим, потребує впровадження     со-
ціальної відповідальності аграрних холдингів перед громадами 
на селі. Звітність останніх має служити для уряду важливою 
складовою контролю за фінансуванням соціальних проектів в 
залежності від заявлених прибутків аграрних компаній. Сприян-
ня у створенні комплексів з переробки сільськогосподарської 
продукції дозволить вирішити комплекс проблем на селі. 

Обліково-аналітична інформація має функціонувати на   
користь українського суспільства загалом та кожного його члена 
зокрема. Система бухгалтерського обліку має не лише відповіда-
ти міжнародним стандартам, але й ініціювати зміни до положень 
міжнародних стандартів з погляду потенційного лідера у вироб-
ництві біологічних активів та ринку сільськогосподарських     
земель у світі. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ  
СТАНДАРТІВ В ОБЛІКОВУ ПРАКТИКУ СУБ’ЄКТІВ  

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Реформування системи бухгалтерського обліку є складо-
вою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економіч-
них відносин ринкового спрямування. Інтеграція України зі сві-
товим економічним простором створює необхідність переходу 
підприємств на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та 
звітності. Прийняття національного положення (стандарту) бухга-
лтерського обліку 30 "Біологічні активи" (П(С)БО 30), який відпо-
відає змісту МСБО 41 "Сільське господарство", вимагає оператив-
ної та якісної перепідготовки практикуючих бухгалтерів. 

МСБО 41 визначено обліковий підхід, а також розкриття 
інформації, пов’язаної з сільськогосподарською діяльністю щодо 
управління біотрансформацією. Згідно положень даного стандар-
ту виникає необхідність використання певної моделі обліку та 
оцінки біологічних активів за справедливою вартістю, що відо-
бражає поступові зміни біотрансформації в фінансовій звітності 
шляхом зміни їх вартості.  Оцінка біологічних активів у фінансо-
вій звітності за справедливою вартістю передбачає достовірну 
оцінку фінансового стану та платоспроможність суб’єктів госпо-
дарювання. 

Згідно п. 8 МСБО 41 справедлива вартість – це сума, за 
якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в опе-
рації між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.  

Методика оцінки сільськогосподарської продукції згідно 
МСБО 41 принципово різниться від вітчизняної практики, а саме: 
сільськогосподарська продукція, отримана від біологічного активу, 
оцінюється за його справедливою вартістю мінус очікувані витрати 
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на місці продажу. В свою чергу в вітчизняній практиці принцип за-
стосування категорії "справедлива вартість" не придатна, оскільки 
превалює оцінка активів за собівартістю (або фактичними витрата-
ми на придбання), так як її перевагою є документальна обґрунтова-
ність, достовірність та об’єктивність.  

МСБО 41 відмічає, що найкращими умовами для оцінки 
активів за справедливою вартістю є наявність активного ринку, 
де здійснюються регулярні операції з однорідними об’єктами; в 
будь-який час можна знайти зацікавлених покупців і продавців; 
інформація про ціни загальнодоступна. Відповідно відсутність 
активного ринку передбачає застосування кількох альтернатив-
них методик розрахунку справедливої вартості: теперішньої вар-
тості очікуваних чистих грошових потоків від активу, дисконто-
ваних за поточною ринковою ставкою до сплати податків, що 
також свідчать про допущення визначення вартості з достатнім 
ступенем достовірності. 

Безумовно, що при переході на МСФЗ відмовитися від засто-
сування справедливої вартості не вдасться. Але, за даних умов за-
стосування її суб’єктами господарювання завчасно, так як відсутні 
офіційно затверджені методики та алгоритми розрахунку. Врахову-
ючи надбання проведених науково-дослідних робіт щодо вивчення 
методики розрахунку справедливої вартості біологічних активів та 
відображення їх біотрансформації на рахунках обліку, доцільно ві-
дмітити відсутність єдиного підходу.  

Тому, слід погодитися з думкою більшості вчених щодо 
доцільності оцінки своїх активів, використовуючи діючі норми та 
методики.  

Також МСБО 41 та відповідно побудований на основі його 
положень вітчизняний П(С)БО 30 суттєво змінив підходи до ви-
значення та обліку фінансових результатів від сільськогосподар-
ської діяльності. З даного приводу були проведені дослідження 
щодо визначення фінансового результату від первісного визнан-
ня сільськогосподарської продукції та біологічних активів згідно 
П(С)БО 30 та фактичних даних галузевої форми № 50 с.-г. "Ос-
новні економічні показники роботи сільськогосподарських підп-
риємств" (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Результати діяльності  

ВСК "Нива" з врахуванням діючих норм  
(методик) та вимог П(С)БО 30 "Біологічні активи" 

Продукція 

За даними форми  
50 с.-г. 

Оцінка продукції, одержаної у 
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Озима 
пшениця 10743 359 660 301 12089 363 846,2 11 472,2 

 
Порівняння фактичних результатів діяльності ВСК "Нива" 

згідно форми № 50 с.-г. з даними, які отримані при використанні 
П(С)БО 30, засвідчують, що результати діяльності істотно різ-
няться: при первісній оцінці біологічних активів за справедливою 
вартістю прибуток перевищує фактичний рівень у 1,6 раз, за 
умови, що у собівартість реалізованої продукції не включені ви-
трати періоду.  

Пропонуємо використовувати уточнену методику визна-
чення фінансового результату з врахуванням П(С)БО 30 та скла-
дання галузевої форми № 50 с.-г. (табл. 2) [3]. 

За даним варіантом визначення фінансових результатів об-
лікові дані повинні обліковуватися, як в рамках фінансового, так 
й в рамках управлінського обліку. 
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Таблиця 2 
Уточнюючий розрахунок фінансових результатів за первіс-

ною вартістю у ВСК "Нива"  

№ п/п Показники Розмір 
При використанні вимог складання форми № 50 с.-г. 

1 Вироблено пшениці у звітному році, ц 12089 
2 Виробнича собівартість пшениці, тис. грн.  363 
3 Реалізовано пшениці в звітному році, ц 10743 
4 Дохід від реалізації пшениці в звітному році, тис. 

грн.  660 

5 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.  348 
6 Витрати для формування повної собівартості (ад-

міністративні витрати, витрати на збут), тис. грн.  11 

7 Повна собівартість пшениці, тис. грн. (п.5+п.6) 359 
8  Фінансовий результат від реалізації, тис. грн. (п.4-

п.7) 301 

9 Фінансовий результат від реалізації без врахування 
витрат періоду (п.4-п.5) 312 

При використанні вимог П(С)БО 30 "Біологічні активи" 
10 Вартість при первісному визнанні зібраної сільсь-

когосподарської продукції, тис. грн. (п.1 * справе-
дливу вартість пшениці, що дорівнює 70 грн. за 
1 ц) 

846,2 

11 Результат від первісного визнання зібраної сільсь-
когосподарської продукції (п.10-п.2):  

   - дохід 
- витрати 

 
 

483,2 
- 

12 Вартість при первісному визнанні зібраної та реа-
лізованої сільськогосподарської  продукції в звіт-
ному році, тис. грн. (п.10/п.1)*п.3 

752 

13 Зміни продажу від фактично реалізованої продук-
ції та від її первісного визнання (п.4-п.12)  - 92 

14 Фінансовий результат від первісного визнання 
реалізованої продукції, тис. грн. (п.12-п.5) 404 

15 Фінансовий результат, тис. грн.(п.14-п.13) 312 
 
Об’єктивно визначений фінансовий результат від первісно-

го визнання біологічних активів і сільськогосподарської продук-
ції дає можливість отримувати достовірні дані та приймати дієві 
управлінські рішення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 
Для підвищення ефективності процесу часткового 

відтворення основних засобів багато важить модернізація 
діючого виробничого устаткування, котра означає його вдоско-
налення з метою запобігання техніко-економічному старінню та 
підвищення техніко-експлуатаційних параметрів до рівня сучас-
них вимог. 

За порівняно невеликих витрат і за відносно короткий 
строк модернізація може забезпечити оновлення устаткування на 
новому технічному рівні, зростання продуктивності праці, наро-
щування виробничих потужностей, збільшення випуску 
продукції, економію інвестиційних ресурсів. Досвід багатьох 
підприємств України показує, що проведення комплексної 
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модернізації багатьох видів виробничого устаткування збільшує 
його продуктивність на 30 – 50 %, а зв'язані з цим витрати не пе-
ревищують половини вартості нових технічних конструкцій 
аналогічного призначення. Економічно доцільніше здійснювати 
як загально технічну, так і технологічну (цільову) модернізацію 
устаткування під час проведення його капітального ремонту, хо-
ча у діючих нормативних документах з бухгалтерського обліку 
форми капітальних вкладень відображають лише повний спосіб 
відтворення основних засобів.  

Але на наш погляд існує ще одна форма оновлення. Вона 
пов’язана з тим, що після закінчення терміну експлуатації 
сільськогосподарських машин та обладнання більшість 
сільськогосподарських підприємств не здобуває нову техніку, а 
ремонтує стару, з метою подовження їх експлуатаційної 
здатності. Збільшення терміну служби може здійснюватися на 
кілька років, тому витрати на капітальні ремонти цілком можна 
вважати капітальними інвестиціями. У цьому зв'язку виникла 
необхідність уточнення самого поняття "капітальні інвестиції" 
шляхом додаткового віднесення до їхнього числа, поряд із вкла-
деннями в придбання, створення й удосконалення, витрат на 
капітальні ремонти, що забезпечують продовження 
експлуатаційної здатності основних засобів. Справа в тім, що 
витрати на капітальний ремонт продовжують строк служби та 
забезпечують одержання економічної вигоди від використання 
об'єкта протягом довгострокового періоду і значить повинні 
амортизуватися, а не включатися у витрати одноразовою сумою. 
По-друге, до заниження залишкової вартості основних засобів, 
тому що наступні витрати капітального характеру включаються у 
собівартість продукції, не відбиваючись на вартості об'єктів. 
Амортизація витрат на капітальні ремонти дозволить елімінувати 
коливання собівартості. У п. 51 міжнародного стандарту 
16 "Основні засоби" відзначається, що політика компанії в 
області ремонту й обслуговування може вести до збільшення 
строку корисної служби активу та збільшенню його ліквідаційної 
вартості.  
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Рис. 1. Графічне зображення накопичення амортизації при 

капіталізації витрат на ремонти шляхом зменшення нарахованого 
зносу 

 

Однак прийняття такої політики не виключає необхідність 
амортизації. Відповідно слід капіталізувати витрати на ремонти 
шляхом зменшення нарахованого зносу з наступною їх 
амортизацією. Графічно цей процес відображений на рис. 1. 

Придбання основного засобу супроводжується формуван-
ням первісної вартості (Вп). В бухгалтерському обліку 
визначається строк корисного використання об'єкта (Тк) і 
обирається метод нарахування амортизації (у даному випадку 
виробничий пропорційно до часу активного використання 
об’єкту). Протягом установленого строку служби нараховується 
амортизація до досягнення нульової ліквідаційної вартості. 

Якщо по закінченні спочатку встановленого строку вико-
ристання устаткування проводиться капітальний ремонт, то дже-
релом фінансування повинна бути накопичена за період Тк 
амортизація. У даному випадку, первісна вартість на рахунку 10 
"Основні засоби" не змінюється, а балансова вартість прийме но-
ве значення Вб по величині проведеного капітального ремонту. 
При цьому підприємство встановлює для об'єкта новий строк 
служби (Тм), протягом якого повинна бути накопичена 
амортизація, рівна вартості капітального ремонту. 

Вб 

Вп 

Т0 

Ак Ак 

∆ Ак 

Ар 

Тк Тм 
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Точки Ак і Ар наочно демонструють накопичену 
амортизацію наприкінці першого та другого міжремонтних 
періодів, що знаходиться на різних рівнях. Але при цьому 
передбачається рівність: Вб = Ак = Ар + ∆Ак, що теоретично дає 
можливість повного відтворення техніки після першого, а також 
після другого міжремонтних періодів. Використання 
капітального ремонту, як часткового способу відтворення основ-
них засобів, у свою чергу, дає можливість економії коштів 
накопиченої амортизації (∆Ак). Накопичені кошти можуть тим-
часово використовуватися не за призначенням (на сплату 
податків, поповнення оборотних коштів). Однак, до кінця строку 
Тм підприємству знову необхідно буде приймати рішення про 
заміну об'єкта і тому накопиченої амортизації повинно бути дос-
татньо для придбання аналогічного нового об’єкта замість попе-
реднього. На основі вищевикладеного необхідно внести допов-
нення в Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
7 "Основні засоби": "Витрати, що здійснюються для відновлення 
втрачених об’єктом економічних вигід, збільшують його балан-
сову вартість шляхом зменшення нарахованого зносу за умови, 
що вона не буде перевищувати суму очікуваного 
відшкодування". Таке доповнення не суперечить Міжнародному 
стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби". У бухгал-
терському обліку рахунок 15 "Капітальні інвестиції" може бути 
доповнений спеціальним субрахунком 156 "Капітальний ремонт". 
Капіталізацію витрат на ремонти пропонується відображати в 
бухгалтерському обліку проводками: 

Дебет 156  Кредит 20, 66, 65, 23 та ін. 
Дебет 131  Кредит 156 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 
МСФЗ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 
У різних країнах світу підготовка фінансової звітності або 

регламентується докладними і конкретними юридичними прави-
лами, (як в Україні, Білорусії та Росії), або закон надає юридичні 
рамки регулювання, а конкретні питання визначаються стандар-
тами, (як у Великобританії), або в основному діють стандарти, а 
роль законодавства невелика (США) [1]. Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (IAS - International Accounting Standards)  
носять рекомендаційний характер, тобто не є обов'язковими для 
прийняття. На їх основі в національних облікових системах     
можуть бути розроблені національні стандарти з більш деталізо-
ваної регламентацією обліку певних об'єктів. Крім того, необхід-
ність Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітно-
сті (МСФЗ) в практику бухгалтерського обліку аграрних підпри-
ємств України обумовлена переходом економіки країни на рин-
ковий механізм господарювання. 

Проблеми гармонізації та стандартизації бухгалтерського 
обліку на міжнародному рівні в даний час не вимагають підтвер-
дження своєї актуальності: користувачі пред'являють підвищені 
вимоги до складання фінансової звітності та її порівнянності зі 
звітністю інших компаній. В даний час все більше число вітчиз-
няних підприємств, у тому числі й аграрних, починають застосо-
вувати Міжнародні стандарти фінансової звітності самостійно [3, 
с. 22-25]. 

Одним з вирішальних чинників стрімкого поширення        
суб'єктами господарювання практики складання фінансової звіт-
ності за Міжнародними стандартами, стало впровадження Закону 
України "Про внесення змін до Закону "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні". Згідно цього нормативно-
правового акту, починаючих з 1 січня 2012 р. акціонерні товарист-
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ва, банки, страховики, а також підприємства, перелік яких буде 
визначено Кабінетом Міністрів, мають публічно складати та нада-
вати фінансову і консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, тоб-
то за тими правилами, які будуть зрозумілі іноземнім інвесторам и 
партнерам. У цілому ж в Україні налічується близьким 800 акціо-
нерних товариств, 160 банків и 400 страхових компаній, які пере-
ходять на Міжнародні стандарти. Інші підприємства самостійно 
визначать доцільність застосування міжнародних стандартів або 
національних стандартів фінансової звітності [2]. 

Для всіх же інших підприємств, у тому числі й аграрних, 
основним аргументом на користь складання звітності на основі 
МСФЗ, є підвищення конкурентоспроможності організації на мі-
жнародному рівні. До того ж у такого суб’єкта господарювання 
значно більше можливостей залучити додаткові джерела фінан-
сування, та й вартість позикових коштів буде істотно нижче. 

Звітність за міжнародними стандартами дозволяє найбільш 
об'єктивно оцінювати і прогнозувати розвиток аграрного підпри-
ємства, діяльність менеджменту і т. д., що, в свою чергу, дає мо-
жливість його керівнику приймати вірні та зважені рішення. Згі-
дно з результатами спеціального дослідження, що проводилося 
Федерацією професійних бухгалтерів и аудиторів України, пред-
ставники професійного співтовариства вважають однією з най-
важливіших переваг переходу на МСФЗ саме поліпшення якості 
управлінської інформації. У зв'язку з цим, дорогі вкладення у 
впровадження міжнародних стандартів, варто розцінювати як 
своєрідний інвестиційний проект. 

При впровадженні міжнародних стандартів фінансової зві-
тності аграрне підприємство можуть спіткати певні проблеми и 
труднощі. По-перше, це складнощі правового характеру. Відпо-
відно до Конституції України суб'єкти господарювання зобов'я-
зані виконувати тільки норми, що встановлені законодавством, 
тобто проблема полягає у визначенні шляху включення міжнаро-
дних стандартів в правове поле України. Відомо, що не всі вимо-
ги МСФЗ можуть бути реалізовані при складанні звітності аграр-
ними підприємствами України. Наприклад, це стосується альтер-
нативного підходу до оцінки активів за справедливою вартістю 
або відображення в обліку та звітності інвестиційної власності 
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тощо. Проблеми правового характеру Україна має вирішувати 
самостійно, враховуючи міжнародний досвід та реалії національ-
ної економіки [3, с. 22-25]. 

По-друге, труднощі впровадження міжнародних стандартів 
фінансової звітності пов'язані з необхідністю мати стійкі джерела 
інформації про всі зміни, які вносяться в діючі Міжнародні стан-
дарти, и про нові стандарти, що приймаються. Це вимагає з боку 
Міністерства фінансів України - регулятора в сфері бухгалтерсь-
кого обліку - пошуку форм співпраці з Радою з міжнародних ста-
ндартів фінансової звітності. Відомо, що Міжнародні стандарти – 
це продукт професійного регулювання. Рада з міжнародних стан-
дартів підтримує зв'язки виключно з професійними організація-
ми, тоді як в країнах з перехідними економіками переважає дер-
жавне регулювання бухгалтерського обліку. Професійні органі-
зації бухгалтерів цих країн нечисленні. 

По - третє, не менше серйозними є проблеми професійного 
навчання молоді та підвищення кваліфікації вже практикуючих 
бухгалтерів. 

В цілому, робота щодо реформування бухгалтерського об-
ліку в рамках адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу підвищить рівень професійного співтова-
риства бухгалтерів, пришвидшить процес інтеграції економіки 
нашої держави в світову спільноту та призведе до подальшого 
формування сприятливого інвестиційного клімату. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМИ № 2 «ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ» ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ  
СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
Міністерство фінансів України прискорило роботу із за-

провадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(МСБО) та міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 
в облікову практику аграрних формувань. Українським 
підприємствам пропонується адаптувати ведення бухгалтерсько-
го обліку до міжнародних стандартів для прийняття у 
міжнародному співтоваристві. Тому дослідження даного питан-
ня є дуже актуальним на сьогодні.  

Методичним та прикладним питанням багатопланової 
проблеми гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності України з міжнародними стандартами приділяють такі 
вітчизняні вчені і практики, як С. Голов, Л. Нишенко 
В. Костюченко, Ю. Кузьмінський, М. Лучко та інші. 

Одним із аспектів проблеми щодо надання інформації про 
фінансові результати у звітності є формати, за якими складається 
звітність. Існує ряд відмінностей між П(С)БО і МСБО відносно 
звіту про фінансові результати: 

1) МСБО 1 не встановлює конкретний формат звіту. 
Дозволено обирати підхід до класифікації операційних витрат по 
функціям або за характером (елементам), а П(С)БО 3 визначає 
єдину форму звіту, в якій операційні витрати відображаються по 
функціям в 1 розділі і по характеру в 2 розділі; 

2) МСБО 1 має мінімальний набір статей, які 
відображаються безпосередньо у звіті про фінансові результати. 
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Якщо необхідно, використовують додаткові строки, заголовки та 
проміжні підсумки у звіті, чого не передбачено П(С)БО 3; 

3) в додатках до МСБО 1 надані для прикладу звіти про 
фінансові результати, де доходи та витрати звичайної діяльності 
відображаються, як ті, що пов’язані з операціями або ті, що 
пов’язані з фінансовими інвестиціями і залученням фінансування 

Безпосередньо трансформація звіту про фінансові резуль-
тати, передбачає такі основні процедури, як вибір формату звіту, 
аналіз складу і перегрупування статей доходів і витрат, відобра-
ження доходів і витрат, визнаних в результаті трансформації ба-
лансу. 

Оскільки МСФЗ не визначають формати фінансових звітів, 
за основу слід прийняти один з двох форматів звіту про фінансові 
результати, наведених у додатку до МСБО 1 «Подання фінансо-
вих звітів». Згідно з П(С)БО 13 [4], українські підприємства, ви-
користовують форму звіту, в якому витрати класифікуються за 
їхньою функцією. Отже, звіт про фінансові результати простіше 
трансформувати у формат звіту, що наведений у додатку до 
МСБО 1, який ілюструє класифікацію витрат за функцією. 

У процесі трансформації такої статті, як «Дохід від реалі-
зації продукції» слід переконатися, що сума доходу, відображе-
ного в звіті про фінансові результати, визнана згідно з МСБО 18 
«Дохід» [3]. 

У світовій практиці, в звіті про фінансові результати, зви-
чайно наводять лише суму чистого доходу. Тому до трансформо-
ваного звіту про фінансові результати доцільно включити суму, 
наведену і рядку 035 ф. № 2 «Чистий дохід (виручка) від реаліза-
ції продукції (товарів, робіт, послуг)». 

Розглядаючи статтю «Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)», слід пам’ятати, що згідно з МСБО 2 
«Запаси», у статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)» мають бути відображені балансова вартість реалі-
зованої продукції, нерозподілені виробничі накладні витрата та 
наднормативні виробничі витрати запасів. 

Крім того, згідно з МСБО 2, обставини, що склалися на пі-
дприємстві, можуть виправдати включення інших витрат, таких 
як витрати на збут. 



 96

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», нестачі незавершеною ви-
робництва, нестачі і втрати від псування цінностей відобража-
ються в складі загальновиробничих витрат з наступним вклю-
ченням до витратна виробництва [2]. Тому в процесі трансфор-
мації, передусім, слід виключити зі складу незавершеного вироб-
ництва і включити до собівартості продажу наднормативні втра-
ти запасів.  

Трансформація статті «Інші операційні доходи та витрати» 
передбачає включення до їх складу інших доходів та інших ви-
трат (крім доходів і витрат, пов’язаних з фінансовими інвестиці-
ями) та виділенням з їх складу окремих статей у разі їх суттєвос-
ті. Такою статтею, зокрема, можуть бути «Витрати на досліджен-
ня та розробки». 

Фінансові доходи та фінансові витрати, згідно П(С)БО 3, 
представлені у звіті про фінансові витрати статтями: «Інші фі-
нансові доходи» та «Фінансові витрати» [4]. 

У статті «Інші фінансові доходи» показуються дивіденди, 
відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій 
(крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі). У 
статті «Фінансові витрати» показуються витрати на проценти та 
інші витрати підприємства, що пов’язані із залученням позиково-
го характеру. Після виключення зі складу інших доходів та інших 
витрат доходів і витрат, що пов’язані з фінансовими інвестиція-
ми, решта доходів і витрат переноситься до складу інших опера-
ційних доходів та інших операційних витрат. Якщо реалізація 
майнових комплексів відповідає визначенню припиненої діяль-
ності тоді прибуток або збиток від такої операції слід відобража-
ти окремою статтею згідно з МСФЗ 8 «Операційні сегменти» [3]. 

В статті «Податки на прибуток» у трансформованому звіті 
про фінансові результати слід показати суму податку на прибу-
ток, що підлягає сплаті, згідно з чинним податковим законодав-
ством, скориговану на суму змін у складі відстрочених податко-
вих активів і відстрочених податкових зобов’язань згідно з 
МСБО 12 «Податки на прибуток». 

Після трансформації всіх статей доходів і витрат послідов-
но визначаються та відображаються у звіті про фінансові резуль-
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тати показники валового прибутку (збитку), прибутку (збитку) до 
оподаткування, чистого прибутку (збитку) [3]. 

Таким чином, за рахунок трансформації звіту про фінансові 
результати відповідно до міжнародних стандартів аграрні підп-
риємства мають можливість організувати ефективніше і більш 
гармонічне формування облікової політики в частині обліку фі-
нансових результатів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬ-
КОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 
В умовах переходу на міжнародні стандарти бухгалтерсь-

кого обліку і фінансової звітності питання організації обліку   
дебіторської та кредиторської заборгованості є найбільш актуа-
льним в обліку зобов’язань аграрних підприємств. Саме постано-
вка правильно організованого обліку та контролю дебіторської і 
кредиторської заборгованості сприяє недопущенню прострочен-
ня термінів платежу і доведення заборгованості до стану безна-
дійної [3, с. 39]. 

Однією із головних проблем є відмінності в організації   
обліку дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно 
до вітчизняної та міжнародної практики. Зокрема це оцінка та 
визнання дебіторської заборгованості, тому що облікова політика 
аграрних підприємств України сформована за національними 
стандартами. 

Дослідженню цієї проблеми присвячені роботи вітчизня-
них науковців, таких як Должанський М.І., Гаджиев Н.Г., Мати-
цина Н.В. 

У міжнародній практиці при первинному визнанні дебітор-
ська заборгованість оцінюється за справедливою вартістю (за  
вартістю операції), включаючи витрати по здійсненню операції, 
які безпосередньо пов’язані з придбанням або випуском фінансо-
вого активу або фінансового зобов’язання. 

Облік за принципом справедливої вартості за МСБО стає 
загальновживаним. Під справедливою вартістю згідно МСБО 18 
"Виручка" розуміється "сума коштів, на яку можна обміняти ак-
тив або погасити зобов’язання при здійсненні операції особами, 
які мають відповідні знання або бажають зробити таку операцію 
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незалежними сторонами". Ця величина має бути отримана або 
очікуваною до отримання суми грошових коштів або їх еквівале-
нтів з врахуванням знижок, що надаються кредитором [2, с. 32]. 

Необхідно зазначити, що облік дебіторської та кредиторсь-
кої заборгованості в Україні регулюється чітко визначеними но-
рмативами – П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" та 
П(С)БО 11 "Зобов’язання", положення яких в певній мірі відріз-
няються від запропонованих у міжнародних стандартах [1, с. 20]. 

Ці відмінності викликані, в першу чергу, національними та 
економічними особливостями, що склалися в Україні. Проблема 
застосування аграрними підприємствами прийому оцінки активів 
і зобов’язань за справедливою вартістю до теперішнього часу не 
вирішена. Це зумовлено наступними причинами: українські фа-
хівці побоюються вийти за рамки своєї компетенції і намагають-
ся максимально дотримуватися діючих нормативно-правових 
актів; визначення "справедливої вартості" сприймається як функ-
ція оцінювача, а не бухгалтера; інститут справедливої вартості є 
досить новим для української правової системи обліку [2, с. 34]. 

Для удосконалення організації обліку дебіторської і креди-
торської заборгованості українським аграрним підприємствам 
пропонується впорядкування системи обліку дебіторської і кре-
диторської заборгованості на основі міжнародної практики.      
Першим етапом, якого повинно бути визнання у Наказі про облі-
кову політику ведення облікового процесу за МСФЗ. 

Згідно з П(С)БО 2 "Баланс", стаття "Довгострокова дебі-
торська заборгованість" фактично об’єднує фінансові та не      
фінансові активи: заборгованість за майно, що передано у фінан-
сову оренду; довгострокові векселі одержані; інша дебіторська 
заборгованість. 

Враховуючи різнорідність складових цієї статті, доцільно 
трансформувати її шляхом виділення відповідних окремих статей 
(рис. 1). 

Для оцінювання та подання вказаних статей слід керувати-
ся відповідно положеннями МСБО 17 "Оренда", МСБО 32 "Фі-
нансові інструменти: розкриття та подання" і МСБО 39 "Фінан-
сові інструменти: визнання та оцінка" [1, c. 128]. 
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Рис.1. Трансформація статті "Довгострокова дебіторська 
заборгованість" 

 
Трансформація поточної дебіторської заборгованості       

передбачає зокрема: 
1) виключення із статті "Дебіторська заборгованість за     

виданими авансами" тієї частини залишку субрахунку 644 "По-
датковий кредит" (з одночасним включенням цієї суми зі складу 
статті "Інші поточні зобов’язання"), яка пов’язана з виданими 
авансами; 

2) визнання дебіторської заборгованості стосовно реалізо-
ваної продукції, по якій не було оформлено акта (з одночасним 
визнання суми доходу у звіті про фінансові результати); 

3) визнання сумнівної заборгованості ( у разі наявності) за 
іншими статтями дебіторської заборгованості, які є фінансовими 
активами [2, с. 35]. 

МСФЗ не визначають конкретні методи обчислення та     
відображення сумнівних боргів. Тому аграрні підприємства      
можуть створювати резерв сумнівних боргів або прямо списува-
ти суму сумнівного боргу на витрати із застосуванням самостій-
но обраних методів, зокрема, як відсоток до суми чистого прода-
жу [1, c. 307]. 

Перехід облікового процесу українських аграрних підпри-
ємств на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності, дозволить сформувати об’єктивну інформацію 
про заборгованість підприємства, яка буде зрозумілою іноземним 
постачальникам, покупцям, потенційним інвесторам та податко-
вим органам. 

Довгострокова дебіторська 
заборгованість (ряд 050) 

Дебіторська заборгованість 
за фінансовою орендою 

Довгострокові векселі 
одержані 

Інша довгострокова 
заборгованість 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
В умовах ринкової економіки значну роль відіграє бухгал-

терський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати 
підприємствами. Сільськогосподарські підприємства є суб'єкта-
ми підприємницької діяльності. Їхні види визначаються за фор-
мами власності і формами господарювання. Здійснюючи свою 
виробничо-господарську діяльність сільськогосподарські підпри-
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ємства вступають в розрахункові взаємовідносини з іншими    
підприємствами, організаціями і особами. Ці розрахунки пов'яза-
ні з формуванням основних і оборотних засобів, реалізацією   
виробленої продукції і наданих послуг, з розподілом прибутку, 
розрахунками з фінансовими органами і органами соціального 
страхування і соціального забезпечення. Господарства можуть 
також вступати в розрахункові взаємовідносини з окремими осо-
бами, наприклад, для виконання різних доручень при видачі 
грошових коштів підзвіт, одержанні кредитів на індивідуальне 
житлове   будівництво і господарське влаштування. 

Правильна організація розрахунків потребує суворого     
дотримання фінансової дисципліни, власної оплати боргів по  
зобов'язаннях і забезпечення своєчасного одержання коштів за 
реалізовану продукцію та надані послуги. 

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку 
і контролю забезпечення зобов'язань є: 

1) контроль за цільовим використанням відповідних коштів 
а створеного на підприємстві резерву майбутніх витрат і платежів; 

2) узагальнення інформації про наявність та рух коштів,   
зарезервованих у встановленому порядку; 

3) контроль за правильним та своєчасним документальнім 
оформленням включення зарезервованих сум до витрат виробни-
цтва; 

4) чітке документування розрахунків; 
5) своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в 

регістрах; 
6) достовірне відображення інформації щодо зобов'язань в 

звітності і в примітках до неї. 
Методологічні основи формування в бухгалтерському     

обліку інформації про забезпечення зобов'язань і розкриття такої 
інформації у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 11     
"Зобов'язання", норми якого застосовуються підприємствами, 
організаціями та іншими юридичними особами незалежно від 
форм власності (крім бюджетних установ). 

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути віро-
гідно визначена й існує імовірність зменшення економічних    
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вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату 
балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то 
його сума включається до складу доходу звітного періоду. 

Забезпечення – зобов'язання з невизначеними сумою або 
часом погашення на дату балансу. 

Непередбачене зобов'язання – це: 
1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих 

подій і існування якого буде підтверджено лише тоді, коли 
відбудеться або настане одне або більш невизначених майбутніх 
подій, над якими підприємство не має повного контролю; або 

2) дійсне зобов'язання, що виникає внаслідок минулих 
подій, але не визнане, оскільки малоймовірно, що для 
врегулювання зобов'язання потрібно буде використовувати 
ресурси, що втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки 
суму зобов'язання не можна вірогідно визначити.  

У бухгалтерському обліку зобов'язання поділяються на: 
• довгострокові; 
• поточні; 
• забезпечення; 
• непередбачені зобов'язання; 
• доходи майбутніх періодів. 
До довгострокових зобов'язань відносяться: довгострокові 

кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов'язання; від-
строчені податкові зобов'язання; інші довгострокові зобов'язання. 

В бухгалтерському обліку, окремі зобов'язання залежно від 
їх виду обліковуються на рахунках класів 4, 5 і 6. 

Поточні зобов'язання включають: короткострокові кредити 
банків; поточну заборгованість по довгострокових зобов'язаннях; 
короткострокові векселі видані; кредиторську заборгованість по 
товарах, роботах, послугах; поточну заборгованість по розрахун-
ках по отриманих авансах, по розрахунках з бюджетом, по розра-
хунках по позабюджетних платежах, по розрахунках по страху-
ванню, по розрахунках по оплаті праці, по розрахунках з учасни-
ками, по розрахунках по внутрішніх розрахунках; інші поточні 
зобов'язання. Поточні зобов'язання відбивають у балансі по сумі 
погашення. 
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Забезпечення можуть створюватися для відшкодування 
(майбутніх) витрат на: виплату відпусток працівникам; додаткове 
пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов'язань; рест-
руктуризацію; виконання зобов'язань по обтяжних контрактах і 
т.д. Суми створених забезпеченні визнаються витратами. 

Непередбачені зобов'язання відображають на позабалансо-
вих рахунках підприємства по обліковій оцінці. 

У примітках до фінансової звітності приводиться наступна 
інформація: 

• сума і терміни погашення зобов'язання, що було 
виключено зі складу поточних зобов'язань відповідно до п. 8 
Положення (стандарту) 11 з обґрунтуванням причин цього. 

• перелік і суми зобов'язань, включених у статті балансу 
"Інші довгострокові зобов'язання", "Інші поточні зобов'язання". 

Підприємство по кожному виду забезпечень приводить 
наступну інформацію: 

• цільове призначення, причини невизначеності й 
очікуваний термін погашення; 

• залишок забезпечення на початок і кінець звітного 
періоду; 

• збільшення забезпечення протягом звітного періоду 
внаслідок створення забезпечення або додаткових відрахувань; 

• сума забезпечення, використана на протязі звітного 
періоду. 

• невикористана сума забезпечення, сторнована в звітному 
періоді; 

•  сума очікуваного відшкодування витрат іншою 
стороною, врахована при оцінці забезпечення. 

По кожному виду непередбачених зобов'язань приводиться 
наступна інформація: 

• короткий опис зобов'язання і його сума; 
• невизначеність щодо суми терміну погашення; 
• сума очікуваного погашення зобов'язання іншою 

стороною. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ АГРАРНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ДО МСФЗ 

 
Глобалізаційні процеси сучасної економіки та курс України 

на євроінтеграцію ставлять нові стратегічні завдання до вітчиз-
няного бізнесу, інформаційною базою для управління яким є сис-
тема бухгалтерського обліку, що все більше наближається до мі-
жнародних вимог з методології обліку витрат, доходів та фінан-
сових результатів, орієнтованої на міжнародний досвід із враху-
ванням національної традиції обліку. 

Проблематика удосконалення обліку доходів та витрат у 
сільському господарстві та його гармонізації відповідно до 
МСФЗ завжди знаходилися в полі зору вітчизняних вчених-
економістів, зокрема значний внесок у вирішення даного питання 
зробили В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, 
Б.В. Мельничук, В.Б. Моссаковський, Л.К. Сук, проте більшість 
питань практичного впровадження вимог міжнародних стандар-
тів у практику обліку на аграрних підприємствах вирішені не до 
кінця та носять актуальний характер. 

Метою наукового дослідження є узагальнення існуючих 
теоретичних напрацювань стосовно гармонізації національного 
бухгалтерського обліку в частині обліку доходів і витрат до 
МСФЗ та виявлення методологічних протиріч їх впровадження у 
облікову практику аграрних підприємств. 

Аналогами вітчизняних П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 16 
"Витрати" є МСБО 18 "Дохід", МСБО 1 "Подання фінансових 
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звітів", МСБО 23 "Витрати та позики". Однією із проблем гармо-
нізації національних стандартів до міжнародних є відповідність 
їх змісту та прямий переклад: у багатьох випадках національні 
П(С)БО не зовсім точно перекладені та мають багато доповнень, 
які не мають місця у аналогічних МСБО. 

Із 01.01.2007 року із введенням в дію П(С)БО 30 "Біологіч-
ні активи" на вітчизняних аграрних підприємствах значно зміни-
лася система обліку витрат та доходів. Даний П(С)БО розробляв-
ся на основі МСБО 41 "Сільське господарство", який був введе-
ним в дію із 2003 року. Зауважимо, що прийняття даного станда-
рту було новим для більшості країн світового співтовариства, 
оскільки більшість із них не мала практичного досвіду його ви-
користання і головна проблема була саме в обліку доходів і ви-
трат за новою методикою. 

Головною особливістю, яка докорінно змінила методику 
обліку доходів і витрат із запровадженням П(С)БО 30 є методи 
оцінки одержаної продукції і незавершеного виробництва та ви-
значення фінансового результату діяльності підприємства. За 
П(С)БО 30 різниця між фактичними витратами та вартістю сіль-
ськогосподарської продукції, оціненою за справедливою вартіс-
тю списується на субрахунки 710 та 940. Ключовим є те, що ста-
ндартом передбачається визначення результатів оцінки сільсько-
господарської продукції за справедливою вартістю на протязі 
операційного циклу її виробництва, а не за фактом її реалізації, 
як це було раніше, що зумовлює порушення принципу нараху-
вання та відповідності доходів та витрат, також може призвести 
до штучного завищення прибутків. Поруч із цим на підприємст-
вах, особливо в галузі тваринництва, значна частина продукції 
йде на внутрішнє споживання, оцінити яку також досить пробле-
матично. 

Отже, одним із шляхів удосконалення обліку та визначення 
фінансових результатів є врахування економічної сутності дохо-
дів та витрат, які не повинні залежати від зміни методу оцінки 
активів. Вважаємо, що продукція виробництва має оцінюватися 
за фактичною вартістю виробництва, що не допустить до форму-
вання сумнівних доходів та витрат при визначенні фінансового 
результату та викривлення розміру прибутку. 
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П(С)БО 30 "Біологічні активи" передбачено оцінювати 
сільськогосподарську продукцію за справедливою вартістю, яка 
ґрунтується на цінах активного ринку. За 4 роки дії даного 
П(С)БО на території України механізм визначення даних цін до 
кінця не налагоджений – більшість аграрних підприємств мають 
труднощі у розрахунку справедливої ціни, при чому на деякі біо-
логічні активи взагалі відсутній потенціальний ринок. Також  
негативно на визначення справедливої вартості впливає неста-
більна політика держави щодо державних закупівельних цін та 
недоступність участі багатьох підприємствах у торгівлі на бір-
жах. З цього приводу Жук В.М. та Сук Л.К. зазначають, що "най-
більш ефективним шляхом по вирішенню проблем оцінки є ство-
рення на підприємствах постійно діючих комісій з визначення 
справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподар-
ської продукції". 

На нашу думку оцінка за цінами активного ринку має від-
буватися на основі інформування аграрних товаровиробників 
щодо цін на с.-г. продукцію органами Міністерства аграрної     
політики та продовольства, Державної служби статистики а    
також дорадчими службами на регіональних рівнях.  

Також проблематичний характер носить порядок оцінки та 
визнання доходу, оскільки при впровадженні умов П(С)БО 15 
"Дохід" на конкретному підприємстві виникають певні проблеми 
у їх дотриманні. Стандартом 15 передбачене визнання доходу 
при передачі всіх ризиків та вигод від володіння продукцією, але 
аграрне виробництво наносить свій відбиток на виробничо-
господарську діяльність підприємств і можуть виникати ситуації, 
коли підприємство змушене залишати за собою незначні ризики 
володіння продукцією. У п. 16. МСБО 18 "Дохід" передбачено 
ситуацію, якщо підприємство передає покупцеві суттєві ризики і 
винагороди, то дохід може бути визнаним. Тобто, дохід визна-
ється тоді, коли передані не всі, а лише суттєві ризики і підпри-
ємство залишає за собою незначний ризик володіння. В п. 8 
П(С)БО 15 "Дохід" про незначні ризики мова не йдеться. Тобто 
виникає ситуація, за якої передача лише суттєвих ризиків може 
не визнаватися доходом. 
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Врешті, однією із причин труднощів адаптації до вимог 
МСФЗ є недостатня кваліфікація облікових кадрів та нездатність 
їх вчасно професійно реагувати на зміни у методиці обліку та 
оцінки активів. Виходячи з цього важливого значення в сучасних 
умовах набуває підвищення професійного рівня бухгалтерів    
аграрних підприємств та їх постійна інформаційна підтримка з 
боку регіональних управлінь агропромислового розвитку. 

Отже, процес гармонізації обліку витрат та доходів до 
МСФЗ має ще багато неврегульованих питань, вирішення яких 
мають стати пріоритетними на рівні державних органів із регу-
лювання бухгалтерського обліку. Удосконалення обліку витрат 
та доходів дозволить об`єктивно визначати фінансовий результат 
та задовольнити потреби користувачів інформації у релевантній, 
об`єктивній та достовірній інформації. 

 
 

УДК [006.032:657]:338.432 
Н.В. ОЛЯДНІЧУК, к.е.н., доцент, 

кафедра обліку і аудиту, 
Уманський національний університет садівництва 

 
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В 

АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 
 
Реструктуризація вітчизняного бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, адаптація їх до МСФЗ набуває все більшої 
актуальності та широкого обговорення. Дії Міністерства фінансів 
України щодо активного внесення змін та поправок до націона-
льних стандартів бухгалтерського обліку обумовлено визнанням 
МСФЗ в якості інструментів, що гарантують надання прозорої, 
уніфікованої та неупередженої інформації про фінансовий стан 
суб’єктів підприємницької діяльності для внутрішніх та зовніш-
ніх користувачів. 

Наказом Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. 
№ 911-р ухвалено Стратегію застосування Міжнародних станда-
ртів фінансової звітності в Україні, метою якої є удосконалення 
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системи бухгалтерського обліку в країні з урахуванням вимог 
міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу. 
Реалізація Стратегії передбачає поліпшення інвестиційного клі-
мату в Україні та сприятиме прозорості ринків капіталу. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності виступають на 
даний момент ефективним інструментом підвищення прозорості 
і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів гос-
подарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і 
витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість 
об’єктивно оцінювати існуючі фінансові ризики господарюючих 
суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності в цілях 
забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення від-
повідних управлінських рішень. 

Відзначаючи величезну роботу, яка проведена з розробки 
нормативної бази бухгалтерського обліку та формування фінан-
сової звітності, слід зазначити і про проблеми, які виникають у 
процесі практичного застосування окремих національних обліко-
вих положень.   

Насамперед необхідно визначитися обов’язковістю (нео-
бов’язковістю) застосування МСФЗ суб’єктами підприємницької 
діяльності України. Якщо керівництво підприємства приймає 
рішення дотримуватися міжнародних стандартів, то за цими ста-
ндартами має складатися консолідована, індивідуальна, проміж-
на і сегментарна звітність. Тому, якщо МСФЗ мають застосову-
ватися, то для всіх видів звітності.  

Зміст Міжнародних стандартів стислий і не містить докла-
дних інструкцій стосовно кожної ситуативної обставини, оскіль-
ки передбачити їх усі неможливо. Крім того, однією із головних 
цілей міжнародних стандартів є їх гнучкість. 

На складність питань впровадження та застосування МСФЗ 
в аграрному секторі країни впливає специфіка виробництва у 
сільському господарстві. Так, наприклад, облік орендних опера-
цій регулюється МСБО 17 "Оренда". Якщо орендуються основні 
засоби, то необхідно також користуватися міжнародним стандар-
том 16 "Основні засоби". Оренда біологічних активів регламен-
тується не лише МСБО 17 "Оренда", а ще й МСБО 41 "Сільське 
господарство". У випадку закінчення терміну корисного викори-
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стання активів (необоротних або необоротних) підприємства 
обов’язково застосовують необхідні положення МСБО 36 "Зме-
ншення корисності активів".  

Аналогічною є ситуація щодо обліку та звітності нематері-
альних активів. Для регулювання обліку інших необоротних ма-
теріальних активів не розроблено ні міжнародного стандарту, ні 
національного. Облік таких активів регламентується МСБО 16 
"Основні засоби" та П(С)БО 10 "Основні засоби". На нашу дум-
ку, інші необоротні матеріальні активи доречно обліковувати на 
рахунку 10 "Основні засоби" окремими субрахунками. 

Стратегією застосування Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності в Україні передбачено формування звітності акці-
онерними товариствами, іпотечними та страховими компаніями, 
інвестиційними фонди, кредитними спілками, недержавними пе-
нсійними фондами. Отже, звітність за міжнародними стандарта-
ми для сільськогосподарських підприємств непередбачена, а зна-
чить не може бути обов’язковою. 

Національні положення (стандарти) регулюють ведення 
бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності. Пе-
рших вісім положень називаються Міжнародні стандарти фінан-
сової звітності, з дев’ятого по сорок перший – Міжнародні стан-
дарти бухгалтерського обліку. Складається думка, що одні мають 
на меті регулювання обліку, інші – складання звітності. 

Перш ніж застосовувати МСФЗ в Україні, необхідно про-
аналізувати поняття та терміни, визначені міжнародними станда-
ртами. П(С)БО 30 "Біологічні активи" є аналогом МСБО 41 
"Сільське господарство", якими визначено систему економічної 
та бухгалтерської термінології. Наприклад, визначено, що спра-
ведлива вартість – це сума, за якою можна обміняти актив або 
погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавлени-
ми та незалежними сторонами. Основу справедливої вартості ак-
тиву складають його теперішнє місце перебування та стан. У ре-
зультаті справедлива вартість худоби на фермі є ціною цієї худо-
би на відповідному ринку мінус транспортні та інші витрати на 
доставку худоби на ринок. Якщо для біологічного активу або 
сільськогосподарської продукції існує активний ринок, то ціни 
котирування на такому ринку є прийнятною основою для визна-
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чення справедливої вартості такого активу. Якщо ж суб’єкт гос-
подарювання має доступ до різних активних ринків, то він кори-
стується найбільш відповідним ринком. 

У ситуації з відсутністю активного ринку біологічних ак-
тивів в Україні, для визначення справедливої вартості суб’єкт 
господарювання користується одним із джерел інформації: 
остання ринкова ціна операції, за умови, що в період між датою 
здійснення цієї операції та датою балансу не відбулося значних 
змін економічних умов; ринкові ціни на подібні активи, скориго-
вані з метою відображення різниць; середні показники аграрного 
сектора в окремій галузі (підгалузі). 

Отже, адаптація вітчизняного обліку до МСФЗ повинна су-
проводжуватися узгодженістю національних і міжнародних ста-
ндартів, що забезпечить тотожність законодавства України та 
Європейського Союзу з питань бухгалтерського обліку й фінан-
сової звітності; підвищення рівня прозорості фінансової звітності 
суб’єктів господарювання України; поглиблення міжнародного 
співробітництва у сфері бухгалтерського обліку щодо ефектив-
ного запровадження міжнародних стандартів фінансової звітнос-
ті; удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з 
питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності; удоско-
налення та розроблення нових програмних продуктів. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІ-
ЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 
У зв'язку з активізацією євроінтеграційних процесів в 

Україні, розвитком міжнародного співробітництва, участю у 
сфері відносин міжнародного розподілу та виробничій коопера-
ції, залученням іноземних інвестицій в економіку України, вихо-
дом вітчизняних підприємств на міжнародні ринки капіталу    
необхідне подальше реформування системи бухгалтерського об-
ліку та впровадження методології поширення інформації з еко-
номічних питань згідно з міжнародними стандартами для забез-
печення відкритості, прозорості та зіставлення показників фінан-
сової    звітності суб'єктів господарювання. 

Міжнародні стандарти включають стандарти бухгалтерсь-
кого обліку та стандарти фінансової звітності, які застосовуються 
у державах - членах Європейського Союзу відповідно до Регла-
менту Європейського парламенту і Ради ЄЄ від 19 липня 2002 р. 
№ 1606/2002. 

Порядок складання Балансу. Згідно з П(С)БО 1 "Загальні 
вимоги до фінансової звітності" баланс – це звіт про фінансовий 
стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, 
зобов’язання та власний капітал. Зміст і форма балансу та зага-
льні вимоги до розкриття його статей встановлюється П(С)БО 2 
"Баланс". 
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Національні стандарти бухгалтерського обліку України роз-
роблялися з урахуванням змісту МСФЗ. Але П(С)БО і МСФЗ не 
можуть бути ідентичними, зважаючи на особливості ведення бух-
галтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. 

Порядок складання звіту про фінансові результати. На-
ступним елементом фінансової звітності є Звіт про фінансові ре-
зультати. Загальні вимоги до розкриття статей даного звіту, а та-
кож форма та зміст звіту визначається вимогами П(С)БО 3 "Звіт 
про фінансові результати". 

Міжнародними стандартами також передбачено складання 
Звіту про фінансові результати, але звітна форма, встановлена 
МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності", має іншу назву – Звіт 
про прибутки і збитки. 

Порядок складання Звіту про рух грошових коштів. Для 
оцінки активності діяльності підприємства та з метою управління 
наявними господарськими засобами, всі грошові потоки поділя-
ються на вхідні та вихідні – надходження і видатки. Вони відо-
бражаються у Звіті про рух грошових коштів (ф. №3). В Україні 
порядок складання та подання даного Звіту до відповідних орга-
нів, користувачам встановлено П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових 
коштів". МСФЗ також передбачено складання Звіту про рух гро-
шових коштів. 

Слід відмітити, що П(С)БО та МСФЗ передбачають скла-
дання Звіту використанням прямого та непрямого методів. Разом 
з тим МСФЗ має рекомендаційний характер і містить детальніші 
пояснення щодо змісту окремих статей, можливих причин розхо-
дження чи не відповідностей, виділення окремих статей у звіті. 

Порядок складання Звіту про власний капітал. Звіт про 
власний капітал містить інформацію про складові власного капі-
талу і види (причини) змін (збільшення, зменшення) капіталу. 
Вказівки щодо форми даного Звіту міститься в П(С)БО 5 "Звіт 
про власний капітал". 

За відсутності різниці в назві та вимогах щодо заповнення 
та подання Звіту, що розглядається, між П(С)БО та МСФЗ, екві-
валентом Звіту про власний капітал можна було б вважати окре-
мий компонент фінансової звітності (за МСФЗ 1 "Подання      
фінансових звітів") "Звіт про зміни у власному капіталі". 
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Порядок складання Приміток до річної фінансової звітно-
сті. Користувачі звітності потребують правильної та повної оці-
нки фінансового стану підприємства за рік. За цих умов суттєво 
зростає роль такої складової річного бухгалтерського звіту як 
Примітки до річної фінансової звітності. 

Під примітками до річної фінансової звітності слід розумі-
ти сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталіза-
цію та обґрунтування статей фінансових звітів, а також іншу   
інформацію, яка передбачена відповідними П(С)БО. МСФЗ міс-
тить, на відміну від П(С)БО, роз’яснення щодо порядку регулю-
вання відмінностей, які виникають при складанні консолідованої 
звітності. 

Важливим методологічним питанням залишається зміст 
складу статей фінансової звітності, розкриття термінології та  
методології оцінки і визнання активів, зобов’язань і капіталу за 
П(С)БО та МСФЗ. 

Україна була однією з перших країн на пострадянському 
просторі,що задекларувала курс на впровадження міжнародних 
підходів до побудови національної системи бухгалтерського   
обліку,які в основному були представлені МСФЗ. Законодавчі 
зміни,що відбуваються  в плані реформування бухгалтерського 
обліку, є наступним послідовним рухом  до запровадження      
застосування МСФЗ в Україні. Успішна реалізація цих змін 
сприятиме  входженню України до економічного простору країн, 
що мають методологічний вплив на розвиток глобальної системи 
бухгалтерського обліку. 
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ОСНОВНОГО СУБ’ЄКТА ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
В СФЕРІ ОБЛІКУ 

 
Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(далі – РМСБО) сьогодні перетворилася на глобального видавни-
ка стандартів, чиї стандарти в багатьох країнах (більше 100) ста-
ли частиною законодавства або загальноприйнятою практикою. 
Широке застосування МСФЗ, призвело до збільшення вимог як 
інвесторів, так і національних органів регулювання обліку до то-
го, щоб МСФЗ розроблялися в межах процесу, який є підзвітнім, 
відкритим і в той же час вільним від неналежного впливу ззовні. 
РМСБО постала перед викликом відповідати своєму сучасному 
стану в плані структури управління. Враховуючи той факт, що 
Україна рішенням про повне прийняття МСФЗ публічними 
підприємствами частину свого суверенітету фактично віддала 
РМСБО, це питання є актуальним і для України.  

Основні завдання авторського дослідження полягають у 
вивченні проблеми легітимності РМСБО - глобальної інституції, 
яка діє як приватний регулятор суспільних інтересів. Метою є 
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висвітлення проблеми легітимності РМСБО як де-факто глобаль-
ного регулятора бухгалтерського обліку. 

РМСБО є органом стандартотворення Фонду МСФЗ. Фонд 
МСФЗ (до 31 березня 2010 року називався Фонд КМСБО) в свою 
чергу є неприбутковою організацією створеною згідно із закона-
ми штату Делавер, США, 8 березня 2001 року. 

Нами розглянуто легітимність РМСБО, з точки зору, теорії 
принципала-агента та теорія комплексної демократії. Теорія 
принципал-агент є гарною відправною точкою для аналізу при-
ватного управління, оскільки  вона була розроблена з метою 
зрозуміти основні характеристики ситуації, коли встановлення 
правил або прийняття рішень в певній сфері делеговано однією    
організацією ("принципалом") іншій ("агенту"). Делегація повно-
важень неминуче створює певну свободу для агента, що призво-
дить до виникнення "проблеми ухилення агента", коли інтереси 
принципала та агента не збігаються і агент діє всупереч 
інтересам принципала. У РМСБО до недавнього часу був один 
принципал і той приватний – Фонд МСФЗ (раніше мав назву 
Фонд КМСБО). Тобто в цьому випадку можна було вести мову 
тільки про соціологічну легітимність, адже звідки повинна була 
взятися нормативна легітимність? Оскільки, сказати, що          
організація є легітимною в нормативному сенсі є стверджувати, 
що вона має право керувати. На противагу цьому організація є 
легітимною в соціологічному сенсі, коли вважається, що вона 
має право керувати. В концепції комплексної демократії 
легітимність транснаціонального приватного управління 
розглядається, як легітимність на вході (представлення волі гро-
мадян) та легітимність на виході (ефективність). Звідси 
відповідно до теорії комплексної демократії можна дійти 
логічного висновку про те, що транснаціональне приватне 
управління може вважатися легітимним, якщо воно є більш 
успішним, ніж державне регулювання через демократичні уряди, 
адже легітимність на вході останніх є вищою. Особливо важли-
вою легітимність є для приватних організацій. 

До 2009 року легітимність РМСБО була соціологічною і   
базувалася на авторитеті організації та на ефективності її 
кінцевого продукту – МСФЗ – у питання вирішення практичних 
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питань обліку. Зі створенням Моніторингової ради Фонд МСФЗ 
намагався створити собі "публічного принципала" на додачу до 
приватного – Фонду МСФЗ. Цим актом Фонд МСФЗ намагався 
підвищити свою нормативну легітимність або якщо висловитися в 
категоріях концепції комплексної демократії збільшити свою 
легітимність на вході. Це частково вдалося, однак, залишилися 
проблеми. По-перше, назва ради не відповідає її сутності, адже її 
повноваження виходять далі простого моніторингу. По-друге, і що 
справді дуже важливо, Моніторингова рада через її право призна-
чати опікунів Фонду МСФЗ, має де-факто контроль на фондом 
(принаймні у короткостроковій перспективі), не будучи насправді 
частиною її інституціональної структури. Вважаємо, що повнова-
ження Моніторингової ради повинні бути зменшені, і вона не по-
винна мати права вето на призначення опікунів, принаймні до 
того часу, коли вона сама не буде повністю інкорпорована до 
структури Фонду МСФЗ і не стане структурою одиницею 
останньої. По-третє, недостатнє представлення в Моніторинговій 
раді країн, що розвиваються. На сьогодні Моніторингова рада 
складається із п’яти постійних членів (по одному представнику 
від ЄС, США, Японії та двоє від Міжнародної організації комісій 
з цінних паперів) та одного представника у статусі спостерігача – 
Базельський комітет банківського нагляду. Вважаємо, що слід 
збільшитися кількість членів Моніторингової ради за рахунок 
країн та ринків, що розвиваються, але так, щоб загальна кількість 
членів Моніторингової ради була не більше 12-15 осіб – це 
забезпеченість належну керованість та швидкість прийняття 
рішення радою. 

Іншою проблемою є фінансування організації. Фонд МСФЗ 
знаходиться у делікатній ситуації. З одного боку для того, щоб за-
безпечити незалежність організації необхідно забезпечити таку 
систему фінансування, що забезпечувала б незалежність і в той же 
час стабільність та довгостроковість фінансування. Однак, Фонд 
МСФЗ приватна організація тому вона не може накладати 
фінансові зобов’язання ні на країни, ні на організації. У 2006 році 
опікунами Фонду МСФЗ були погоджені чотири принципи 
фінансування організації: широта фінансування, обов’язковість, 
відкритість, рівномірність. Однак, на сьогодні ця концепція 
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фінансування повною мірою не використовується. На сьогодні 
фінансування РМСБО все іще тримається на добровільних вне-
сках, які становили у 2002 році 91,6 % всі доходів, у 2005 році – 
80,1 %, у 2010 році – 73,1 %. Той факт, що опікуни Фонду МСФЗ 
вибудували таку систему, що пожертвування надходять не прямо, 
а через посередників (наприклад, через національні органи регу-
лювання) дещо змінює ситуацію, але не кардинально, оскільки не 
скрізь подібні внески є обов’язковими згідно з національним за-
конодавством. Плюс залишається велика залежність від великих 
бухгалтерських фірм (велика четвірка, плюс BDO, Грант Торнтон 
та Мазарс), які пожертвували у 2010 році 5437 тис. фунтів 
стерлінгів або приблизно 32,6 % всіх доходів організації. Вихо-
дом із цієї ситуації є обов’язкове фінансування. Таку схему, на-
приклад, після акту Сарбейнса-Окслі-2002 зробили в США, коли 
всі компанії, акції яких котуються на біржах повинні фінансувати 
Раду зі стандартів фінансового обліку США. Серед решти про-
блем можна виділити такі: поєднання посад голови РМСБО та 
генерального директора Фонду МСФЗ (вихід: голова РМСБО та 
генеральний директор Фонду МСФЗ повинні бути різні особи, 
при цьому необхідно також вибудуватися систему підзвітності 
другого першому, щоб не було двовладдя). Вирішення вказаних 
питань дозволить підвищити легітимність РМСБО. 
 
УДК 657.336 

Т.Ф. ПЛАХТІЙ, ст. викладач, 
кафедра організації обліку та звітності, 

Вінницький національний аграрний університет 
 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК: 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
Загальноприйнято, що базовим у визначенні результату го-

сподарювання є бухгалтерський облік. Тому найчастіше пропо-
нують використовувати його методологічну базу при визначенні 
податку на прибуток. 
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Методологія побудови бухгалтерського обліку податку на 
прибуток визначається відповідно до національних П(С)БО. Ме-
тодика розрахунку податку на прибуток за правилами бухгалтер-
ського обліку визначена згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибу-
ток" від 28.12.2000 р. № 353 [3]. Податок на прибуток, визначе-
ний за правилами бухгалтерського обліку розраховується шля-
хом зменшення одержаних доходів на відповідну суму понесених 
витрат протягом звітного періоду. При цьому, метою ведення 
бухгалтерського обліку є отримання інформації щодо фінансово-
го стану підприємства та результатів його діяльності. Розрахунок 
прибутку (збитку) до оподаткування визначено в бухгалтерсько-
му обліку згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати від 
31.06.1999 р. № 87 [4] та наведено у ф. №2 "Звіт про фінансові 
результати". 

Правила ведення обліку розрахунків за податками згідно з 
податковим законодавством дещо спотворюють реальну інфор-
мацію про господарську діяльність підприємства відповідно до 
вимог системи оподаткування, внаслідок коригування отримано-
го прибутку на суму постійних та тимчасових різниць. Результа-
том є отримання показника податку на прибуток з різними вели-
чинами відповідно до бухгалтерського та податкового законодав-
ства. Тимчасові різниці – це різниці, які виникають в процесі ви-
знання активу чи зобов’язання за даними обліку розрахунків за 
податками в бухгалтерському обліку та обліку розрахунків за 
податками згідно з податковим законодавством.  

Для визначення й обліку податкових різниць в різних краї-
нах світу застосувались такі методи: метод відстрочення, метод 
зобов’язання за звітом про прибутки, метод зобов’язання за ба-
лансом (рис. 1) [1]. 

І за методом відстрочення, і за методом зобов’язань за ба-
лансом при визначенні витрат (доходу) з податку на прибуток 
спочатку з облікового прибутку вираховують постійні податкові 
різниці, лише потім відстрочені податкові активи або/та відстро-
чені податкові зобов’язання. Однак в разі збільшення або змен-
шення податкової ставки, при застосовуванні методу зобов’язань 
за балансом відбувається відповідно збільшення розміру відстро-
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чених податкових зобов’язань або їх зменшення. В разі застосу-
вання методу відстрочення до різниці між витратами на податок і 
розміром податку на прибуток до бюджету застосовується пото-
чна ставка. 

 
Ошибка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Методи визначення й обліку податкових різниць в різних 

країнах світу 
 

Принагідно зауважимо, що метод відстрочення обліку по-
датку на прибуток не знайшов свого визнання, оскільки міжна-
родні стандарти фінансової звітності забороняють його викорис-
тання через зазначені вище наслідки. Цей метод в даний час ви-
користовується лише деякими країнами, зокрема в Канаді. 

 
Метод 

відстрочення 

Суму відстрочених подат-
ків на прибуток розрахо-
вують як добуток різниці 
між обліковим і податко-
вим прибутком і діючої 
ставки податку на прибу-
ток 

ВПП = (ОП – ПП)х ставку ПНП,де 
ВПП –  відстрочений податок на 
прибуток  
ОП – обліковий прибуток 
ПП – податковий прибуток  
ставка ПНП – ставка податку на 
прибуток 

 
Метод 

зобов’язання 
за звітом про 
прибутки 

Ґрунтується на часових 
різницях. Відстрочений 
податок розраховується як 
добуток діючої ставки 
податку на прибуток і 
суми часових різниць. При 
цьому враховується кори-
гування у зв’язку зі змі-
ною ставки податку і за-
провадженням нових 
податків 

ВПП = ставку ПНП х ∑ТР), де 
 ВПП - відстрочений податок на 
прибуток 
ставка ПНП – ставка податку на 
прибуток 
∑ТР – сума тимчасових різниць  

 
Метод 

зобов’язання 
за балансом 

Передбачає визначення 
тимчасових різниць шля-
хом множення різниці між 
податковою і обліковою 
базою оцінки статей бала-
нсу (активів і зобов’язань) 
на передбачувану ставку 
податку на прибуток. 

ТР = (ПБ - ОБ) х ставку ПНП, де 
 ПБ – податкова база активу чи зо-
бов’язання  
ОБ – облікова база оцінки активів чи 
зобов’язання  
ТР – тимчасові різниці 
ставка ПНП – ставка податку на 
прибуток 
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Метод зобов’язань за звітом про прибутки покладено в ос-
нову нині діючого Положення бухгалтерського обліку Російської 
Федерації 18/02 "Облік витрат по податку на прибуток". 

МСБО 12 "Податки на прибуток" [2] базується на методі 
зобов’язань за балансом. З допомогою даного методу визначаєть-
ся вплив тимчасових різниць на показник витрат підприємства за 
звітний рік (рис. 2). 

Ошибка! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Послідовність обчислення податку на прибуток за методом 
зобов’язань за балансом 

 
Виходячи із проведеного дослідження, необхідно зробити 

висновок про те, що метод зобов’язань за балансом покладений в 
основу формування П(С)БО 17 "Податок на прибуток" від 
28.12.2000 р. № 353 [3], оскільки він стосується відображення 
витрат зі сплати податку на прибуток та відстрочених податко-
вих активів і відстрочених податкових зобов’язань в фінансовій 
звітності. 

 

Етап 
1 

Поділ тимчасових різниць, на такі, що підлягають вира-
хуванню, та такі, що підлягають оподаткуванню 

Етап 
2 

Розрахунок відстрочених податкових зобов’язань за да-
ними тимчасових різниць і податкових ставок та розраху-
нок відстрочених податкових активів за даними тимчасо-
вих різниць і податкових ставок 
 

Етап 
3 

Розрахунок податкових витрат шляхом сумування поточ-
них і відстрочених податкових витрат 

Етап 
4 

Визначення відстрочених податків за кожною статею 
балансу як добуток тимчасової різниці та відповідної 
ставки оподаткування 
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ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УПРАВЛІННІ 
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ВІТЧИЗНЯНОГО  

АГРОБІЗНЕСУ 
 

Реформування бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності є позитивним явищем в умовах розвитку нових 
суспільно-економічних відносин. Воно спрямоване на уніфікацію 
інформації про фінансовий стан суб’єктів господарювання 
вітчизняного агробізнесу, яка притаманна високорозвиненим 
країнам з ринковою економікою і різними формами власності.  

Звітність – це фінансовий центр управлінської інформацій-
ної системи, де систематизовані дані про об’єкти господарської 
діяльності являються входом, а корисна інформація для прийнят-
тя рішення, виходом із неї. Відповідно, слід визначити принципи, 
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які забезпечать формування повної та достовірної інформації про 
об’єкти вивчення бухгалтерського обліку.  

Питанням принципів бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності приділяли достатньо уваги як вітчизняні, так і зарубіжні 
вчені обліковці: Х. Андерсон, Т. Білуха, О.С. Бородкін 
Ф.Ф. Бутинець, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, 
М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.Г. Лінник, Б. Нідлз, 
О.А. Петрик, М.С. Пушкарь, П.Т. Саблук, В.К. Савчук, 
Я.В. Соколов, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченько. 

В Україні законодавчо закріплено десять принципів веден-
ня бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, 
причому більшість з них використовувались у бухгалтерській 
теорії і практиці раніше, крім того, з’явились деякі додаткові та 
своєрідно оновлені принципи.  

Принцип безперервності. Цей принцип передбачає, що під-
приємство здійснюватиме свою діяльність протягом певного пе-
ріоду і його діяльність не буде зупинена найближчим часом. Це 
припущення є основою для відображення статей активів по фак-
тичній собівартості, а не за ринковою вартістю, яка стає визнача-
льною при ліквідації підприємства. Я.В. Соколов, С.М. Бичкова 
[5, с. 59] вказуючи на важливість принципу безперервності, порі-
внюють його з першим законом механіки, запропонованим 
І. Ньютоном. На їх думку, займаючи в системі принципів центра-
льне місце, він спричинює формування інших спеціальних прин-
ципів: майнового відокремлення, послідовність облікової політи-
ки, часова визначеність, відповідність витрат доходам, суттє-
вість, обережність (консерватизм). 

Принцип грошового виміру. Цей принцип передбачає, що 
гроші є найбільш універсальним виміром різних об'єктів обліку, 
а також забезпечують адекватну оцінку господарської діяльності 
підприємства. Гроші стають основним де-термінатором визна-
чення фактів та подій.  

Незважаючи на всі переваги цього принципу, все ж таки 
цифри не можуть передати стан здоров'я президента компанії, її 
кадрову політику чи стан конкурентів. Бухгалтерський облік не 
розкриває повної картини компанії, тому той, хто користується 
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фінансовою документацією, повинен усвідомлювати це, хоча  
інколи інформація не фінансового характеру є більш важливою.  

Принцип історичної собівартості. Цей принцип визначає 
пріоритет історичної собівартості над іншими видами оцінки  
активів, оскільки вона характеризує реальну оцінку засобів, що 
були витрачені на їхні закупівлю та виробництво. 

Історична собівартість як процес визначення грошових 
сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи     
фінансових звітів, передбачає, що активи відображаються за    
сумою сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або за 
справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, 
на момент придбання. Зобов’язання відображаються за сумою 
надходжень, отриманих в обмін на зобов’язання, або, за деяких 
інших обставин, за сумою грошових коштів чи їх еквівалентів, 
що, як очікується, будуть сплачені з метою погашення              
зобов’язання під час звичайної діяльності підприємства. 

Принцип повного висвітлення. При вивченні принципу     
повного висвітлення, виникає значна кількість запитань щодо 
ув’язки його з принципом обачності. Згідно П(С)БО 1 "фінансова 
звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та поте-
нційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішен-
ня, що приймаються на її основі". Необхідно відзначити, що 
принципи обачності та повного висвітлення мають неузгоджений 
характер та частково суперечать один одному. Крім того врахо-
вуючи, що в національних стандартах бухгалтерського обліку 
відсутній критерій щодо розкриття інформації, що є суттєвою, 
нами пропонується віднести принцип повного висвітлення до 
складу якісних характеристик. 

Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат. 
Відповідно до принципу нарахування та відповідності доходів і 
витрат передбачається відображення результатів господарських 
операцій в обліку і звітності тих періодів, коли вони виникли 
(фактично відбулися), незалежно від часу надходження і виплати 
грошей. Відповідність доходів і витрат передбачає визначення 
фінансового результату шляхом співставлення доходів звітного 
періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів.  



 125

Я.В. Соколов [4] називає принцип нарахування принципом 
ідентифікації, відповідно до якого факти господарського життя 
мають бути співвіднесені з певними звітними періодами. При 
цьому принцип відповідності доходів і витрат він визначає як 
принцип відповідності приросту та убутку цінностей. 

Принцип послідовності. При веденні бухгалтерського облі-
ку можуть бути застосовані різні методи обліку. Принцип послі-
довності передбачає, що якщо компанія обрала якийсь один ме-
тод обліку, то вона повинна застосовувати його постійно. Тільки 
в крайніх випадках, коли виникає життєво необхідна ситуація, 
яка, в свою чергу, зумовлена об'єктивністю реальної практики, 
методи ведення обліку можуть бути змінені. Це певною мірою 
стосується методів нарахування амортизації основних засобів та 
нематеріальних активів, порядку нарахування зносу малоцінних 
предметів, створення резервів, методу обліку витрат виробницт-
ва, методів оцінки майна тощо.  

Принцип періодичності. Принцип визначає можливість і 
необхідність поділу безперервної діяльності підприємства на зві-
тні періоди для складання необхідної звітності та виявлення ре-
зультатів діяльності. Найчастіше обліковий період збігається з 
календарним роком. Проміжним обліковим періодом є покварта-
льні періоди, за які також складається звітність і виявляються 
фінансові результати. Хоча діяльність підприємства є безперерв-
ною і реальну оцінку бізнесу можна визначити тільки в момент 
ліквідації підприємства, в цілях складання фінансової звітності 
принцип періодичності припускає розділення діяльності підпри-
ємства на певні періоди часу.  

Один із принципів підготовки фінансової звітності, є пре-
валювання сутності над формою при відображенні господарсь-
ких операцій, тобто події та явища необхідно відображати відпо-
відно до їхньої суті та економічних реалій, а не лише виходячи з 
їхньої юридичної форми. Цей принцип повністю "змінює всю 
існуючу технологію бухгалтерського обліку". Головним в бухга-
лтерській роботі стає відображення господарської операції в об-
ліку не за формальними ознаками, а залежно від її економічного і 
змістового навантаження. Даний принцип у бухгалтерській прак-
тиці є новим, тому важливим є усвідомлення його суті бухгалте-
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рами-практиками. Як зазначає Я.В. Соколов: "Всі визнають його 
значення, проте не всі йдуть так далеко, як це випливає з його 
логічної побудови" [5]. 

Професор Кірейцев Г.Г. зазначає, що принцип переваги 
сутності над формою підлягає уточненню. Він може бути сфор-
мульований в наступній редакції: "абсолютного пріоритету сут-
ності та переваги змісту над формою" [3]. 

Принцип автономності підприємства. Кожне підприємст-
во розглядається як господарська одиниця (юридична особа), що 
є відокремленою від її власників чи інших підприємств. Тому 
бухгалтерський облік ведеться окремо для підприємства. Особи-
сте майно та інші засоби власників підприємства не повинні ві-
дображатись у звітності підприємства.  

Узагальнюючи все зазначене вище, необхідно відмітити, 
що використання якісних ознак та принципів формування бухга-
лтерської фінансової звітності, повинно носити збалансований 
характер, що дозволить підвищити ефективність використання 
звітної інформації. Формування такої інформації із дотримання 
принципів фінансової звітності дасть змогу встановити межі за-
стосування суб’єктивних суджень у процесі оцінки та визначення 
окремих її елементів, що сприятиме прийняттю відповідних 
управлінських рішень. 
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Облікова політика – це сукупність способів ведення бухга-

лтерського обліку, вибраних підприємством як відповідні умовам 
господарювання, тобто порядок здійснення первинного спосте-
реження, вартісного вимірювання, поточного угрупування і під-
сумкового узагальнення фактів господарської діяльності підпри-
ємства, або реалізація методу бухгалтерського обліку. 

Процес створення облікової політики, як внутрішнього до-
кумента підприємства складається з двох етапів: формування та 
розкриття облікової політики. Кожне підприємство зобов'язане: 
встановити перелік конкретних елементів облікової політики; за 
кожним з елементів облікової політики розкрити методи обліку, 
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оцінки, що істотно впливають на ухвалення рішень користувача-
ми бухгалтерської звітності. 

Облікова політика, що є реалізацією одного і того ж методу 
бухгалтерського обліку на різних підприємствах, буде різною. 
Можливість вибору способів оцінки, калькуляції, порядку відо-
браження господарських операцій є свободою вибору підприємс-
тва у формуванні облікової політики.  

Головне завдання облікової політики – об'єктивно відобра-
зити діяльність підприємства, сформувати повну і достовірну ін-
формацію в цілях ефективного управління роботою підприємства. 

Основні методи ведення бухгалтерського обліку товарно-
матеріальних цінностей, прийнятими при формуванні облікової 
політики, є: метод оцінки виробничих запасів, товарів, незавер-
шеного виробництва і готової продукції; методика обліку прибу-
тку від продажу продукції. 

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову зві-
тність в Україні" визначає основні елементи облікової політики. 
Тому в наказі про облікову політику повинні бути конкретно від-
биті ті параметри обліку товарно-матеріальних цінностей, які 
використовуються безпосередньо в роботі. До них відносяться:  

− форма бухгалтерського обліку; 
− робочий план рахунків, який є визначальний в системі 

бухгалтерського обліку. Він повинен відповідати цілям, завдан-
ням бухгалтерського обліку, бути пов'язаним з податковою полі-
тикою і організацією обліку. Робочий план розробляється на ос-
нові плану рахунків, що діє. У нім рекомендується указувати ко-
ди і найменування субрахунків, вживаних підприємством і необ-
хідних для ведення синтетичного і аналітичного обліку;  

− порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних 
цінностей, а саме: визначення термінів проведення інвентариза-
цій і їх числа в звітному році; 

− правила документообігу і технології обробки облікової 
інформації (первинні документи можуть складатися на паперо-
вих носіях, електронних носіях інформації); 

− способи ведення бухгалтерського обліку (оцінки матеріа-
льно-виробничих запасів, товарів, готової продукції тощо). 
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Організаційне забезпечення бухгалтерського обліку товар-
но-матеріальних цінностей припускає його розмежування на 
управлінський та фінансовий облік. Хоча між ними немає різкої 
межі, проте така процедура необхідна. Вона чітко визначає      
напрям потоків обліковій інформації між окремими користува-
чами, створює основу управління формуванням виробничої собі-
вартості продукції, що виготовляється, і стратегічного розвитку 
підприємства. Ця інформація доступна тільки менеджерам. Прави-
ла організації управлінського обліку визначає само підприємство.     
Фінансовий облік регулюється по певній системі вимог та прин-
ципів. 

Технічним забезпеченням бухгалтерського обліку товарно-
матеріальних цінностей є комплекс процедур, реалізація яких 
дозволяє забезпечити методологічний і організаційний аспекти 
облікової політики на рівні сучасних вимог до постановки бухга-
лтерського обліку, що включає наявність: 

ü робочого плану рахунків і інструкції по його застосу-
ванню; 

ü альбому форм первинних документів з обліку товарно-
матеріальних цінностей та за кожною ділянкою роботи бух-
галтерії; 

ü сучасних засобів обчислювальної техніки, складової 
основи автоматизованої форми бухгалтерського обліку; 

ü кодифікаторів об'єктів систематичного і аналітичного 
обліку товарно-матеріальних цінностей; 

ü кваліфікаційного рівня бухгалтерів, відповідного   су-
часним вимогам управління підприємством; 

ü організації внутрішньогосподарського контролю. 
Проведені дослідження організації і ведення облікової по-

літики товарно-матеріальних цінностей на підприємстві дозво-
ляють зробити наступні висновки: 

1. Облікова політика підприємства це – сукупність спосо-
бів ведення бухгалтерського обліку: первинного спостереження, 
вартісного вимірювання, поточного угрупування і підсумкового 
узагальнення фактів господарської (статутною та іншою) діяль-
ності. Бухгалтери й власники мають можливість обирати способи 
ведення бухгалтерського обліку, варіанти оцінки активів тощо. 
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2. Облікова політика, що є реалізацією одного і того ж ме-
тоду бухгалтерського обліку на різних підприємствах, буде різ-
ною. 

3. Загальні принципи і правила організації бухгалтерсько-
го обліку товарно-матеріальних цінностей визначені на підставі 
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні" та інших нормативних документах. При їх реалі-
зації в обліковій політиці товарно-матеріальних цінностей кож-
ного підприємства необхідно виходити з допущень про майнову 
відособленість підприємства, безперервність його діяльності, по-
слідовне застосування облікової політики, тимчасову визначе-
ність фактів господарської діяльності. 
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 АГРАРНОГО СЕКТОРУ В КОНТЕКСТІ МСФЗ 

 
Інтенсивна економічна інтеграція підприємств аграрного 

сектору світової економіки призвела до необхідності створення 
спільних підприємств і транснаціональних корпорацій, експорту 
капіталів, формування та розвитку міжнародних фондових рин-
ків, що вимагає відповідного стандартизованого інформаційного 
забезпечення, яке формується в системі бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності відповідно до МСФЗ, розроблених Комі-
тетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  

Стандартизація бухгалтерського обліку – процес розробки 
та послідовного застосування єдиних вимог, правил та принципів 
щодо визнання, оцінки і відображення у фінансових звітах окре-
мих об'єктів бухгалтерського обліку, яке передбачає встановлен-
ня єдиних норм і вимог щодо бухгалтерського обліку, застосову-
вання уніфікованого набору стандартів, що регулюють облікову 
подію та її відображення у звітності та дає змогу глобалізувати 
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облікову політику, принципи і систему бухгалтерського обліку та 
звітності.  

Поступово почала долучається до цього процесу і Україна, 
головним напрямком розвитку якої на сьогодні є створення 
економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці із 
зарубіжними партнерами, взаємного інвестування та кредитуван-
ня з боку зарубіжних та міжнародних фінансових організацій. 
Економічні реформи в нашій країні закономірно призвели до 
необхідності реформування бухгалтерського обліку на засадах 
міжнародної гармонізації та стандартизації. З цією метою 28 
жовтня 1998 року було прийнято Постанову Кабінету Міністрів 
України № 1706, якою затверджено Програму реформування 
системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних 
стандартів. Для координації зусиль із реалізації цієї Програми 
при Міністерстві фінансів України створено Методологічну Раду 
з питань бухгалтерського обліку. За сприянням та активної 
підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) 
Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України 
(ФПБАУ) було розроблено ряд проектів національних стандартів 
бухгалтерського обліку, що відповідають МСБО. У подальшому 
ці стандарти були закладені в основу при підготовці та 
затвердженні Міністерством фінансів України Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, які є ключовими для скла-
дання фінансової звітності підприємствами різних форм 
власності. 

У межах виконання плану заходів Програми за 1999 – 
2001 рр. у 1999 р. було прийнято Закон України "Про бухгалтер-
ський облік і фінансову звітність в Україні", який передбачає ре-
гулювання бухгалтерського обліку в напрямку гармонізації з мі-
жнародними стандартами фінансової звітності. Саме цей Закон 
встановив основні принципи бухгалтерського обліку, визнавши 
його дані базовими для складання будь-якої звітності, в якій міс-
тяться вартісні показники. З січня 2000 р., з моменту введення в 
дію Закону, суб’єкти підприємницької діяльності мають змогу 
самостійно визначати облікову політику підприємств; обирати 
форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, 
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порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них; 
затверджувати правила документооброту і технологію обробки 
облікової інформації4 встановлювати межі та форми ведення об-
ліку для внутрішніх потреб управління, включаючи ведення в 
окремій системі рахунків і регістрів обліку доходів, витрат, акти-
вів, зобов’язань у потрібному підприємству аспекті деталізації та 
регламентації управлінського обліку. 

Для виконання основних напрямів Програми реформуван-
ня бухгалтерського обліку із застосуванням МСФЗ Міністерст-
вом фінансів затверджено комплексний пакет з нормативно-
методичної бази обліку, який складає його регламент і включає: 
Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні"; 34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку; фо-
рми фінансової звітності, примітки і додаток до приміток до річ-
ної фінансової звітності; порядок подання фінансової звітності, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
28.02.2000 р., № 419; План рахунків і спрощений план рахунків 
бухгалтерського обліку з Інструкцією про їх застосування; регіс-
три бухгалтерського обліку і Методичні  рекомендації по їх за-
стосуванню; Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 
основних засобів, запасів і біологічних активів; Положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку; 
інструкція по інвентаризації. 

Отже в умовах розвитку міжнародного співробітництва та 
залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки 
України, вимагає подальшого реформування вітчизняної системи 
обліку з метою зменшення ризику для кредиторів та інвесторів; 
поглиблення міжнародної кооперації в галузі бухгалтерського 
обліку; однозначне розуміння фінансової звітності та зростання 
довіри до її показників в усьому світі. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ АГРАРНИХ  
ПІДПРИЄМСТВ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 
Реформування системи бухгалтерського обліку і звітності 

відповідно до Міжнародних стандартів стало об'єктом дослі-
дження порівняно недавно. Актуальність гармонізації у сфері 
бухгалтерського обліку зростає у зв'язку з економічною інтегра-
цією й співробітництвом України і Європейського Союзу. Назрі-
ла об'єктивна необхідність у формуванні принципово нових, на-
ціональних стандартів обліку та звітності для всієї економіки 
України. Першим кроком на цьому шляху стала структуризація 
проблеми, тобто виявлення конкретних вимог до нових стандар-
тів та застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку.  

Проблема реформування бухгалтерського обліку і звітності 
є актуальною і малодослідженою, проте вагомий внесок в розро-
бку проблем удосконалення бухгалтерського обліку і звітності 
внесли такі зарубіжні вчені-економісти, як: Мей, Патон В.Е., 
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Броад С.Д., Антоні Р., Мор Е.У., Міллер Ф., Друрі К, Нідлз Б., 
Андерсон X., Колдуелл Д., Безруких П.С., Макаров В.Г., Па-
лій В.Ф., Стуков С.А., Шеремет А.Д., Яругова А.Н. та ін. Серед 
вітчизняних вчених-аналітиків ця проблематика знайшла відо-
браження в працях таких вчених, як: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., 
Голов С.Ф., Єфіменко В.І., Кузьмінський А.М., Кужельний М.В., 
Литвин Б.М., Чумаченко М.Г., Швець В.Г., Шевчук В.О. та ін. 
Результатом цих досліджень стало всебічне вивчення проблем 
удосконалення системи бухгалтерського обліку і фінансової звіт-
ності в Україні в перехідний до ринку період. 

Метою роботи є виявлення передумов та теоретичне об-
ґрунтування методики реформування бухгалтерського обліку і 
звітності на основі Міжнародних стандартів бухгалтерського об-
ліку в сільськогосподарських підприємствах.  

Мета дослідження зумовила необхідність розв'язання таких 
послідовних завдань: 

- дослідити зміни в організації та методиці бухгалтерського 
обліку, що відбулися в процесі переходу до міжнародних станда-
ртів; 

- оцінити та систематизувати концептуальні засади форму-
вання і аналізу фінансових звітів згідно з МСФЗ; 

 - розробити пропозиції щодо вдосконалення діючих форм 
фінансових звітів та методології їх складання за міжнародними 
стандартами; 

- розробити та впровадити у сільськогосподарському підп-
риємстві рекомендацій щодо змісту, структури, методики скла-
дання й аналізу фінансової звітності та прогнозування її показни-
ків відповідно до міжнародних стандартів. 

Використання Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку передбачає можливість розбудови на їх основі національ-
них стандартів та системи ведення бухгалтерського обліку і скла-
дання фінансової звітності, чому сприяє і сама структура Міжна-
родних стандартів. Крім того, конкретні Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку є досить гнучкими в застосуванні, адже 
подекуди передбачають наявність кількох альтернативних варіан-
тів постановки обліку, що надає можливість пристосувати їх до 
майже будь-якого національного законодавства.  
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Взаємодія Національних стандартів бухгалтерського обліку 
на міжнародному рівні відбувається у формі гармонізації. Згідно 
існуючих підходів, гармонізація – це "взаємне узгодження, коор-
динація, уніфікація, зведення цих процесів до єдиної системи". 
Гармонізація НСБО передбачає уніфікацію методологічної скла-
дової системи бухгалтерського обліку, тобто виявлення або роз-
робку загальноприйнятих в глобальному масштабі методів. Вона 
є процесом уніфікації методів і принципів бухгалтерського облі-
ку у формі стандартів. 

Одним з пріоритетних напрямків розвитку будь-якого аг-
рарного підприємства є його спрямування до виходу на міжнаро-
дний ринок. Першочерговим кроком до здійснення цієї мети є 
складання фінансової звітності аграрних підприємств відповідно 
до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Поряд з тим, ефективність управління діяльністю підпри-
ємства, зокрема зовнішньоекономічною, залежить від швидкого 
реагування управлінського апарату на зміни в діловому середо-
вищі, від оперативності та аналітичності інформації, яка надаєть-
ся для потреб управління. Це забезпечується комп’ютеризацією 
ведення обліку і контролю міжнародних розрахунків. Необхід-
ною є розробка методичних рекомендацій з обліку та контролю 
міжнародних розрахунків підприємств із застосуванням інфор-
маційно-комп’ютерних технологій. 

Слід зазначити, що реалізація запропонованих заходів 
сприятиме розв'язанню першочергових проблем, вдосконаленню 
системи бухгалтерського обліку в Україні та наближенню її до 
міжнародних стандартів. Це дасть змогу поліпшити вітчизняний 
облік, призведе до його відкритості та зрозумілості внутрішнім і 
зовнішнім користувачам бухгалтерської інформації. Також адап-
тація системи бухгалтерського обліку відповідно до вимог рин-
кової економіки та міжнародних стандартів є спільним завданням 
як центральних органів виконавчої влади, так і всіх громадських 
та неурядових організацій у сфері бухгалтерського обліку, що 
сприятиме ефективному управлінню власністю, залученню інвес-
тицій, забезпечить економічне зростання та інтеграцію у світову 
економіку. 
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ПЕРВІСНЕ ВИЗНАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 
 
Характерні особливості, що притаманні сільському госпо-

дарству завжди виділяли його серед інших видів діяльності. Ме-
тодика організації і ведення обліку, контролю, аналізу, звітності і 
бюджетування в підприємствах даної галузі вимагали окремих 
наукових розробок і затвердження самостійних нормативних 
актів.  

В основу національного П(С)БО 30 "Біологічні активи" був 
покладений МСБО 41 "Сільське господарство". Особливу увагу в 
даному документі було приділено визначенням термінів харак-
терних лише для обліку в сільському господарстві, питанням 
методології обліку сільськогосподарської діяльності та оцінки 
біологічних активів. 

Введення П(С)БО 30 викликало багато зауважень щодо 
неоднозначності визначення справедливої вартості біологічних 
активів, методики визначення фінансових результатів діяльності 
сільськогосподарських підприємств, щоквартальної переоцінки 
біологічних активів для відображення їх у балансі, визначення 
складу "витрат на місці продажу" тощо. 

Головною причиною такого шквалу критики було затверд-
ження положень стандарту без адаптації його до умов нашої 
країни. Так, Г.Г. Кірейцев аналізуючи П(С)БО 30 вказував на 
недостатній методологічний рівень даного нормативного акту. А 
Л.К. Сук зазначав, що МСБО 41 навіть у світі не має широкого 
застосування. 

Основні зауваження щодо даного документа стосувались 
визначення справедливої вартості біологічного активу. Згідно 
МСБО 41 "Сільське господарство" сільськогосподарську 
продукцію, зібрану як урожай біологічних активів суб’єкта гос-
подарювання, слід оцінювати за справедливою вартістю мінус 
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витрати на місці продажу на час збирання врожаю. П(С)БО 30, 
при затвердженні, також допускалось лише такий метод визна-
чення первісної вартості біологічних активів. Однак, на початку 
2011 року в цей стандарт були внесені зміни і 
сільськогосподарська продукція, при її первісному визнанні, мо-
же вже оцінюватись за двома методами: за справедливою 
вартістю або за виробничою собівартістю. Згідно п. 13 
П(С)БО 30 "Біологічні активи" справедлива вартість біологічного 
активу ґрунтується на цінах активного ринку.  

Визначення "активного ринку" ідентичне і в МСБО 41, і в 
П(С)БО 8 (саме цим законодавчим актом є затверджене визна-
чення даного поняття). Справедлива вартість встановлена на 
основі ціни активного ринку часто виступає суб’єктивною і не 
може бути точно визначеною.  Вільність у виборі активного рин-
ку допускається як МСБО, так і П(С)БО.  

Відповідно до міжнародного стандарту, у випадку 
наявності кількох активних ринків, то суб’єкт господарювання 
має скористатись ціною "найбільш відповідного ринку". Під цим 
визначенням мається на увазі ринок "яким суб’єкт сподівається 
скористатись". 

Має суттєві недоліки і вітчизняний стандарт, де також 
допускається варіювання у визначенні ринку: 

• для кожного регіону формується свій активний ринок із 
своїм рівнем цін на кожен вид сільськогосподарської продукції, 
на який впливають кількість вирощеної продукції даного виду в 
області і потреба даного регіону в цій продукції. Тобто, при 
первісному визнанні продукція може бути прийнята на баланс по 
ціні, яка більш вигідна тому, хто проводить оцінку, оскільки є 
можливість із певного набору цін вибрати потрібну. Наприклад, 
можна взяти ціну активного ринку області, ціну активного ринку 
сусідньої області, середню ціну активних ринків кількох облас-
тей, середню ціну активних ринків у країні тощо. Цим самим по-
рушуються принцип обачності, оскільки у підприємства є 
можливість для завищення оцінки активів підприємства; 

• у випадку відсутності активного ринку одним з можли-
вих варіантів визначення справедливої вартості 
сільськогосподарської продукції є остання ринкова ціна операції 
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з таким активом. Виникає знову можливість впливу підприємства 
на формування ціни шляхом очікування коли на ринку 
відбудеться операція за необхідною ціною або створення такої 
ціни шляхом домовленості ще з кількома підприємствами, що 
діють на ринку. 

Визначення справедливої вартості сільськогосподарської 
продукції є індивідуальною справою кожного підприємства. 
Вирішувати проблему оцінки деякі науковці пропонують шляхом 
створення на підприємстві постійно діючих Комісій. Такі Комісії 
пропонується створювати за галузевим, або поглибленим – 
підгалузевим принципом, а до їх складу включати головного 
бухгалтера (або заступника), спеціаліста з галузі (зоотехнік або 
агроном) і керівників центрів відповідальності. Комісія може от-
римувати інформацію про ціни наступними шляхами: 
самостійно, з органів державного управління і ціни на 
продукцію, що є об’єктом державного цінового регулювання. 

Створення такої комісії із кваліфікованих спеціалістів, 
якісне виконання ними поставлених завдань дасть змогу прово-
дити оцінку сільськогосподарської продукції за дійсно реальни-
ми цінами. Але дана пропозиція має і свої недоліки.  

Весь процес визначення справедливої вартості можна 
поділити на 3 етапи: 

1. збір інформації про ціни на активних ринках; 
2. систематизація і обробка інформації; 
3. документальне оформлення результатів оцінки. 
Задіяння вищезазначених спеціалістів у комісії приведе за 

собою значні витрати робочого часу цих працівників на даний 
напрям роботи. Особливо багато часу буде витрачатись на збір 
інформації, тому що чим більше джерел буде оброблено при 
визначені ціни, тим точніше буде визначена справедлива вартість 
і облікована продукція. Також значні витрати часу нестимуть оп-
рацювання інформації і вибір методу розрахунку справедливої 
вартості. Тому, на сільськогосподарських підприємствах 
доцільніше було б покласти обов’язки щодо збору і опрацювання 
інформації на вже працюючого бухгалтера чи економіста, а 
комісія вже на основі отриманої від нього інформації приймала б 
рішення про встановлення справедливої вартості. 
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АДАПТАЦІЯ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
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Значних структурних змін потребує система бухгалтерсь-

кого обліку та звітності нашої держави. Основним пунктом у  
вирішенні цього питання є реформування бухгалтерського обліку 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі 
– МСФЗ), які виступають, на сьогоднішній день, ефективним   
інструментом для підвищення прозорості та об’єктивності інфо-
рмації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання.      
Завдяки МСФЗ створюється достовірна база для визнання дохо-
дів та витрат, оцінки активів і зобов’язань, що створює можли-
вість отримання необхідної інформації для прийняття управ-
лінських рішень. 

Публікації останніх років показують, що проблеми впрова-
дження та застосування МСФЗ в аграрному секторі є достатньо 
актуальними і досліджуються багатьма вченими-економістами, 
зокрема: М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, 
Б.В. Мельничук, В.М. Метелиця, П.Т. Саблук, Л.К. Сук, 
А.М. Третяк, Д.О. Шютц та іншими вченими. 

Метою даної публікації є обґрунтування пропозицій по 
удосконаленню та адаптації звітності сільськогосподарських    
підприємств до міжнародних стандартів, а також відображення в 
ній даних про земельні ресурси. 
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Впровадження МСФЗ процес тривалий, який потребує   
значних зусиль. Важливим кроком до реалізації поставлених   
завдань щодо реформування бухгалтерського обліку є ухвалення 
Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
24 жовтня 2007 р. № 911-р.), метою якої є удосконалення систе-
ми бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням вимог між-
народних стандартів та законодавства Європейського Союзу. 

Із прийняттям Закону України "Про внесення змін до Зако-
ну України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" Міжнародні стандарти фінансової звітності стали базою 
для розробки національних положень (стандартів) бухгалтерсь-
кого обліку. Починаючи з 1 січня 2012 року МСФЗ будуть 
обов’язковими для застосування низкою вітчизняних суб’єктів 
господарювання, а також можуть бути використані при підготов-
ці фінансової звітності всіма іншими. Порядок застосування 
МСФЗ для складання фінансової звітності врегульовано ст. 121, 
яка доповнить Закон України "Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні" та діятиме з названої вище дати. Там 
же окреслено коло суб’єктів господарювання, для яких застосу-
вання МСФЗ є обов’язком [1].  

На нашу думку, як і більшості вітчизняних економістів, ро-
зробка рекомендацій з переходу підприємств аграрного сектору 
на застосування міжнародних стандартів фінансової звітності 
базується на Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 
(далі – МСБО) 41 "Сільське господарство". Цей Стандарт слід 
застосовувати для обліку таких статей (якщо вони пов’язані з 
сільськогосподарською діяльністю): біологічних активів, сільсь-
когосподарської продукції на час збирання врожаю; державних 
грантів, що підпадають під дію параграфів 34-35, але до землі, 
яка має відношення до сільськогосподарської діяльності даний 
Стандарт не застосовується. Для обліку вище зазначених земель 
використовуються МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 40     
"Інвестиційна нерухомість". 

Для відповідності бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в аграрному секторі економіки України до МСФЗ необ-
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хідно розробити нову методологію бухгалтерської звітності    
аграрних підприємств. в цілому, і окремо, по специфічних 
об’єктах сільського господарства (землі сільськогосподарського 
та іншого призначення). 

У підсумку слід зауважити, що переваги складання фінан-
сової звітності за міжнародними стандартами дійсно є і вони не-
заперечні для більшості користувачів фінансової звітності. Удо-
сконалення та адаптація фінансової звітності аграрних підпри-
ємств підвищить можливість залучення іноземних інвестицій і 
позик, а також забезпечить довіру до підприємств з боку потен-
ційних партнерів. 
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Питання впровадження і застосування МСФЗ в Україні є 
проблемними на сьогоднішній день, адже застосування 
методології обліку за МСФЗ вимагає перегляду основ бухгал-
терського обліку у вітчизняній практиці. Впровадження МСФЗ 
впливає як на функціонування системи фінансового обліку так і 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 

Центральне місце в управлінському обліку посідає саме 
облік витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, по-
слуг), який дозволяє порівнювати витрати та доходи, вибирати 
оптимальну цінову і збутову політику та управляти фінансовими 
результатами. Різноманіття сучасних методів обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції дозволяє застосовувати в 
практиці обліку сільськогосподарських підприємств такі методи, 
які відповідають інформаційним запитам менеджменту і дозво-
ляють приймати ефективні управлінські рішення щодо удоскона-
лення як технології виробничих процесів, так і їх самих. 

Вибір методів обліку витрат повинен відповідати інтересам 
прийняття рішення і може використовуватися незалежно від 
прийнятих методів у фінансовому та податковому обліку, а 
можливість їх вибору залежить від цілей управління і рішень 
керівника та оцінюється їх ефективністю.  

Це в свою чергу дозволяє використовувати професійне 
судження бухгалтера, яке базується на корисності облікової 
інформації для користувача звітності. 

Застосування різноманітних методів обліку витрат впливає 
на величину собівартості продукції і тим самим на величину 
фінансових результатів і форму звіту про прибутки і збитки. 
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МСФЗ при складанні фінансової звітності передбачають 
вибір однієї з двох форм звіту про прибутки і збитки, що зале-
жить від класифікації витрат – за функціями та за характером. 
Саме останній варіант дозволяє відображати детально витрати та 
зміни запасів готової продукції і незавершеного виробництва, що 
в підсумку формує собівартість реалізованої продукції. Така 
форма звіту відповідає формі звіту, що застосовується при мето-
дах обліку повних і змінних витрат (стандарт-кост, директ-кост) і 
дозволяє відображати додаткові показники, що є корисним для 
потреб управління. 

Основною відмінністю методу директ-кост є розрахунок 
собівартості на основі змінних витрат та аналіз і планування вза-
ємозв'язків та взаємозалежностей між обсягом виробництва, со-
бівартістю і прибутком, що широко застосовується в прийнятті 
управлінських рішень. 

Так, лише змінні витрати формують реальну собівартість 
реалізованої продукції, оскільки саме вони пов’язані з обсягом 
реалізації. Застосування цього методу в управлінському обліку 
саме в аграрній сфері дозволяє визначати пряму (змінну) 
собівартість протягом року, тоді як постійні витрати 
розподіляються лише в кінці року. 

В практиці сільськогосподарських підприємств доцільно 
використовувати розвинутий директ-кост, так як при 
виробництві окремих видів продукції собівартість слід розрахо-
вувати як за змінними витратами, так і прямими постійними (на-
приклад, амортизація комбайна по збиранню льону, доїльних 
апаратів тощо). Якщо за певними видами продукції неможливо 
виділити прямі постійні витрати, то для розрахунку собівартості 
слід використовувати методику простого директ-костингу. 

Застосування маржинального підходу в практиці обліку 
сільськогосподарських підприємств має ряд переваг, зокрема: 

1) калькуляція собівартості за змінними витратами 
забезпечує більш корисною для прийняття рішень інформацією; 

2) фінансовий результат за відповідний період не 
змінюється під впливом постійних витрат при зміні залишків 
запасів; 
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3) маржинальний прибуток дозволяє здійснювати аналіз 
беззбитковості виробництва; 

4) відсутність капіталізації постійних накладних витрат в 
неліквідних запасах; 

5) звіти про витрати, доходи і фінансові результати можна 
складати в розрізі видів виробництва, продукції (робіт, послуг) 
протягом року в міру їх необхідності. 

Однак, калькулювання за змінними витратами є більш ко-
рисним для цілей внутрішньої звітності, і практично неприпус-
тиме для фінансової звітності, так як у разі використання цього 
методу погіршується фінансовий стан і рентабельність 
підприємства. 

Крім того, МСФЗ не передбачають типових рахунків бухга-
лтерського обліку. При цьому для складання фінансової звітності і 
відображення в обліку господарських операцій застосовуються 
рахунки активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат. Назву ра-
хунку може визначати бухгалтер-практик або інша особа, яка 
складає звітність, що на нашу думку може бути припустиме лише 
в управлінському обліку але не у фінансовому. 

Разом з тим, у фінансовому обліку доцільно застосовувати 
типові форми звітності, що сприятиме застосуванню єдиних під-
ходів до узагальнення облікової інформації та розкриття змісту 
фінансової звітності, тоді як управлінський облік передбачає різ-
номаніття форм і змісту звітності. 

Впровадження МСФЗ в аграрній сфері має ряд проблем що-
до їх практичного застосування: 

- відсутність автоматизації обліку на переважній більшості 
сільськогосподарських підприємств; 

- необхідність навчання управлінського персоналу МСФЗ, 
що потребує значних фінансових витрат; 

- застосування бухгалтерами-практиками відмінних від віт-
чизняної практики підходів до узагальнення облікової інформації; 

- відсутність практики застосування МСФЗ в аграрній сфері. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВНЕДРЕНИЯ МСБУ 41 "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" 

 
Основой производственно–хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий являются количественные и 
качественные трансформации биологических активов, представ-
ляющие собой биологические процессы. Термин "биологический 
актив" вошел в бухгалтерский лексикон Республики Молдова в 
январе 2001 года, когда был введен НСБУ 6 "Особенности учета 
на сельскохозяйственных предприятиях". 

Республика Молдова была второй страной в мире (после 
Австралии), которая на основе Проекта Международного Стан-
дарта Бухгалтерского Учета (МСБУ) Е-65 "Особенности учета на 
сельскохозяйственных предприятиях" разработала и внедрила в 
бухгалтерскую практику НСБУ 6 с таким же названием, что и 
указанный проект. С 1 января 2003 года был принят МСБУ 41 
"Сельское хозяйство". 

В МСБУ 41 "Сельское хозяйство" и в справочнике по разъ-
яснению данного стандарта биологический актив определен как 
живое животное и растение. 

Как видно, в указанных нормативных актах, даже на меж-
дународном уровне, нет единого мнения по определению биоло-
гического актива. В положениях МСБУ 41 "Сельское хозяйство" 
нет разъяснений по поводу того: 

- принадлежит ли актив предприятию, является ли он эле-
ментом его собственности; 

- будет ли актив использован в хозяйственной деятельно-
сти; 

- уверено ли предприятие в получении экономической вы-
годы при его использовании. 
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Тщательный анализ рассматриваемого вопроса позволяет 
заключить, что: 

• по МСБУ 41 определение биологического актива сфор-
мулировано без взаимосвязи с определением актива вообще, то 
есть игнорируется принцип проявления частного в общем в по-
знании материи; 

• отсутствуют характерные черты (особенности), прису-
щие активу вообще; 

• не учтена причинно-следственная связь – результатом, 
каких прошлых процессов (событий) является актив. 

На наш взгляд, чтобы правильно решить данную проблему, 
нужно принимать во внимание определение актива вообще и 
процессы, порождающие биологический актив. 

В разделе документа "Качественные характеристики фи-
нансовых отчетов МСБУ" содержится следующее определение: 
актив представляет собой ресурс, контролируемый предпри-
ятием в результате прошлых событий, использование которого, 
вероятно, вызовет в будущем приток экономической выгоды1.  

Еще один важный момент. В МСБУ 41 "Сельское хозяйст-
во" указывается, что в результате сельскохозяйственной деятель-
ности, основанной на трансформациях (изменениях) биологиче-
ских активов, получают сельскохозяйственную продукцию и/или 
дополнительные биологические активы. Но это недостаточно. 
Вникая в сущность (содержание) сделок и форму получаемых 
результатов от использования биологических активов, приходим 
к выводу, что владелец животных или растений не всегда может 
ожидать (получать) сельскохозяйственную продукцию и/или до-
полнительные биологические активы. Например, в случае пере-
дачи эксплуатационных активов в использование (аренду) другим 
лицам их владелец согласно принципу преобладания содержания 
над юридической формой может получить экономические выгоды 
в форме денежных средств или других активов. Значит ли это, что 
данные животные и/или растения не являются биологическими 
активами? Видимо, нет. 
                                                 
1 Разъяснения стандартов финансовой отчетности ЮСФИД. Американское Аге-
нтство по международному развитию. Комментарии по международным стан-
дартам финансовой отчетности. 2004, с. 55. 
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В этой связи можно подчеркнуть и другую характерную 
особенность, присущую некоторым биологическим активам (ра-
бочему скоту). В Республике Молдова основное назначение ра-
бочего скота (живой тягловой силы) – обслуживание процессов 
деятельности предприятия, а неполучение сельскохозяйственной 
продукции или дополнительных биологических активов, хотя 
одновременно возможны и последние. Из-за того, что от рабоче-
го скота предприятие не получит сельскохозяйственной продук-
ции или дополнительных биологических активов, рабочий скот 
не перестает быть биологическим активом. Следовательно, эко-
номическая выгода извлекается либо в форме сельскохозяйст-
венной продукции или дополнительных биологических активов, 
или в форме выполненных работ, либо в форме других активов. 
Эту особенность целесообразно предусмотреть в определении 
биологических активов, в противном случае упускаются из виду 
один из составляющих экономической выгоды. 

И последнее замечание, имеющее отношение к нашему оп-
ределению. В МСБУ 41 "Сельское хозяйство" (§5) сельскохозяй-
ственная деятельность определена как административная (управ-
ляемая) трансформация (изменение) биологических активов в 
сельскохозяйственную продукцию или дополнительные биоло-
гические активы в целях продажи. Из этого определения вытека-
ет: если деятельность, осуществляемая на основе биологических 
активов, управляема, администрирована, почему не управляемы 
сами биологические активы? А если они управляемы, то одно-
значно они контролируемы предприятием, следовательно, явля-
ются его имущественными элементами. В МСБУ 41 (§11) кон-
троль рассматривается как законное распоряжение животными: 
их клеймение, отметка при покупке, рождении, отъеме от маток. 
По нашему мнению, клеймение и отметка животных предназна-
чены для другого контроля – за их использованием и для учета. 
Такой контроль не следует смешивать с контролем, осуществ-
ляемым в момент перехода права собственности. 

С другой стороны, почему только сельскохозяйственная 
деятельность управляема? Разве другие виды деятельности пред-
приятия не управляемы? Естественно, да. Однако это не подчер-
кивается ни в одном МСБУ. Такая характерная черта, как управ-
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ляемость деятельности, на наш взгляд, переложена на определе-
ние актива, то есть предприятие осуществляет деятельность с 
контролируемыми активами.  

Обобщая изложенное, определение биологических активов 
можно сформулировать так: актив в форме животного или рас-
тения, созданного в результате прошлых биологических процес-
сов (изменений, трансформаций), от которых можно получить 
экономические выгоды в виде сельскохозяйственной продукции, 
дополнительных биологических активов, оказанных услуг, де-
нежных средств или других активов.  

Актив в сформулированном определении: 
- означает экономический ресурс (как фактор производства); 
- генерирует экономические выгоды; 
- может быть использован в хозяйстве или передан в ис-

пользование другим предприятиям (например, в аренду); 
- может быть отчужден (обменен, продан, инвестирован в 

счет взносов в уставный капитал другого предприятия, передан без-
возмездно и т.д.). 

Состав биологических активов многообразен. К сожале-
нию, в МСБУ 41 "Сельское хозяйство" приведена неполная клас-
сификация биологических активов. В нем даже не указаны клас-
сификационные признаки. 

Следовательно, биологические активы предприятия реко-
мендуем классифицировать по таким признакам, как 

•  продолжительность использования активов или подго-
товки к использованию по назначению; 

•  зрелость; 
•  возможность многократного получения экономических 

выгод (сельскохозяйственной продукции, дополнительных биоло-
гических активов, оказания услуг). 

Подобная классификация должна применяться при состав-
лении бухгалтерских записей при признании и движении биоло-
гических активов. Она также позволяет обеспечить пользовате-
лей финансовых отчетов необходимой информацией о предпола-
гаемых к получению в будущем денежных потоков. Сначала оп-
ределяется примерный объем сельскохозяйственной продукции и 
дополнительных биологических активов, а на их основе – денеж-
ные потоки. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ  

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 
 
Розвиток міжнародних економічних зв’язків на рівні підп-

риємств в умовах ринкових відносин і конкурентної боротьби 
неможливе без належної уніфікації інформаційного їх забезпе-
чення. 

Для того, щоб зменшити варіабельність різних країн світу в 
правилах ведення обліку і підготовки звітності та згладити сту-
пінь взаємної недовіри в достовірності даних звітності, міжнаро-
дне бухгалтерське співтовариство прийняло рішення, (Амстер-
дам, 1957 р.) провести відповідну уніфікацію шляхом розробки і 
впровадження типових регуляторів гармонізації і стандартизації 
обліку, які одержали назву міжнародні стандарти фінансової зві-
тності. 

В кінці ХХ ст. ситуація стала проявляти якісні зрушення. 
Цьому сприяло укріплення позицій Міжнародної федерації бух-
галтерів, під егідою якої проводяться міжнародні конгреси бух-
галтерів. Йде постійний процес конвергенції національних сис-
тем ведення бухгалтерського обліку з міжнародними стандарта-
ми. 

Дослідження проблем реформування українського бухгал-
терського обліку при переході на МСФЗ показує ступінь відмін-
ностей фінансової звітності, складеної на основі національного 
обліку, від міжнародних стандартів. Причому, проведене коригу-
вання може давати різний ефект. Однак вимоги прозорості і сис-
темного підходу до формування розділів і статей звітності навіть 
незначні по величині роблять зміни обов’язковими. Це означає, 
що фінансовий аналіз повинен враховувати ті зміни МСФЗ, які 
поки що не знайшли відображення в українській звітності. Якщо 
взяти за основу із всього складу фінансової звітності тільки бух-
галтерський баланс, оскільки він дозволяє скласти уявлення про 
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фінансовий стан підприємства, то при побудові аналітичного ба-
лансу потрібно послідовно використовувати всі основоположні 
принципи обліку і складання фінансової звітності, прийняті в 
МСФЗ. 

Побудова аналітичного балансу у відповідності до вимог 
МСФЗ передбачає чітке структурування його окремих частин і 
розділів, а також їх обов’язкове розміщення у відповідності до 
елементів фінансової звітності (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні вимоги, дотримання яких необхідно при формуванні 

аналітичного балансу 
№ п/п Вимоги Характеристика і розміщення в балансі 

1 Відображення елементів 
фінансової звітності 

В балансі можуть відображатися тіль-
ки балансові елементи: активи, зо-
бов’язання і капітал 

2 Відображення балансових 
елементів в балансі 

При формуванні розділів балансу по-
винні дотримуватися принципи їх 
визнання в обліку 

3 Формування складу акти-
вів 

Активи повинні включати ресурси не 
по принципу майнової належності, а по 
принципу їх потенційної доходності  

4 Розміщення статей активів 
і пасивів 

Для більшої аналітичності активи ро-
зміщуються за ступенем зменшення 
ліквідності, а пасиви – за  терміновіс-
тю їх погашення 

5 Розподіл активів і зо-
бов’язань на довгострокові 
і поточні 

Дотримання цього принципу не до-
зволяє відображати у відповідних роз-
ділах неналежних елементів 

6 Формування статей звіт-
ності 

Статті звітності повинні формуватися 
за принципом економічної  подібності 
або схожості господарських операцій 

7 Відображення контрарних 
статей 

Контрактивні і контрпасивні рахунки 
повинні відображатися і балансі стро-
го під тими статтями по відношенню 
до яких вони являються регулюючими 

8 Групування в аналітично-
му балансі 

В аналітичному балансі в залежності 
від особливостей діяльності конкрет-
ного підприємства і мети аналізу може 
бути структуровано і виділено різну 
кількість статей або груп елементів з 
метою максимальної ефективності 
аналізу 
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Досліджуючи формування активів і пасивів в аналітичному 
балансі, представимо порівняльну характеристику аналітичного 
балансу (табл. 2). 

Таблиця 2 
Структура балансу типова для України і з врахуванням  

вимог МСФЗ 
Структура активу балансу Структура пасиву балансу 

Вимоги МСФЗ Типова для 
України 

Вимоги МСФЗ Типова для  
України 

1 2 3 4 
ПОТОЧНІ АК-
ТИВИ 

НЕОБОРОТНІ 
АКТИВИ 

ПОТОЧНІ ЗО-
БОВ’ЯЗАННЯ 

ВЛАСНИЙ КАПІ-
ТАЛ 

Швидколіквідні 
активи 

Нематеріальні 
активи 

Фактичні зо-
бов’язання 

Статутний капітал 

Запаси Основні  
засоби 

Зобов’язання оцін-
ки 

Пайовий капітал 

ПДВ і інші пото-
чні відкладені 
активи 

Незавершене 
будівництво 

Умовні зо-
бов’язання 

Додатковий  
капітал 

Попередньо 
оплачені витрати 

Довгострокові 
біологічні 
активи 

 Резервний капітал 

Інші поточні 
активи 

Довгострокові 
фінансові 
інвестиції 

 Нерозподілений 
прибуток (непокри-

тий збиток) 
 Довгострокова 

дебіторська 
заборгованість 

 Вилучений капітал 

 Відстрочені 
податкові 
активи 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАСТУПНИХ 
ВИТРАТ  І ПЛА-

ТЕЖІВ 
 Гудвіл   
 Інші необоро-

тні активи 
ДОВГОСТРОКОВІ 
ЗОБОВ’ЯЗВАННЯ 

ДОВГОСТРОКОВІ 
ЗОБОВ’ЯЗВАННЯ 

ДОВГОСТОКОВІ 
АКТИВИ 

ОБОРОТНІ 
АКТИВИ 

Кредити і позики Довгострокові  
кредити банків 

Інвестиції Запаси Відстрочені подат-
кові зобов’язання 
по податку на при-

буток 

Інші довгострокові 
фінансові зо-
бов’язання 

Відстрочений 
податковий актив 
по прибутку 

Векселі одер-
жані 

Інші довгострокові 
зобов’язання 

Відстрочені подат-
кові зобов’язання 



 152

Продовження табл. 2 
Матеріальні 
поза оборотні 
активи 

Дебіторська 
заборгованість  

 Інші довгострокові зо-
бов’язання 

Нематеріальні 
активи  

Поточні фі-
нансові інвес-
тиції 

КАПІТАЛ ПОТОЧНІ ЗО-
БОВ’ЯЗАННЯ 

Інші довгостро-
кові активи 

Грошові кош-
ти та їх екві-
валенти 

Авансований 
капітал 

Короткострокові креди-
ти банків 

 Інші оборотні 
активи 

Статутний ка-
пітал 

Поточна заборгованість 
за довгостроковими 
зобов’язаннями 

 ВИТРАТИ 
МАЙБУТНІХ 
ПЕРІОДІВ 

Додатковий 
капітал (емісій-
ний доход) 

Векселі видані 

 НЕОБОРОТНІ 
АКТИВИ ТА 
ГРУПИ ВИ-
БУТТЯ 

Нерозподілений 
прибуток 

Кредиторська заборго-
ваність за товари, робо-

ти і послуги 

  Фонди і резер-
ви 

Поточні зобов’язання за 
розрахунками 

  Нерозподілений 
прибуток звіт-
ного року 

Інші поточні зо-
бов’язання 

  Інший капітал  
   ДОХОДИ МАЙБУТНІХ 

ПЕРІОДІВ 
БАЛАНС БАЛАНС БАЛАНС БАЛАНС 

 

Таким чином, розбір побудови аналітичного балансу у 
відповідності до вимог МСФЗ дозволяє стверджувати: 

- аналітичний баланс дозволяє представити основні розділи 
і статті звітності системно, строго у відповідності з елементами 
фінансової звітності, і класифікувати їх у відповідності з осново-
положними принципами ведення фінансового обліку, прийнятого 
в МСФЗ (табл. 1); 

- аналітичний баланс при проведенні фінансового аналізу 
дозволяє усунути внутрішні і зовнішні протиріччя, притаманні 
українському бухгалтерському обліку, і більш повно використо-
вувати його можливості; 
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- аналітичний баланс дає можливість підготувати інформа-
ційну базу для розрахунку аналітичних показників і фінансових 
коефіцієнтів, яка в більшій мірі відповідає економічному змісту 
господарських операцій, які формують фінансову звітність у від-
повідності до МСФЗ. 

Таким чином, перетворення українського бухгалтерського 
обліку у відповідності до вимог МСФЗ потребує і вдосконалення 
методики фінансового аналізу для успішності здійснення цього 
процесу в Україні. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Сучасний стан розвитку ринкового середовища, що перед-

бачає об’єднання систем обліку різних країн, потребує проведен-
ня більшої кількості заходів по реалізації стратегії впровадження 
стандартів міжнародного обліку і звітності.  
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Бухгалтерський облік виступає основою та головним дже-
релом  інформаційної системи підприємства, на якість якого 
впливає рівень організації роботи облікової служби та методоло-
гія, що регулює сам процес складання та подання інформації   
зацікавленим користувачам.  Сучасний період активного рефор-
мування, однієї з головних ланок системи управління підприємс-
твом - бухгалтерського обліку, направлений на широке викорис-
танням методологічних нормативів світової системи обліку. 
Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в 
Україні – справа часу. Уже сьогодні поступово вносяться зміни в 
національні стандарти, наближаючи їх до міжнародних і скоро-
чуючи розрив між вітчизняною системою обліку й загальноп-
рийнятою європейською. Тому в даній ситуації важливо при 
прийнятті нормативів, які регулюють основне підґрунтя обліку, 
детально вивчати усі можливі альтернативи та враховувати мак-
симально можливу кількість факторів, що можуть негативно 
вплинути в майбутньому на кінцевий результат реформи.  

Існує точка зору, що міжнародні стандарти фінансової    
звітності й національні положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку призначені для різних цілей: перші - для складання звіт-
ності, другі - для ведення бухгалтерського обліку. Точка зору   
досить розповсюджена, і обґрунтовувати її прийнято тверджен-
ням, що міжнародні стандарти - тільки для звіту, але не для облі-
ку, тому що в них немає проводок. Тим часом проводки в міжна-
родних стандартах обліку є, але приводяться описово. Точно так 
само, описово, вони приводяться й у вітчизняних стандартах бух-
галтерського обліку. Наочно ж проводки можуть приводитися 
тільки в інструкціях до планів рахунків, якщо останні затвер-
джуються офіційно. Міжнародні і вітчизняні стандарти обліку - 
це стандарти одного порядку, але різних рівнів. Звіту без обліку 
не буває, і завдання стандартів - направляти й регулювати бухга-
лтерський облік так, щоб на базі отриманих у такий спосіб даних 
надати користувачам достовірну, повну й неупереджену інфор-
мацію в належним чином оформлених фінансових звітах. Це і є 
мета бухгалтерського обліку як на міжнародному рівні, так і на 
національному. Досягнення цієї мети обумовлюється вибором 
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облікової політики, а облікова політика - невід'ємна складова 
всього комплексу дій, де останнім етапом є складання пакета  
фінансової звітності.  

Питання відображення облікової політики в спеціальному 
розпорядчому документі підприємством міжнародні стандарти 
обліку не заперечують. Щодо необхідності відображення поло-
жень облікової політики у примітках до фінансової звітності   
положення міжнародних стандартів обліку спрощують дане пи-
тання відміняючи необхідність здійснення цього процесу кожен 
рік. Це також є суттєвим фактором спрощення облікового процесу. 

Питання вибору облікової політики настільки важливе, що 
в міжнародних стандартах обліку йому приділяється окремий 
стандарт – IAS 8 "Accounting Policies, Changes in Accounting 
Estimates and Errors" [1]. Це обумовлено суттєвим впливом облі-
кової політики на показники, що будуть формуватися в майбут-
ньому періоді. Особливо гостро таке питання постає для сільсь-
когосподарських підприємств, облікова політика яких повинна 
враховувати всі зовнішні і внутрішні чинники. 

З трансформацією обліку за вимогами міжнародних стан-
дартів виникає ризик поверхневого розроблення методологічного 
забезпечення бухгалтерського обліку, що призведе до отримання 
неякісної інформації та складання "формальних" фінансових зві-
тів. Ця проблема особливо актуальна для галузі сільського гос-
подарства, в якій особливості виробництва мають суттєвий вплив 
на формування облікової інформації і ускладнюють цей процес. 
Такі умови потребують раціональних рішень в процесі пошуку та 
розробки методичних основ бухгалтерського обліку сільського 
господарства, і оскільки облікова політика - це головна методо-
логічна основа конкретного підприємства реформування доціль-
но розпочати саме в цьому напрямі. 

 
Список використаних джерел 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ Й ВІТЧИЗНЯНІ П(С)БО НА 

ТЛІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Попри те, що за міжнародними стандартами "суб’єкт гос-

подарювання повинен змінювати облікову політику тільки якщо 
зміна вимагається стандартом" [4, п. 14], у вітчизняній практиці 
маємо протилежне. Причому це стало своєрідною традицією. 

Так, при введенні в дію тепер уже колишнього Закону  
України "Про оподаткування прибутку підприємств" виник так 
званий "податковий" метод нарахування амортизації, причому 
не основних засобів, а "основних фондів" – таким 
антиметодологічним покручем-дефініцією були поіменовані 
витрати на придбання та самостійне виготовлення 
"матеріальних цінностей, що призначаються платником податку 
для використання у господарській діяльності платника податку 
протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати 
введення в експлуатацію …" [3, с. 8], яка теж не надто 
термінологічно чітка щодо смислового навантаження. 

Оскільки за Податковим кодексом від цієї дефініції 
нарешті відійшли, то залишається лише дивуватись, чим не до-
годило її творцям традиційне визначення: "Основні засоби –     
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою викори-
стання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надан-
ня послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 
строк корисного використання (експлуатації) яких більше одно-
го року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)" [6, 
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п. 4], яке фігурувало в П(С)БО 7 "Основні засоби" паралельно з 
наведеним у згаданому Законі. 

Але ще більший подив викликає те, що ніхто з науковців 
не заперечував проти цього, хоч поняття "фонди" стосовно    
"матеріальних активів" [6, п. 4] чи то пак "матеріальних 
цінностей" [3, с. 8] є кричущим прикладом амбівалентності 
термінології, зважаючи хоча б на класиків облікової теорії, які 
це сформулювали чітко. 

Зокрема, Ф. Беста (1845-1923), знаменитий на весь світ 
італійський вчений, створив таку ж теорію фонду: "Фонд – це 
загальний обсяг вартості, вкладений у підприємство" [7, с. 129]. 
Пізніше О. Рудановський (1863-1934), син українського шлях-
тича, один з видатних теоретиків, який водночас був глибоко 
обізнаний з практикою бухгалтерського обліку, частково мабуть 
під впливом Ф. Бести "запропонував нове, більш правильне   
поняття – фонд замість старого1 – капітал" [7, с. 470]. 

На цьому тлі видається, що висловлене спересердя 
корифеєм української облікової теорії М. Білухою зауваження: 
"Невігласи і псевдовчені намагаються зруйнувати вітчизняну 
систему бухгалтерського обліку" [1, с. 6] власне й 
підтверджується такими амбівалентностями, причому не тільки 
стосовно термінології. 

Приміром, з якогось дива в першій редакції Податкового 
кодексу із собівартості продукції (робіт, послуг) було вилучено 
загальновиробничі витрати. В помилковості такого підходу 
переконує похапливе коригування цього документа, який здава-
лось, мав би бути взірцем виваженості й зрілості, зважаючи на 
довготривалі потуги, в яких народжувався. 

Та маємо те, що маємо – як прорік один відомий реформа-
тор, правда, в іншій сфері, от і виник курйоз: до 1 липня 2011 р. 
загальновиробничі витрати всі бухгалтери традиційно включали 
до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), аж гульк – 

                                                 
1 Тут ми не акцентуємо уваги щодо реверсу цих дефініцій, здійсненого при 
впровадження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, коли "Статутний 
фонд" враз став "Статутним капіталом", хоч жодних теоретичних обґрунту-
вань не маємо з цього приводу понині. 



 158

далі це вже стало табу. Бо за п. 138.10.1 Податкового кодексу їх 
треба було відносити до складу інших витрат. 

Але не встигла добре висохнути друкарська фарба, як че-
рез місяць усе повернулось "на круги своя". І вже маємо те, що 
мали – з 1 серпня 2011 р. загальновиробничі витрати є складо-
вою собівартості продукції (робіт, послуг), ніби нічого й не   
сталось. 

На жаль, це не так, бо марудної рутини побільшало і не 
тільки для бухгалтерів, адже липень 2011 р. в сумі загальнови-
робничих витрат із собівартості – то випав! А перевіряти, чи 
правильно включили/не включили їх у собівартість треба! І тут 
камеральними перевірками не обійтись. 

Прикро тільки, що ніхто з учених, які претендують на 
роль видатних, ба навіть гуру наукових шкіл з цього приводу ні 
гу-гу. У зв’язку з чим видається, що стан методології й методи-
ки бухгалтерського обліку образно можна навести як 
ілюстрацію до відомої байки Л. Глібова "Лебідь, рак і щука".  

Але не тільки тому, що більшість книг, особливо 
підручників і посібників, підпадають під визначення "Волга 
впадає в Каспійське море, Коні їдять овес і сіно" – як мимрив 
Іполит Іполитович з оповідання А. Чехова "Учитель 
словесності". А головно через те, що вчені, наче лебеді, ширя-
ють поза хмарами, творячи як методологію невідь-що. 
Натомість ті, хто вирішує питання методики бухгалтерського 
обліку, роблять це подібно до того, як повзе рак: задом наперед. 

Власне бухгалтери змушені, мов щука, виборсуватись із 
тенет щоденних хитросплетінь фінансово-господарських 
операцій, аби ненароком не втрапити в сітку всіляких обме-
жень, відтак на пательню, де на неї чекають голодні рибалки-
контролери, яких усе більше й більше. 

То й не дивно, що на тлі "глухих согласных" довелося 
терміново правити П(С)БО 16 "Витрати", тим більше, що 
відразу знайшлися прихильники такого вилучення: мовляв ста-
не легше здійснювати калькуляцію. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

АГРАРНОГО СЕКТОРА 
 

Сучасний етап розвитку економіки України супроводжу-
ється дедалі більшою інтеграцією в світовий економічний прос-
тір, активною співпрацею з зарубіжними партнерами як на мак-
ро-, так і на мікрорівні. Все це зумовлює об’єктивну необхідність 
проведення значних структурних змін, в тому числі реформуван-
ня бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Реформування бухгалтерського обліку в Україні розпоча-
лося із затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 
28.10.1998 р. № 1706 "Програми реформування системи бухгал-
терського обліку із застосуванням міжнародних стандартів", яка 
в подальшому реалізовувалася через прийняття Закону України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 
16.07.1999 р. № 996-XIV та національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. 

Наступним кроком стало ухвалення розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 911-р "Стратегії за-
стосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Укра-
їні", яка визначила актуальність питань удосконалення державно-
го регулювання у сфері бухгалтерського обліку з метою методич-
ного та організаційного забезпечення застосування національних і 
міжнародних стандартів та єдиних методологічних засад ведення 
бухгалтерського обліку всіма суб’єктами господарювання. 

Визначальним фактором реформування галузевого бухгал-
терського обліку в сільському господарстві стало затвердження 
наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні 
активи". 
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З прийняттям цього стандарту складною обліковою про-
блемою для підприємств агропромислового комплексу стала 
достовірна оцінка наявних в них біологічних активів (живих тва-
рин або рослин). В пункті 10 П(С)БО 30 "Біологічні активи" 
передбачається необхідність відображення біологічних активів 
на дату проміжного і річного балансів за справедливою вартістю, 
зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Фактично 
аналогічні вимоги щодо оцінки біологічних активів закладені у 
Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 41 "Сільське 
господарство". 

Однак з впровадженням у практику національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку не завершився процес 
побудови ефективної та адаптованої до сучасних вимог системи 
вітчизняного обліку. При цьому під впливом як об’єктивних, так 
і суб’єктивним причин у практиці ведення бухгалтерського облі-
ку постала низка проблем, які заважають його майбутньому роз-
витку: 

1) формалізація обліку, викликана складністю його веден-
ня та невідповідністю в окремих моментах практиці господарсь-
кої діяльності підприємств і організацій, зумовлює низьку якість 
інформації, що надається користувачам; 

2) вимоги нормативних актів з обліку не відповідають 
економіко-правовому середовищу та суттєво відрізняються від 
принципів податкового законодавства; 

3) методична допомога у впровадженні реформованої мо-
делі бухгалтерського обліку носить частковий характер; 

4) відсутні інструкції та методичні рекомендації з обліку 
багатьох видів активів, власного капіталу та зобов’язань; 

5) заявлений напрямок на гармонізацію вітчизняного об-
ліку з міжнародними стандартами не враховує в повній мірі спе-
цифіки господарювання та історично сформованої "облікової ку-
льтури" в Україні, яка характеризується значною формалізацією 
облікових робіт у відповідності до відповідних нормативних ак-
тів; 

6) акцент на впровадження міжнародних стандартів фак-
тично призупинив удосконалення документального забезпечення 
обліку; 
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7) неспроможність адміністративними методами вплинути 
на якість ведення бухгалтерського обліку і його відповідність 
вимогам П(С)БО; 

8) зменшення під впливом кризи витрат підприємств на 
створення ефективної служби бухгалтерського обліку, реформу-
вання його відповідно до принципів міжнародних стандартів фі-
нансової звітності та ін. 

Розв’язання зазначених проблем повинне стати пріорите-
том діяльності відповідних державних органів, галузевих, профе-
сійних і громадських організацій та здійснюватись шляхом реалі-
зації таких заходів: 

Ø законодавчого регулювання порядку застосування між-
народних стандартів лише для певних категорій суб’єктів госпо-
дарювання; 

Ø впровадження міжнародних стандартів лише після ана-
лізу відповідності їх до особливостей господарської діяльності в 
Україні;  

Ø адаптація до міжнародних стандартів національної но-
рмативно-правової бази шляхом внесення змін та прийняття но-
вих національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
для суб’єктів господарювання, які не застосовуватимуть міжна-
родних стандартів; 

Ø забезпечення складання податкової, статистичної та 
інших форм звітності за даними бухгалтерського обліку;  

Ø створення методичного забезпечення із застосування 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;  

Ø удосконалення державного регулювання у сфері бухга-
лтерського обліку, а саме:  

• максимальне спрощення порядку ведення бухгалтерсь-
кого обліку та форм фінансової звітності для окремої категорії 
малих підприємств;  

• адаптація міжнародних стандартів для малого бізнесу 
шляхом прийняття відповідних національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку зі спрощеним порядком обліку акти-
вів, зобов’язань, власного капіталу та формування фінансових 
результатів тощо. 
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СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ  
РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 

 
Сучасні умови господарювання вимагають вирішення ціло-

го ряду нерозв’язаних облікових проблем. Зокрема, це: 
Ø теоретичні і методичні аспекти класифікації та відо-

браження заборгованості в системі рахунків бухгалтерського  
обліку на підставі раціональних форм первинних документів;  

Ø невизначеність обліку простроченої і безнадійної забо-
ргованості та її рефінансування;  

Ø аналіз заборгованості та автоматизація бухгалтерського 
обліку взаєморозрахунків. 

До сьогодні деякі сільськогосподарські підприємства, ви-
користовують спеціалізовані форми первинних документів, за-
тверджених Міністерством сільського господарства СРСР 
24.11.1972 р., які неповною мірою відповідають умовам господа-
рювання реформованих сільськогосподарських підприємств. 

Нами досліджувалося застосування спеціалізованих форм 
первинних документів розроблених на замовлення Міністерства 
аграрної політики і продовольства кафедрою бухгалтерського 
обліку і аудиту Харківського національного аграрного універси-
тету ім. В.В. Докучаєва, в умовах підприємницької діяльності. 

Дослідження показали,що впроваджені нові спеціалізовані 
форми первинних документів забезпечують:  

- підвищення ефективності використання ресурсів за раху-
нок складання первинних документів у момент проведення кож-
ної господарської операції або безпосередньо після її завершен-
ня, що сприятиме прийняттю оптимальних управлінських рішень 
керівниками структурних підрозділів, спеціалістами і власником; 

                                                 
* Науковий керівник проф. Огійчук М.Ф. 
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- скорочення термінів документообігу, підвищення 
оперативності бухгалтерської інформації з контролю за викори-
станням майна; за витратами і доходами;  

- запровадження раціонального порядку руху первинних 
документів з моменту створення і до здавання в архів.  

Своєчасний оперативний та безперервний контроль за     
суворим виконанням договірних зобов’язань з покупцями та    
замовниками  вирішується за умови використання автоматизова-
них комп’ютерних систем, які на якісно більш високому рівні, на 
підставі спеціалізованих форм первинних документів,формують 
результатну інформацію. 

Перехід до автоматизованого бухгалтерського обліку вима-
гає не лише бажання і коштів, але й значної підготовчої роботи, 
як організаційної, так і методичної. Перехід потрібно орга-
нізовувати плавно, поетапно, краще за все до початку звітного 
періоду (кварталу, року). Звірений баланс, залишки, звітність за 
попередній період необхідні в якості вхідної інформації для вве-
дення в комп'ютер. Потрібно також правильно оцінити склад і 
обсяги необхідного документообігу, визначити, які документи 
будуть вестись в електронному вигляді, а які в паперовому, для 
цього насамперед необхідно точно визначити завдання 
автоматизації. Використання автоматизованого обліку дозволить 
не тільки повністю звільнитися від помилок, а також забезпечити 
реформування системи бухгалтерського обліку у відповідності до 
національних стандартів, міжнародного досвіду та 
інформаційних  технологій. 

Як відомо, одним з найбільш складних і суперечливих пи-
тань українського обліку є облік дебіторсько-кредиторської 
заборгованості, що пов’язано з існуванням проблеми неплатежів. 
Суб’єкти господарювання на перший план висувають вирішення 
власних проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по 
платежах перед партнерами. Відсутність майнової 
відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань 
дає їм змогу ухилятись від взаєморозрахунків з партнерами. В 
поглиблення платіжної кризи вносить свою частку і неврегульо-
ваність бюджетної системи, що стосується несвоєчасної оплати 
державних зобов’язань, які здійснюються за рахунок бюджету. 
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Отже, важливе значення у взаємовідносинах між партнера-
ми має дотримання встановлених домовленостей, у тому числі й 
строків проведення розрахунків чи поставки товарів. Для покра-
щення роботи кожного підприємства потрібно дотримуватись 
діючих правил розрахунків, не допускати прострочення, сприяти 
зменшенню дебіторської та кредиторської заборгованості. Для 
полегшення фізичної праці та інтелектуальної діяльності широко 
використовуються автоматизовані системи, які забезпечують 
встановлення більш тісних планомірних взаємозв’язків з контр-
агентами. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВЛАСНОГО 
КАПІТАЛУ 

 
Проблема пошуку шляхів розвитку економіки, забезпечен-

ня її сталого зростання вимагає пошуку нових підходів до управ-
ління господарськими процесами. Це можливо лише при оцінці 
власного капіталу, адже без реальної оцінки капітал, неможливе 
забезпечення достовірності і, відповідно, об’єктивності звітних 
показників. Оцінка капіталу виступає не тільки базовим показни-
ком при формуванні ефективності фінансового інвестування, а 
критерієм для прийняття управлінських рішень в галузі управ-
ління ризиками підприємства 

У літературі, присвяченій питанням оцінки власного капі-
талу підприємств, згадується значна кількість методів і способів 
такої оцінки. Окремі методи мають ряд модифікацій і різновидів, 
що створює додаткові складності при їх ідентифікації та викори-
станні. Звідси - необхідність чіткої класифікації методів оцінки 
власного капіталу підприємств. 

У зарубіжній та вітчизняній практиці оцінки вартості влас-
ного капіталу найбільшого поширення дістали три методичні пі-
дходи (рис.1). 
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Рис.1. Основні методичні підходи до оцінки власного капіталу 

Дохідний підхід базується на врахуванні принципів найбільш 
ефективного використання та очікування, відповідно до яких вар-
тість об'єкта оцінки визначається як поточна вартість очікуваних 
доходів від найбільш ефективного використання об'єкта оцінки, 
включаючи дохід від його можливого перепродажу. 

Основними методами дохідного підходу є пряма капіталі-
зація доходу та непряма капіталізація доходу (дисконтування 
грошового потоку). Вибір методів оцінки при цьому залежить від 
наявності інформації щодо очікуваних (прогнозованих) доходів 
від використання об'єкта оцінки, стабільності їх отримання, мети 
оцінки, а також виду вартості, що підлягає визначенню. За допо-
могою дохідного підходу визначається ринкова вартість та інвес-
тиційна вартість, а також інші види вартості, які ґрунтуються на 
принципі корисності, зокрема ліквідаційна вартість, вартість лік-
відації тощо. 

Витратний підхід передбачає визначення поточної вартос-
ті витрат на відтворення або заміщення об’єкта оцінки з подаль-
шим коригуванням їх на суму зносу (знецінення). Основними 
методами витратного підходу є метод прямого відтворення та 
метод заміщення. Метод прямого відтворення полягає у визна-
ченні вартості відтворення з подальшим вирахуванням суми зно-
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су (знецінення). Метод заміщення полягає у визначенні вартості 
заміщення з подальшим вирахуванням суми зносу (знецінення). 
За допомогою методів прямого відтворення та заміщення визна-
чається залишкова вартість заміщення (відтворення). 

Порівняльний підхід ґрунтується на врахуванні принципів 
заміщення та попиту і пропонування. Порівняльний підхід пе-
редбачає аналіз цін продажу та пропонування подібного майна з 
відповідним коригуванням відмінностей між об'єктами порівнян-
ня та об'єктом оцінки. 

Вищі наведені методичні підходи мають свої переваги та 
недоліки, які узагальнені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки 

Методичні підходи Переваги підходу Недоліки підходу 

Дохідний 

- Універсальність; 
- Простота розрахунку; 
- Розглядає конкретний 
період і динаміку зміни 
доходів; 
- Дозволяє проводити 
варіантні розрахунки по 
розвитку й реконструкції 
підприємства 

- Можливі помилки в про-
гнозах; 
- Неможливість оцінки 
підприємств, що не прино-
сять дохід 

Витратний 

- Простий у застосуванні; 
- Дозволяє відобразити 
фактичні здійснені витра-
ти підприємства 

- Оцінка, що отримана за 
допомогою такого методу 
рідко відповідає дійсній 
вартості активів в умовах 
ринку. 

Порівняльний (ринко-
вий) 

- Дозволяє врахувати при 
оцінці унікальність кож-
ного об`єкта; 
- Дає реальну ринкову 
оцінку, виходячи з інфо-
рмації, одержуваної з 
ринку аналогічних ком-
паній 
- Дозволяє превентивно 
підготувати інформаційну 
базу реалізації методу; 
- Можливість залучення 
апарата математичної 
статистики й комп'ютер-
ного моделювання 

- Складність отримання 
інформації для проведення 
розрахунків 
- Складність розрахунку, що 
може відбитися на достові-
рності отриманого резуль-
тату 
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Таким чином, спираючись на західну практику, та незва-
жаючи на всі недоліки методичних підходів можна зробити ви-
сновок, що одночасне застосування трьох методичних підходів 
(методів) – витратного, дохідного та порівняльного дозволяє дати 
комплексну оцінку капіталу підприємства як товару з боку кори-
сності, вартості й рівноваги попиту та пропозиції, враховуючи 
основні фактори, що впливають на ринкову вартість капіталу пі-
дприємства. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В 
КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Світова глобалізація, інтеграційні наміри нашої держави, 

відкриття ринків, курс на залучення іноземних інвестицій потре-
бують значних змін в багатьох економічних процесах, зокрема 
існує об’єктивна необхідність в масштабному реформуванні віт-
чизняної системи обліку та звітності. 

Конвергенція національних правил обліку з міжнародними 
стандартами, створення якісно нової нормативної бази бухгал-
терського обліку вимагає ґрунтовних досліджень в галузі 
"екологізації" звітності сільськогосподарських підприємств. 

Дослідження основних аспектів екологічного впливу та 
оцінки його обсягів висвітлені в роботах багатьох вітчизняних 
вчених, зокрема В. Вернадського, С. Голова, В. Жука, І. Замули, 
Л. Максимів, М. Пушкаря, М. Руденка, В. Шевчука, 
М. Чумаченка та інших. Водночас низка актуальних питань, 
пов’язаних з особливостями функціонування екологічного обліку 
саме в сільському господарстві, залишається поза увагою.  

Дослідження зарубіжних науковців спрямовані переважно 
на екологічний вимір корпоративної соціальної відповідальності 
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та/або зосереджуються на основах формування корпоративної 
звітності. Між тим, процес екологічного обліку розкрито недос-
татньо повно, ймовірно, через його неоднозначний характер і  
багатоваріантність показників. 

Так, аналіз літератури дозволив визначили основні 
міжнародні ініціативи у сфері корпоративної екологічної 
звітності, зокрема: Керівництво по складанню звітності, 
опубліковане в рамках Глобальної ініціативи зі звітності (GRI, 
2002, 2006); Концептуальні основи екологічної звітності, 
опубліковані Європейською федерацією бухгалтерів (FEE, 2000); 
Концепція довіри до звітності сталого розвитку компанії 
PricewaterhouseCoopers (Weiss and Scheiwiller, 1999); розробки 
Асоціації Привілейованих Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) 
та Канадського інституту дипломованих бухгалтерів (CICA); 
розробки ООН в рамках Програми охорони навколишнього сере-
довища (UNEP) та інші. 

Формування екологічної звітності принесе користь 
управлінцям більше за рахунок зниження ризику, ніж в 
результаті збільшення прибутковості. Економія коштів, 
підвищення якості сільськогосподарської продукції, оптимальне 
використання ресурсів, впровадження інноваційних, екологічно 
чистих методів виробництва, збільшення вартості і поліпшення 
репутації підприємства є основними перевагами впровадження 
екологічного обліку, які відзначаються вітчизняними і 
зарубіжними науковцями.  

Вагомою причиною зростання уваги до екологічного 
обліку є збільшення витрат на навколишнє середовище, наприк-
лад, зборів, штрафів, зобов’язань і, зрештою, втрати репутації 
сільгоспвиробниками. Проте, дуже часто немає чіткої методики 
визначення вартості таких екологічних і соціальних впливів, а 
використання концепцій екологічного обліку в вітчизняному  
аграрному виробництві має ряд перешкод, зокрема: відсутність 
методик та надмірна складність визначення із загальної 
сукупності "екологічних" статей витрат та доходів; складний 
процес вимірювання та вартісної оцінки величини витрат, 
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пов’язаних із діяльністю, яка має вплив на навколишнє середо-
вище; зацікавленість менеджменту підприємств в максимізації 
прибутків і скороченні нерентабельних вкладень, перш за все в     
результаті відсутності мотивацій зі сторони держави на 
здійснення природоохоронних заходів та їх обліку; недостатня 
сформованість нормативного забезпечення процесу подання 
інформації про екологічну діяльність підприємств; застарілість і 
обмеженість методик обліку аграрного виробництва у сфері 
формування фінансових показників. 

Подолати визначені недоліки можна шляхом оптимізації 
показників екологічної відповідальності сільськогосподарських 
підприємств з врахуванням вимог МСФЗ. Вивчення міжнародних 
стандартів показує, що запроваджено кілька автономних 
стандартів та роз’яснень до них, які в тій чи іншій формі 
пов’язують навколишнє середовище з системою обліку на 
підприємстві. 

Окрема група дослідників займається обґрунтуванням 
необхідності доповнення МСБО 1 "Подання фінансових звітів" 
розширеним переліком "Іншої пояснювальної інформації" [1; 2]. 
Крім того, в останній редакції стандарту підкреслюється 
важливість подання інформації про ризики і невизначеності, які, 
на наш погляд, в основному визначаються соціальними та 
екологічними питаннями. Також, однією із сучасних тенденцій в 
процесі реформування МСФЗ є більш активне включення 
оперативної та орієнтованої на майбутнє екологічної інформації 
(табл. 1). 

Отже, на сучасному етапі фінансова звітність сільськогос-
подарських підприємств, яка розглядається в рамках традиційних 
інструментів бухгалтерського обліку, повинна бути вдосконалена 
з врахуванням впливу екологічні чинників та вимог МСФЗ. Так, 
необхідно проаналізувати позицію щодо включення до системи 
принципів традиційного обліку концепції еколого-соціальної ві-
дповідальності, в результаті чого буде розвиватись цілісне ба-
чення звітності господарюючого суб’єкта. 
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Таблиця 1 
Відображення "екологічних" аспектів діяльності підприємст-

ва за МСФЗ [3] 
Абреві-
атура Назва стандарту Ключові положення 

(пункти) Коментар 

Концепт. 
основа 

Концептуальна 
основа 
підготовки та 
подання 
фінансової 
звітності 

Підзвітність керівництва 
(14), актуальність і 
доречність (26), 
суттєвість (29 і 30), 
нейтральність (36), 
обачність (37), повнота 
(38), зобов'язання (60), 
достовірність оцінки 
(86), визнання 
зобов'язань (91) та інше 

Акцентується увага на 
необхідності тісного 
взаємозв’язку концепту-
альних основ МСФЗ і 
основ формування звітів 
про екологічну 
відповідальність компаній 

МСБО 1  Подання 
фінансових звітів 

Призначення фінансових 
звітів (7); основні 
невизначеності (9), 
достовірне подання та 
відповідність МСФЗ (13), 
виправлення облікової 
політики (16), 
безперервності 
діяльності (23) інше 

Визначається мінімальний 
обсяг інформації, які по-
винен бути включений в 
комплексну фінансову 
звітність підприємств, 
діяльність яких залежить 
від екологічних факторів 

МСФЗ 1 Перше застосу-
вання МСФЗ 

Справедлива вартість 
(16), комбіновані 
фінансові інструменти 
(23), активи та зо-
бов’язання дочірніх, 
асоційованих та спільних 
підприємств (24), 
порівняльна інформація 
(36) інше 

Визначається необхідність 
справедливого визнання 
вартості відповідних 
активів і зобов’язань з 
врахуванням умов навко-
лишнього середовища  

МСФЗ 6  Розвідка та 
оцінка корисних 
копалин 

Вимога до забезпечення 
непередбачених зо-
бов’язань та непередба-
чених активів (11) 

Зобов’язання формувати 
інформацію про викиди, 
продукування відходів, 
забруднення води, 
деградації землі, іншого 
впливу досліджень на 
навколишнє середовище 

МСБО 41 Сільське госпо-
дарство 

Сільськогосподарська 
діяльність часто зазнає 
кліматичного ризику, 
ризику хвороб та інших 
природних ризиків (спа-
лах вірусної хвороби, 
повінь, сильні посухи 
або морози, нашестя 
комах (53)) 

Визначено основи обліку і 
подання фінансових звітів 
та розкриття інформації, 
пов’язаної з 
сільськогосподарською 
діяльністю 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ  
СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ 
 
Економічна ситуація, що склалася за період становлення 

незалежності нашої держави та входження її в світову спільноту, 
потребує значних структурних змін, а також зумовлює закономі-
рну необхідність масштабного реформування системи бухгалтер-
ського обліку та звітності. Реформування бухгалтерського обліку 
відповідно до міжнародних стандартів, створення нової нормати-
вної бази бухгалтерського обліку вимагає рішення цієї проблеми 
на національному рівні.  

Питання застосування міжнародних стандартів і покладен-
ня їх в основу реформованої національної системи бухгалтерсь-
кого обліку завжди було дискусійним, як в наукових колах, так і 
серед фахівців-практиків. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) 
для аграрних підприємств буде ефективним інструментом під-
вищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває дія-
льність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для 
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визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає 
можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі 
фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати ре-
зультати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх 
потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім 
того, МСФЗ, в аграрному секторі, якісно впливатимуть на мож-
ливості керівництва в області управління організацією і надають 
значні переваги перед конкурентами. В аграрних підприємствах, 
які складатимуть звітність за МСФЗ, значно зростає можливість 
залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які 
допоможуть забезпечити економічне зростання і процвітання. У 
свою чергу аграрний сектор, використовуючи МСФЗ, матиме 
доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партне-
рів, що є додатковим інструментарієм при їх виборі.  

Найбільш ґрунтовно свої позиції щодо міжнародних стан-
дартів висвітлювали у своїх працях Г.Г. Кірейцев, 
Ф.Ф. Бутинець, В.М. Жук, С.Ф. Голов, В.М Пархоменко, 
С.Я. Зубілевич, І.А. Белоусова. 

Попри наявність досить великої кількості дискусійних    
питань, правове поле щодо регулювання бухгалтерського обліку 
невпинно рухалося до законодавчого закріплення застосування 
МСФЗ в Україні. З прийняттям відповідного Закону постала не-
обхідність визначення напрямків подальшого реформування на-
ціональної системи бухгалтерського обліку. 

Для узгодження зусиль щодо реформування систем фінан-
сової звітності створено Координаційну раду з методології бух-
галтерського обліку, що об’єднує представників Вірменії, Азер-
байджану, Білорусії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, 
Росії, Таджикистану, України та Узбекистану. 

Починаючи з 1 січня 2012 року наберуть чинності норми 
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бух-
галтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 
12.05.2011 р. № 3332-VI (далі – Закон № 3332) щодо складання 
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності пуб-
лічними акціонерними товариствами, банками, страховиками, а 
також підприємствами, які провадять господарську діяльність за 
видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, 
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за міжнародними стандартами. Відповідно до цього ж Закону, 
"міжнародні стандарти фінансової звітності – це прийняті Радою 
з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, 
якими визначено порядок складання фінансової звітності" [1].  

Позитивними сторонами застосування МСФЗ як для 
суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність, так 
і для зовнішніх користувачів являються: 

- можливість отримання необхідної інформації для прийн-
яття управлінських рішень; 

- забезпечення порівнянності звітності з іншими організа-
ціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій 
території здійснюють господарську діяльність; 

- можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а та-
кож виходу на зарубіжні ринки; 

- престижність, забезпечення більшої довіри з боку потен-
ційних партнерів; 

- у багатьох випадках велика надійність інформації; 
- прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотри-

мання правил її складання, а також численними поясненнями до 
звітності. 

Отже, переваги складання фінансової звітності за міжнаро-
дними стандартами дійсно є і вони незаперечні для більшості 
користувачів фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як 
інструмент глобалізації економіки і світових господарських 
зв’язків. Принципи, закладені в порядок формування звітності 
згідно МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити 
істинний майновий стан організації. У зв’язку з цим цінність 
МСФЗ важлива не тільки для іноземних, але й для національних 
інвесторів також. Це ще раз підтверджує необхідність і корис-
ність процесу впровадження МСФЗ для всіх секторів економіки 
України. 

 
Список використаних джерел 
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Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ "Ліга". 



 175

УДК 657.47 
А.А. ДАЦЮК, здобувач, 
кафедра обліку і аудиту, 

Луцький національний технічний університет 
 

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СПОСІБ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ 
ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ НА СІЛЬСЬКОГОСПО-

ДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

В процесі організації внутрішнього контролю на підприєм-
стві одним з важливих інструментів виступає бюджетування. 

У цілому бюджетування можна розглядати як процес пла-
нування руху грошових потоків при формуванні результатів ро-
боти суб’єкта господарювання та як своєрідну технологію, що 
дозволить на основі сценаріїв подій сформувати набір альтерна-
тивних варіантів управлінських рішень та вибору одного з них. 

Бюджетування дозволяє оцінити як загальну картину стану 
підприємства, так і технологічні особливості виробництва, види 
продукції, собівартість виготовленої продукції, проводити аналіз 
відхилень, контролювати норми витрачання ресурсів і грошові 
кошти. Бюджетування є інструментом управління, а отже і пла-
нування та контролю. 

Ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозу-
мілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господа-
рювання, створює достовірну базу для визнання та оцінки витрат, 
дозволяє порівнювати результати  діяльності з метою ухвалення 
відповідних управлінських рішень на сьогодні є Міжнародні ста-
ндарти фінансової звітності. Основні аспекти обліку сільськогос-
подарських підприємств розкриває Міжнародний стандарт фі-
нансової звітності 41 "Сільське господарство". На основі Міжна-
родних стандартів фінансової звітності в Україні розроблені та 
запроваджені національні стандарти. Однак, питання інформа-
ційного забезпечення (розробки нормативного матеріалу) управ-
лінської діяльності на сільськогосподарських підприємствах на 
сьогодні залишається відкритим. 
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Бюджетування являється процесом складання і викорис-
тання бюджетів для контролю за діяльністю сільськогосподарсь-
кого підприємства і його структурних підрозділів (центрів відпо-
відальності) і прийняття управлінських рішень. 

Бюджет розробляється з метою ефективного використання 
всіх видів ресурсів, розподілу об’ємів виробництва, робіт, послуг 
між центрами відповідальності, покращення внутрішньогоспо-
дарських зв’язків,  а також виявлення слабких сторін організа-
ційної структури сільськогосподарських підприємств.  

За допомогою бюджетів керівництво підприємства може 
приймати та прогнозувати поточні і стратегічні управлінські рі-
шення і, відповідно, впливати на зміну фінансових результатів за 
рахунок внесення відповідних коригувань у етапи технологічних 
процесів виробництва продукції, робіт, послуг. 

Основними завдання бюджетування в сільськогосподарсь-
ких підприємствах є: 

-  максимально ефективне використання всіх видів ресурсів; 
-  ефективна організація процесу управління сільськогос-

подарським підприємством. 
Всю діяльність сільськогосподарських підприємств, 

пов’язану з процесом бюджетування, можна розділити на насту-
пні етапи: 

- визначення основних планових показників розвитку сіль-
ськогосподарського підприємства в цілому; 

- розробка показників діяльності структурних підрозділів 
(центрів відповідальності); 

- визначення основних шляхів і засобів досягнення постав-
леної мети з врахування впливу зовнішніх факторів; 

- виконання запланованих завдань; 
- контроль результатів.  
Процес бюджетування тісно пов’язаний із процесом аналі-

зу та контролю, адже після завершення періоду, на який були ро-
зроблені бюджети, проводиться порівняння фактичних показни-
ків з бюджетними і, відповідно, аналіз відхилень та виявлення їх 
причин і винуватців. 
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Основними джерелами інформації, що використовуються 
для аналізу та контролю витрат допоміжних виробництв на сіль-
ськогосподарських підприємствах є: бюджети і звіти про діяль-
ність допоміжних виробництв, журнали обліку робіт, звіти матері-
ально-відповідальних осіб, первинні документи щодо нарахування 
заробітної плати працівникам, відомості розрахунку амортизації, 
картки обліку основних засобів та інші первинні документи. 

Отже, бюджетування виступає основним засобом забезпе-
чення управління необхідною оперативною інформацією про те-
хнологічні і господарські процеси, які у поєднанні з іншою інфо-
рмацією за допомогою оперативного аналізу дозволяють надава-
ти своєчасну оцінку результатів діяльності підприємства, вчасно 
реагувати на зміни у роботі його окремих підрозділів, уникати їх 
в майбутньому та приймати поточні і стратегічні управлінські 
рішення. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ "СПРАВЕДЛИВОЇ  

ВАРТОСТІ" В УКРАЇНІ 
 
Серед питань, які в останній час виникли в бухгалтерсько-

му обліку і вимагають належного узагальнення і вирішення, 
являється оцінка активів. Взагалі це питання одне із ключових у 
системі бухгалтерського обліку. Саме оцінка визначає склад 
об’єктів, які підлягають відображенню у бухгалтерському обліку. 
Цей факт досить чітко окреслив ті проблеми, що виникли у бух-
галтерському обліку сільськогосподарських підприємств України 
після переходу на засади ринкової економіки.  
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Поняття справедливої вартості виникло порівняно недавно 
і, на думку деяких вчених, викликане розвитком ринкових 
відносин, пов’язаних з функціонуванням транснаціональних 
корпорацій та пов’язаних з ними біржових торгів акціями. При 
підготовці в Україні національних стандартів справедлива 
вартість поступово почала використовуватися, спершу як засіб 
оцінки окремих об’єктів, а в подальшому як метод оцінки, який 
повністю заміняє початкову вартість. 

В сучасних умовах у підприємствах України згідно П(С)БО 
термін справедлива вартість використовується у різних значен-
нях: 

- для оцінки окремих об’єктів, якщо не можна достовірно 
визначити його первісну вартість, або якщо виникає потреба   
узгодити між окремими особами оцінку певного об’єкта, наприк-
лад при його зарахуванні як внеску до статутного (пайового) 
капіталу; 

- для оцінки групи об’єктів, що належать конкретному 
підприємству, наприклад у сільськогосподарських підприємствах 
це стосуватиметься біологічних активів та виробленої продукції; 

- при оцінці всього майна підприємства, зокрема при його 
продажу на торгах або ліквідації . 

З метою з’ясування рівня розповсюдження цього поняття 
узагальнено застосування різних методів оцінок, що передбачено 
у діючих МСБО та П(С)БО (табл. 1). 

В сучасних умовах спостерігається відхід від загальноп-
рийнятого положення, коли активи оцінювалися за первісною 
вартістю, якщо мова йде про придбані цінності, або собівартість 
вироблених власними силами об’єктів. Перш за все слід 
відмітити, що у перших національних стандартах термін спра-
ведлива вартість, хоч і використовувався, але його поняття не 
розшифровувалося. У подальшому справедлива вартість отримує 
все більше застосування. Зараз до всіх видів активів згідно 
МСФО та П(С)БО можна застосувати справедливу вартість, але 
при цьому вона, як правило, розглядається як виключення. 
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Таблиця 1 
Методика оцінки об’єктів господарської діяльності згідно  

МСБО та П(С)БО України 

Види об’єктів 
Справедлива 
вартість 

Первісна вартість, 
собівартість  

МСБО П(С)БО МСБО П(С)БО 

Основні засоби 
16, п.6, 

29 
7, п.10 16, п.6, 

14-20 
7, п.8-15 

Інвестиційна нерухомість 
40, п.49 12, п.16 40, п.50, 

17-21 
32, п.9-15 

Нематеріальні активи 38, п.72-
78 

8, п.12 38, п.22 8, п.10-18 

Запаси 
2, п.25-

30 
9, п.11-13 2, п.7-20 9, п.8-10, 

14-15 

Інвестиції 
25, п.4 12, п.8 25, п.15-

18, 28, 
п.17 

12, п.4-6, 
9 

Фінансові інструменти 39, п.95-
102 

13, п.29-
32 

39, п.66-
67 

13, п.33 

Нематеріальні активи 21, п.11 - 21, п.11 - 

Біологічні активи: 
у процесі виробництва 

 
41, п.12 

 
30, п.8-12 

 
41 

 
30, п.7 

при придбанні    30, п.11 
Сільськогосподарська 

продукція 
41, п.13-

25 
- - - 

 
Такий підхід найбільш повно і детально охарактеризувала 

Т. Кучеренко, яка звернула увагу на досить тісний зв’язок двох 
оцінок: історичної фактичної собівартості і справедливої 
вартості. Суть цього зв’язку полягає в тому, що оцінка за спра-
ведливою вартістю за певних обставин для конкретного об’єкту 
має форму історичної собівартості на момент здійснення 
господарської операції і з цього моменту ця оцінка приймає фор-
му історичної собівартості, тобто цей об’єкт починає 
обліковуватися на засадах фактичної собівартості, наприклад на 
нього може нараховуватися амортизація і т.п.[1].  
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У сільськогосподарських підприємствах введено МСБО 41 
та П(С)БО 30 [3], у яких передбачено застосовувати лише спра-
ведливу вартість і як виняток первісну вартість, що явно супер-
ечить всій системі бухгалтерського обліку в Україні. Так, у 
МСБО 41 "Сільське господарство" передбачено застосовувати 
лише справедливу вартість для оцінки одержаної 
сільськогосподарської продукції та біологічних активів, тобто 
оцінка продукції за собівартістю допускається, якщо не можуть 
бути використані інші методи оцінки [2]. 

У поясненнях з цього приводу зазначається: "цей стандарт" 
(МСБО 41) вимагає оцінювати сільськогосподарську продукцію, 
зібрану з біологічних активів, за справедливою вартістю мінус 
попередньо оцінені витрати на місці продажу на місці збирання 
врожаю. Така оцінка є собівартістю на цю дату, якщо застосову-
вати МСБО 2 "Запаси" або інших прийнятий міжнародний стан-
дарт бухгалтерського обліку" [2]. 

На нашу думку, таке незначне розповсюдження цього 
стандарту пояснюється двома основними причинами:  

а) відсутністю потреби узагальнення звітності фермерських 
господарств, так як в окремих країнах це досягається вибірковим 
обстеженням, наприклад у США для цього використовуються 
дані 7200 господарств різних зон і напрямків спеціалізації [4];  

б) застосуванням у європейських країнах окремої методики 
визначення фінансових результатів діяльності фермерських гос-
подарств на засадах доданої вартості з метою визначення         
гарантій, які мають виплачуватися виробникам 
сільськогосподарської продукції. При цьому подається 
відповідна звітність, яка являється секретною і підлягає узагаль-
ненню лише у системі Євросоюзу, ніякої іншої звітної інформації 
(крім податкової) фермерські господарства не подають. 

Таким чином, на нашу думку, діюча система оцінки 
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю 
підходить для підприємств малого бізнесу, а використання її для 
підприємств інших організаційно-правових форм власності      
потребує удосконалення. 
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
НАКЛАДНИМИ ВИТРАТАМИ ХМЕЛЕГОСПОДАРСТВ 

 
Із прийняттям Податкового Кодексу України (далі – ПКУ), 

загальновиробничі витрати у податковій практиці починають 
фігурувати як окрема стаття витрат [2, с. 138]. Відміна у застосу-
ванні бази розподілу до загальновиробничих витрат призвела до 
вилучення даних витрат зі складу собівартості реалізованої 
продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Іншими словами, 
загальновиробничі витрати визнаються витратами того звітного 
періоду, в якому були здійснені. В зв’язку з цим, за даними бух-

                                                 
1 Науковий керівник – к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку ЖНА-
ЕУ Л.А. Суліменко 
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галтерського обліку списання цих витрат відбувається в момент 
визнання доходу від реалізації продукції, товарів, робіт послуг, а 
за нормами ПКУ дані витрати будуть віднесені на фінансовий 
результат в момент їх виникнення (п. 138.4, п. 138.5 ПКУ). Зі 
змінами у методиці списання загальновиробничих витрат 
виникає нагальна потреба у підвищенні ефективності управління 
ними, оскільки їх включення до складу операційних витрат в мо-
мент виникнення впливає на фінансовий результат.  

Аспекти управління витратами з позицій економічного 
аналізу розглядають: С.І. Дем’яненко, В.П. Завгородній, 
Е.Б. Мних, Ю.С. Цаль-Цалко; з позицій бухгалтерського обліку: 
М.Г. Чумаченко, К. Друрі, С.Ф. Голов, Т.П. Карпова, В.Ф. Палій, 
Д. Хан, Ч. Хорнгрен; з позицій фінансового менеджменту: 
І.О. Бланк, А.М. Поддєрьогін та інші. Розвитку системи управ-
ління витратами сільськогосподарських підприємств сприяли 
наукові дослідження В.М. Жука, Г.Г. Кірейцева, В.Г. Лінника, 
Л.К. Сука, В.П. Ярмоленка та інших. Науковцями розроблені 
окремі аспекти обліку, калькулювання, аналізу, нормування і 
планування витрат, проте проблеми управління накладними ви-
тратами галузі хмелярства залишаються невирішеними. 

Відомо, що надмірне скорочення накладних витрат при-
зводить до негативних наслідків: зменшення мотивації 
управлінського персоналу, рівня автоматизації та 
комп’ютеризації, зниження якості продукції та обслуговування 
виробництва тощо [1, с. 380]. Проте, управління накладними 
витратами має свої особливості і полягає не стільки в економії, 
скільки у пошуку та досягненні їх оптимального рівня. 

Підвищенню ефективності управління накладними витра-
тами сприятиме їх нормування. Відомо, що економічні явища і 
пов’язані з ними витрати в залежності від впливу на них обсягу 
виробництва є змінними або постійними. Встановлення оптима-
льних нормативів загальновиробничих витрат у хмелярстві слід 
здійснювати, виходячи з фактичної потужності базового періоду. 
Нормативи змінних загальновиробничих витрат базуватимуться 
на програмованій урожайності хмелю. Оскільки ці витрати зале-
жать від обсягів виробництва, то у розрахунку на 1 га хмеленаса-
джень їх величина буде постійною.  
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Норматив змінних загальновиробничих витрат у розрахун-
ку на 1 га хмеленасаджень пропонуємо розраховувати за форму-
лою 1*: 

                ІНОВ
ЗВВ
ЗМЗВВЗВВ хІІkххЗУНЗ )]1(1[00 −−= ,                (1) 

*адаптовано за [1, с. 382] 
де ЗВВНЗ  – норматив змінних загальновиробничих витрат 

у розрахунку на 1 га хмеленасаджень, грн./га; 
0У  – програмована урожайність хмелю, ц/га; 

0
ЗВВЗ  – базовий рівень змінних загальновиробничих витрат, 

грн./ц; 
ОВІ  – індекс планового обсягу виробництва хмелю; 
ЗВВ
ЗМk  – частка змінних загальновиробничих витрат у зага-

льній сумі виробничих витрат базового періоду (коеф.); 
ІНІ  – очікуваний індекс інфляції. 
Нормативи постійних загальновиробничих витрат слід 

встановлювати з використанням статистичного методу, коли за 
основу приймають рівень відповідних витрат та інші показники 
базового періоду з відповідним корегуванням на зміну ринкових, 
організаційних та технологічних умов у аналізованому періоді. 
Розрахунок нормативу постійних загальновиробничих витрат 
пропонуємо здійснювати за формулою 2*: 

                ІНВЗ
ЗВВ
ПЗВВЗВВ хІІkхПНП )]1(1[0 −−= ,              (2) 

*адаптовано за [1, с. 382] 
де ЗВВНП  – норматив постійних загальновиробничих ви-

трат, грн.; 
0
ЗВВП  – базовий рівень постійних загальновиробничих ви-

трат, грн.; 
ОВІ  – індекс планового обсягу виробництва хмелю; 
ЗВВ
ЗМk  – частка постійних загальновиробничих витрат у за-

гальній сумі виробничих витрат базового періоду (коеф.) 
ІНІ  – очікуваний індекс інфляції. 
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Розрахунок нормативів загальновиробничих витрат пред-
ставлений у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Розрахунок нормативів змінних та постійних загальновироб-

ничих витрат на вирощування хмелю 
№ 
з/п Показники Позна-

чення  Значення  

1 Базовий рівень змінних загальновиробничих ви-
трат, грн./ц 

0
ЗВВЗ  5,60 

2 Базовий рівень постійних загальновиробничих ви-
трат, грн. 

0
ЗВВП  36215,0 

3 Програмована урожайність хмелю, ц/га 0У  15,0 

4 Площа хмеленасаджень, га S  28,1 

5 Валовий збір хмелю базисного року, ц 0ВЗ  307,2 

6 Валовий збір хмелю за програмованою урожайніс-
тю, ц 

0
ПРВЗ  421,5 

7 
Індекс планового обсягу виробництва хмелю, 

0ВЗ / 0
ПРВЗ  ОВІ  0,73 

8 
Частка змінних загальновиробничих витрат у зага-
льній сумі виробничих витрат базового періоду 

(коеф.) 

ЗВВ
ЗМk  0,002 

9 
Частка постійних загальновиробничих витрат у 

загальній сумі виробничих витрат базового періоду 
(коеф.) 

ЗВВ
Пk  0,045 

10 Очікуваний індекс інфляції ІНІ  1,18 

11 Норматив змінних загальновиробничих витрат у 
розрахунку на 1 га хмеленасаджень, грн./га ЗВВНЗ  99,07 

12 Норматив постійних загальновиробничих витрат, 
грн. ЗВВНП  42219,45 

Джерело: розраховано автором за даними ПАФ "Дружба" 

 
Проведені розрахунки показали, що за умови зростання 

продуктивності хмелю на 4,1 ц/га сума змінних витрат (фінансу-
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вання заходів, направлених на здійснення технологічного конт-
ролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, пос-
луг тощо) збільшиться на 1063,55 грн. Загальна сума постійних 
загальновиробничих витрат зросте на 6004,45 грн. Однак в роз-
рахунку на одиницю виготовленої продукції (1 ц шишок хмелю) 
постійні витрати зменшаться на 17,73 грн., а ріст змінних витрат 
виявиться несуттєвим – 1,00 грн. на 1 ц хмелепродукції. 

Пропонований підхід до розрахунку нормативів загально-
виробничих витрат хмелярства є основою до їх бюджетування. 
Базисні та фактичні значення загальновиробничих витрат сприя-
тимуть аналізу виконання бюджету та виявленню функціональ-
ної залежності між розрахованими показниками. Поєднання різ-
них методів системи управління витратами, зокрема: нормування 
та бюджетування, сприятиме підвищенню дієвості системи внут-
рішньогосподарського контролю та дозволить покращити їх 
стратегічне управління.  
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ПРОБЛЕМИ ПРИ СПИСАННІ МАТЕРІАЛЬНИХ  

ЦІННОСТЕЙ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
 
В 2011 році бюджетні установи стикнулися з великою про-

блемою проведення списання необоротних активів, що перебува-
ли в експлуатації та прийшли до непридатності. Нормативно-
законодавчі документи не надають повної інформації про поря-
док проведення процедури списання активів. 

Згідно Порядку списання об’єктів державної власності, за-
твердженого наказом від 08.112007 р. № 1314 за згодою суб’єкта 
управління, тобто головного розпорядника бюджетних коштів, 
списуються всі види основних фондів, незалежно від їх вартості 
та причини вибуття. В більшості своїй основні фонди бюджетних 
установ списуються за непридатністю до використання. 

Нині відміненою інструкцією від 10.08.2001 р. № 142/181 
передбачалось списання основних засобів за рішенням керівника 
установи вартістю до 2500 грн. чи 5000 грн. в залежності від під-
порядкування, а решта основних засобів – за рішенням установи 
вищого рівня. Проблем було достатньо і при такому методі спи-
сання – несвоєчасність та довготривалий час розгляду, великі 
обсяги документів для розгляду та інші фактори, що залежать як 
від нормативних актів так і, в більшості, від працівників. 

Вимогами нормативних документів сьогодення передбаче-
но всі види необоротних активів та малоцінних та швидкозношу-
ваних предметів списувати за згодою установи вищого рівня чи 
Фонду державного майна. Звичайно, шафа для одягу, введена в 
експлуатацію в 1988 році, вартістю можливо 50 грн. (враховуючи 
перипетії переоцінки), складає значну цінність держави та підля-
гає доскональній перевірці. 

На нашу думку, слід проводити процедуру списання осно-
вних засобів, що прийшли до непридатності та не можуть бути 
використані в подальшому, з дотриманням умов: 
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– за рішенням керівника бюджетної установи при вартості 
об’єкта до 2500 грн. чи 5000 грн., 

– за дозволом суб’єкта управління зверх 2500 грн. чи 
5000 грн. 

Якщо установа матиме намір реалізації майна чи передачі 
іншим закладам чи організаціям, необхідно отримати дозвіл 
суб’єкта управління незалежно від вартості чи виду майна. 

Порядок списання інших необоротних матеріальних акти-
вів бюджетних установ, що включають в свій склад малоцінні 
але з довготривалим терміном експлуатації предмети (бібліотеч-
ний фонд, м’який інвентар, постільна білизна, інструменти та 
інвентар та інші предмети) визначено Типовою інструкцією про 
порядок списання майна бюджетних установ затвердженою нака-
зом Державного казначейства України від 29.11.2010 р. № 447. 
Згідно пункту 9 Типової інструкції списання інших необоротних 
матеріальних активів залишається сферою рішення керівника 
установи: створення комісія для списання, складання акту, про-
ведення списання та відображення в обліку.  

Матеріальні цінності, що складають оборотні активи уста-
нови – сировина, матеріали, продукти харчування, тварини на 
вирощуванні та відгодівлі та малоцінні та швидкозношувані пре-
дмети – необхідно списувати в разі їх використання на потреби 
установи та забезпечення виконання її основних функцій за рі-
шенням керівника.  

Для проведення списання активів наказом керівника уста-
нови створюється постійно діюча комісія у складі: 

Ø керівника або його заступника (голова комісії); 
Ø головного бухгалтера або його заступника (в установах 

і організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухга-
лтера не передбачена, – особи, на яку покладено ведення бухгал-
терського обліку); 

Ø керівників груп обліку (в установах, які обслуговують-
ся централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бух-
галтерії, які обліковують майно; 

Ø працівників установи відповідного профілю або інших 
досвідчених працівників установи, які добре знають об’єкти, що 
підлягають списанню. 
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Повноваження з визначення непридатності майна можуть 
бути надані щорічній інвентаризаційній комісії. Наказ про ство-
рення постійно діючої комісії поновлюється щороку або за пот-
реби. 

За результатами обстеження комісією у разі ліквідації 
складаються відповідні акти про списання майна. Типові форми і 
порядок їх складання затверджені наказом Головного управління 
Державного казначейства України та Державного комітету ста-
тистики України від 02.12.1997 р. № 125/70 "Про затвердження 
типових форм з обліку та списання основних засобів, що нале-
жать установам і організаціям, які утримуються за рахунок дер-
жавного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання", на-
казом Державного казначейства України від 18.12.2000 р. № 130 
"Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бю-
джетних установ та інструкції про їх складання" та наказом Міні-
стерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 732 "Про затвер-
дження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелек-
туальної власності у складі нематеріальних активів", або можуть 
складатися акти довільної форми із зазначенням вичерпної інфо-
рмації щодо його кількісних та якісних показників, а також при-
чин вибуття (списання). В акті про списання детально висвітлю-
ються причини вибуття об’єкта обліку, описується стан основних 
частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обґрунто-
вується недоцільність і неможливість їх відновлення. 

Списання використаних на потреби установи запасів необ-
хідно здійснювати на підставі Акта списання, Накладних, Меню-
вимоги на видачу продуктів харчування, Накопичувальної відо-
мості з витрачання продуктів харчування, Забірної картки. 

Отже, для забезпечення повноцінної діяльності установ не-
обхідно не призупиняти процес списання, а оформивши правиль-
но документи та провівши процедуру списання розчищати уста-
нову від непридатних до використання речей. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ:  

НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
 
Діяльність суб’єктів господарювання здійснюється в умо-

вах постійної зміни факторів, які прямо чи опосередковано впли-
вають на функціонування підприємства та його результати. 

В сучасних умовах господарювання, які характеризуються 
невизначеністю і ризиками, досить велике значення має обліко-
во-аналітичне забезпечення управління діяльністю сільськогос-
подарськими підприємствами. Міжнародні стандарти фінансової 
звітності виступають ефективним інструментом підвищення про-
зорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність 
суб’єктів господарювання з метою забезпечення адекватної оцін-
ки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень. 
МСФЗ впливають на можливості керівництва в області управлін-
ня підприємством загалом та управління активами і в т.ч. основ-
ними засобами зокрема. 

Вагомий внесок у дослідженні питання ролі і значення    
обліково-аналітичної інформації у процесі прийняття управлін-
ських рішень зробили такі вчені-економісти, як Ф.Ф. Бутинець, 
В.М. Жук, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, Л.В. Нападовська, 
Н.Л. Правдюк, М.С. Пушкар, В.В. Сопко. Проте, питання органі-
зації управлінського обліку витрат інвестиційної діяльності,    
витрат на утримання та експлуатацію основних засобів, пробле-
ми облікового забезпечення ефективності використання основ-
них засобів, оптимального вибору методів нарахування аморти-
зації досліджені недостатньо. Це негативно впливає на інформа-
ційне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо ефек-
тивного використання основних засобів. 
                                                 
* Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри організації обліку та звітності Він-
ницького національного аграрного університету Я.П. Іщенко 
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Передумовою використання інформації є її отримання. Са-
ме тому розглядається створення відокремленого від бухгалтер-
ського управлінського обліку, метою якого є надати керівнику 
або менеджеру облікову інформацію в найзручнішому для нього 
розрізі. Така інформація повинна бути своєчасною і корисною, 
для прийняття управлінських рішень, планування, здійснення 
контролю й оцінювання показників функціонування підприємст-
ва та його підрозділів. Таким чином, управлінський облік можна 
визначити як процес контролю за господарською діяльністю все-
редині підприємства і прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень, забезпечуючи оптимальне використання ресурсів і конт-
роль за повнотою їх обліку [1]. 

Управління основними засобами підприємства є доволі 
складною системою. Проблема полягає в тому, що основні засо-
би, формуються при створенні підприємства і служать тривалий 
час. 

Як показує практика, такі основні засоби як будівлі спору-
ди, багаторічні насадження служать від 10 до 20 і більше років. 
Машини й устаткування, транспортні засоби, робоча і продукти-
вна худоба функціонують від 5 до 6 років і більше [4]. 

Успішність управління основними засобами підприємства 
можна розглядати з позиції ефективності їхнього використання в 
господарському обороті. Через те, що основні засоби експлуату-
ються тривалий час, вони поступово втрачають свою вартість за 
рахунок фізичного зносу, а перенесення вартості основних засо-
бів на продукцію, що виготовляється, виконувані роботи, нада-
вані послуги відбувається за рахунок нарахування амортизації. 
Тут слід звернути увагу на цільове використання амортизаційних 
потоків, які формуються в результаті виробничої діяльності [3]. 

Сільськогосподарське виробництво в порівнянні з іншими 
галузями господарства має свої характерні риси (рис. 1). Відпові-
дно використання і відтворення активної частини основних засо-
бів у сільському господарстві також має свої специфічні особли-
вості, зумовлені характером виробництва і природно-
економічними факторами. 
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Рис. 1. Особливості сільськогосподарського виробництва при засто-
сування системи управління і використання основних засобів [2] 

 
З метою якісного підвищення рівня системи управління 

основними засобами сільськогосподарських підприємств, потрі-
бно удосконалити на законодавчому рівні питання контролю, що 
стосується складання фінансової звітності, тому що вона є одні-
єю з джерел інформації для прийняття управлінських рішень. 

Отже, передумовою прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо основних засобів є організація облікового забезпе-
чення цих процесів.  

Напрямками подальших досліджень цієї проблеми є: 
- виокремлення специфічних функцій управління основни-

ми засобами, та у відповідності до визначених функцій обґрунту-
вання завдання управлінського обліку основних засобів для за-
безпечення їх ефективної експлуатації та своєчасного оновлення; 

Економічний процес відтво-
рення тісно пов’язаний з при-
родним. Праця людини спря-
мована на використання сил 
природи, життєвих функцій 

рослин і тварин 

Організаційний зв’язок між 
галузями рослинництва та 
тваринництва; можливість 

взаємного використання галу-
зями відходів виробництва 

Робочий період, протягом 
якого вихідний матеріал 
підлягає безпосередньому 
впливу праці більше ніж в 
інших галузях не співпадає 
з періодом виробництва, що 

зумовлює сезонність 
 виробництва 

Головний продукт бере 
участь у подальшому  

виробництві 

Земля, як головний засіб ви-
робництва, відіграє особливу 
роль, вона не може бути замі-

нена іншими засобами  
виробництва 

При виконанні виробничих 
процесів у рослинництві 
засоби праці рухаються, а 
предмети праці залишають-
ся на місці до збору уро-
жаю, що потребує додатко-
вих витрат на переміщення 
техніки та транспортування 

продукції 
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- обґрунтування організації та методичних підходів до по-
будови обліку основних засобів; 

- визначення місця основних засобів серед об’єктів управ-
ління;  

- узагальнення місця облікової інформації про основні за-
соби в системі управління. 
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АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЗА МІ-
ЖНАРОДНИМ СТАНДАРТОМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБ-

ЛІКУ 16 "ОСНОВНІ ЗАСОБИ" 
 

Згідно статті 138 Податкового кодексу України, амортиза-
ція виробничих основних засобів включається до собівартості 
виготовлених і реалізованих товарів, виконаних робіт та наданих 
послуг і відноситься до складу витрат операційної діяльності пі-
дприємства [2]. В залежності від специфіки технологічного про-
цесу виробництва, частка амортизаційних витрат в структурі со-
бівартості може змінюватися, проте вона завжди залишається 
суттєвою, маючи вплив на фінансові результати підприємницької 
діяльності. Таким чином, проводячи відповідну амортизаційну 
політику, можна змінювати ефективність господарювання в ко-
ротко та довгостроковому періодах. 

Нормативне регулювання амортизаційної політики вітчиз-
няних підприємств сьогодні здійснюється П(С)БО 7 "Основні 
засоби" [3], та Податковим кодексом України (статті 144-146). 
Зміни в законодавстві, що відбулися останнім часом значно збли-
зили бухгалтерський обліку та облік згідно податкового законо-
давства, паралельно дозволяючи застосовувати елементи аморти-
заційної політики щодо останнього. Це дозволило уникнути ба-
гатьох суперечностей та умовностей, зокрема подвійного нараху-
вання бухгалтерської та податкової амортизації. Податкова амор-
тизація більше не має виключно фіскального характеру. 

В той же час велика кількість проблемних питань залиши-
лися незакритими, зокрема фінансове забезпечення механізму 
відновлення основних засобів, визначення строків корисного ви-
користання об’єктів основних засобів в умовах прискореного те-
хнологічного зносу та забезпечення побудови підприємством 
амортизаційної політики, сприятливої для зростання конкуренто-
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здатності. Податковий кодекс України регламентує поділ основ-
них засобів та інших необоротних активів на 16 груп з визначен-
ням мінімально допустимих строків корисного використання для 
кожної з груп, що ускладнює нарахування амортизації для подат-
кових цілей і в той же час зменшує можливості ефективного 
управління ресурсами підприємства. 

В міжнародній практиці для визначення облікового підхо-
ду до основних засобів застосовується Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби".  

Розглядаючи особливості МСБО 16, слід одразу звернути 
увагу на чітко виражену належність стандарту до ресурсної кон-
цепції амортизації, яка заснована на загальновизнаних принципах 
бухгалтерського обліку, але не враховує відновлювальну функ-
цію амортизації та фінансові аспекти її нарахування.  

Згідно до МСБО 16, різні методи амортизації можна засто-
совувати для розподілу суми активу, що амортизується, на сис-
тематичній основі протягом строку корисної експлуатації [1]. Ці 
методи включають прямолінійний метод, метод зменшення за-
лишку та метод суми одиниць продукції. Результатом застосу-
вання прямолінійного методу амортизація є постійні відрахуван-
ня протягом строку корисної експлуатації, якщо ліквідаційна ва-
ртість активу не змінюється. Результатом застосування методу 
зменшення залишку є зменшення суми відрахувань протягом 
строку корисної експлуатації. Результатом застосування методу 
суми одиниць продукції є відрахування, базовані на очікуваному 
використанні або продуктивності активу. Суб’єкт господарюван-
ня обирає метод, який найкраще відображає очікувану форму 
споживання майбутніх економічних вигід, втілених в активі. Та-
кий метод застосовують постійно від періоду до періоду, якщо не 
трапляється змін в очікуваній формі споживання цих майбутніх 
економічних вигід. 

На відміну від П(С)БО 7, в МСБО 16 передбачається вклю-
чення до вартості об’єктів основних засобів під час їх первісної 
оцінки резерву на демонтаж, ліквідацію об’єкта і відновлення 
ділянки після закінчення терміну експлуатації, зменшення перві-
сної вартості об’єкта основних засобів на суму отриманих на їх 
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придбання державних субсидій, включення (не включення) до 
первісної вартості об’єкта основних засобів відсотків за кредит 
на їх придбання в залежності від того, визнаний цей об’єкт акти-
вом, що кваліфікується, чи не визнаний.  

МСБО 16 дає краще обґрунтований перелік інформації для 
розкриття у фінансовій звітності (на даний час велика кількість 
положень пп. 36-39 П(С)БО 7 "Основні засоби" не впроваджена у 
практику фінансової звітності). 

Як висновок можна зазначити наступне: застосування в 
практиці положень МСБО 16 "Основні засоби" дозволяє будува-
ти економічно обґрунтовану амортизаційну політику, яка буде 
якнайкраще відповідати вимогам бухгалтерського обліку та 
управління, враховуючи поглиблену аналітику та по компонент-
ну амортизацію, не призводячи при цьому до надмірного усклад-
нення розрахунків. Практична реалізація положень про розкриття 
інформації у фінансовій звітності, наведених в МСБО 16, дозво-
лить отримувати користувачам весь перелік необхідної інформа-
ції та сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості вітчи-
зняних підприємств на світовому ринку.  

Проблемою ж концепції витрат, на основі якої побудова-
ний МСБО 16, є не врахування відновлювальної функції аморти-
зації та фінансових аспектів її нарахування. Найбільш перспекти-
вним в цьому питанні вбачається взаємодоповнююче поєднання 
концептуальних підходів витрат та відновлення до формування 
амортизаційної політики підприємства. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У 
РІЗНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 
Процес реформування системи бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів охо-
пив всі країни колишнього СРСР. Використання міжнародних 
стандартів у країнах СНД, пов’язано, перш за все, розвитком ри-
нкових відносин, розширенням і поглибленням інтеграційних 
процесів, становленням фінансового та  інвестиційного ринків. 

У грудні 2000 року був затверджений, а з 1 січня 2003 року 
набрав чинності Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 
«Сільське господарство», який застосовується як національний у 
Новій Зеландії та на його основі в Австралії розроблено власний 
стандарт № 35 «Самостворювані та відтворювані активи». 

Серед країн пострадянського простору Молдова першою 
при розробці національного стандарту з бухгалтерського обліку в 
сільському господарстві врахувала та використала окремі поло-
ження МСБО 41 «Сільське господарство». 

В Україні на основі МСБО 41 розроблено П(С)БО 30 «Біо-
логічні активи», який було затверджено Міністерством фінансів 
України 18 листопада 2005 року, проте в дію він був введений 
тільки з 1 січня 2007 року. Цей стандарт вносить принципові змі-
ни до існуючої практики традиційного галузевого обліку, конт-
ролю і звітності. 

В Росії відсутній стандарт бухгалтерського обліку, який 
встановлює правила формування в бухгалтерському обліку та роз-
криття у фінансовій звітності інформації про біологічні активи, а 
також порядок первісного визнання сільськогосподарської проду-
кції. Але на сайті Міністерства сільського господарства Російської 
Федерації (режим доступу: 
http://www.mcx.ru/documents/document/show/2638.77.htm) для обгово-
рення розміщено Проект положення бухгалтерського обліку .../06 
«Облік біологічних активі і сільськогосподарської продукції». 
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Порядок організації бухгалтерського обліку біологічних 
активів в Україні, Російській Федерації та Республіці Молдова 
відображено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Бухгалтерський облік біологічних активів в Україні, Росії та 

Молдові 
 

Основні ознаки Країни 
Україна Росія Молдова 

Нормативне 
регулювання 

П(С)БО 30 «Біологі-
чні активи» 

ПБО .../06 «Облік 
біологічних активі і 
сільськогосподарської 

продукції» 

НСБО 6 «Особливості 
обліку на сільськогос-
подарських підприєм-

ствах» 

Визначення тварина або рослина, 
яка в процесі біоло-
гічних перетворень 
здатна давати сільсь-
когосподарську про-
дукцію та/або додат-
кові біологічні акти-
ви, а також приноси-
ти в інший спосіб 
економічні вигоди 

тварини і рослини в 
стані  біотрансформа-

ції 

тварини і рослини, що 
є результатом мину-
лих подій, контрольо-
вані підприємством і 
що піддаються кількі-
сним і якісним змінам 
для отримання сільсь-
когосподарської про-
дукції та/або додатко-
вих біологічних акти-

вів 

Класифікація в стандарті окремо не 
виділено 

короткострокові та 
довгострокові; зрілі 
та незрілі; плодоносні 

та споживані 

споживчі та активи-
носії; зрілі і незрілі; 
довгострокові та по-

точні 
Документування акт на оприбуткування приплоду, відомість зважування, акт на переве-

дення тварин з групи в групу, відомість зважування тварин, розрахунок 
визначення приросту,  товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура 

тощо 
Рахунки 16 «Довгострокові 

біологічні активи», 
21 «Поточні біологі-

чні активи» 

01 «Основні засоби», 
11 «Тварини на ви-
рощуванні та відгоді-

влі» 

1235 «Робоча і проду-
ктивна худоба», 1236 

«Багаторічні наса-
дження», 212«Тварини 
на вирощуванні та 

відгодівлі» 
Облікове відо-
браження 

Ф. № 1 «Баланс», ф. 
№5 «Примітки до 
річної звітності», 
журнал-ордер 4 а с.-

г., 8 с.-г.  

Ф. №1 «Баланс», ф. № 
5 «Додатки до бухга-
лтерського балансу», 
журнал-ордери № 13-

АПК, 14-АПК 

 «Баланс», «Примітки 
до річної звітності», 
журнал-ордер 9 
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Згідно з нормативними документами даних країн під тер-
міном «біологічні активи» розуміють тварини і рослини, що зда-
тні до біологічної трансформації. Крім того, згідно з П(С)БО 30 і 
НСБО 6 їх використовують для отримання сільськогосподарської 
продукції та/або додаткових біологічних активів. 

На основі дослідження та узагальнення існуючої терміно-
логії нами пропонується таке визначення біологічних активів: 
біологічні активи – це сукупність біологічних ресурсів, що дос-
товірно оцінені, контрольовані та ідентифіковані підприємством, 
які в процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогос-
подарську продукцію та/або поточні і додаткові біологічні акти-
ви, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. 

Класифікація біологічних активів, наведена у вітчизняному 
П(С)БО, є не деталізованою, лише в методичних рекомендаціях з 
бухгалтерського обліку виділяють довгострокові та поточні, зрілі 
та незрілі біологічні активи. Більш розгорнуто і чітко вона пред-
ставлена національними стандартами з бухгалтерського обліку в 
Росії і Молдові. На нашу думку,  для кращого розуміння, а також 
для полегшення аналітичного обліку, оцінки та контролю за ру-
хом біологічних активів пропонуємо виділити в окрему класифі-
каційну групу споживчі біологічні активи і біологічні активи-
носії. 

Щодо документального відображення операцій, то слід від-
значити ідентичність більшості документів, які притаманні всім 
країнам СНД. Їх різниця полягає лише в різній нумерації доку-
ментів та назві первинного документа, реквізити яких в основно-
му однакові, а сутність інформації, що в них відображається, є 
схожою. Так, якщо в Україні Акт на оприбуткування тварин – 
ф. ПБАСГ-3, то в Росії – ф. 211-АПК, а падіж, забій, вимушену 
прирізку оформлюють відповідно в нас Актом на вибуття поточ-
них біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) 
(ф. № ПБАСГ-6) та Актом на вибуття тварин і птиці (ф. № 220-
АПК) в Російській Федерації.  

Проаналізувавши оцінювання біологічних активів, можна 
зробити висновок, що порядок їх оцінки в Росії, Молдові та 
Україні відрізняється: 1) у Російській Федерації біологічні активи 
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обліковуються або по фактичній собівартості, або по справедли-
вій вартості за мінусом очікуваних витрат на продаж; 2) в Мол-
дові довгострокові біологічні активи оцінюються за первісною 
вартістю, а поточні – за нормативною (плановою) собівартістю, 
яка в кінці року доводиться до фактичної; 3) в Україні при перві-
сному визнанні біологічні активи оцінюються за справедливою 
вартістю за мінусом витрат на місці продажу.  

На нашу думку, найбільш прийнятним є варіант оцінки бі-
ологічних активів, який закріплено в проекті ПБО .../06 «Облік 
біологічних активі і сільськогосподарської продукції».  Вважає-
мо, що сільськогосподарським підприємствам доцільно надати 
можливість вибору достовірнішої з двох оцінок – за фактичною 
собівартістю, або за справедливою вартістю і пропонуємо внести 
відповідні зміни до П(С)БО 30.  

Методика визначення фінансових результатів сільськогос-
подарських підприємств вітчизняним ПСБО 30 та російським 
ПБУ 01 не відрізняються. Прибуток визначається як виручка від 
реалізації продукції з додаванням іншого операційного доходу, 
до складу якого включається дохід від первісного визначення 
собівартості продукції та різниця у вартості активів на кінець і 
початок звітного періоду. Вважаємо, що П(С)БО 30 необхідно 
доопрацювати таким чином, щоб фінансові результати сільсько-
господарські підприємства визначали на стадії процесу реаліза-
ції, а не виробництва. 

Провівши аналіз облікового відображення біологічних    
активів у вищезгаданих країнах, можна встановити подібні та 
відмінні риси організації їх обліку. Схожість проявляється у ви-
значенні активів, порядку документування, а також визначення 
фінансових результатів. Відмінність полягає у класифікації, ра-
хунках, нормативних документах, що регулюють питання обліку, 
порядку оцінки цих активів.  

Подальші дослідження зарубіжного досвіду облікового ві-
дображення операцій з біологічними активами забезпечить мож-
ливість перейняти позитивний досвід ведення їх обліку, що спри-
ятиме ефективному управлінню підприємством. 
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ФОРМУВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У КОН-
ТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН 

 

Двадцять перше століття, з поміж іншого, характеризується 
активізацією процесів боротьби за вичерпні ресурси планети, що 
стає помітнішою на фоні зниження економічної безпеки країн. 
Під економічною безпекою прийнято розуміти такий стан госпо-
дарства країни, при якому відсутні або без серйозних наслідків 
можуть бути ліквідовані будь-які загрози розвитку економіки, 
життєвому рівню населення за умов збереження соціально-
політичної стабільності та дотримання правил демократичного 
суспільства. 

Ланцюгова реакція, що відбувається у результаті загост-
рення загальноекономічних проблем розвитку держав світу, по-
роджує необхідність пошуку правил співіснування та партнерст-
ва заради подальшого поступального розвитку та збереження 
миру. 

Партнерськими відносинами можна вважати процес ство-
рення, підтримання і розширення тісної співпраці між держава-
ми, суб’єктами господарювання та фізичними особами, що базу-
ються на принципах бізнесу, ділової етики, порядності, моралі та 
спільних духовних і суспільних цінностях. 

Багаторівневі складні взаємодії (відносини) на рівні дер-
жав, регіонів та підприємств реалізується через трансакції, що 
являють собою безперервний процес діяльності суб’єкта госпо-
дарювання, що проявляється у внутрішніх та зовнішніх взаємо-
відносинах, що включає дії, які передують угоді, саму угоду, її 
укладення, договірне обслуговування, контроль і коректування 
дій.  

У перекладі із латинської трансакція означає договір або ж 
угода. Термін можна ототожнювати із банківською, економіч-
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ною, політичною, юридичною домовленістю, договором що    
супроводжується взаємними поступками.  

Вперше наукове тлумачення термін "трансакція" отримав 
завдяки працям Дж. Комонса, який зазначав, що "трансакція – це 
не обмін товарами, а відчуження і присвоєння прав власності і 
свобод, створених суспільством". Представник неоінституціона-
льного напрямку О. Вільямсон називав трансакцією "перетин 
товаром або послугою технологічно відокремлених частин виро-
бничого процесу". Вітчизняний науковець С. Архієрєєв вважає, 
що трансакція передбачає передачу товарів, опосередковану уго-
дою стосовно обміну правами власності, згідно з існуючими сус-
пільними.  

Ускладнення соціально-економічних та політичних проце-
сів розширює значення поняття трансакції та дає можливість йо-
го використання в усіх сферах життя. 

Проте, виникає питання чи будь які відносини, взаємодії, 
трансакції протікають у дусі партнерства (рис. 1). 

Обов’язковими взаємодіями на ринку є відносини підп-
риємства з державними інституціями (управліннями, радами, 
інспекціями, фондами та ін.). Вимушені виникають у результа-
ті ситуацій, що продиктовані судовими справами, виконавчи-
ми діями, прокурорськими запитами та ін. Договірні взаємодії 
– це форма документального закріплення співпраці між контра-
гентами (предмета договору, взаємних прав та обов'язків, наслід-
ків порушення домовленостей). Вони опосередковують взаємини 
в процесі праці, виробництва і реалізації продукції чи надання 
різноманітних послуг. Переважну більшість документально офо-
рмлених взаємовідносин у підприємництві становлять договори 
щодо внутрішньогосподарської та зовнішньоекономічної діяль-
ності. Решта господарських чи інших взаємин оформляється у 
вигляді договорів (контрактів, угод) щодо підрядних послуг, тру-
дових відносин, страхування, розрахунків і кредитування. Парт-
нерські відносини є найвищим рівнем співпраці контрагентів, 
що базуються на високому рівні безпеки інтересів сторін, про-
зорості середовища взаємодії та спільній меті. 
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Рис 1. Умови переходу взаємодій до партнерства 

Варто зауважити, що партнерськими можна вважати будь-
який вид взаємодій за умов, що вони базуються на необхідних 
умовах: досягнення консенсусу, добросовісності співпраці, неза-
ангажованості сторін, відсутності опортунізму, прозорості сере-
довища співпраці та ін. 

Крім того, варто відмітити, що сьогодення акцентує ува-
гу і на виділення внутрішніх партнерів – осіб, що беруть 
участь в управлінні підприємством, є членами трудового коле-
ктиву, або ж являються його акціонерами. 

Питання комерційної таємниці, внутрішніх управлінсь-
ких стратегій, довгострокового планування заставляє виділяти 
із загальної маси причетних до суб’єкта господарювання осіб 
внутрішніх партнерів – тобто тих, хто розуміє філософію фір-
ми, вболіває за кінцевий результат роботи, глибоко знає особ-
ливості технологічного процесу та управління. І що важливо, 
таким партнером може бути як управлінець так і виробничник. 

Недосконалості економічних взаємодій учасників на ринку, 
здебільшого породжені недоліками державної політики та існу-
ванням можливостей порушення добросовісного і законного  

Взаємодії на ринку 

Обов’язкові 

Вимушені 

Договірні 

Досягнення консенсусу, добросовісність 
співпраці, незаангажованість сторін, від-
сутність опортунізму, прозорість середо-

вища співпраці та ін. 

ПАРТНЕРСТ-
ВО 
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внутрішнього та зовнішнього втручання у закономірні процеси 
функціонування підприємств, галузей, регіонів - є невичерпним 
джерелом трансакційних витрат. Варто зауважити, що при       
визначені відносин як партнерські - такі витрати значно знижу-
ються у противному випадку - зростають. 

Питання розширення партнерських відносин та мінімізації 
трансакційних витрат, що безумовно мають місце на мікро – і 
макро рівні підприємства, актуалізують роль міжнародних стан-
дартів фінансової звітності, яким відводиться роль ефективного 
інструменту підвищення прозорості і зрозумілості інформації, 
яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює дос-
товірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зо-
бов’язань, яка, у свою чергу, надає можливість об’єктивно розк-
ривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих 
суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності з метою 
забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення від-
повідних управлінських рішень. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІ-
ДПРИЄМСТВА 

 
Ринкові відносини та ускладнення умов функціонування 

підприємств зумовили необхідність реформування бухгалтерсь-
кого обліку в Україні. Внаслідок цього з зарубіжної практики 
залучається велика кількість якісно нових понять та явищ, до 
яких належить і облікова політика підприємства. Ефективне    
функціонування таких явищ передбачає не лише їх механічне 
перенесення у вітчизняну практику. Вкрай необхідним є дослі-
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дження механізму функціонування, можливостей адаптації до 
української дійсності. Так, процесу впровадження того чи іншого 
інструменту повинна передувати ґрунтовна аналітична робота, 
проте динамізм процесів реформування зумовлює сучасний стан 
– відсутність відчутного ефекту від більшості запозиченого із 
зарубіжної практики. 

Розвиток ринкових відносин та особливості діючого законо-
давства України суттєво впливають на зростання рівню ризику 
господарської діяльності. Тому, забезпечення фінансової стійкості 
визначається як одне з головних завдань функціонування підпри-
ємства. Досвід країн з розвиненими ринковими відносинами засві-
дчує, що вміло сформована облікова політика є важливою складо-
вою механізму управління підприємницькою діяльністю. Саме 
вона забезпечує ефективну фінансово-господарську діяльність пі-
дприємства, а також максимальний ефект від ведення обліку. 

Дослідження проблем облікової політики підприємства 
знайшли своє відображення в працях таких науковців, як Білу-
ха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Лінник В.Г., Пушкаря М.С., Бондарен-
ка О.М., Сисоєва І.М., Корчагіна В.Г., Сопко В.В. та інші, що пі-
дкреслює актуальність та важливість даної теми, проте низка пи-
тань залишаються невирішеними, серед яких методологія та осо-
бливості формування облікової політики підприємства. 

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні" "облікова політика – сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємс-
твом для складання та подання фінансової звітності" [1]. Однак, 
слід зазначити, що жодним нормативним документом (окрім 
П(С)БО 1, де згадуються принципи оцінки статей звітності, через 
які має розкриватися облікова політика) не конкретизовано сут-
ність зазначених принципів, методів і процедур облікової політи-
ки. Відповідно, кожен бухгалтер-практик встановлює їх склад на 
власний розсуд. Тобто, законодавче визначення облікової полі-
тики породжує плутанину при її розробці.  

Крім того, на сьогоднішній день в Україні не існує єдиного 
нормативного документа, яким би було врегульовано зміст облі-
кової політики, порядок її оформлення, затвердження та внесення 
змін. Так, з цього питання Міністерством фінансів України було 
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видано лист "Про облікову політику" [2], але серйозних методи-
чних рекомендацій, окрім загальних положень та неповного пе-
реліку елементів облікової політики для стандартів, чинних на 
момент видання згаданого листа, він не містить. 

Аналізу діючої нормативно-законодавчої бази з питань об-
лікової політики показує, що визначена облікова політика офор-
млюється документально у вигляді Наказу про облікову політи-
ку, який передбачає в основному такі розділи: 1. Організація ро-
боти бухгалтерської служби; 2. Методика бухгалтерського облі-
ку; 3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку [3, 
C. 13].  

Хоча, законодавчо затвердженої форми наказу про обліко-
ву політику не існує. Наказ складається в довільній формі, відпо-
відно до діяльності підприємства, форми власності, цілей підпри-
ємства. 

Однак, з огляду на необов’язковість документального відо-
браження облікової політики підприємства, що ним фактично 
застосовується, відсутності чіткої визначеності змісту даного до-
кумента, на практиці існує формальний підхід до розробки 
останньої або взагалі відсутній документ щодо облікової політи-
ки підприємства. 

В міжнародній практиці для нормативного регулювання 
питань обрання та застосування облікової політики, відображен-
ня внесених до неї змін та розкриття такої інформації у фінансо-
вій звітності передбачено використання окремого стандарту – 
МСБО 8. Аналогічну практику доцільно впровадити і в Україні 
[5, C. 7]. 

Важливо зазначити, що під час формування облікової полі-
тики підприємство згідно Закону України та П(с)БО повинні вра-
ховувати такі фактори як: форма власності та організаційно-
правова форма підприємства; галузева приналежність або вид 
діяльності; обсяги діяльності, чисельність працівників і т. д.; сис-
тема оподаткування; ступінь свободи діяльності в ринкових умо-
вах; стратегія фінансово-господарського розвитку; наявність ма-
теріальної бази; система інформаційного забезпечення підприєм-
ства; рівень кваліфікації кадрів; система матеріального стимулю-
вання підприємства [4, С. 15]. 
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Тобто формування облікової політики, враховуючи вище 
зазначене, сприяє уникненню помилок у фінансовій звітності, 
особливо якщо підприємство складається з значної кількості 
структурних підрозділів, тому формування методики облікової 
політики актуальне. Проте необхідно пам’ятати, що при складан-
ні облікової політики можна керуватися не тільки професійним 
судженням, але й існуючим законодавством. 

Отже, питання, які виникають безпосередньо при розробці 
та реалізації облікової політики, так чи інакше, стосуються нор-
мативної бази: по-перше, через обмеженість нормативної бази [3, 
C. 16]. Існуюче бухгалтерське законодавство, яке визначає прин-
ципи, методи, прийоми бухгалтерського обліку досить вузько 
направлене, що не дозволяє вирішити велику кількість питань за 
допомогою облікової політики. По-друге, в існуючій норматив-
ній базі відсутні рекомендацій щодо відображення в обліку і зві-
тності окремих господарських ситуацій - рішення, які прийма-
ються на підприємстві не мають об’єктивного підґрунтя, не всі 
питання можуть вирішуватися за допомогою облікової політики, 
оскільки не входять до її завдань.  

Вибираючи той чи інший метод обліку в обліковій політиці 
необхідно враховувати раціональність ведення бухгалтерського 
обліку, тому доцільно спочатку розробити план певних наслідків 
застосування різних варіантів. 

Узагальнюючи вище наведене, на підприємстві формувати 
облікову політику необхідно поетапно, враховуючи на кожному 
етапі такі питання: визначення завдань використання об’єктів 
бухгалтерського обліку, щодо яких буде розроблена облікова по-
літика; ретельне дослідження та оцінка факторів, які впливати-
муть на здійснення вибору принципів, методів ведення бухгал-
терського обліку та складання фінансової звітності; ідентифіка-
ція даних принципів та методів з умовами діяльності підприємс-
тва та запитами користувачів звітної інформації; та, звісно, на 
останньому етапі безпосередньо оформлюється дана облікова 
політика відповідно до вимог.  

Також є актуальним питання удосконалення облікової по-
літики, особливо з урахування МСФЗ. Воно має рухатися шля-
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хом актуалізації облікової політики, тобто приведення її у відпо-
відність із законодавством, що змінюється та бізнесовими проце-
сами, та підвищення її якості по таких критеріях, як економічна 
доцільність, повнота, неупередженість облікової політики, несу-
перечливість законодавчій базі, раціональність методів обліку, 
відповідність цілям компанії та автоматизації обліку. 

Саме на керівників підприємства покладають відповідаль-
ність за формування облікової політики, проте на цьому завдання 
керівника не обмежуються. Керівництво повинне постійно здійс-
нювати контроль за дотриманням облікової політики, а також її 
вдосконалювати, що потребує додаткового навчання осіб, які ві-
дповідальні за застосування облікової політики. 
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МОДИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОХОЛДИНГУ 

 
Діяльність будь-якого холдингу чи холдингової компанії 

має бути керованою. Через це великого значення набуває розви-
ток змісту та підвищення ролі всіх функцій управління, які вико-
ристовуються в умовах діяльності інтегрованих груп. Консолідо-
ваний облік і звітність мають забезпечити потреби системи 
управління в холдингових компаніях.  

Побудова системи консолідованого обліку і звітності, які 
відповідають потребам системи управління в холдингових ком-
паніях, передбачають необхідність переосмислення таких важли-
вих положень бухгалтерського обліку як предмет, метод, зміст 
функцій, які він виконує та ін. Провівши аналіз теоретичних і 
методологічних основ консолідованого обліку та звітності, які 
відображені в працях вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, 
з’ясовано, що на сьогодні відсутнє єдине розуміння  функцій які 
він виконує в управлінні холдингом.  

В умовах функціонування холдингових компаній правомі-
рно виникає питання про модифікацію предмета консолідованого 
бухгалтерського обліку і звітності. Необхідно визначити предмет 
з позиції ролі облікової системи в інформаційному забезпеченні 
управління холдинговою компанією в цілому. Інтеграційні про-
цеси дозволяють вважати предметом консолідованого обліку та 
звітності господарську і фінансову діяльність взаємопов’язаних 
організацій, які входять до складу холдингової групи, як єдиного 
економічного об’єкту. 

В умовах функціонування інтегрованих формувань інфор-
маційна функція обліку значно розширюється. Консолідований 
облік і звітність мають задовольняти інформаційні потреби ши-
рокого кола користувачів як внутрішніх так і зовнішніх. Зовнішні 
користувачі, по відношенню до холдингу, за інформацією консо-
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лідованої фінансової звітності роблять оцінку фінансового стану 
холдингу як єдиної економічної одиниці. Інвестори компанії 
вкладають капітал на довгостроковій основі і приймають участь 
в управлінні (шляхом формування структури і органів управлін-
ня, системи контролю і так далі). Управління дочірніми підпри-
ємствами інвестори здійснюється опосередковано – через фінан-
сові вкладення холдингів в дочірні організації. 

Власники при використанні консолідованої звітності мають 
за ціль оцінити вірогідність зростання інвестованого капіталу та 
ризик його втрати, можливість генерування капіталізованого до-
ходу, а також рівень стабільності і регулярності отримання при-
бутку. Дані консолідованого обліку мають забезпечувати отри-
мання інформації про ефективність взаємодії внутрішньо холди-
нгових структур та підрозділів. 

Потреба інформаційного забезпечення в середині холдингу 
зумовлює появу нових функцій обліку: комунікаційної, оціноч-
ної, соціальної, екологічної і т.п. Однією з нових рис бухгалтер-
ського обліку, яка необхідна для раціональної взаємодії між 
окремими організаціями є комунікаційна функція. Вона проявля-
ється при взаємному контролі виконання договірних відносин 
всередині холдингу, прийняття рішень про взаєморозрахунки 
тощо. Оціночна функція обліку реалізується шляхом порівняння 
затрат-результатів, оцінки ефективності діяльності окремих ор-
ганізацій та компанії в цілому, розрахунку трансфертних цін то-
що. Соціальна функція важлива при формуванні різних резервів і 
витрат соціального характеру. Екологічна функція здійснюється 
при формуванні резервів, призначення яких покриття екологіч-
них затрат і формування даних про інвестиції в природоохоронну 
діяльність. При цьому в основу моделі побудови цієї системи 
мають бути закладені можливості використання не лише показ-
ників форм зовнішньої звітності, але і системи рахунків внутріш-
ньої звітності і т.п. 

Отже, в обліковій науці не склалась поки що єдина конце-
пція консолідованого обліку і звітності, оскільки організація кон-
солідованого обліку в кожній холдинговій компанії унікальна і 
багато в чому визначається особливістю структури і системою 
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управління. Разом з тим необхідно виділити основні поняття, які 
б дозволили ідентифікувати частину інформаційної системи, як 
систему консолідованого обліку. Інформація, яка формується в 
системі консолідованого обліку має призвести до підвищення 
якості прийнятих управлінських рішень та зростання соціально-
економічної ефективності функціонування підприємств, які вхо-
дять до складу холдингової групи. 
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ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В АКЦІОНЕРНИХ  
ТОВАРИСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Розвиток ринкових відносин в агропромисловому 

комплексі України обумовив відродження і правове закріплення 
різних форм власності. В умовах аграрної реформи набуває 
актуальності дослідження процесів функціонування акціонерних 
товариств як об’єктів приватно – корпоративної власності.  

Основою ринкової економіки є відносини власності, які в 
сучасній системі бухгалтерського обліку виражені категорією 
"власний капітал". В нових умовах суспільно-економічних 
відносин фінансово-власницька концепція розвитку акціонерних 
товариств агропромислового комплексу займає ключове місце і 
першочергове завдання полягає у забезпеченні власників та 
потенційних інвесторів достовірною інформацією щодо 
наявності й руху власного капіталу підприємства. Тому на сучас-
ному етапі розвитку підприємств акціонерної форми власності 
виняткове значення мають вдосконалення методики обліку влас-
ного капіталу, а також визначення ринкової вартості власного 
капіталу шляхом застосування всіх доступних підходів і методів 
оцінки. 

У розробку теоретичних і методичних питань відносин 
власності, зокрема трансформації власності та реструктуризації 
підприємств агропромислового комплексу, значний внесок зро-
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били українські вчені: В.Я. Амбросов, М.Я. Дем’яненко, 
Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.М. Онищенко, П.Т. Саблук, 
В.В. Юрчишин. Проблеми обліку власного капіталу та його по-
будови в новостворених підприємствах досліджували у своїх 
працях: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Жук, 
В.М. Добровський, О.О. Канцуров, Г.Г. Кірейцев, М.С. Пушкар, 
В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Л.К. Сук та інші автори. 
Проте у працях цих учених ще не склалося єдиної думки щодо 
методики відображення в обліку формування й руху власного 
капіталу та його складових, що вимагає більш глибокого 
дослідження. 

Вивчення теоретичних положень і практики бухгалтерсь-
кого обліку власного капіталу акціонерних товариств агропроми-
слового комплексу дозволило виявити неузгодженість ряду про-
блем, а саме: нормативного забезпечення функціонування 
акціонерних товариств, формування статутного капіталу на етапі 
першої та додаткової емісії, неоднозначність щодо джерел фор-
мування додаткового й резервного капіталу, особливостей 
облікового відображення складових власного капіталу в 
облікових регістрах, на рахунках бухгалтерського обліку та у 
фінансовій звітності. Наслідком цього є неточність термінології 
та структури власного капіталу акціонерного товариства, 
недостатність і фрагментарність сучасної моделі його обліку, що 
не може забезпечити ефективний контроль за формуванням дже-
рел власних коштів акціонерів та їх використанням.   

Розвиток акціонерних товариств, виникнення фондового 
ринку формують потребу в новій послузі - оцінці майна та на її 
основі визначення ринкової вартості власного капіталу 
підприємства. Як відомо, в обліку власний капітал класифікується 
як сума активів товариства за винятком його зобов'язань. У такому 
розумінні власний капітал має залишкову природу, і його величи-
на передбачає вирішення питання оцінки активів і зобов'язань. За-
лишковий (майновий) підхід до оцінки власного капіталу товари-
ства являє собою відповідність концепції підтримки (збереження) 
капіталу, що базується на понятті чистих активів – матеріальному 
відображенні власного капіталу товариства.  
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Рис. 1. Схема алгоритму збереження власного капіталу [1] 
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акціонерного капіталу, що підвищить зацікавленість до нарощу-
вання показників господарської діяльності (рис. 1). 

Практичне значення одержаних висновків полягає у 
можливості використання деяких положень для подальшого про-
ведення наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку 
власного капіталу. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ  

НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
 
Одним з головних принципів побудови фондового ринку є 

принцип прозорості і відкритості. Реалізація принципу 
прозорості і відкритості передбачає надання інвесторам повної та 
доступної інформації щодо умов випуску та обігу цінних паперів 
підприємства, даних про його фінансово-господарську 
діяльність, що здійснюється через створену систему звітності 
учасників фондового ринку.  

В умовах прискореної інтеграції країни у світову економіку 
актуальним на сьогодні є питання щодо реформування системи 
звітності емітентів цінних паперів взагалі, а перспектива виходу 
крупних агробізнесових структур на ринок ІРО, потреба задово-
льнити інвестора в інформації щодо діяльності аграрного бізнесу, 
зумовлює закономірну необхідність підвищення прозорості та 
розкриття інформації про емітентів цінних паперів і в аграрному 
секторі економіки. Прозорість та відкритість діяльності напряму 
впливають на рівень капіталізації будь-яких підприємств. 
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Інвестори та користувачі фінансової інформації різних кра-
їн світу прагнуть мати прозору, зрозумілу, надійну та узгоджену 
інформацію, інформацію, яка б в повній мірі розкривала діяль-
ність суб’єктів господарювання та створювала достовірну базу 
для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка б 
надавала можливість об’єктивно оцінювати не лише їх потенціал 
та ухвалювати відповідні управлінські рішення, а й оцінювати 
існуючі фінансові ризики. Вирішенням даної проблеми є впрова-
дження та застосування єдиних міжнародних стандартів.  

Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) 
є ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілос-
ті інформації. Принципи, які закладені в порядок формування 
звітності на основі МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною 
відобразити реальний майновий стан підприємства. МСФЗ якісно 
впливають на можливості керівництва в області управління підп-
риємством і надають значні переваги перед конкурентами, вони 
значно розширюють можливість щодо залучення додаткових 
джерел капіталу та надають доступ до інформації про фінансовий 
стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструмента-
рієм при їх виборі. 

Серед позитивних сторін застосування МСФЗ для емітентів 
цінних паперів є: можливість залучення іноземних інвестицій і 
позик, а також виходу на зарубіжні ринки; забезпечення порів-
нянності звітності з іншими організаціями, в т.ч. іноземними; 
прозорість та надійність інформації, що забезпечує більшу довіру 
з боку потенційних партнерів та інвесторів. 

Суттєвим кроком на шляху до реалізації поставлених за-
вдань щодо впровадження та застосування МСФЗ в Україні є пі-
дписання у червні 2011 року Закону України "Про внесення змін 
до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-
ність в Україні", який набирає чинності з 1 січня 2012 року в час-
тині складання фінансової звітності та консолідованої фінансової 
звітності зокрема публічними акціонерними товариствами за мі-
жнародними стандартами. 

З метою запровадження МСФЗ на фондовому ринку Украї-
ни, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) на виконання частини шостої ст. 40 Закону Укра-
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їни "Про цінні папери та фондовий ринок" затвердила "Порядок 
розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних то-
вариств на основі МСФЗ" (Рішення Комісії від 31.11.2010 р. 
№ 1780) та видала інформаційний лист "Щодо розкриття на фон-
довому ринку інформації про діяльність публічних акціонерних 
товариств на основі МФСЗ" (Рішення Комісії від 31.03.2011 р. 
№ 378). 

Відповідно до вищезазначеного порядку, розкриття інфор-
мації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі 
МСФЗ здійснюється додатково до інформації, яка розкривається 
відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів", затвердженого рішенням Комісії від 
19.12.2006 р. № 1591, шляхом розміщення на власній веб-
сторінці у мережі Інтернет та розміщення в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії відповідно до рішення Комісії 
від 21.12.2006 р. № 1658 "Про затвердження Положення щодо 
порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на 
фондовому ринку, з особою, уповноваженою Комісією на розмі-
щення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії про ринок цінних паперів". 

Таким чином, на відміну від попередніх років, коли розк-
риття інформації емітентами цінних паперів на основі МСФЗ (рі-
чної та квартальної) здійснювалось за наявності останньої за ба-
жанням емітента, починаючи із звітності за 2011 рік, для публіч-
них акціонерних товариств, розкриття інформації про свою дія-
льність на основі міжнародних стандартів фінансової звітності є 
обов’язковим і здійснюється щорічно у строк не пізніше 30 квіт-
ня року, наступного за звітним. 

До складу інформації про діяльність публічних акціонер-
них товариств на основі МСФЗ, яку необхідно розкрити додатко-
во обов’язково включається аудиторський висновок. За бажан-
ням товариства додатково може розкриватись проміжна фінансо-
ва звітність, складена за МСФЗ. 

Отже, здійснено перший крок щодо впровадження та за-
стосування МСФЗ на фондовому ринку України, що сприятиме 
поліпшенню інвестиційного клімату в Україні та залученню інве-
стицій до економіки країни. 
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Господарська діяльність суб’єкта підприємства направлена 

на отримання прибутку. Прибуток – сума доходу, на яку доходи 
перевищують пов’язані з ними витрати [1]. Дохід, у відповідності 
до П(С)БО 1 "Загальні вимого до фінансової звітності", П(С)БО 3 
"Звіт про фінансові результати", П(С)БО 15 "Дохід", визнається 
за умови збільшення активу чи зменшення зобов’язання, що зу-
мовлює зростання власного капіталу.  

Розглядаючи Податковий кодекс України, відмітимо, що 
доходом є будь-який отриманий дохід у вигляді: 

- процентів, дивідендів, роялті та видів пасивних доходів; 
- доходів від надання в оренду (користування) та продажу 

майна; 
- доходів від відчуження корпоративних прав, цінних па-

перів тощо; 
- доходів отриманих у вигляді внесків та премій на страху-

вання та перестрахування ризиків та інші доходи [3]. 
Отже, доходом є всі грошові надходження протягом звітно-

го періоду. 
Фермерське господарство в процесі реєстрації господарсь-

ких процесів часто керується Методичними рекомендаціями з 
організації та ведення бухгалтерського обліку Селянськими (фе-
рмерськими) господарствами № 189. Стаття 7 яких регулює облік 
доходів та витрат. До складу доходів вказівками рекомендовано 
включати: 

- виручку від реалізації продукції, товарів, матеріалів і ос-
новних засобів, виконання робіт та надання послуг на сторону; 

- суми, одержані від інших господарств як дохід на вкладе-
ний пай, придбані акції і сертифікати; 
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- відсотки за зберігання грошей на рахунках у банку тощо. 
Фінансовий результат розраховують як різницю між дохо-

дом та витратами. До одержаного результату додають (відніма-
ють) різницю між вартістю незавершеного виробництва, товарно-
матеріальних цінностей, продукції і молодняку тварин на кінець 
року та вартістю незавершеного виробництва, товарно-
матеріальних цінностей, продукції і молодняку тварин на поча-
ток року та зменшується на суму витрат за рахунок прибутку [4]. 

Розгляду підлягає питання корегування фінансового ре-
зультату на величину зміни вартості залишків готової продукції 
та поточних біологічних активів. Адже, залишок готової продук-
ції лише у вигляді виручки від реалізації в наступному звітному 
періоді може бути віднесений до складу доходу підприємства. А 
поточні біологічні активи це тимчасова стадія активу, яка в най-
ближчий час перетвориться або на основний засіб, або на сільсь-
когосподарську продукцію. Остання в свою чергу, знову ж таки, 
в майбутньому перетвориться на дохід як виручка від реалізації. 

Збільшуючи обсяг доходу у звітному періоді на суми таких 
залишків фермерське господарство безпідставно завищує розмір 
доходу в звітному періоді, адже фактично виручку від реалізації 
готової продукції він отримає в наступному звітному періоді чи 
пізніше, в разі реалізації готової продукції. 

Враховуючи той факт, що переважна більшість фермерсь-
ких господарств спеціалізується на вирощуванні продукції рос-
линництва, а реалізацію продукції якої найвигідніше підприємст-
ву здійснювати по весні то можна відмітити, що на кінець звітно-
го року обсяги доходу суттєво завищені. Звісно, що на систему 
оподаткування це не впливає оскільки, як правило, фермерські 
господарства є платниками фіксованого сільськогосподарського 
податку, а обсяг доходу до бази оподаткування немає ніякого ві-
дношення. Але в кінці року фермер та члени його претендують 
на частку доходу у відповідності до бази визначеної статутом.  

Ми пропонуємо наступну формулу формування доходів: 
Д = Зпзп Д+ Д зп. – В зп – В з пр         (1), 
де: Д – дохід; 
З пзп Д - залишок доходу на початок звітного періоду; 
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Д зп – дохід за звітний період за видами; 
В вп. – витрати звітного періоду; 
В з пр. – витрати за рахунок прибутку. 
 
Таким чином скорегований (остаточний) фінансовий ре-

зультат відображається у Звіті про фінансові результати (форма 
№ 2-м ) в графі 130 "Фінансовий результат до оподаткування".  

Дохід зменшують на суму витрат що використані на сплату 
податків, благодійні цілі, вартість спожитих товарно-
матеріальних цінностей та продукції сім’єю фермера та на пок-
риття збитків минулих років, що виявлені в поточному тощо.  

Отже, процес формування фінансових результатів є досить 
важливим обліковим процесом. Тому обираючи методику обчис-
лення якого необхідно дотримуватися, як методичних вказівок 
так і враховувати податкове законодавство та нормативно-
правові акти, що регулюють систему бухгалтерського обліку. 
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ЗВІТНОСТІ 
 
Тенденції, що відбуваються в сучасному світі, свідчать про 

еволюцію бухгалтерського обліку, направлену на пошук більш 
адекватних теоретичних та практичних підходів до облікового 
відображення фактів господарської діяльності. Найбільш перспе-
ктивними в цьому відношенні є міжнародні стандарти фінансової 
звітності, саме тому поступовий перегляд положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку з ціллю їх зближення до МСФЗ є найбільш 
оптимальним шляхом представлення користувачам звітності. 

В науковій літературі існують різні точки зору щодо цілей 
та задач, точок дотику, форм та складу вихідної інформації фі-
нансового та управлінського обліку. Тому, виникає об’єктивна 
необхідність встановити межі інформаційних просторів двох са-
мостійних підсистем бухгалтерського обліку та можливість взає-
мозв’язку фінансової та управлінської звітності з метою задово-
лення потреб різних користувачів.  

В умовах ринкової економіки бухгалтерська звітність гос-
подарюючих суб’єктів є одним з основних засобів комунікації і 
важливим елементом інформаційного забезпечення управління. 
Звітність є результативною ознакою кожного етапу диференціації 
обліку, виконуючи цільові установки управлінської підсистеми 
та забезпечуючи комунікацію між користувачами інформації та 
обліковою системою. Користувачі звітності відіграють значну 
роль в процесі диференціації бухгалтерського обліку на фінансо-
вий та управлінський, адже без диференціації їх цілей та запитів 
не було б об’єктивної причини для виділення цих видів в окремі 
підсистеми. В цілях формування окремих показників звітності, 
необхідно виявити та вивчити специфіку інформаційних потреб 
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зацікавлених користувачів. Користувачі інформації відрізняють-
ся за рівнем зацікавленості, при цьому інтереси в них можуть 
бути схожі, проте вимоги до об’єму та ступінь суттєвості пред-
ставлених їм показників різним. Зазвичай джерелами інформації 
для формування управлінської звітності є дані фінансового облі-
ку та нефінансова інформація. Слід зазначити, що чим вище в 
ієрархії управління знаходиться керівник, тим більше він корис-
тується даними саме фінансового обліку, так як його інтереси та 
набір рішень наближається до зовнішніх користувачів. 

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.  
Звітність завжди і у всіх формах надає інформацію для управлін-
ня, питання лише в ступені корисності для певних цілей і запитів. 
Фінансова звітність використовується для внутрішньогосподар-
ського управління в межах тієї інформації, яка формується згідно 
вимог національних стандартів бухгалтерського обліку. Пробле-
мою є розтягнута в часі періодичність її подання та недостатність 
оперативної інформації для управлінців різного ієрархічного рівня.  

Якісні характеристики фінансової звітності визначають її 
корисність для користувачів. Всі наведені характеристики в 
МСФЗ є важливими і для управлінського обліку та складеної на 
його основі звітності: зрозумілість, доречність, суттєвість, прав-
диве відображення, пріоритет сутності над формою, повнота. 
Проте, не всі вони повністю сумісні з вимогою оперативності. 
Так, управлінська звітність може містити більшу кількість поми-
лок і неточностей, адже для прийняття певного ряду управлінсь-
ких рішень достатньо аналізу тенденцій або окремих фактів від-
хилення.  

Якщо порівняти об’єм інформації, що є в управлінській 
звітності та звітності за МСФЗ, то видно значну відмінність. Ме-
неджерам підприємства потрібно набагато більше інформації, 
чим зовнішнім користувачам. Управлінська звітність повинна 
містити ту ж саму інформацію, але в більш детальному вигляді 
(наводяться дані в натуральних одиницях, в розрізі видів продук-
ції, за центрами відповідальності тощо).  
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При складанні управлінської звітності за МСФЗ слід вра-
ховувати, що міжнародні стандарти визначають загальні правила 
підготовки та представлення звітності, а не конкретні методики 
збору та обробки  інформації. Розуміння стандартів керівником 
підприємства та менеджерами дозволяє підвищити якість управ-
лінської звітності і результативність прийнятих на її основі рі-
шень, але процедури збору і обробки інформації є прерогативою 
спеціалістів самого підприємства. 

Таким чином, система фінансового обліку, на основі якої 
формується зовнішня звітність, не в змозі повністю задовольняти 
потреби зацікавлених користувачів при прийнятті управлінських 
рішень, тому слід використовувати інформацію, що підготовлена 
в межах управлінського обліку. При цьому якість представленої 
інформації буде значно вищою, якщо використовувати для її під-
готовки вимоги та принципи МСФЗ. Мається на увазі, не повно-
масштабний перехід ведення управлінського обліку та форму-
вання на його основі звітності згідно вимог та принципів МСФЗ, 
а впровадження окремих елементів та підходів, так званих "зон 
конвергенції" – зон сходження принципів і підходів, які забезпе-
чать формування окремих показників, які неможливо достовірно 
та об’єктивно визначити в межах ведення фінансового обліку. 

Важливим моментом при підготовці звітності згідно з 
МСФЗ є відповідність форм зовнішньої та внутрішньої звітності. 
"Вкладеність" управлінської звітності в фінансову звітність підп-
риємства забезпечує єдине розуміння показників як зовнішніми 
так і внутрішніми користувачами. 
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ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ 

 
Намір законодавчо врегулювати порядок застосування мі-

жнародних стандартів в Україні задекларований Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 911-р "Про схва-



 222

лення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності в Україні" [4] врешті реалізовано на практиці. З 
01.01.2012 р. "головний бухгалтерський закон" буде доповнено 
статтею 121 " Застосування міжнародних стандартів", яка пере-
дбачена пп. 3 п. 1 Закону України від 12.05.2011 р. № 3332-VI [3]. 
Відтак визначено перелік підприємств, які зобов’язані з 
01.01.2012 р. складати фінансову звітність та консолідовану 
фінансову звітність за міжнародними стандартами. Решта 
підприємств самостійно визначають доцільність застосування 
міжнародних стандартів для складання фінансової та 
консолідованої фінансової звітності. 

Розглянемо, як зміниться облік власного капіталу 
підприємства з 1 січня 2012 року. 

Перш за все слід зауважити, що облік власного капіталу за-
лежить від організаційно-правової форми підприємства, вимог 
чинного законодавства країни щодо мінімального розміру ста-
тутного, резервного капіталу тощо. 

Основними законодавчими актами, що регулюють облік 
власного капіталу в Україні, є Закони України "Про господарські 
товариства", "Про акціонерні товариства", Цивільний та Госпо-
дарський кодекси, якими визначено мінімальні вимоги щодо 
формування статутного та резервного капіталу підприємства. 
Зміст і форма Звіту про власний капітал і загальні вимоги до роз-
криття його статей визначаються Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". На 
підприємстві основні положення стосовно обліку власного 
капіталу повинні бути викладені в Наказі про облікову політику 
підприємства. 

Основні питання обліку власного капіталу регламентують 
[2]:  

• Концептуальна основа складання та подання фінансової 
звітності - містить виклад концепцій, на яких ґрунтується скла-
дання і подання фінансових звітів зовнішнім користувачам (зок-
рема і концепції капіталу (фінансова і фізична) та збереження 
капіталу). 



 223

• МСБО 1 "Подання фінансових звітів" - встановлює      
загальні принципи подання фінансових звітів загального призна-
чення, включаючи рекомендації з їхньої структури та мінімальні 
вимоги до змісту. 

• МСБО 32 "Фінансові інструменти: розкриття та подан-
ня" - встановлює принципи подання фінансових інструментів як 
зобов'язань або власного капіталу і згортання фінансових активів 
і фінансових зобов'язань. 

При знайомстві з основами МСФЗ саме як з певною облі-
ковою концепцією особливої важливості набувають розуміння і 
трактування поняття капіталу в рамках Принципів складання і 
представлення фінансової звітності (принципи МСФЗ). Це обу-
мовлено тим, що специфічне трактування капіталу міжнародни-
ми стандартами багато в чому визначає методологію обліку кон-
кретних фактів господарської діяльності і підхід до уявлення ка-
ртини фінансового стану організації в її бухгалтерській звітності 
[1]. 

Принципи МСФЗ визначають власний капітал як чисті ак-
тиви, а саме як "залишкову частку в активах підприємства після 
вирахування всіх його зобов'язань". Таке ж визначення власного 
капіталу подано у П(С)БО 1. Виходячи з цього можна зробити 
висновок, що в Україні дотримуються передусім фінансової 
концепції капіталу. 

Фінансова концепція (на відміну від фізичної, що розглядає 
капітал як виробничу потужність) розглядає капітал як інвестовані 
грошові кошти або інвестовану купівельну спроможність, тобто 
капітал є синонімом чистих активів або власності підприємства. 
В Україні під чистими активами розуміють активи за вирахуван-
ням зобов’язань. Чисті активи виражають вартість активів, які 
будуть забезпеченням інтересів кредиторів у випадку погіршення 
фінансового стану підприємств. 

Представлення капіталу в розрізі складових його статей, 
тобто виділення елементів капіталу організації, що 
демонструється в звітності, визначається інтересами 
користувачів бухгалтерської інформації. У Принципах МСФЗ 
наголошується, що хоча капітал і визначений в цілому як залиш-
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кова величина, в  балансі він може розбиватися на підгрупи [1]. В 
Україні основоположна класифікація власного капіталу визначе-
на Планом рахунків (клас 4). 

Що стосується відображення власного капіталу 
підприємства у фінансовій звітності, то МСБО 1 наводить лише 
перелік інформації, яка стосується власного капіталу компанії та 
повинна бути розкрита у Звіті про зміни у власному капіталі. 
Форма звіту міжнародним стандартом не регламентується. В 
Україні Звіт про власний капітал складається за формою, наведе-
ною в додатку до П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" (форма не 
зазнала змін). 

Пояснити таку ситуацію можна наступним чином. По-
перше, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку носять ре-
комендований характер, та не є домінуючими над місцевими по-
ложеннями (стандартами), які регулюють випуск фінансових 
звітів у певній країні. По-друге, в Україні відбувається адаптація 
національної нормативно-правової бази з питань бухгалтерського 
обліку до міжнародних стандартів. А тому, національні П(С)БО 
розробляються з врахуванням облікових підходів, закладених в 
МСФЗ.  

Таким чином, в Україні створено законодавчі та 
організаційні передумови до запровадження міжнародних 
стандартів для складення суб'єктами господарювання фінансової 
звітності. Це дозволить пом’якшити перехід вітчизняних суб’єктів 
господарювання до ведення обліку згідно МСФЗ і є черговим кро-
ком реалізації Стратегії застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності в Україні.  

Подальша адаптація системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності передбачає затвердження нових національних 
П(С)БО для суб'єктів господарювання, які не застосовують 
міжнародні стандарти, а також затвердження положень бухгал-
терського обліку господарських операцій, що не відображені у 
міжнародних стандартах [4].  

Зокрема, на нашу думку, регламентування обліку власного 
капіталу, для забезпечення інформаційних потреб вітчизняних 
користувачів, відбуватиметься з врахуванням національної 
методології, визначеної П(С)БО. Оскільки в МСФЗ викладено де-
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що звужений (рекомендаційний) характер обліку власного 
капіталу, то проблема поставатиме лише у виборі та 
трансформації облікової інформації про рух власного капіталу, 
що сформована за вітчизняною методикою, до потреб та вимог 
іноземних користувачів (зокрема потенційних інвесторів). 
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Становлення інституту власності на землю в Україні 

засвідчує, що реальним власником землі залишається держава. 
Відповідно до статті 13 Конституції України земля, яка знахо-
дяться в межах території України, є об'єктом права власності 
Українського народу. Від імені Українського народу права влас-
ника здійснюють органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування. 
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А.М. Третяк зазначає: "Загальнонародні земельні ресурси 
можуть експлуатуватися безпосередньо державою, у цьому ви-
падку вони стають об’єктом не тільки державної власності, але і 
державного володіння та користування" [3, С. 187]. У ході 
земельної реформи держава здійснила розподіл земельних 
ресурсів та передала їх в експлуатацію приватним (фізичним та 
юридичним) особам. У цьому випадку земельні ділянки стали 
об’єктами приватного володіння, але аж ніяк не приватної 
власності. Адже держава, як первинний власник зобов’язана і має 
право стягувати земельну ренту з власників землі для викори-
стання у своїх інтересах. Таким чином, приватні особи - вторинні 
власники землі є її володільцями стосовно первинного власника - 
держави та власниками стосовно інших приватних осіб.  

Це пояснює той факт, що держава прагне контролювати 
стан головного національного активу – землі та мати прямий 
вплив на користувачів та володільців земельних ділянок. Чинним 
законодавством визначенні вимоги щодо збереження та 
раціонального використання земельних ресурсів, механізми ви-
лучення земельних ділянок у їх власників та користувачів, їх 
відповідальність. 

Зокрема, правові, економічні та соціальні основи охорони 
земель з метою забезпечення їх раціонального використання, 
відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних 
властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового 
покриву та охорони довкілля визначенні Законом України від 
19.06.2003 р. № 962-IV "Про охорону земель".  

Порядок проведення моніторингу земель встановлено По-
становою Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 р. № 661 
"Про затвердження Положення про моніторинг земель". Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. № 1048 вне-
сено зміни до Положення про моніторинг земель та визначено, 
що моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського при-
значення проводиться Держземагентством відповідно до за-
твердженого ним положення1. 

                                                 
1 На даний час чинним залишається Положення про моніторинг ґрунтів на зем-
лях сільськогосподарського призначення, затверджене Наказом Міністерства 
аграрної політики України від 26.02.2004 р. № 51 
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Відповідно до статті 37 Закону України "Про охорону зе-
мель" з метою здійснення контролю за динамікою родючості 
ґрунтів систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, 
видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та 
поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і 
рівні їх забруднення. 

Дані агрохімічної паспортизації земель використовуються 
в процесі регулювання земельних відносин при:  

Ø передачі у власність або наданні в користування, в тому 
числі в оренду, земельної ділянки;  

Ø зміні власника земельної ділянки або землекористувача;  
Ø проведенні грошової оцінки земель;  
Ø визначенні розмірів плати за землю;  
Ø здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів. 
Однак, за нашими спостереженнями, у проекті Закону 

України "Про ринок земель" відсутня вимога щодо необхідності 
подання даних агрохімічної паспортизації земельної ділянки, яка 
виставляється на аукціон. Дані агрохімічної паспортизації не 
знаходять свого відображення також у Технічному паспорті 
земельної ділянки (затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.05.2002 р. № 648). Не згадується про 
них і в Законі України "Про оцінку земель" в редакції Закону 
України від 17.11.2009 р. № 1559-VI. 

Таким чином, хоча законодавством визначено загальні за-
сади здійснення контролю родючості ґрунтів на землях 
сільськогосподарського призначення, на практиці не забезпечено 
чіткого порядку виконання контрольних процедур. Тому, з одно-
го боку, для підприємств залишаються недосяжними "бонуси" 
передбачені законом за покращення родючості земель, їх 
раціональне використання, з іншого боку, цим можна пояснити 
недієвість контролю попри його законодавчу задекларованість. 

На підприємстві усі заходи щодо відновлення, збереження 
та покращення якісного стану ґрунтів знаходять своє вартісне 
відображення в системі бухгалтерського обліку, при цьому у 
первинних документах фіксуються і натуральні показники. 
Реєстрація господарських операцій забезпечує первинний 
інформаційний зріз, а надалі дані первинних документів система-
тизуються, узагальнюються та знаходять своє відображення у 



 228

фінансовій, статистичній звітності. Саме дані зовнішньої 
звітності підприємства становлять інформаційне забезпечення 
державного контролю використання земель та збереження їх 
родючості. 

Інформація, що може бути використана для здійснення 
контролю раціонального використання земельних ресурсів, 
відновлення та збереження їх якісного стану частково представ-
лена у річній формі статистичного спостереження № 9-б-сг. 
"Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапну-
вання ґрунтів". Заповнення форми № 9-б-сг проводиться на 
підставі первинних облікових документів та регістрів журнально-
ордерної форми бухгалтерського обліку. 

На родючість ґрунтів значно впливає інтенсивне застосу-
вання пестицидів і агрохімікатів. Тому згідно статті 12 Закону 
України "Про пестициди і агрохімікати" від 02.03.1995 р. 
№ 86/95-ВР при застосуванні пестицидів і агрохімікатів 
здійснюється комплекс заходів відповідно до регламентів, вста-
новлених для певної ґрунтово-кліматичної зони, з урахуванням 
попереднього агрохімічного обстеження ґрунтів, даних 
агрохімічного паспорта земельної ділянки (поля) і стану посівів, 
діагностики мінерального живлення рослин, прогнозу розвитку 
шкідників і хвороб. Суб’єкти господарювання зобов'язані вести 
облік наявності та використання пестицидів і агрохімікатів та 
надавати таку інформацію органам, що ведуть державний облік. 
Згідно змін винесених Постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.08.2011 р. № 853 до Порядку державного обліку наявності 
та використання пестицидів і агрохімікатів підприємства, уста-
нови, організації до 10 січня наступного року подають державній 
фітосанітарній інспекції статистичну звітність про наявність та 
використання пестицидів і агрохімікатів за формами: № 3-мтп 
(річна) "Звіт про залишки і витрати матеріалів" (розділ "Надход-
ження і використання пестицидів"); № 9-асг (річна) "Баланс 
мінеральних добрив" (розділ "Надходження і використання 
агрохімікатів"). Всі показники звітів повинні заповнюватися на 
підставі даних первинної документації та бухгалтерського 
обліку.  

В бухгалтерському обліку також формується інформація 
про витрати на поліпшення земель сільськогосподарського при-
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значення. Говорячи про контроль, вартісна оцінка заходів на 
поліпшення земель необхідна для розрахунку: ефективності їх 
впливу на якісний стан ґрунту, ефективності використання влас-
них коштів підприємства та отриманих за загальнодержавними та 
регіональними програмами використання та охорони земель.  

Забезпечення різних сегментів управління бухгалтерською 
інформацією щодо відновлення та збереження родючості земель, 
їх ефективного використання є важливим засобом реалізації 
фізіократичних ідей гармонійного поєднання інтересів приватних 
власників, землекористувачів та суспільства і забезпечення ефек-
тивного використання землі.  

Вважаємо, сформована у системі бухгалтерського обліку 
інформація, дозволяє реалізовувати функцію контролю за 
якісним станом ґрунту на всіх рівнях управління. Г.Г. Кірейцев 
зазначає: "Реалізація функції контролю відбувається як багатоас-
пектний процес, що має місце на всіх стадіях руху капіталу та 
охоплює всі сторони суспільного економічного відтворення. І 
менеджер, і бухгалтер реалізовують функцію контролю, тільки 
менеджер як функцію менеджменту, котра має значно ширшу 
сферу свого впливу, а бухгалтер як пізнавальну та комунікаційну 
функцію обліку щодо узгодження фактів господарського життя з 
правовими його нормами" [1, С. 11]. 

Держава як менеджер найвищого рівня управління повинна 
використовувати дані обліку, аналізу та нефінансову інформацію 
для оцінки процесів та результатів діяльності суб’єктів господа-
рювання і приймати відповідні рішення. На нашу думку, таким 
чином можна реалізовувати контроль, регулювати процеси 
пов’язані з динамічною зміною родючості ґрунтів в часі і 
просторі та зупиняти вплив негативних факторів. 

На рівні підприємства контроль використання земель 
сільськогосподарського призначення та збереження їх родючості 
має реалізовуватися в системі екологічного менеджменту. Сис-
тема екологічного менеджменту – сучасний підхід до врахування 
пріоритетів охорони навколишнього середовища при плануванні 
та здійсненні діяльності підприємства. Об’єктом контролю при 
цьому будуть: витрати (поточні) пов’язані з певними видами 
робіт, які направлені на відтворення та поліпшення балансу по-
живних речовин; витрати (капітальні) на докорінне поліпшення 
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якісного стану земельних ділянок; операції з охорони земель; ви-
користання цільових коштів, отриманих за загальнодержавними 
та регіональними програмами використання та охорони земель; 
погашення зобов’язань підприємства, накладених за порушення 
вимог чинного законодавства в сфері землекористування 
(санкції, штрафи). 

Щоб забезпечити ефективну реалізацію функції контролю 
використання сільськогосподарських земель та збереження їх 
родючості на всіх рівнях управління держава, на нашу думку, 
має: удосконалити методологію облікового забезпечення земель-
них відносин, розробити чітке методичне забезпечення викори-
стання на практиці законодавчих норм, стимулювати 
зацікавленість землевласників і землекористувачів у збереженні 
та підвищенні родючості ґрунту на землях сільськогоспо-
дарського призначення. 

Стимулювати дотримання законодавчих норм в галузі охо-
рони земель, їх раціонального та ефективного використання та 
забезпечити поєднання національних та приватних інтересів 
можна двома основними шляхами:  

1. Реалізація програм державної підтримки відновлення та 
збереження родючості ґрунтів (пряма бюджетна підтримка, 
диференційована система податкових стягнень, надання податко-
вих пільг). 

2. Застосування фінансових санкцій (штрафів), притягнен-
ня до адміністративної і кримінальної відповідальності, вилучен-
ня земельних ділянок. 

На основі наведених економічних регуляторів держава мо-
же спонукати суб’єктів земельних відносин ухвалювати рішення, 
що відповідають інтересам усього суспільства, захисту природи. 

В значній мірі ефективна реалізація контролю залежить від 
узгодження інтересів суб’єктів процесу контролю. Як відомо го-
ловною ціллю виробничої діяльності суб’єктів господарювання є 
отримання прибутку. При використанні земельних угідь в 
процесі сільськогосподарського виробництва орієнтація на лише 
прибуток - помилкова, адже відбувається обкрадання теперішніх 
і майбутніх поколінь через виснаження природних ресурсів. 

Один із засновників теорії фізичної економії Ф. Кене 
зазначає, що земля перестає виснажуватись коли через землероб-
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ство пропускається 3/5 загальнодержавних коштів. Однак аграр-
не виробництво, орієнтоване лише на прибуток в 
короткостроковій перспективі, як головну ціль вкладення коштів 
та використання засобів та предметів праці, залишає поза увагою 
якісний стан земельних угідь. Витрати пов’язані з внесенням до-
брив під урожай не покривають затрат біологічної енергії землі, 
що переходить з гумусу у форму вирощеного продукту. Земля 
додає, а не отримує і тому виснажується. 

Ми ведемо облік витрат, пов’язаних із виробництвом про-
дукту, однак забуваємо про облік біологічної енергії ґрунту на 
землях сільськогосподарського призначення.  

Бухгалтерський облік витрат і доходів ведеться з метою ви-
значення фінансового результату діяльності підприємства (при-
бутку чи збитку). Прибуток дає підприємству можливість про-
довжувати діяльність та нарощувати обсяги виробництва. Допо-
ки не пізно важливо зрозуміти, що кінцевим результатом викори-
стання земельних угідь у виробничому процесі теж має бути 
прибуток біологічної енергії, або принаймні повне покриття її 
витрат. Поки що у більшості випадків - усе навпаки. 

Недостатність відображення в обліку даних про якісний 
стан (родючість) ґрунту після використання земельних ресурсів у 
виробничому циклі, без сумніву, позбавляє дієвості механізм 
контролю. Грошовий вимірник – універсальний, але у сфері 
сільськогосподарського виробництва (землеробства), де діють 
біологічні закони природи, він потребує комплексного попов-
нення іншими показниками. Назріла необхідність ширшого ви-
користання в обліку поряд з грошовим інших вимірників. 

"Зростаюче населення світу, збільшення доходів жителів 
розвинутих країн, біопаливо, що набирає популярності, будуть 
драйверами безпрецедентного росту попиту на сільськогоспо-
дарську продукцію і в найближче десятиліття, і далі, конкуренція 
за використання землі, урбанізація, зміна клімату – такі аргумен-
ти за подальший ріст попиту на сільськогосподарські землі" [2, 
с. 77]. Вартість сільськогосподарських земель під впливом попиту 
з часом тільки зростатиме. Грошовий вимірник перш за все 
відображатиме збільшення вартості земель, пов'язане з ростом по-
питу, адже поширена у світі справедлива вартість (за якою актив 
відображається в обліку) визначається на основі ринкових цін. 
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Не виключено, що може виникнути така ситуація, коли 
ринкова вартість земельної ділянки, в умовах обмеження при-
родних ресурсів, зростатиме, а її якісний стан внаслідок 
інтенсивного використання погіршуватиметься. Тому необхідно, 
щоб при визначенні вартості сільськогосподарських земель був 
врахований їх якісний стан. 

Вважаємо, порядок та умови проведення аналізу якісного 
стану ґрунту слід конкретизувати законодавчо. Зокрема,  в 
проекті Закону України "Про ринок земель", Законі України "Про 
оцінку земель" слід прописати, що при виробленні технічного 
паспорта земельної ділянки, а також при проведенні її 
нормативної та експертної грошової оцінки слід обов’язково 
проводити агрохімічне обстеження земельної ділянки з метою 
актуалізації інформації, наведеної в агрохімічному паспорті. Ад-
же в цих випадках вимога щодо використання даних агрохімічної 
паспортизації земель передбачена ст. 37 Закону України "Про 
охорону земель". 

Для стимулювання зацікавленості землевласників і 
землекористувачів у відновленні, збереженні, покращенні 
родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначен-
ня держава повинна виконувати свої зобов’язання закріпленні 
чинним законодавством. Зокрема реалізовувати програми вико-
ристання та охорони земель, які сьогодні, на жаль залишаються 
лише задекларованими та нереалізованими на практиці. 

За умов практичної реалізації загальнодержавних та 
регіональних програм використання та охорони земель своєчасна 
оцінка якісного стану сільськогосподарських земель є в інтересах 
відповідних державних органів на які покладено функції контро-
лю родючості ґрунтів та землекористувачів. Адже при купівлі чи 
взятті в оренду землі новий власник або землекористувач знати-
ме в якому стані він отримує актив і не нестиме відповідальність 
за її попереднє використання. Держава зі  свого боку фіксує дані 
про якісний стан земельних ресурсів та встановлює 
відповідальних осіб за використання землі та збереження її 
родючості. 

Підсумовуючи сказане, слід наголосити, що в умовах 
багатоукладної ринкової економіки метою контролю використан-
ня сільськогосподарських земель на всіх рівнях управління має 



 233

бути захист інтересів, як усього суспільства, так і окремих 
фізичних та юридичних осіб, охорона природно-ресурсного 
потенціалу країни. Своєчасний і обґрунтований державний та 
внутрішньо-господарський контроль за використанням землі – 
неодмінна й обов’язкова умова відновлення та збереження 
родючості земель, підвищення ефективності їх використання. 

Так як підприємство контролює зношення своїх основних 
засобів, з метою своєчасного їх оновлення, так воно повинно 
контролювати і якісний стан своїх земельних ресурсів для забез-
печення аграрного виробництва у довгостроковій перспективі.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ 
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ 

 
Інституціональні зміни розвитку обліку в усьому світі роз-

ширюють перелік завдань, що ставляться перед ним. Так, 
сьогодні, назріла потреба висвітлення через облікову систему 
соціальних та екологічних аспектів використання природних ре-
сурсів та інноваційних технологій. Збільшення робочого наван-
таження на працівників облікових служб додає також і динамічна 
зміна національного законодавства та необхідність ведення в 
умовах економічної глобалізації обліку відповідно до МСФЗ. 
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Тому в умовах підвищення вимог, як зовнішніх, так і 
внутрішніх користувачів до бухгалтерського обліку, як системи 
інформаційного забезпечення управління виникає необхідність 
розробки та впровадження в практичну діяльність бухгалтерсь-
ких служб сучасних комп’ютерних технологій. 

Застосування комп’ютерних технологій є невід’ємним еле-
ментом системи факторів, що впливають на ефективність 
організації обліку на підприємстві. У 2010 році працівниками 
відділу методології обліку та аудиту ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НААН розроблена Методика оцінки ефективності 
організації бухгалтерського обліку на сільськогосподарському 
підприємстві [2]. Авторами методики визначено ряд елементів 
облікової системи, які впливають на загальний показник 
ефективності організації обліку підприємства. Серед шести ос-
новних показників за якими проводять аналіз ефективності 
організації обліку важливе місце займає оцінка ефективності ор-
ганізації матеріально технічного забезпечення облікової системи. 

Метою оцінки ефективності організації матеріально-
технічного забезпечення є встановлення відповідності організації 
матеріально-технічного забезпечення облікової служби на 
підприємстві та його відповідності нормативним вимогам та 
внутрішньогосподарським управлінським потребам самого 
підприємства [2, С. 10]. 

Оцінка ефективності організації матеріально-технічного 
забезпечення включає аналіз за наступними показниками: 

– питома вага необоротних активів облікової служби; 
– питома вага амортизації необоротних активів облікової 

служби; 
– рівень зношення необоротних активів облікової служби; 
– питома вага інвестицій у комп’ютерні технології і 

комунікації для їх використання в обліковій системі; 
– оновлення програмного забезпечення; 
– рівень повноти та якості матеріально-технічного забезпе-

чення облікової системи. [2, С. 10] 
Якщо говорити про використання програмного забезпечен-

ня бухгалтерської системи слід розглянути два показники із вище 
зазначених. 
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Питома вага інвестицій в засоби комп’ютерних технологій 
і комунікацій призначених для їх використання в обліковій сис-
теми показує інформацію про загальний стан інвестування, на-
правленого в необоротні активи облікової служби підприємства, 
а саме засоби комп’ютерних технологій і комунікацій, і розрахо-
вується як відношення суми таких інвестицій до загальної суми 
інвестицій в матеріально-технічне забезпечення підприємства. 

Оновлення програмного забезпечення облікової системи 
характеризує загальний рівень надходження програмного забез-
печення, тобто його поновлення для облікової системи 
підприємства і дорівнює загальній вартості придбаного програм-
ного забезпечення за період. 

На нашу думку ці два показники не повністю розкривають 
ефект застосування програмного забезпечення та визначають 
рівень впливу на загальний показник ефективності організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Адже, багатьма зарубіжними науковцями А.А. Барсегян, 
Н.Е. Василевська, Ю. Граваєва, Г.Б. Кочетков, М.С. Купріянов, 
Т. Мейор, Ф. Плешак, К.В. Сальникова, В.В. Степаненко, 
Е. Фролов та іншими обґрунтовано, що збільшення затрат на 
створення комп’ютеризованої бухгалтерської інформаційної сис-
теми не завжди є прямо пропорційним підвищенню корисності 
додаткової вихідної інформації [1, С. 55]. 

Проблема в наступному: величина понесених витрат на 
придбання та обслуговування програмного забезпечення не є аб-
солютним показником їх ефективності. Потрібно також врахову-
вати адаптованість облікового персоналу до придбаного про-
грамного забезпечення, а також рівень задоволення 
інформаційних вимог користувачів шляхом використання 
інформаційних технологій. 

Програмне забезпечення, що претендує на роль 
універсального не може врахувати усі аспекти діяльності 
суб’єкта господарювання. Доцільно підходити до питання впро-
вадження інформаційних технологій – індивідуально. Безумовно 
розробка або адаптування програмного забезпечення під вимоги 
конкретного підприємства, в умовах необхідності економії 
вільних коштів, призведе до збільшення витрат.  
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Останнім часом набуває популярності технологія Cloud 
computing. Це модель забезпечення доступного і зручного мере-
жевого доступу за запитом до спеціально сконфігурованих об-
числювальних ресурсів, які можуть бути оперативно надані і 
звільнені з мінімальними експлуатаційними витратами і / або 
зверненнями до постачальника таких послуг. 

При використанні технології Cloud computing, споживачі 
інформаційних технологій можуть істотно знизити капітальні 
витрати - на побудову центрів обробки даних, закупівлю сервер-
ного та мережевого обладнання, апаратних і програмних рішень 
для забезпечення безперервності і працездатності - так як ці вит-
рати поглинаються постачальником цих послуг. Крім того, три-
валий час побудови та введення в експлуатацію великих об'єктів 
інфраструктури інформаційних технологій та висока їх початкова 
вартість обмежують спроможність споживачів гнучко реагувати 
на вимоги ринку, тоді як технології Cloud computing забезпечу-
ють можливість практично миттєво реагувати на збільшення по-
питу на обчислювальні потужності. 

При використанні технології Cloud computing, витрати 
споживача зміщуються в бік операційних - таким чином 
класифікуються витрати на оплату послуг Cloud computing. 

Підсумовуючи вище сказане, вважаємо інвестиції в 
інформаційні технології підприємства позитивно впливають на 
ринкову вартість підприємства. Адже як зазначають 
В.В. Євдокимов та Д.Л. Лозинський: "інвестування в інформаційні 
технології, які якісно покращують роботу облікової служби, при-
зводить до збільшення внутрішнього гудвілу, що, в свою чергу, 
веде до зростання ринкової вартості підприємства" [1, С. 60]. 
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ПОНЯТТЯ «СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ», «РИНКОВА  
ЦІНА» ТА «ЗВИЧАЙНА ЦІНА» В УМОВАХ ЗБЛИЖЕННЯ 
ПОДАТКОВОГО І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 
Починаючи з 01.04.2011 року, українська економіка ввійш-

ла в нову фазу свого регулювання, зробивши важливий крок на-
зустріч удосконаленню нормативного забезпечення функціону-
вання фіскальної системи. Безперечно, мова йде про подію, навк-
руг якої точилися дискусії мало не від моменту становлення не-
залежного українського економічного простору, орієнтованого на 
ринковий тип відносин, а саме – про прийняття третього з "ки-
тів", на яких заснована економіка будь-якої країни (окрім Госпо-
дарського та Бюджетного кодексів) – Податкового кодексу Укра-
їни (далі – Кодекс) [3]. При цьому однією з причин його затвер-
дження стало не лише формальне об’єднання розрізнених норма-
тивно-правових актів, пов’язаних з оподаткуванням, в цілісну 
систему, але і значно важливіше для вітчизняних практиків за-
вдання – зближення бухгалтерського та податкового обліку в ча-
стині визначення об’єктів оподаткування. 

Наразі у Кодексі відслідковуються тенденції щодо застосу-
вання методології, яку визначено національними П(С)БО, що 
здійснюється з метою усунення розбіжностей між даними про 
одні і ті ж об’єкти у обох видах обліку; це дає можливість бухга-
лтерам складати податкову звітність безпосередньо за даними 
бухгалтерського обліку. Поряд з цим, логічною була б спроба 
приведення до такої ж уніфікованої супровідної термінології, яка 
становила б єдиний категоріальний базис для податкового та бу-
хгалтерського нормативного забезпечення, принаймні у плані 
визнання та обліку доходів, витрат та активів. Проте понятійна 
складова досі в багатьох моментах залишається неузгодженою, і 
особливої уваги, на нашу думку, в цьому сенсі заслуговує дослі-
дження на предмет знаходження спільних та відмінних рис одно-
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го з ключових понять, пов’язаних з оцінкою у положеннях (стан-
дартах) бухгалтерського обліку – справедливої вартості, з його 
"податковими синонімами" – звичайною ціною та ринковою    
ціною. 

Бухгалтерське нормативне забезпечення, відповідно до з 
абз. 14 П(С)БО 19 "Об’єднання підприємств" [2], визначає спра-
ведливу вартість як суму, за якою може бути здійснений обмін 
активу, або оплата зобов’язання у результаті операції між обізна-
ними, зацікавленими та незалежними сторонами.  

У Податковому кодексі цей термін не згадується в жодній 
зі статей. Натомість маємо таку термінологію: 

• ринкова ціна – ціна, за якою товари (роботи, послуги) 
передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає пе-
редати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отри-
мати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалеж-
ними юридично та фактично, володіють достатньою інформаці-
єю про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися 
на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів 
(робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах 
(пп. 14.1.219. п. 14.1 ст. 14 Кодексу); 

• звичайна ціна – ціна товарів (робіт, послуг), визначена 
сторонами договору, якщо інше не встановлено Кодексом. Якщо 
не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відпові-
дає рівню ринкових цін (пп. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).  

Аналізуючи дані визначення, приходимо до такого виснов-
ку: ринкова ціна за Податковим кодексом повністю збігається з 
визначенням справедливої вартості, адже витримуються всі три 
умови, передбачені П(С)БО 19, а поняття "суми, за якою може 
бути здійснено обмін активу чи погашення зобов’язання" і стано-
вить собою суть ціни. 

Звичайна ж ціна не відрізняється від ринкової, за винятком 
випадків, передбачених податковим законодавством. Таким    
випадкам присвячено статтю 39 Кодексу, яка визначає, що зви-
чайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків: 
бартерних операцій; операцій з пов'язаними особами; операцій з 
платниками податків, що застосовують спеціальні режими опо-
даткування або відмінні від основної ставки податку на прибу-
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ток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не 
є суб'єктами підприємницької діяльності; в інших випадках за 
Кодексом.  

Яким же чином визначається звичайна ціна чи відрізняєть-
ся вона від справедливої вартості в зазначених випадках? Тією ж 
статтею 39 встановлюються такі методи визначення звичайної 
ціни: порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу); 
ціни перепродажу; "витрати плюс"; розподілення прибутку; чис-
того прибутку. При визначенні звичайної ціни, згідно з переліче-
ними методами, використовується інформація про ціни в опера-
ціях між непов'язаними особам у співставних умовах на відпові-
дному ринку товарів (робіт, послуг). Враховуючи зазначене, на-
прошується цілком логічний висновок про те, що в окреслених 
випадках визначена "звичайна ціна" теж не суперечить поняттю 
справедливої вартості, тим більше, що методи розрахунку відпо-
відають загальним засадам ринкового ціноутворення.  

Справедлива вартість має пріоритетне значення при оцінці 
в бухгалтерському обліку; більше того, вона пов’язана з визнан-
ням доходу, оскільки, згідно з п. 21 П(С)БО 15, дохід відобража-
ється у сумі саме справедливої вартості активів, які отримані чи 
підлягають отриманню [1]. Податкове ж законодавство говорить, 
що визначені із застосуванням звичайних цін база, об'єкт оподат-
кування та інші показники податкового обліку використовуються 
органами державної податкової служби для проведення розраху-
нку податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення 
об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності 
при перевірках. Це означає, що одні і ті ж "доходи" та "активи" 
оцінюються і в обліку, і в оподаткуванні. І поняття "справедлива 
вартість" та "звичайна ціна" стосуються одних і тих же об’єктів, а 
тому без уніфікації цієї термінології і, відповідно, сутнісної скла-
дової цих визначень спостерігатиметься "конфлікт сфер застосу-
вання" бухгалтерського та податкового обліку. 

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що доцільно було 
б у податкове законодавство ввести поняття справедливої вартості, 
яке включало б у себе і визначення ринкової та звичайної ціни, 
адже суть цих понять і до прийняття Податкового кодексу була 
близькою, а випадки, коли звичайна ціна не відповідає ринковій, 
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все одно передбачають визначення вартості за "справедливим" 
підходом. Проте "під корінь" статтю 39 Податкового кодексу ви-
лучати не потрібно, оскільки алгоритми розрахунку цін, що рег-
ламентовані нею, рівним чином як і джерела інформації, що їх 
можна застосовувати при цьому розрахунку, можна використо-
вувати для формування справедливої вартості, в силу відсутності 
чіткого порядку такого її визначення з боку Мінфіну. 
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СУТНІСТЬ РОЗМЕЖУВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ  
ВИТРАТ 

 
Докорінна зміна структури та форми господарювання в 

нашій державі в зв’язку із переходом до ринкової економіки спо-
нукає до перегляду та актуальності ролі витрат підприємства, як 
невід’ємної складової виробничого процесу, що в свою чергу ви-
магає повного переосмислення теорії виробництва починаючи 
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від вхідних ресурсів і закінчуючи кінцевим продуктом, готовим 
для продажу. З проблемою оптимізації витрат діяльності підпри-
ємства пов’язане вирішення важливих соціальних, економічних, 
політичних, етичних проблем суспільства як на мікро-, так і на 
макрорівні. Оскільки об’єктивне визначення витрат є не-
від’ємною умовою успіху – то від їх обсягу безпосередньо зале-
жить розмір прибутку. І, відповідно порівняння витрат і резуль-
татів діяльності суб’єкта господарювання дозволяє оцінити ефек-
тивність роботи підприємства. Без такого порівняння виникають 
непоправні помилки при виборі економічної політики підприємс-
тва, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору видів пі-
дприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і 
структури випуску продукції, формування відпускних (продаж-
них) цін на продукцію. Отже, недостатньо якісне управління ви-
тратами є причиною заниження економічної ефективності    дія-
льності підприємств. 

Дану проблему розглядали у свої працях такі відомі вчені, 
як Ф.Ф. Бутинець, Л.М. Янчева, Т.П. Остапчук, С.І. Якименко. 
Саме вони якнайкраще висвітлили тлумачення терміну"витрати", 
а саме, економічні витрати будь-якого ресурсу обраного для ви-
робництва продукції дорівнюють його вартості при найкращому 
із всіх можливих варіантів використання. 

З позицій бухгалтерського підходу до виробничих витрат 
варто відносити всі реальні, фактичні витрати, що здійснюються 
в грошовій формі. Такими можуть бути: заробітна плата робітни-
ків; плата за оренду будинків, споруджень, верстатів, устатку-
вання; оплата транспортних витрат; оплата послуг банків, стра-
хових компаній і т.д. 

З позицій економічного підходу до витрат виробництва вар-
то відносити не тільки фактичні витрати, здійснювані в грошовій 
формі, але і не оплачувані фірмою витрати, витрати, пов'язані з 
упущеною можливістю самого оптимального застосування своїх 
ресурсів. Вищезазначений підхід відповідає в першу чергу інте-
ресам власників, оскільки характеризує весь обсяг фактично по-
несених витрат, пов’язаних із здійсненням поточної діяльності. 

В діючому законодавстві існує чимало ознак класифікації 
витрат (класифікація за елементами, за статтями, за місцем вини-
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кнення і т.д.) Зупинимося коротко на витратах, згрупованих по 
статтях собівартості, пов’язаних з виробництвом окремих видів 
продукції. Загальноприйнятими нормами бухгалтерського обліку 
витрати розподіляються пропорційно виготовленій продукції, але 
ж не треба забувати, що у будь-якому виробництві існує таке по-
няття, як продукція нижчої якості, тобто нестандартна і на виго-
товлення такої продукції підприємтство витрачає ті ж самі ресур-
си (матеріальні, трудові та ін.), що і на виготовлення продукції 
вищої якості. 

Отже, в першу чергу необхідно, при розподілі витрат на ви-
робничих підприємствах чітко розмежовувати витрати на    вироб-
ництво продукції вищої якості і на виробництво нестандартної 
продукції, застосовувати єдину систему калькулювання    витрат 
на всіх стадіях життєвого циклу виробів, посилити роль калькулю-
вання, більш чітко виділяти та розмежовувати витрати на управ-
ління, підготовку виробництва, реалізацію досягнень науково-
технічного прогресу, у тому числі підвищення якості продукції. 

Також, пропонуємо аналітичний облік адміністративно-
управлінських витрат , що обліковуються на синтетичному раху-
нку 92 "Адміністративні витрати" вести у розрізі чотирьох груп: 
витрати пов’язані з діяльністю підприємства ; витрати на утри-
мання та обслуговування основних засобів, МНА ; витрати по 
податках та обов’язкових платежах; інші витрати. Це дасть змогу 
якнайточніше класифікувати та ідентифікувати вищезазначені 
витрати з метою ефективного управління ними. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 
ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Застосування різних підходів до визначення фінансових 

результатів у різних країнах світу створює перешкоди у розвитку 
міжнародних відносин. Тому однією з невід'ємних складових на 
сучасному етапі інтеграції України у світову економіку є рефор-
мування бухгалтерського обліку і пристосування до міжнародних 
стандартів. За роки незалежності основними торгівельними 
партнерами аграрних господарств України в основному є 
підприємства країн СНД, ЄС та інших європейських країн. За 
таких умов питання адаптації процесу складання фінансової 
звітності в Україні набуває важливого значення. Це викликано 
необхідністю багатьох підприємств отримати корпоративну 
прозорість, яка відкриє їм доступ до міжнародних ринків збуту 
продукції, призведе до розширення зовнішньоекономічних 
зв'язків, полегшить подальший розвиток торгівельних відносин 
на міжнародному рівні. 

Питанням складання фінансової звітності за міжнародними 
стандартами приділяють значну увагу багато вітчизняних вче-
них, зокрема Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Камишанов П.І., 
Павлій В.Ф. та ін.  

Розвиток українсько-європейських відносин є важливим 
аспектом, тому що гарантує сталий економічний розвиток, енер-
гетичну безпеку і політичну стабільність. Європейський сектор 
зовнішньоекономічної політики України є одним з офіційно про-
голошених пріоритетних завдань інтеграції нашої держави до 
системи сучасних міжнародних зв’язків, тому актуальність 
дослідження даного питання цілком очевидна. Національні стан-
дарти мають певні відмінності, якщо порівнювати їх з 
міжнародними. 
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Дослідивши основні відмінності між національними та 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, можна 
стверджувати, що міжнародні стандарти не містять умови про 
жорстку прив'язку показників звітності до даних бухгалтерського 
обліку, виводячи порядок віддзеркалення конкретних фактів 
господарської діяльності за рамки регулювання стандартами 
складання звітності. Крім того, МСФЗ, на відміну від визначення 
звітностей положення (стандартів) бухгалтерського обліку 
(П(С)БО), не вказують на наявність встановлених форм звітності. 

При формулюванні мети складання фінансової звітності 
МСФЗ встановлюють пріоритет потреб інвесторів перед іншими 
групами користувачів фінансової звітності і одночасно виходять 
з припущення про те, що інформація про фінансовий стан 
організації, результати її діяльності необхідна широкому колу 
користувачів і здатна задовольнити їх потреби належним чином. 

Мета бухгалтерської звітності, сформульована в П(С)БО, в 
цілому збігається з формулюванням мети в МСФЗ. Проте 
українська практика свідчить, що в більшості випадків звітність 
складається не в цілях задоволення інтересів широкого кола 
користувачів інформації, необхідній їм для ухвалення 
економічних рішень, а для формального виконання вимог зако-
нодавства в частині порядку складання і представлення звітності. 

Ще одна відмінність в цілях складання звітності в П(С)БО 
та МСФЗ полягає в тому, що якщо для українських користувачів 
звітності найбільший інтерес представляє інформація про 
фінансові результати діяльності компанії, то конкретний зміст 
міжнародних стандартів більшою мірою направлений на форму-
вання достовірної інформації про фінансовий стан компанії, чи 
про її фінансові результати. 

Отже, проаналізувавши відмінності між національними та 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, можна зро-
бити висновок про те, що переваги складання фінансової 
звітності за міжнародними стандартами дійсно є і вони 
незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності. 
Впровадження в Україні міжнародних стандартів обліку і 
звітності полегшить співпрацю вітчизняних підприємств з ос-
новними партнерами, адже принципи, закладені в порядок фор-



 245

мування звітності згідно МСФЗ роблять її зрозумілішою і здат-
ною відобразити реальний майновий стан підприємства. У 
зв’язку з цим цінність МСФЗ важлива не тільки для іноземних, 
але й для українських підприємств. 
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Сьогодні, вчені-економісти вважають, що сталий розвиток 

економіки прийнятий ООН, повинен формуватися виходячи з 
постулатів фізичної економії, де центральним є одержання абсо-
лютної додаткової вартості від використання землі як засобу ви-
робництва в сільському господарстві. З цього приводу, Шев-
чук В.О. зазначає, що "земля сільськогосподарського призначен-
ня має розглядатися як неподільний об’єкт купівлі-продажу, 
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спроможний давати результат лише в сукупності із зерном та 
рештою абсолютних благ. Бо зерно – завжди абсолютний капітал, 
тоді як земля ним стає лише за умови її родючості" [6, c. 104]. 

Земля як природний ресурс, просторовий базис та основний 
засіб виробництва в сільському господарстві є основою задово-
лення суспільних потреб, тому лише завдяки ній, можливо 
розв’язати продовольчу проблему сьогодення. В аграрній галузі 
земля є основою виробничої діяльності, що суттєво виділяє цю га-
лузь з поміж інших галузей економіки, де земля виступає лише про-
сторовим базисом, тобто територією для розміщення виробництва.  

Методологічні засади бухгалтерського обліку земель сіль-
ськогосподарського призначення не відрізняються від інших   
засобів виробництва та згідно МСБО 16 "Основні засоби" і 
П(С)БО 7 "Основні засоби" земельні ділянки відносяться до 
складу основних засобів. 

Однак, в економічному відношенні земля як засіб виробни-
цтва відрізняється від інших засобів виробництва сільського гос-
подарства (табл. 1), що в свою чергу потребує особливих мето-
дичних та методологічних підходів до відображення  її в обліку.  

Таблиця 1 
Характерні відмінності землі від інших засобів виробництва в 

сільському господарстві 

№ пп. Земля як засіб виробництва Інші засоби виробництва 
1 Не створюється людиною, 

просторово-обмежений ресурс 
Можуть бути створені за ба-
жанням в необхідній кількості 

та розмірах 
2 Продукт природи Продукт виробництва 

3 Не замінна іншими засобами 
виробництва 

Одні засоби виробництва мо-
жуть бути замінені іншими 

4 Прив’язана до її природного 
місця, не переміщується 

Можуть бути переміщені 

5 При правильному її викорис-
танні не зношується а навпаки 
покращує свої якісні властиво-

сті 

В процесі їх експлуатації пос-
тупово втрачають свої вироб-
ничі якості та потребують за-

міни новими 
6 
 

В сільському господарстві 
виступає і як засіб праці і як 

предмет праці 

Поділяються на засоби праці та 
предмети праці 
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Враховуючи специфічність землі, Гузар Б.С. пропонує [1, 
с. 101] земельні ділянки обліковувати на окремому синтетичному 
рахунку "Земля" в складі необоротних активів, зауважуючи, що 
така практика застосовується і в зарубіжних країнах.  

Кірейцев Г.Г. відносить землю до біологічних активів, "бо 
земля, рослина, тварина як біологічні активи та людина постійно 
знаходяться під впливом біологічних законів їх існування та дії, а 
також законів поведінки і розвитку "своїх" мікроорганізмів" [4], а 
Замула І.В. пропонує земельні ділянки відображати в складі син-
тетичного рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи" [3, 
с. 250]. 

Ми згодні з вченими, що рослина, тварина, земля і людина 
це "жива" економіка. Але, МСБО 41 "Сільське господарство" та 
П(С)БО 30 "Біологічні активи" трактує, що біологічні активи - це 
тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень зда-
тна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біо-
логічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні ви-
годи. Отже, даний стандарт не враховує методології обліку зе-
мель сільськогосподарського призначення, чим порушуються 
вимоги сталого розвитку економіки. 

Ми погоджуємось з висновками Жука В.М., що існуючі в 
МСФЗ та П(С)БО підходи до обліку земельних ділянок як неру-
хомості не можуть бути взяті за основу побудови бухгалтерсько-
го обліку земель сільськогосподарського призначення, оскільки 
для останніх має застосовуватись методологія, характерна для 
живої економіки [2, с. 435]. Тому, ключовим завданням Концеп-
ції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі еконо-
міки [5], є розробка методології обліку земель сільськогосподар-
ського призначення. 

Отже, адаптація та удосконалення МСФЗ та П(С)БО по-
винна здійснюватися з урахуванням галузевих особливостей та 
розробку галузевого стандарту з обліку земель сільськогосподар-
ського призначення. 

На нашу думку, для обліку сільськогосподарських угідь 
необхідний окремий синтетичний рахунок в складі активів, оскі-
льки, вони в процесі виробничого використання можуть як пок-
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ращувати, так і погіршувати якісні властивості ґрунту, а отже, 
змінюють свою вартість (цінність). Землі не сільськогосподарсь-
кого призначення та несільськогосподарські угіддя є пасивним 
об’єктом обліку, який використовується лише як територіальний 
базис (нерухомість), тому їх відокремлення від основних засобів 
принципового значення не має. 

Окреме балансове узагальнення земель сільськогосподар-
ського призначення дасть змогу достойно представити земельний 
капітал не лише на рівні держави а і на міжнародному рівні, що 
дасть змогу залучення зовнішніх інвестицій на розвиток аграрної 
галузі та вирішення продовольчої проблеми. 
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ОСНОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОЦІНКИ ПО СПРАВЕ-
ДЛИВІЙ ВАРТОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 
Орієнтація облікової системи України на міжнародні стан-

дарти фінансової звітності викликає ряд проблем по адаптації 
вимог МСФЗ до національної специфіки обліку. Однією з 
найбільш складних і актуальних проблем є, на нашу думку, про-
блема оцінки елементів фінансової звітності. 

Під час аналізу оцінки активів визнано три основні її 
видозміни – минула, теперішня та майбутня. В останні роки як в 
міжнародному, так і у вітчизняному обліку активно почала вико-
ристовуватися саме оцінка за справедливою вартістю, як 
модифікація майбутньої оцінки. Це зумовлено насамперед роз-
витком ринкової економіки і пов'язаними з цим процесами 
активізації руху капіталу. 

Крім того, аналізуючи доцільність введення в облікову 
практику оцінки по справедливій вартості, з’ясовуємо, що пошук 
нової концепції оцінки був пов’язаний із появою таких об’єктів 
обліку як фінансові інструменти. Їх специфіка вимагала застосу-
вання іншої оцінки, ніж традиційна модель вартісного 
вимірювання на основі понесених витрат. Тому в багатьох 
країнах для обліку саме цих об’єктів почали застосовувати 
оцінку по справедливій вартості. 

Поняття справедливої вартості уперше з'явилося в амери-
канських стандартах бухгалтерського обліку на початку 90-х 
років ХХ століття. Ця подія пов’язана із затвердженням Радою зі 
стандартів фінансової звітності США (FASB) СБО 105 "Розкрит-
тя інформації про фінансові інструменти, що містять позабалан-
совий ризик, і фінансові інструменти з концентрацією кредитно-
го ризику" (1990 р.) та СБО 107 "Розкриття справедливої вартості 
фінансових інструментів" (1991 р.). 
                                                 
1 Науковий керівник – В.М. Жук, доктор економічних наук, професор, член-
кореспондент НААН 
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Зауважимо, що у згаданих вище стандартах мова йшла не 
про облік та відображення в звітності фінансових інструментів за 
справедливою вартістю, а про розкриття інформації щодо спра-
ведливої вартості фінансових інструментів, які у бухгалтерських 
реєстрах і звітах відображаються за фактичними витратами. 

Тобто, облік за справедливою вартістю та розкриття 
інформації про справедливу вартість - це різні способи надання 
інформації про справедливу вартість, що мають різні наслідки 
відображення фінансових даних у звітності. 

Відображення активів за справедливою вартістю призво-
дить до зміни даних у балансі, звіті про фінансові результати 
тоді, як розкриття інформації про справедливу вартість надає 
користувачеві додаткові дані для аналізу діяльності 
підприємства, не змінюючи при цьому даних звітності.  

Подібна ситуація прослідковується і в розвитку міжнарод-
них стандартів бухгалтерського обліку. В 1995 році Рада з міжна-
родних стандартів бухгалтерського обліку оприлюднює МСБО 32 
"Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації", в 1998 
році – МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". 

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

В одному із аналітичних звітів Президент Асоціації присяж-
них сертифікованих бухгалтерів (АССА) Річард Еткін-Девіс за-
значив, що справедлива вартість є єдиним реальним методом 
обліку похідних фінансових інструментів (деривативів), який 
дозволяє відобразити їх у балансовому звіті. 

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

Із прийняттям МСБО 41 "Сільське господарство" оцінка по 
справедливій вартості потрапила в бухгалтерський облік 
сільськогосподарської діяльності. Проте доцільність такої "поя-
ви" викликала велику кількість питань, зокрема щодо неуперед-
женого та об'єктивного відображення майнового стану, резуль-
татів діяльності та змін у фінансовому становищі підприємства. 
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Таким чином, введення в облікову практику оцінки по 
справедливій вартості пов’язане із такими об’єктами обліку як 
фінансові інструменти. Їхня специфіка зумовлює застосування 
іншої оцінки, ніж традиційна модель вартісного вимірювання на 
основі понесених витрат. 

Проте тотальне поширення оцінки по справедливій 
вартості на інші об’єкти обліку, які мають абсолютно іншу при-
роду, загострює проблему достовірності фінансової звітності та 
надійності оцінки її елементів. Оскільки при застосуванні оцінки 
по справедливій вартості достовірність даних звітності 
нівелюється фіктивним прибуток (збиток), а надійність 
вартісного вимірювання ставиться у залежність від наявності  
неринкових елементів, що впливають на здійснюваний обмін 
(монополізація ринку) тощо. 
 
УДК 657.47 

К.П. ПРИСТУПА, асистент, 
кафедра обліку і аудиту, 

Луцький національний технічний університет 
 

ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО 
КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК ЗГІДНО МСФЗ 

 

Глобалізація економіки і недосконале функціонування ри-
нкових умов господарювання призвели до суттєвих змін в систе-
мі управління підприємствами АПК. Реформування системи бух-
галтерського обліку, як основного інформаційного джерела, за 
принципом "сліпого" копіювання міжнародних стандартів обліку 
та звітності без врахування національних особливостей й держа-
вних протиріч, що в часі співпало з переходом на нові форми та 
відносини власності стали передумовою формування непрозоро-
го та нереального інформаційного середовища. 

Рентабельність господарювання в умовах невизначеності 
та конкуренції без надійного та якісного інформаційного забез-
печення є сумнівною. Керівництво позбавлене можливості отри-
мати якісну й своєчасну інформацію про фактичний стан і рівень 
використання майна підприємства. Крім того, зростають потреби 
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у певних даних про господарські операції, події та явища в про-
цесі їх проведення. Засобом забезпечення необхідною для прийн-
яття поточних управлінських рішень інформацією є оперативний 
контроль, що здійснюється в процесі виконання визначених за-
вдань та реалізації поставлених цілей з метою своєчасної оцінки 
їх правильності, законності та доцільності. 

Значення оперативного контролю в системі управління су-
часним сільськогосподарським підприємством відоме. Але пи-
тання визначення вимог до інформації в системі оперативного 
контролю залишається відкритим. Тому, вважаємо за доцільне 
з’ясувати їх в контексті Міжнародних стандартів фінансової зві-
тності. 

Оперативний контроль має суттєвий вплив на реалізацію 
поточних цілей і управлінський рішень. Окрім цього, якість і ре-
зультативність досягнення останніх створюють умови для ефек-
тивного виконання стратегічних планів і завдань. Виходячи з 
цього, оперативний контроль опосередковано впливає на форму-
вання фінансових результатів і забезпечує реальність відобра-
ження інформації у фінансовій та іншій звітності. Тому, доцільно 
розкрити суть вимог до інформації в системі оперативного конт-
ролю, спираючись на вимоги до інформації, згідно Концептуаль-
ної основи Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відпо-
відно до них для забезпечення корисності інформації необхідно, 
щоб вона відповідала чотирьом основним якісним характеристи-
кам: зрозумілість, доречність, достовірність та зіставність. 

Інформація повинна бути зрозумілою для користувачів, які 
мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бух-
галтерського обліку і прагнуть вивчати її з достатньою ретельні-
стю. Щоб бути корисною, інформація має бути доречною, відпо-
відати потребам користувачів під час прийняття рішень, а також 
впливати на їх економічні рішення. Інформація є достовірною, 
якщо вона не містить суттєвих помилок, не є упередженою, і ко-
ристувачі можуть скористатися нею тією мірою, якою вона відо-
бражає реальний стан справ. Крім того, має бути можливість зіс-
тавляти показники як у просторі, так і в часі.  

У МСФЗ наголошується на важливості збалансованості які-
сних характеристик інформації. В системі оперативного контролю 
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доцільно співставляти вигоди між достовірністю інформації та її 
своєчасністю. Часто, в процесі операційної діяльності, а особливо 
для відхилення небажаних ситуацій, виникає необхідність скла-
дання певного документу чи усної передачі інформації раніше, ніж 
стануть відомі всі аспекти здійснення даної операції. Така ситуація 
ставить під загрозу достовірність інформації. Однак для підтвер-
дження її достовірності потрібен час, що унеможливлює ефектив-
не проведення оперативного контролю, оскільки він здійснюється 
в максимально швидко. 

Своєчасна інформація надходить або може бути доставлена 
до відповідних центрів реагування в такі інтервали часу, в які 
останні матимуть можливість ефективно використати її й уник-
нути виникнення негативних явищ в господарюванні. Своєчас-
ною інформація є за умови її придатності для прийняття рішення 
раніше, ніж вона втратить властивість впливати на рішення. Крім 
того інформація в системі оперативного контролю незавжди за-
требувана, як повна. Оскільки, у випадку формування відхилень 
чи виникненні певних незапланованих подій, власне факт їх поя-
ви спричинює активізацію конкретних оперативних заходів по їх 
усуненню. Тому недоцільно формувати повний перелік даних і 
водночас втрачати час на застосування коригувальних процедур. 

В МСФЗ присутня вимога до нейтральності інформації, під 
якою розуміється вільність від неупередженості. Тобто, забезпе-
чується задоволення виключно одних груп користувачів інфор-
мацією перед іншими. Вважаємо, такий факт несумісним з соціа-
льною функцією оперативного контролю. Необхідно брати до 
уваги історичне призначення контролю. Ретроспективні основи 
розвитку суспільства, на жаль, свідчать, що незбалансоване за-
безпечення інтересів одних соціальних класів за рахунок свідо-
мого звуження потреб інших в перспективі мають руйнівні нас-
лідки. Оперативний контроль впливає на збереження та вдоско-
налення соціальних норм, принципів і стандартів. Виходячи з 
такого, він не може допустити збагачення одних верст населення 
та одночасне зубожіння інших. Тому нейтральність інформації в 
системі оперативного контролю є відносною, під нею слід розу-
міти – наявність можливості всім користувачам забезпечити 
справедливе формування їх прав, обов’язків і відповідальності з 
огляду на конкретні умови господарювання.  
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Нейтральність інформації часто нівелює її конфіденцій-
ність. Конфіденційною вважається інформація, що є недоступ-
ною або частково доступною. Коло її користувачі обмежується, 
тому вона вимагає спеціальних умов для зберігання й захисту. 
Для визначення конфіденційності інформації необхідно застосу-
вати професійне судження. Ефективне проведення оперативного 
контролю при підготовці, прийнятті і реалізації управлінських 
рішень, а також при застосуванні коригувальних заходів потре-
бує врахування не тільки об’єктивних факторів, а й в 
обов’язковому порядку суб’єктивних причин виникнення відхи-
лень чи порушення нормального процесу господарювання. Суть 
таких причин незавжди доцільно чи логічно висвітлювати широ-
кому колу осіб. Конкретні користувачі та управлінці повинні бу-
ти забезпечені таким рівнем інформації, що створює всі необхід-
ні умови для виконання ними своїх завдань на належному рівні. 
Тому тільки керівник має повноваження визначити межі доступ-
ності інформації та умови віднесення її до конфіденційної. 

Отже, інформація відіграє ключову роль при проведенні 
оперативного контролю. Сукупність вимог до інформації в сис-
темі оперативного контролю забезпечує його якісне та результа-
тивне здійснення. Разом з тим, практика свідчить про зростання 
потреб у формуванні показників та вимірників якості та корисно-
сті інформації, створенні незалежної системи її оцінки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ В АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ УКРАЇНИ 
 

Україна була однією з перших країн на пострадянському 
просторі, яка взяла курс на впровадження міжнародних підходів 
до побудови національної системи бухгалтерського обліку та  
звітності, які в основному були представлені міжнародними ста-
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звітності Вінницького національного аграрного університету 
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ндартами бухгалтерського обліку (згодом фінансової звітності). І 
ось, лише в 2011 році, задекларована ціль втілилася у "головному 
бухгалтерському Законі". 

Метою даної роботи є аналіз проблем, якими супроводжу-
ється застосування міжнародних стандартів фінансової звітності 
в аграрному секторі України. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) – це 
Стандарти та тлумачення правил, прийняті Радою з Міжнарод-
них стандартів бухгалтерського обліку. Вони охоплюють: 

а) Міжнародні стандарти фінансової звітності; 
б) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; 
в) Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжна-

родної фінансової звітності або колишнім Постійним комітетом з 
тлумачень. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності виступають на 
даний час ефективним інструментом, який підвищує прозорість і 
зрозумілість інформації, що розкриває діяльність суб’єктів гос-
подарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і 
витрат, робить оцінку активів і зобов’язань та надає можливість 
об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі та можливі   
фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати  
результати їх діяльності з метою забезпечення адекватної оцінки 
їх потенціалу та ухвалення управлінських рішень [1]. При впро-
вадженні Міжнародних стандартів фінансової звітності у мето-
дологію бухгалтерського обліку та складання фінансової звітнос-
ті в тому числі і в аграрному секторі України виникають такі  
проблеми, як: 

• обмеженість доступу до інформації щодо вимог МСФЗ; 
• тлумачень  правил та останніх змін до них; 
• неузгодженість та часті зміни окремих законодавчих 

норм; 
• відсутність статистичних даних для використання їх в 

процесі оцінки; 
• розбіжності між вимогами міжнародних органів; 
• розбіжності між вимогами щодо визнання активів та їх 

оцінок з метою бухгалтерського обліку і оподаткування; 
• відсутність відповідної ринкової інфраструктури. 
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МСФЗ - це стандарти одного порядку, але в свою чергу рі-
зних рівнів. Завдання стандартів - спрямовувати і регулювати 
бухгалтерський облік так, щоб на базі отриманих даних надати 
користувачам достовірну, повну та неупереджену інформацію у 
належно оформлених фінансових звітах. Перелік суб’єктів гос-
подарювання, які мають складати фінансову звітність та консолі-
довану фінансову звітність, повністю застосовуючи МСФЗ, ви-
значено ч. 2 с. 121 Закону України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" [2]. Це, зокрема: 

Ø публічні акціонерні товариства; 
Ø банки; 
Ø страхові компанії; 
Ø підприємства, що здійснюють господарську діяльність 

за видами, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів 
України. 

Загалом робота щодо реформування бухгалтерського обліку 
в рамках адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу підвищить рівень професійного співтовариства 
бухгалтерів, прискорить процес інтеграції економіки нашої держа-
ви в світову спільноту та сприятиме формуванню сприятливого 
інвестиційного клімату. На мою думку в нашій країні потрібно в 
першу чергу зробити для підприємств такі умови,щоб підприємст-
ва самі мали на меті складання фінансової звітності для відобра-
ження про фінансовий стан підприємства внутрішнім та зовнішнім 
користувачам. Тому що на даний момент в нашій країні багато 
підприємств приховують свої реальні доходи для втечі від подат-
ків,які в Україні в даний період часу на високому рівні. 

Список використаних джерел 
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2) Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
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bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПДВ У  
ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ 

 ПІДПРИЄМСТВ 
 
Податок на додану вартість є визначальним джерелом 

формування доходів Державного бюджету України. В сучасних 
умовах спостерігаються випадки ухилення від сплати ПДВ, неза-
конного відшкодування сум податку з державного бюджету, зло-
вживань платників при користуванні пільгами і формуванні по-
даткового кредиту. Такі негативні тенденції функціонування 
ПДВ зумовлені недосконалістю організації його фінансової 
звітності, норми яких за період незалежності України постійно 
змінювались і відображались в різноманітних нормативно-
правових актах.  

Сьогодні фінансову звітність стосовно розрахунків з ПДВ 
регулюють чимало нормативних документів. Загальні правові 
засади складання фінансової звітності та бухгалтерський облік на 
підприємствах ведеться відповідно до Закону України "Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність" [1]. Згідно з останніми 
змінами внесеними до цього закону з 1 січня 2012 року 
передбачається перехід українських компаній на міжнародні 
стандарти фінансової звітності (МСФЗ, IFRS). Проте перехід на 
МСФЗ буде обов'язковим не для всіх підприємств, а лише для 
тих, які проводять діяльність, за видами, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів України. Очевидним 
недоліком цього є те, що відповідний перелік ще не затверджено. 

Порядок бухгалтерського обліку ПДВ, податкового креди-
ту та податкових зобов’язань з ПДВ, а також особливості 
відображення окремих операцій з ПДВ зазначаються в Наказі 
Міністерства фінансів України "Інструкція з бухгалтерського 
обліку податку на додану вартість" [2]. 

Відповідно до Наказу ДПА "Про затвердження форм та  
порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на 
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додану вартість" [3] затверджені форми податкової звітності з 
податку на додану вартість, в тому числі і для переробного 
підприємства. Тобто за цим наказом, молокопереробні 
підприємства заповнюють спеціальну форму податкової 
декларації, що визначена для такого підприємства. Також в цьо-
му   наказі вказано порядок заповнення і подання податкової 
звітності з податку на додану вартість. 

Перелік рахунків, субрахунків, а також їх кореспонденцію 
в бухгалтерському обліку при відображенні господарських 
операцій розрахунків за ПДВ визначено в Наказі Міністерства 
фінансів України "Інструкція про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо-
дарських операцій підприємств і організацій" [4] 

В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" 
[5] зазначено, в яких рядках форми № 1 "Баланс" відображається 
сума заборгованості з ПДВ. У Положенні (стандарті) бухгал-
терського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" [6] зазначено, 
в яких рядках форми № 2 відображається сума ПДВ. 

Податковий кодекс України [7] визначає порядок запов-
нення основних документів (податкової накладної, Реєстру отри-
маних і виданих податкових накладних, Єдиного реєстру подат-
кових накладних) і звітності з ПДВ (податкової декларації з 
ПДВ); базу оподаткування; механізм пропорційного віднесення 
сум податку до податкового кредиту; порядок визначення суми 
податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або 
бюджетного відшкодування та строки проведення розрахунків; 
звітні (податкові) періоди та особливості оподаткування 
специфічних послуг. В прикінцевих положеннях Податкового      
кодексу України зазначено особливості справляння податку на 
додану вартість переробних підприємств, так до 1 січня 2015 ро-
ку, сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватись до 
бюджету молокопереробними підприємствами за реалізовані ни-
ми молоко, молочну сировину та молочні продукти, у повному 
обсязі спрямовується до спеціального фонду державного бюджету. 

Позитивно можна відмітити той факт, що ці нормативні 
документи не суперечать і не дублюють один одного, а 
взаємодоповнюють. Безкінечні зміни в нормативно-правових  
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актах негативно впливають на формування фінансової звітності 
розрахунків з податку на додану вартість молокопереробних 
підприємств. У зв’язку з ускладненням механізму 
адміністрування ПДВ та фінансової звітності цього податку, 
замість розв’язування існуючих проблем з’являються нові. В наш 
час на більшості підприємств формування фінансової звітності 
спрямоване не на задоволення інформаційних потреб управління 
суб’єкта господарювання, а на забезпечення виконання 
фіскальних функцій. Таким чином, можна зробити висновок про 
необхідність спрощення методики бухгалтерського обліку подат-
ку на додану вартість. 

Прогресивним напрямом удосконалення фінансовій 
звітності молокопереробних підприємств, що одночасно є       
напрямом подальших досліджень, є застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності, що забезпечить підвищення 
прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває їх діяльність, 
достовірність доходів і витрат, активів і зобов’язань, яка надає 
можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі 
фінансові ризики, а також порівнювати результати їх діяльності в 
цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення 
відповідних управлінських рішень.  
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У ВИНОГРАДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розвиток бухгалтерського обліку в сільському господарстві 

відбувається на основі створення нової національної системи для 
всіх галузей економічної діяльності у формі розробки положень 
(стандартів) обліку, які не суперечать Міжнародним стандартам 
фінансової звітності. Такий підхід забезпечує вирішення лише 
одного завдання. Він надає необхідну інформацію лише зовніш-
нім користувачам як інвесторам. Разом з тим, проблеми створен-
ня й використання обліково-аналітичного механізму в управлінні 
інвестиційною діяльністю виноградарських підприємств обумов-
люють вирішення і багатьох інших завдань. 

Міжнародні й національні стандарти різних країн також   
відображають положення про облік інвестицій різних напрямків: 
в основний капітал, цінні папери, в асоційовані й дочірні компа-
нії й т.д. Відповідно до МСФЗ 25 "Облік інвестицій" під інвести-
ціями розуміються активи, що надають економічні вигоди у    
формі відсотка, дивідендів, роялті й орендної плати, а також у 
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формі підвищення вартості капіталу. Основні засоби, у контексті 
даного стандарту, до інвестицій не зараховано, за винятком інве-
стиційної власності, мається на увазі вкладення в земельні ділян-
ки й нерухомість, котрі не передбачається застосовувати в осно-
вній діяльності організації, а тільки з метою підвищення вартості 
капіталу. 

Організація бухгалтерського обліку інвестицій, що засно-
вана на чинній нормативній базі, на нашу думку не здатна повні-
стю забезпечити можливість розкриття інформації про інвести-
ційну діяльність бізнесу та про здійснені капітальні вкладення з 
двох причин: по-перше, нормативні акти, що регулюють облік 
інвестицій повністю не адаптовані до міжнародних стандартів та 
по-друге - Єдиний План рахунків бухгалтерського обліку не    
передбачає різноманітності об’єктів обліку й можливості повного 
відображення операцій, пов’язаних зі здійсненням капітальних 
вкладень. 

Заходи, що нині діють в Україні зі стабілізації в галузях  
садівництва й виноградарства передбачають як цільове фінансу-
вання, так і пільги по окремих видах податків. У зв’язку із чим, 
особливо актуальним є питання відображення в обліку капіталь-
них інвестицій у багаторічні насадження.  

За останні 10 років відбулися великі зміни у вітчизняному 
бухгалтерському обліку й регламентуючого його законодавства. 
Відповідно до пункту 25.1.3 Положення (стандарту) бухгалтерсь-
кого обліку 30 "Біологічні активи" багаторічні насадження нале-
жать до довгострокових біологічних активів і всі витрати, 
пов’язані з їхнім придбанням і створенням відображаються на су-
брахунку 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологі-
чних активів". Це витрати: на оплату праці, посадковий матеріал, 
паливо-мастильні матеріали, на доставку, на обробку посадкових 
площ, на добрива, на засоби захисту рослин, на роботи й послуги, 
на ремонт багаторічних насаджень, інші витрати на утримання 
основних засобів та інше.  

Спосіб ведення аналітичного обліку, що існує наразі, з пог-
ляду управлінського обліку, має низку недоліків, що чітко прояв-
ляються при вивченні структури зазначених відомостей, оскільки 
класифікація витрат не дозволяє групувати їх у розрізі конкрет-
них проектів.  
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При використанні методології управління проектами в роз-
витку бізнесу слід мати на увазі: якщо проект інвестицій містить 
кілька видів робіт, то всі вони мають бути враховані на одному 
субрахунку в розрізі видів витрат, що забезпечить додаткові мо-
жливості їхнього аналізу, обліку відхилень від кошторисів і оцін-
ки фінансових результатів від капіталовкладень у конкретні про-
екти. Критеріями додаткового аналітичного розподілу витрат ка-
пітального характеру в рамках управлінського обліку, у галузі 
виноградарства на наш погляд, можуть слугувати: 

а) ознаки аналітичності. Чинні проекти, коли в аналітичних 
розрахункових формах облік здійснюється в розрізі проектів за-
ходів розвитку тих або інших сфер діяльності, аналітичність ін-
формації покращується. У цьому випадку менеджменту не потрі-
бно додаткових зусиль, щоб зіставити витрати на проект із отри-
маними від нього доходами й оцінити ефективність у силу реалі-
зації стратегії; 

б) регламентування безпосередньої організації обліку. Ета-
пи робіт визначають, коли бухгалтерський облік довгострокових 
вкладень організується, виходячи з їх певних попередніх етапів. 
Наприклад, при закладанні винограднику, етапами капіталовкла-
день можуть бути: підготовка земельної ділянки, закупівля поса-
дкового матеріалу, організація посадки, організація обробки мо-
лодих насаджень. Доцільність такої організації планування й об-
ліку обумовлена тим, що для підприємства з фінансової точки 
зору не однаково, коли, у який саме період здійснені капітальні 
витрати, чи мають вони одноразовий характер або будуть здійс-
нюватися протягом тривалого проміжку часу. 

Якщо йдеться про поетапне інвестування, то для аналізу не-
обхідно зробити більш складні розрахунки, щоб оцінити реальну 
ефективність інвестицій з урахуванням фактора часу, і облік, як 
підсистема менеджменту, повинен надати відразу готові, згрупо-
вані дані. 

Варіант організації аналітичного обліку відповідно до      
запропонованого угруповання можливий уже сьогодні й не вима-
гає зміни існуючого плану рахунків і механізму обліку. Усі опе-
рації при цьому здійснюються аналогічно, тільки капітальні    
витрати різних проектів довгострокових інвестицій не "змішу-



 263

ються" в одному документі, а диференціюються й збираються в 
розрізі окремих проектів (при цьому можна ввести кодування 
проектів). 

Такий варіант обліку витрат у рамках управлінського облі-
ку приймається, якщо стратегічні заходи містять тільки витрати 
капітального характеру. У більшості випадків, реалізація страте-
гії вимагає обліку та попереднього планування витрат на проек-
тування й наступне обслуговування в розрізі конкретних проек-
тів і сегментів ринку. 

Від початку робіт із закладання виноградників і до періоду 
плодоношення проходить декілька років. Такий підхід дозволяє 
виділяти в бухгалтерському обліку сегменти - інформацію з 
окремо взятих проектів. Вимога формування в обліку та звітності 
інформації із сегментів диктується міжнародним стандартом 
МСФЗ 14 "Сегментна звітність". 

В умовах розвитку галузі виноградарства на принципах    
вертикальної інтеграції дотримання таких вимог є найбільш    
доцільним та ефективним, тому що організаційні сегменти обліку 
безпосередньо пов’язані із структурою підприємства, що надає 
можливість калькулювати витрати по проектах, послугах та ро-
ботах підприємства. 
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ПЕРСПЕКТИВА СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ПЛАНУ  
РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 
 
Процес реформування бухгалтерського обліку в державно-

му секторі на початку XXI ст. охопив більшість країн світу. Це 
обумовлено процесами глобалізації, інтеграції та конвергенції 
облікових систем, а також сучасними вимогами суспільства до 
якості управління суспільними (державними, муніципальними) 
фінансами. При чому ключовим аспектом належного (якісного) 
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управління громадськими фінансами є прозорість бухгалтерсько-
го обліку та звітності. 

Не оминули окреслені тенденції й Україну, на необхідності 
кардинальних змін в обліковій системі якої наголошувалось уже 
давно. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 
року № 34 "Про затвердження Стратегії модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки" 
дала початок процесу реформування бухгалтерського обліку в 
державному секторі України. Одним з основних напрямів реалі-
зації Стратегії є розроблення та запровадження єдиного Плану 
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, гармоні-
зованого з бюджетною класифікацією [1]. 

Таке реформування обліку в державному секторі зумовлене 
необхідністю створення надійного інструменту для відображення 
в бухгалтерському обліку господарської діяльності бюджетних 
установ, формування якісної, прозорої і повної звітності про опе-
рації в секторі державного управління. 

Таким чином, в основу реформи облікової системи в дер-
жавному секторі покладено переорієнтацію бухгалтерського об-
ліку на результат, і цей перехід базується на створенні та засто-
суванні єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в держа-
вному секторі. 

Питання прийняття єдиного плану рахунків, до числа ко-
ристувачів якого увійшли б і бюджетні установи, піднімалося 
неодноразово. Обговорення такого варіанту тривало досить довго 
(до 1998 р.), при цьому не тільки на рівні теорії, а й практики, що 
підтверджують два проекти плану рахунків бухгалтерського об-
ліку, запропоновані Методологічною радою з питань бухгалтер-
ського обліку при Міністерстві фінансів України. Проте цей за-
дум не був реалізований. 

На даний час бухгалтерський облік у державному секторі 
складається з бухгалтерського обліку виконання державного і 
місцевих бюджетів та бухгалтерського обліку бюджетних уста-
нов, з окремим методичним забезпеченням у кожній з цих сфер. 

Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих 
бюджетів ведуть органи Державного казначейства, використову-
ючи при цьому План рахунків бухгалтерського обліку виконання 
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державного і місцевих бюджетів (затверджений наказом Держав-
ного казначейства України від 28.11.2000 р. № 119) [2]. 

Розпорядники бюджетних коштів ведуть облік виконання 
кошторисів, застосовуючи при цьому План рахунків бухгалтер-
ського обліку бюджетних установ (затверджений наказом Голов-
ного управління Державного казначейства України від 
10.12.1999 р. № 114) [3]. 

Вивчення Планів рахунків бухгалтерського обліку, що ді-
ють сьогодні в державному секторі, за словами С.В. Свірко, дає 
можливість зробити припущення про формування єдиного плану 
рахунків виконання бюджету та кошторису на основі останнього 
з зазначених класифікаційних угруповань рахунків [4, с. 161]. Ми 
погоджуємося з цим, адже побудова єдиного плану рахунків бух-
галтерського обліку з виконання бюджетів та кошторисів розпо-
рядників бюджетних коштів за такою концепцією дасть змогу 
забезпечити прозорість облікових процесів, оперативність скла-
дення звітності та отримання інформації про господарські опера-
ції, які здійснюються у державному секторі. 

Таким чином, єдиний план рахунків стане якісно новим 
класифікаційно-інформаційним утворенням відносно вітчизняної 
облікової теорії, так як включатиме значну кількість рахунків, що 
матимуть подвійне функціональне значення — для збереження 
інформації щодо виконання бюджетів та виконання кошторисів. 

Необхідною умовою впровадження такого плану рахунків є 
повна автоматизація процесу бухгалтерського обліку бюджетних 
установ. Практична реалізація теоретичних розробок єдиного 
плану рахунків на основі максимального використання ПЕОМ 
дасть змогу забезпечити найбільшу деталізацію інформації, яка 
потрібна для ведення якісного аналітичного обліку, та форму-
вання сектору інформації щодо планових показників виконання 
бюджету, кошторисів та їх відтворення в процесі безпосередньо-
го виконання, що сприятиме значному підвищенню 
оперативності формування інформації для прийняття відповідних 
управлінських рішень уряду та розпорядників бюджетних 
коштів. Крім того, створення єдиного плану рахунків бюджетно-
го обліку забезпечить універсальність знань бухгалтерів-
практиків бюджетних установ і органів казначейства та поглиб-
лене розуміння механізму відтворення бюджетного процесу. 
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Реформа бухгалтерського обліку в бюджетній сфері 
націлена перш за все на створення прозорості, підзвітності та 
відкритості державних фінансів суспільству, зрозумілості ним 
тих економічних та соціальних результатів, яких домагається 
відповідна влада на конкретному рівні. Створення та застосуван-
ня єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 
секторі є одним з ключових питань, які необхідно вирішити для 
досягнення такої мети, адже прозора інформація по напрямках 
бюджетної класифікації доходів і видатків, яка збиратиметься та 
інтерпретуватиметься наскрізно від розпорядників бюджетних 
коштів та місцевих бюджетів до Головного управління 
Державної казначейської служби, дасть можливість забезпечити 
ефективний контроль за державними справами. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЗА 
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 
Інтеграція України до Європейського простору вимагає по-

дальшого реформування бухгалтерського обліку відповідно до 
світових тенденцій його розвитку. З 1 січня 2012 року наберуть 
чинності норми Закону України "Про внесення змін до Закону 
України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні" від 12.05.2011 р. № 3332-VI (далі Закон № 3332). Закон 
зобов’язує публічні акціонерні товариства, банки, страховиків, а 
також підприємств, які провадять господарську діяльність за ви-
дами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, 
складати фінансову звітність та консолідовану фінансову 
звітність за міжнародними стандартами. 

Серед вчених та фахівців-практиків відбувається широка 
дискусія з питань застосування міжнародних стандартів у 
вітчизняній практиці бухгалтерського обліку та покладення їх в 
основу фінансової звітності. Теоретичні та практичні аспекти 
зазначених питань висвітлювали у своїх працях Ф.Ф. Бутинець, 
В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, М.Г. Михайлов, 
М.Ф. Огійчук, П.Т. Саблук, Л.К Сук, П.Л. Сук. 

Відповідно до Закону № 3332 для складання фінансової 
звітності застосовуються міжнародні стандарти, що офіційно 
оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. На 
сьогодні, на даному сайті представлені Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти фінансової 
звітності та Тлумачення. Зазначені стандарти наведені в 
перекладі станом на листопад 2009 року, тоді як на сайті Ради з 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку розміщені стан-
дарти станом на 1 січня 2011 року. Зрозуміло, що відставання 
перекладу від останнього варіанту міжнародних стандартів знач-
но ускладнює їх впровадження. Тому, як справедливо зазначає 
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Б.В. Мельничук, однією з суттєвих проблем запровадження 
міжнародних стандартів є вчасний та адекватний їх переклад [1]. 
Та найбільше суперечностей в наукових колах викликають про-
блеми пов’язані з трактуванням термінів і специфічних норм, 
визначених міжнародними стандартами, та порівнянням 
національних і міжнародних стандартів. 

Серед вітчизняних науковців активно ведуться дискусії 
навколо положень МСБО 41 "Сільське господарство" та 
П(С)БО 30 "Біологічні активи", вимоги та рекомендації якого 
конкретизовано у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського 
обліку біологічних активів. Найбільше протиріч при цьому вик-
ликають питання оцінки біологічних активів та сільськогоспо-
дарської продукції, а також визнання фінансових результатів. 

МСБО 41 "Сільське господарство" для оцінки одержаної 
сільськогосподарської продукції та біологічних активів 
передбачає застосовувати лише справедливу вартість, тобто 
оцінка продукції за собівартістю допускається, якщо не можуть 
бути використані інші методи оцінки [2]. Згідно п. 10 П(С)БО 30, 
біологічні активи на дату проміжних та річного балансу потрібно 
відображати за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані 
витрати на місці продажу [3]. Сільськогосподарську продукцію 
при її первісному визнанні, відповідно до стандарту, можна 
оцінювати, як за справедливою вартістю, зменшеною на 
очікувані витрати на місці продажу, так і за виробничою 
собівартістю (чи собівартістю за прямими витратами).  

Визначення справедливої вартості біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах активного 
ринку. Поняття активного ринку розкривається в міжнародних 
стандартах. Так, згідно МСБО 41 активний ринок – це ринок, на 
якому існують такі умови: об’єкти, що їх продають і купують у 
межах ринку, є однорідними; як правило, можна у будь-який час 
знайти зацікавлених покупців і продавців; інформація про ціни 
загальнодоступна. На сьогодні активний ринок біологічних 
активів на Україні не сформовано, тому визначити справедливу 
вартість на дату складання проміжних балансів вкрай важко, а 
інколи і зовсім неможливо, особливо, якщо це стосується 
продукції рослинництва. При цьому, п. 11 П(С)БО 30 передбаче-
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но, що Біологічні активи, справедливу вартість яких на дату ба-
лансу достовірно визначити неможливо, оцінюються за 
первісною вартістю, але лише до періоду, у якому можливо ви-
значити їх справедливу вартість. Виходить, що, як тільки-но 
інформація про ринкові ціни з’явиться, необхідно здійснювати 
переоцінку біологічних активів. Такий підхід не тільки додасть 
роботи бухгалтеру, а й призведе спотворення показників 
звітності. Тому оцінка за первісною вартістю буде доречнішою.  

Зауважимо, що за П(С)БО 30 "Біологічні активи" передба-
чено визначати фінансовий результат не тільки від реалізації 
біологічних активів і сільськогосподарської продукції, а й від 
первісного визнання активів та від зміни їх справедливої вартості 
на дату балансу. Тобто, у сільському господарстві фінансовий 
результат передбачено визначати не після реалізації продукції, а 
під час її отримання з виробництва. При цьому у загальну суму 
чистого прибутку будуть включатися доходи, які не підкріплені 
виручкою. За вимогами стандарту фінансовий результат від 
первісного визнання активів і від зміни їх справедливої вартості 
необхідно включати в інший операційний дохід підприємства. 
Однак, суттєве збільшення інших операційних доходів порівняно 
з доходом від реалізації не тільки спотворить інформацію про 
доходи та грошові потоки у фінансовій звітності, а й може стати 
перешкодою при переході сільгоспвиробників на фіксований 
сільськогосподарський податок. Для вирішення цієї проблеми 
ряд науковців наголошує на необхідності обліку таких доходів у 
складі додаткового капіталу. З цим можна погодитись, але слід 
звернути увагу на те, що коли біологічні активи і 
сільгосппродукція на момент збирання врожаю оцінюються за 
МСБО 41, то фінансовий результат визначається лише у двох 
випадках: як доходи від первісного визнання біологічних активів 
або сільгосппродукції продукції та як доходи від змін у 
справедливій оцінці таких біологічних активів і продукції на дату 
чергового балансу. 

Отже, норми П(С)БО 30 та МСБО 41 в частині оцінки 
біологічних активів, сільгосппродукції та формування 
фінансових результатів все ще мають неврегульовані моменти та 
потребують подальшого їх узгодження.  
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ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ В КОРМОВИРОБНИЦТВІ 

 
Критична оцінка діючої системи внутрішньогосподарського 

контролю витрат, що формуються в процесі вирощування продук-
ції кормовиробництва, дає змогу встановити такі недоліки: 

- внутрішній контроль орієнтується на узагальнюючий    
показник собівартості кормів, а попередній та оперативний конт-
роль набувають формального характеру; 

- внутрішній контроль у багатьох сільськогосподарських 
підприємствах не має системного і комплексного підходу;  

- часткове впровадження прогресивних методів контролю 
гальмує підвищення його ефективності. 

Здійснення контролю за стадіями вирощування кормових 
культур має вирішальне значення для контролю витрат, що     
виникають під час проведення сільськогосподарських робіт.    
Такий контроль зводиться у три методологічних способи опера-
тивного контролю у польовому кормовиробництві: 

- за циклами сільськогосподарських робіт;  
- за роботами, що об’єднують комплекс технологічних опе-

рацій; 
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- поопераційний контроль. 
Подібну методику пропонують вчені-економісти для здійс-

нення аналітичних оцінок при оперативному аналізі витрат в   
рослинництві (1, 2). 

Перший спосіб базується на порівнянні фактичних витрат з 
плановим нормативами за циклами сільськогосподарських робіт. 
В кормовиробництві – це підготовка насіння трав до сівби, пе-
редпосівний обробіток, сівба, догляд за посівами, скошування 
трав. Зауважимо, що тривалість одного виробничого циклу ста-
новить 2-3 календарних місяці і відхилення визначаються лише 
при отриманні фактичних витрат. Оперативна інформація в цьому 
випадку надходить з запізненням і обліковці та управлінський  
персонал позбавлені можливості вчасно визначати перевитрати чи 
економію та, при потребі, відкоригувати допущені прорахунки. 

За другим способом оперативний контроль проводиться 
для робіт, об’єднаних в комплекс операцій, виконаних в певній 
послідовності. Розглянемо на прикладі технологічної схеми    
вирощування багаторічних трав. Процес висівання насіння трав 
об’єднує такі роботи: скарифікація насіння бобових, протрую-
вання, приготування сумішей, транспортування до місця висіву, 
сівба. Передпосівний обробіток включає весняне боронування 
зябу, культивація з боронуванням і передпосівна. Догляд за посі-
вами передбачає збирання покривної культури, 2-3-разове під-
кошування, осіннє внесення добрив слідом за підкошуванням, 
боронування, збирання трав. Догляд за травами 2-3-го і наступ-
них років використання зводиться до таких операцій, як борону-
вання навесні і після скошувань, дискування навесні і після ско-
шувань, дискування навесні до початку відростання, осінній   
обробіток ґрунту, щілювання посівів. 

Організація оперативного контролю витрат за роботами, 
що об’єднують комплекс технологічних операцій та за циклами 
сільськогосподарських робіт передбачає визначення фактичних 
відхилень від встановлених лімітів але не зовсім точне. Адже 
встановити особисту відповідальність конкретного працівника за 
першим та другим способом часом досить складно. Можливості 
вказаного контролю дещо обмежені в деталізації витрат на оди-
ницю виконаних обсягів робіт. Така особливість є перешкодою 
для вивчення причин економії чи перевитрат ресурсів щомісяця. 
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Технологія вирощування кормових культур достатньо 
складна і включає велику кількість виробничих операцій, що 
обумовлює необхідність розробки такої системи управління, яка 
б дозволяла контролювати і регулювати всі елементи технологіч-
ного ланцюга. Всім цим вимогам відповідає поопераційний конт-
роль, інформаційне забезпечення якого базується на багаторічній 
практиці встановленої технології, а більшість операцій мають 
науково-обґрунтовані нормативи затрат праці. Ефективність та-
кого контролю полягає у всебічному вивченні витрат на основі 
поопераційної їх деталізації в розрізі основних видів і статей ви-
трат з зазначенням фізичних обсягів робіт за переліком операцій, 
передбачених в технологічних картах вирощування однієї кормо-
вої культури чи виду культур. 

Доцільність розробки класифікації витрат, яка б відповіда-
ла вимогам поопераційного контролю, була аналітичною та 
об’єктивною, виходячи з характеру виробництва передбачає гру-
пування об’єктів поопераційного контролю за видами, відношен-
ням до обсягу виробництва, періодичністю виникнення, рівнем 
деталізації і призначенням, місцями здійснення. 

В випадку проведення поопераційного контролю достовір-
ність даних обліку витрат та собівартості кормів передбачається 
оцінювати з точки зору її відповідності економічному змісту гос-
подарської операції, що відповідає вимогам повноти, реальності 
та об’єктивності і дає можливість користувачам приймати обґру-
нтовані управлінські рішення. 

Враховуючи усі переваги поопераційного контролю, можна 
зробити висновок про його відповідність вимогам внутрішнього-
сподарського управління та доцільність використання для органі-
зації обліку витрат в польовому кормовиробництві у досліджува-
них нами господарствах. 
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КОРИСТУВАЧІ ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ПОГЛЯДУ 
ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМСТВО 

 
Сьогодні існує ряд проблем щодо класифікації користува-

чів, яка з розвитком глобальних соціально-економічних процесів 
стає все менш ефективною і не розкриває повністю потенціал 
користувачів та їх вплив на діяльність підприємства. 

За часів існування планової економіки основним користу-
вачем звітної інформації була держава в особі державних органів 
управління – міністерств, відомств, податкових органів. Тільки 
держава, як основний власник підприємств і, одночасно, інвестор 
була зацікавлена в результатах господарювання, а також переві-
ряла рівень виконання державних планів. Звітність тоді служила 
засобом контролю підприємств. 

Після переходу до ринкових умов господарювання, поряд 
із державною власністю з’явились нові форми власності. Відпо-
відно, змінились завдання та методи ведення господарської дія-
льності. Поступово розширилось коло користувачів звітності, що 
зацікавлені в отриманні достовірної інформації про діяльність 
підприємств, а роль держави зводиться до контролю за нормати-
вно-правовою дисципліною та збором податків.  

Існує безліч наукових досліджень, пов’язаних з класифіка-
цією користувачів звітності. Первісно споживачів інформації по-
діляли на внутрішніх та зовнішніх, згідно відношення до звітую-
чого суб’єкта. Побутує думка, що внутрішні користувачі інфор-
мації функціонують в рамках звітуючого підприємства. Відпові-
дно, до внутрішніх користувачів відносять управлінський персо-
нал (адміністрацію, правління, менеджерів різних рівнів) та пра-
цівників підприємства.  

Керівникам, які є основними внутрішніми користувачами, 
необхідна інформація для оцінки реального стану справ на підп-
риємстві, а також для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень фінансового, виробничого та стратегічного характеру. 
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Поряд з цим, менеджери, за допомогою комунікаційної функції 
звітності, розкривають іншим  користувачам інформацію щодо 
діяльності господарюючого суб’єкта. Трудовий колектив підпри-
ємства зацікавлений в отриманні даних звітності, що відобража-
ють  рівень оплати праці, інші виплати, наявність пільг, рентабе-
льність продукції, стабільність та перспективи його подальшої 
діяльності. 

Віднесення управлінського персоналу до внутрішніх спо-
живачів інформації не викликає сумнівів, а стосовно працівників 
підприємства існують певні протиріччя. 

Для того, щоб попередити розповсюдження конфіденційної 
внутрішньої інформації, яка узагальнюється в звітності, на нашу 
думку, управлінська звітність повинна бути відкритою лише для 
керівного персоналу та власників, при цьому залишатися закритою 
для працівників. З цієї точки зору працівників можна віднести до 
зовнішніх користувачів з прямим фінансовим інтересом, так як свої 
інформаційні запити вони можуть задовольнити лише за допомогою 
показників фінансової звітності. А власників у такому випадку вне-
семо до складу внутрішніх користувачів, які впливають на діяль-
ність підприємства поряд із управлінським персоналом. 

На нашу думку, спірним моментом є позиціювання власни-
ків та засновників організації у загальній сукупності споживачів 
звітної інформації. Власників та засновників, які інвестували 
власні кошти у підприємство, цікавлять результати його господа-
рювання, фінансовий стан та, перш за все, дивідендна політика. 

Так, на початку розвитку капіталізму власник здійснював 
виключно одноосібне управління власним підприємством. Він 
володів його капіталом, розпоряджався активами та ніс відпові-
дальність перед кредиторами, при цьому вважався єдиним внут-
рішнім користувачем звітності. 

Згодом капітал став поступово відокремлюватись від влас-
ника-капіталіста, що супроводжувалось появою менеджерів, які 
здійснювали управління інвестованим капіталом. Відповідно пі-
дприємство, маючи керівника, все менше залежало від власника, 
ставало більш самостійним. Засновників та власників поступово 
почали вважати зовнішніми користувачами інформації звітності. 
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Доречною тут є думка Г.М. Давидова та Н.С. Шалімової, 
які вказують, що іноді в літературі до внутрішніх користувачів 
відносять також власників організації. У міжнародній практиці 
подібні зацікавлені особи, навіть якщо вони є власниками підп-
риємства, віднесені до зовнішніх користувачів, що пов’язано із 
застосуванням одного із основних принципів бухгалтерського 
обліку – принципом автономності (майнової відокремленості). 
Якщо власники одночасно здійснюють управлінські функції, во-
ни можуть бути класифіковані як внутрішні користувачі1. 

Сьогодні, зазвичай поняття власності для великих органі-
зацій відрізняється від підприємств з одним власником чи парт-
нерств. В цьому випадку власник є одночасно керівником і слід-
кує за діяльністю підприємства, щоб забезпечити себе достат-
ньою кількістю засобів для існування. У великих підприємствах 
власність є більш абстрактним поняттям. Зазвичай власність роз-
поділяється між великою кількістю окремих осіб, які вважають 
своє "спільне володіння" (у вигляді акцій) просто вкладом кош-
тів. Вони не мають, до прикладу, будь-яких прав на управління 
компанією, їх можливості контролю обмежуються правом голосу 
на щорічних чи надзвичайних зборах акціонерів2. 

Взагалі поняття власності може розмежовуватись не лише 
критерієм величини організації, а й фінансовими можливостями 
інвестора. Мова про те, що власники контрольного пакету акцій 
наділені можливістю здійснювати повний фактичний контроль 
фінансової діяльності емітента, а власники значного пакету акцій 
мають право впливу на його діяльність, в той час як всі інші ак-
ціонери на практиці не мають доступу до управління. 

Таким чином, з точки зору можливості впливу на підпри-
ємство доцільно виокремити групу осіб, що здійснюють управ-
ління організацією. При чому, можна  виділити дві категорії ко-
ристувачів звітної інформації: 

1. Особи, що приймають управлінські рішення та здійс-
нюють стратегічне управління: власники, що здійснюють факти-
чний контроль та власники, що мають право впливу. 
                                                 
1 Давидов Г.М. Звітність підприємств: [навч. посіб.] / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. 
– К.: Знання, 2010. – 623 с. 
2 Райан Б. Стратегический учет для руководителя [пер. с. англ.; под. ред. В.А. Мик-
рюкова] / Б. Райан. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 616 с. 
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2. Особи, що приймають управлінські рішення та здійс-
нюють оперативне управління: провідний управлінський персо-
нал, менеджери підрозділів та центрів відповідальності. 

Отже, запропонована нами класифікація користувачів, які 
здійснюють управління, дасть можливість підприємству посили-
ти вектор інформаційного забезпечення системи прийняття рі-
шень пріоритетними групами споживачів. Тільки чітко сформо-
вана класифікація користувачів звітності дозволяє забезпечити їх 
інформаційні запити доцільними та суттєвими даними щодо фі-
нансового стану, результатів діяльності та загального рівня роз-
витку підприємства. 
 
УДК 657.221:658  

М.О. ШКАБУРА, здобувач, 
кафедра обліку і аудиту, 

Луцький національний технічний університет 
 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ З 
ОГЛЯДУ НА МСФЗ 

 
З огляду на бурхливий процес євроінтеграції України, між-

народні стандарти фінансової звітності є засобом уніфікації, ста-
ндартизації та гармонізації вітчизняного обліку. З введенням в 
дію Закону України від 12.05.2011 року № 3332-VI "Про внесен-
ня змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" зросла необхідність формування 
облікової політики з врахуванням вимог МСФЗ і для 
підприємств, які не виходять на міжнародні ринки. 

Приведення облікової політики підприємств до вимог 
МСФЗ є достатньо складним процесом, що вимагає значних нау-
кових напрацювань та врахування практичного іноземного 
досвіду. Практика формування облікової політики багатьох 
вітчизняних підприємств зводиться до складання лише наказу 
про облікову політику підприємства, що фактично являється 
кінцевою стадією цього трудомісткого процесу і не відповідає 
вимогам  МСФЗ і МСБО. 

Облікова політика за МСБО 8 "Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки" – це "конкретні принципи, осно-
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ви, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом 
господарювання при складанні та поданні фінансових звітів". 
Через облікову політику реалізуються методи бухгалтерського 
обліку на основі принципів бухгалтерського обліку з врахування 
вимог чинного законодавства. 

МСФЗ дають набагато більше свободи бухгалтерам сто-
совно формування облікової політики. Зокрема, немає затверд-
женого плану рахунків. Він є частиною облікової політики і мо-
же складатись за професійним судженням бухгалтера. А також, 
період, в якому потрібно відобразити господарську операцію, 
обирається на вільний розсуд бухгалтера. Окрім того, МСФЗ не 
регламентують структуру наказу про облікову політику. 

Тому, вважаю доцільним у цих випадках орієнтуватись на 
вимоги національного законодавства: план рахунків використову-
вати вітчизняний, а стосовно періоду, в якому відображати госпо-
дарську операцію, варто звернутись до Податкового кодексу. 

Проте в вимогах МСФЗ, є і свої "жорсткості". Облікова 
політика за МСФЗ може змінюватись лише за умови прийняття 
нового стандарту або внесення відповідних змін, а також для 
підвищення інформативності фінансової звітності. Національні 
стандарти дозволяють вносити зміни в облікову політику на по-
чатку звітного періоду. 

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що 
гармонізація процесу формування облікової політики відповідно 
до вимог МСФЗ – досить складний процес, що вимагає удоско-
налення відповідного організаційного, кадрового та технічного 
забезпечення з боку підприємств та особливої уваги науковців.  
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ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ  
ПОДАТКОВОГО АУДИТУ ЯК СКЛАДОВОЇ  

ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 
Одним із пріоритетних завдань держави в умовах загост-

рення кризових явищ у розвитку національної економіки є нала-
годження ефективної системи державного податкового контро-
лю. В умовах кардинальних системних змін законодавчої бази 
оподаткування, запровадження Податкового кодексу України 
спостерігається значне відставання системного врегулювання 
норм податкового контролю, наукового обґрунтування його ме-
тодології та процедур проведення контрольних заходів [1]. Не-
відповідність організаційної структури податкової служби сучас-
ним вимогам вимагають вдосконалення методологічних та орга-
нізаційних засад податкового контролю. 

Основна мета податкового аудиту - сприяння реалізації по-
даткової політики держави в процесі формування і використання 
бюджетів різних рівнів і цільових державних фондів. Від його 
ефективності в значній мірі залежить економічний добробут 
держави та її безпека, тому дослідження даного виду контролю 
набуває особливої актуальності. Проте реальних зрушень в цьо-
му напрямі не відбулося, що значною мірою пояснюється 
відсутністю єдиної методології визначення сутності й специфіки 
реалізації фінансово-контрольної функції держави, розмежування 
можливих засобів її втілення в різних сферах господарювання. 
Нині спостерігається неухильне зростання інтересу вітчизняних 
науковців і практиків до зазначеного кола проблем – адекватне 
розв’язання цих питань може слугувати потужним імпульсом 
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розвитку системи державного податкового аудиту в цілому. При 
цьому однозначного розуміння критеріїв розмежування форм і 
методів здійснення уповноваженими органами державної влади 
необхідних контрольних заходів, особливостей їх запровадження 
у сучасній науковій літературі не спостерігається. Відсутність 
чітких критеріїв виокремлення форм і методів податкового ауди-
ту, опису їх найбільш суттєвих характеристик не сприяє форму-
ванню чіткого уявлення про систему запровадження відповідної 
державно - управлінської діяльності в сфері оподаткування, що 
призводить до зниження її ефективності.  

У цьому контексті вирізняються різні позиції науковців. 
Так, Л.Г. Ловінська та І.Б. Стефанюк вважають, що специфіка 
здійснення фінансового контролю має розглядатися тільки крізь 
призму форм цієї діяльності. При цьому під формою фінансового 
контролю ці фахівці розуміють способи конкретного вираження і 
організації контрольних дій, спрямованих на виконання функцій 
контролю [2, с. 90]. Формами фінансового контролю є стандарти-
зація, ідентифікація (державна реєстрація), ліцензування, експер-
тиза та моніторинг (нагляд, спостереження) [2, с. 92]. Другої 
крайньої позиції додержується Ф.Ф. Бутинець, який не розглядає 
таке поняття, як "форма фінансового контролю", концентруючи 
свою увагу виключно на визначенні методів цієї діяльності. Під 
методами фінансового контролю вчений розуміє сукупність спо-
собів і прийомів перевірки законності, достовірності та доцільно-
сті операцій суб’єкта господарювання [3, с. 29].  

Податковий контроль як елемент керування процесом опо-
даткування є необхідною умовою існування ефективної податко-
вої системи. Він покликаний забезпечити зв'язок платників 
податків з органами державного управління, що наділені особли-
вими правами і повноваженнями з усіх питань оподатковування. 
Податковий контроль - це завершальна стадія керування оподат-
ковуванням, і одночасно - один з елементів планування податко-
вих доходів бюджету. Його двоїста природа зумовлена тим, що, з 
одного боку, він є формою реалізації контролюючої функції 
податків, а з іншого - це примусові грошові відносини [4].  

Ефективне адміністрування податку на прибуток органами 
державної податкової служби повинно бути основане на науково 
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- обґрунтованих методах проведення перевірок. Метою застосу-
вання контрольних процедур є перевірка показників податкових 
декларацій, виявлення фактів заниження доходів, завищення 
витрат, заниження податкового зобов’язання для забезпечення 
повноти і своєчасності надходження до бюджету податків. 

Форми та методи податкового аудиту сьогодні можуть бу-
ти ефективними лише за умов реформування податкової системи 
України в цілому, яке має включати створення максимально при-
датних до сучасних умов та дієвих податкових служб в Україні, 
наділення податкових органів функціями, які прямо пов’язані з 
податковою роботою та податковим контролем, створення ефек-
тивної інформаційної бази щодо платників податків за певними 
критеріями відбору та забезпечення її постійного оновлення, за-
безпечення здійснення на високому рівні масово-
роз’яснювальної та консультаційної роботи серед платників по-
датків та інше. Реалізація цих заходів допоможе оптимізувати 
процес адміністрування податків, посилити контроль за нараху-
ванням і сплатою. Необхідним вбачається також використання 
методик і процедур, що містяться у Міжнародних стандартах ау-
диту, надання впевненості та етики. Важливість підвищення ефе-
ктивності форм та методів контролю випливає з того, він пови-
нен сприяти стимулюванню економіки та стриманню кризових 
явищ у бізнесовому середовищі. 

Податковий аудит у якості складової частини державного 
управління економікою має певну специфіку практики застосу-
вання і цільову спрямованість, що відрізняє його від інших скла-
дових податкового контролю. Він повинен провадитись шляхом 
застосування науково обґрунтованих методів встановлення сту-
пеня відповідності практики оподаткування положенням 
розробленої податкової політики в контексті Податкового кодек-
су України. 
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РОЗВИТКУ АУДИТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  

ПІДПРИЄМСТВ 
 
Сьогодення економіки практично усіх кран світу визнача-

ється наслідками фінансово-економічної кризи. Однак і за цих 
умов в Україні все ж формуються міжнародні фінансові, товарні 
ринки, розширюється міжнародна торгівля, тобто відбуваються 
глобалізаційні процеси. Під впливом глобалізації знаходиться і 
розвиток вітчизняного аудиту. Підтвердженням цьому є спроби 
приведення фінансової звітності підприємств України у відпові-
дності до міжнародних стандартів, а також використання у вітчи-
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зняній аудиторській практиці міжнародних стандартів в якості 
національних. 

В умовах світової фінансово-економічної кризи проблеми 
стандартизації вітчизняного аудиту стають предметом особливої 
уваги серед науковців та практиків. Певною мірою це також по-
яснюється зростанням попиту серед різних груп користувачів на 
достовірну обліково-аналітичну інформацію. Вона особливо не-
обхідна для прогнозування напрямків підвищення ефективності 
підприємства, оцінки результатів його діяльності, прийняттю ві-
дповідних управлінських рішень, зорієнтованих на підвищення 
ефективності виробництва та забезпечення збереження фізичного 
і фінансового капіталу. 

Організація і методика аудиту підприємств агропромисло-
вого виробництва визначаються загальними правилами та прин-
ципами, закріпленими на законодавчому рівні та рекомендова-
ними міжнародними стандартами аудиту. Однак діяльність сіль-
ськогосподарських підприємств відрізняється від інших сукупні-
стю галузевих, природних, рядом інших специфічних факторів.  

Неодноразово науковцями, серед яких М.Я. Дем’яненко, 
В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, О.О. Канцуров, 
Б.В. Мельничук, М.Ф. Огійчук, Л.К. Сук, Л.С. Шатковська, 
В.О. Шевчук, доводилась потреба комплексного вирішення про-
блем аудиторського забезпечення діяльності підприємств агроп-
ромислового виробництва, враховуючи правовий статус аграрних 
підприємств, наявність спеціальних пільгових режимів їх опода-
ткування, існування специфічних об’єктів обліку (наприклад, бі-
ологічні активи, сільськогосподарська продукція і т.д.), особли-
вості обліку витрат і виходу продукції сільськогосподарського 
виробництва, її калькулювання, а також визначення      фінансо-
вих результатів сільськогосподарської діяльності.  

Окрім того, сучасна практика діяльності підприємств агро-
промислового виробництва та рівень їх аудиторського обслуго-
вування вимагає врахування в організаційному процесі аудиту та 
при безпосередній реалізації поставлених завдань усіх галузевих 
ознак. Разом з тим, вивчення змісту міжнародних стандартів    
аудиту засвідчує, що вони слугують у якості інструктивного   
матеріалу, "… лише певним протоколом дій для досягнення    
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мети" [2, с. 78] без орієнтиру змісту рекомендацій та вимог на 
будь-які особливості будь-яких галузей господарської діяльності. 
Тому виникає необхідність удосконалення нормативного-
правового забезпечення організації і методики аудиту, яким би 
було враховано специфіку аудиторського обслуговування підп-
риємств аграрного сектору економіки.  

Слід зауважити також про існування деяких проблем вико-
ристання міжнародних стандартів аудиту у вітчизняній аудитор-
ській практиці. Йдеться про недостатність врахування інституці-
оналізму, як важливого досягнення економічної теорії у регулю-
ванні розвитку як бухгалтерського обліку, так і аудиту, а головне, 
у розв’язанні проблем застосування МСФЗ та МСА в Україні. Це 
питання неодноразово піднімалось у наукових доповідях профе-
сором Г.Г. Кірейцевим та В.М. Жуком. Доведено, що на розвиток 
і реформування бухгалтерського обліку та вітчизняного аудиту, а 
тим більше в галузі сільського господарства, мають вплив мента-
льність нації, її традиції, мова, релігія, рівень освіти і т. д., тобто 
врахування інституціонального підходу є беззаперечним. Остан-
ній передбачає необхідність вмілої адаптації запозичених новов-
ведень у розвиток практики аудиту. 

Важливу роль у розвитку аудиторського обслуговування 
підприємств АПВ відіграє наявність достатньої кількості квалі-
фікованих кадрів, які б мали відповідний рівень підготовки з 
особливостей обліку, оподаткування та нормативно-правового 
регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств. За-
слуговує на увагу пропозиція Б.В. Мельничука щодо необхіднос-
ті комплексного об’єднання програми підготовки аудиторів, яка 
визначена Аудиторською палатою України та програми САРА, 
якою передбачається підготовка професійних бухгалтерів підп-
риємств АПВ [1]. У цьому контексті також цілком виправданим є 
існуючий підхід щодо створення професійних об’єднань не тіль-
ки за професійним напрямом, а за професійно-галузевим. Так, 
статус і  науковий потенціал Федерації аудиторів, бухгалтерів і 
фінансистів АПК України та її територіальних відділень, що іс-
нують майже у всіх областях України виключно це підтверджу-
ють. На наш погляд, одним із ефективних шляхів забезпечення 
галузевого напряму в організації та регулюванні аудиторської 
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діяльності є тісна взаємодія і скоординованість дій Аудиторської 
палати України із такими професійними організаціями. Для за-
безпечення належного рівня  професіоналізму суб’єктів аудиту 
необхідними є також наступні заходи: підвищення вимог до ви-
значення кваліфікаційної придатності займатись аудитом, до 
способів і результатів підвищення кваліфікації аудиторів АПВ, 
посилення науково-методичного забезпечення щодо аудиторсь-
кого обслуговування сільськогосподарських підприємств. Необ-
хідно також  здійснювати підготовку спеціалістів з МСФЗ та 
МСА у системі вищої школи. 

Таким чином, безсумнівним є виокремлення аудиторського 
обслуговування підприємств агропромислового виробництва. 
При цьому методичне забезпечення діяльності практикуючих 
аудиторів в  сфері сільського господарства необхідними інструк-
ціями, методичними вказівками, коментарями, а також кадрове 
забезпечення реформ в контексті запровадження МСФЗ та МСА 
шляхом посилення вимог до підготовки та перепідготовки сприя-
тиме динамічному та ефективному розвитку галузевого аудиту в 
майбутньому. 
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СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА 

 
На поч. 20-х рр. ХХ ст. професор Гарвардського універси-

тету В. Ріплі заявив про непорівнянність бухгалтерських звітів 
через відсутність єдиної методики їх складання. Заяви В. Ріплі 
набули гострої актуальності в піковий період Великої Депресії. В 
1933 р. в США було прийнято Закон про цінні папери, в якому за 
аналогією з Великобританією, до компаній, які котируються на 
фондовій біржі висувалась вимога надавати інвесторам звітність, 
перевірену аудитором. У 1934 р. введено в дію Закон про цінні 
папери і біржі, яким створено Комісію з цінних паперів (SEC) та 
закладено основи майбутньої стандартизації обліку [1]. 

Почалось протистояння ідей – консерватори були проти 
нав’язування міністерськими бюрократами будь-яких облікових 
принципів і відстоювали право професійних організацій на відп-
рацювання єдиної методології обліку. Перші стандарти з обліку 
видала Американська асоціація бухгалтерів (AAA) в 1936 р. Їх 
автор, В.Е. Патон (1889-1991), спробував поєднували теоретичні 
основи та практику обліку. Проте перші стандарти не знайшли 
розуміння в професійних колах. 

Ідею з розробки стандартів розвинув Американський       
інститут дипломованих громадських бухгалтерів (АІСРА), ство-
ривши Комітет з методів бухгалтерського обліку. Комітет випус-
кав бюлетені облікової практики до 1959 р., аж поки почала    
роботу Рада з розробки принципів бухгалтерського обліку (АРВ), 
яку в 1974 р. змінила Рада зі стандартів бухгалтерського обліку 
(FASB) [2]. Фінансову підтримку Ради здійснює Американський 
інститут. Контроль за діяльністю Ради і визнання її стандартів – 
GAAP US – покладено на Комісію з цінних паперів. Таким      
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чином, робиться спроба досягти консенсусу в питанні стандарти-
зації між державою (SEC) та громадськістю (AICPA). 

Згодом ідея стандартизації обліку вийшла на регіональний, 
а потім і на міжнародний рівень. Так, з метою відпрацювання 
єдиних правил обліку в країнах Європейського Союзу в 1961 р. 
була створена дослідницька група, результатом роботи якої стала 
поява Директив ЄС. 

Для країн ЄС основою регулювання бухгалтерського облі-
ку і звітності на своєму, регіональному рівні, стали 4-та та 7-ма 
Директиви. Четверта Директива (1978) зобов’язує вести облік 
методом подвійного запису, складати звітність в запропонованих 
формах, розкривати особливості облікової політики. Сьома     
Директива (1983) регулює правила складання консолідованої   
звітності. 

В 1973 р. почалась розробка міжнародних стандартів       
фінансової звітності (IFRS). Цю роботу почав Комітет з міжнаро-
дних стандартів бухгалтерського обліку (IASB, Рада з 2001), 
створений 6-ма професійними бухгалтерськими організаціями 
Великобританії: Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії 
(ICAS, 1854), Англії та Уельсу (ICAEW, 1880), Ірландії (ІСАІ, 
1888), Великобританії (АССА, 1904); Інститут присяжних бухга-
лтерів з управлінського обліку (СІМА, 1919); Інститут державних 
фінансових організацій (CIPFA, 1976) [3]. 

Наближення національних методик звітності в країнах  
учасницях Організації економічного співробітництва і розвитку 
поставила за мету створена в 1961 р. робоча група з бухгалтерсь-
ких стандартів (OECD WG). В 1976 р. група видала правила    
розкриття інформації в фінансовій звітності транснаціональних 
корпорацій. 

Міжнародна федерація бухгалтерів з 1977 р. почала розро-
бку і впровадження міжнародних стандартів освіти (IES), аудиту 
та підтвердження достовірності інформації (ISA), етики (IES), 
фінансового обліку та звітності в державному секторі (IPSAS). 

Проблемами стандартизації обліку в Організації об’єднаних 
націй почала займатися міждержавна робоча група експертів з 
МСФЗ (ISAR), створена в 1982 р. при Комісії по транснаціональ-
ним корпораціям Економічної і соціальної ради ООН (UNCTC). 
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Процес стандартизації обліку і звітності сприяв підняттю 
престижу і становленню професії бухгалтера, як комплексу дій та 
відповідних знань, що вимагає відповідної освіти чи кваліфікації. 
Введенням стандартів обліку і звітності професія бухгалтера за-
хищає себе від проявів некомпетентності та зберігає довіру сус-
пільства. 
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Процеси економічної інтеграції у світовому масштабі та ін-

тернаціоналізація економіки призвели до необхідності стандар-
тизації системи обліку, яка є "універсальною мовою" бізнесу. 
Після створення Європейського Союзу значно активізувались 
процеси уніфікації та стандартизації законодавств, систем обліку, 
звітності та статистики європейських країн.  

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – є 
зовнішньоекономічним зобов’язанням України, яке наша держа-
ва взяла на себе згідно з Угодою про партнерство між Україною і 
ЄС та їх державами членами. А отже перехід національної сис-
теми бухгалтерського обліку та складання звітності на 
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міжнародні стандарти стає вимогою часу, оскільки однією з важ-
ливих передумов успішного розвитку бізнесу є інформаційне 
взаєморозуміння в світовому співтоваристві. 

Перехід на МСФЗ надає українським підприємствам 
можливості для ефективного функціонування інформаційної сис-
теми підприємства. Застосування таких єдиних стандартів 
дозволяє міжнародним фінансовим ринкам об’єктивно оцінити 
результати діяльності підприємств та забезпечує для 
зацікавлених сторін та інвесторів відкритість, прозорість і 
зіставність фінансової звітності суб’єктів господарювання. 

Як показує практика, перехід на міжнародні стандарти 
фінансової звітності супроводжується певним колом проблем. 
Науковці [1, 2] окреслюють наступні: 

1. Відсутність освітніх програм щодо МСФЗ; 
2. Відсутність матеріальної бази та коштів щодо переходу 

на МСФЗ; 
3. Відсутність достатньої кількості фахівців з МСФЗ; 
4. Вчасний та адекватний переклад МСФЗ та інші. 
Практичне запровадження МСФЗ безпосередньо на 

підприємствах, можна здійснити лише за умови наявності 
спеціалістів із відповідними знаннями. Це ж стосується і 
спеціалістів державних і незалежних контролюючих органів, на 
яких покладатиметься контроль правильності застосування 
стандартів та достовірності даних фінансової звітності [2]. 

Отже, належне розуміння та впровадження національних та 
міжнародних стандартів та вимог бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності та аудиту вимагає належної освіти та нав-
чання осіб, що складають фінансову звітність, аудиторів. Для до-
сягнення цієї мети дуже важливим є підвищення кваліфікації на-
явних бухгалтерів, а також забезпечення належної кваліфікації 
майбутніх бухгалтерів. Спрямовані на це заходи повинні охоп-
лювати: 

- Масштабну програму "переозброєння" бухгалтерів. 
Потрібно заохочувати бухгалтерів вдосконалювати своє розуміння 
П(С)БО, МСФЗ та ключових принципів їхнього застосування в 
умовах української системи регулювання фінансової звітності. 
Необхідно також заохочувати підприємства підтримувати власних 
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працівників у проходженні ними навчання та підготовки для здо-
буття сучасних бухгалтерських сертифікатів.  

- Оновлення навчальних планів та програм середньої 
спеціальної та вищої освіти з метою охоплення ними МСФЗ, 
П(С)БО та майбутніх потреб української бухгалтерської професії. 
Для забезпечення довгостроковості процесу реформування бух-
галтерського обліку необхідно, щоб облікові дисципліни в вищих 
навчальних закладах забезпечували якісну підготовку майбутніх 
бухгалтерів з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та ау-
диту на основі провідної міжнародної практики. Необхідно знач-
но вдосконалити навчальні програми багатьох вищих навчальних 
закладів України з бухгалтерського обліку та управління 
підприємством. Слід тісно співпрацювати з органами регулюван-
ня та провідними вищими навчальними закладами над розроб-
ленням навчальних курсів на основі МСФЗ/МСА, які допомага-
тимуть:  

ü розвивати інтелектуальні здібності та образне мислення 
студентів для забезпечення ґрунтовного розуміння ними фунда-
ментальних понять;  

ü забезпечувати практичне навчання з більшою 
зосередженістю на управлінні підприємством та розгляді прак-
тичних прикладів (кейсів) для якнайліпшої підготовки 
професійних бухгалтерів;  

ü охоплювати навчання етичних принципів управління 
підприємством, фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та 
аудиту;  

ü виконувати високоякісні наукові дослідження, як в нау-
кових цілях, так і для забезпечення навчального процесу.  

- Значне зміцнення потенціалу науково-педагогічних 
працівників, що забезпечують професійну підготовку студентів 
за напрямом – облік і аудит. Для досягнення цих змін необхідна 
масштабна програма вдосконалення навичок професорсько-
викладацького складу в найактуальніших питаннях. 

- Забезпечення відповідності національних програм 
професійної сертифікації в галузі бухгалтерського обліку та ау-
диту міжнародно визнаній практиці, зокрема, Міжнародним 
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стандартам освіти, встановлюваним Радою з міжнародних 
стандартів бухгалтерської освіти (РМСБО – IAESB) МФБ. Зок-
рема, йдеться про МСО 6 "Оцінка професійних здібностей та 
компетентності", МСО 5 "Вимоги до практичного досвіду" та 
МСО 8 "Вимоги компетентності до спеціалістів з аудиту". 

Тож з метою ефективного впровадження МСФЗ в Україні, 
як одного з головних інструментів ринкової економіки, який ро-
бить її більш ефективною та привабливою для міжнародного 
суспільства, можна окреслити наступні пріоритетні напрями для 
сфери професійної освіти, які полягають у наступному: створен-
ня методичних рекомендацій відносно застосування 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності; видання навчально-методичної літератури, яка 
освітлює застосування міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності; підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі бухгалтерського 
обліку; міжнародна співпраця в рамках міжнародних 
спеціалізованих професійних організацій. 
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ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ 
 
Концепція сталого розвитку передбачає задоволення мате-

ріальних та духовних потреб населення, раціональне і екологічно 
безпечне ведення господарства, ефективне використання приро-
дних ресурсів, що забезпечує їх збереження, поновлення і прим-
ноження. Серед природних ресурсів, якими володіє Україна, ва-
жливу екологічну роль відіграє лісовий фонд. І хоча Україна ха-
рактеризується відносно невисокою лісистістю – лише  15,7 % 
території України вкрито лісами, – важливість лісового госпо-
дарства для розвитку еколого-економічного потенціалу країни не 
викликає сумнівів. Це підтверджується значними темпами розви-
тку лісового господарства, що спостерігається останніми роками. 
Так, за даними Державної служби статистики України, кількість 
заповідників, національних природних парків, за останні десять 
років збільшилася з 31 у 2000 р. до 45 у 2010 р., а їх площа зросла 
на 47,7 % з 887,5 тис. га до 1310,5 тис. га відповідно. Крім того, 
значно зросли обсяги відтворення лісів – з 37,8 тис. га у 2000 р. 
до 70,1 тис. га у 2010 р., що становить 85,4 %. 

Не зважаючи на стрімкий розвиток сфери лісового госпо-
дарства, продовжують залишатися не розв’язаними системоутво-
рюючі проблеми, зокрема: відсутність єдиної системи управління 
лісовим господарством; підпорядкованість лісів різним органам 
управління (за даними Рахункової палати: Держкомлісгоспу    
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належить 68 %, Мінагрополітики – 17 %, Міноборони, МНС – по 
2 %, Мінприроди, Мінтрансз’язку – по 1 %, іншим міністерствам 
та відомствам – 2 %, земель запасу і не наданих у користування – 
7 %); незаконні вирубки лісів; нелегальний оборот лісопродукції; 
захоплення земель лісового фонду з метою їх переведення в інші 
категорії, зокрема під забудову; порушення технології лісорозро-
бок, переробки деревини; відсутність повноцінного контролю за 
використанням лісових ресурсів тощо.  

Необхідно зауважити, що форма власності на ліси істотно 
не змінилась з часу набуття Україною незалежності, – держава 
володіє більш ніж 99 % лісів, і лише 1 % знаходиться у комуна-
льній та у приватній власності. На нашу думку, значна розгалу-
женість системи управління лісовим господарством на тлі обме-
женого фінансування діяльності Держкомлісгоспу, як основної 
інституції в цій сфері, унеможливлює якісне здійснення контро-
льних функцій у галузі лісового господарства. Крім того, за оцін-
ками експертів Рахункової палати, децентралізація функцій кон-
тролю за збереженням, використанням та відтворенням лісів ви-
кликала ситуацію, коли поза увагою держави залишилось 32 % їх 
загальної площі. Безумовно, це не сприяє підвищенню ефектив-
ності заходів із збереження лісового фонду, проведенню єдиної 
державної політики в лісовому господарстві. 

Державна цільова програма "Ліси України" на 2010-
2015 рр. покликана розв’язати існуючі проблеми за рахунок реа-
лізації наступних заходів: 

- збільшення лісистості; 
- збільшення ресурсного та екологічного потенціалу лісів, 

здійснення лісогосподарської діяльності за принципами сталого 
розвитку лісів; 

- підвищення опірності лісових екосистем, охорони лісів; 
- відтворення, охорони та раціонального використання ми-

сливської фауни; 
- раціонального використання лісових ресурсів; 
- підвищення ефективності управління лісовим господарст-

вом; 
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- покращення наукової та професійної бази для розвитку 
лісового господарства. 

Надзвичайно важлива роль лісового господарства для на-
рощування еколого-економічного потенціалу країни, забезпечен-
ня її сталого розвитку обумовлює необхідність незалежного кон-
тролю з боку суспільства. Ліси є основним стабілізуючим елеме-
нтом, що мінімізує несприятливі природні процеси і явища в гір-
ських місцевостях. Отже, наслідки прорахунків в сфері лісового 
господарства загрожують не лише окремим громадянам або те-
риторіям, а й суспільству в цілому. Прикладом слугують останні 
повені у Карпатському регіоні, що завдали значної шкоди не ли-
ше лісогосподарським об’єктам, а й економіці країни в цілому. 
Отже, державна політика в сфері лісового господарства має запо-
бігати надмірному використанню лісових ресурсів, що в кінце-
вому підсумку призводить до зменшення біорізноманіття та по-
рушення екологічного балансу. Крім того, достатньо складно 
усунути існуючі протиріччя між охороною навколишнього сере-
довища і прибутковістю лісового господарства. 

На нашу думку, процес залучення громадськості до прийн-
яття важливих рішень в цій сфері (наприклад, щодо виділення і 
надання у користування земельних лісових ділянок, затверджен-
ня розрахункової лісосіки, будівництва небезпечних об’єктів то-
що) може стати впливовим фактором розвитку лісового госпо-
дарства країни.  

Вважаємо, що вирішенням проблеми забезпечення ефекти-
вного і незалежного контролю з боку суспільства за діяльністю 
лісогосподарств стане запровадження і розвиток державного ау-
диту в цій сфері. Сучасні форми державного аудиту законності й 
ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на 
виконання державних цільових програм в сфері розвитку лісого-
сподарства, не лише забезпечать прозорий і дієвий контроль за 
охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, а й 
стануть фактором нарощування еколого-економічного потенціа-
лу країни. 
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Здійснення органами влади ефективного державного конт-

ролю за надходженням і витрачанням бюджетних коштів є важ-
ливою функцією системи державного управління, суть якого зро-
стає в умовах економічної кризи. Потрібно наголосити, що за-
вдання державного фінансового контролю постійно ускладню-
ються під впливом зростання обсягів надходження та витрачання 
фінансових ресурсів у суб’єктів економічної діяльності, а також 
через безперервні зміни характеру витрачання коштів суб’єктами 
економічних відносин. 

Питання контролю за виконанням державного бюджету до-
сліджували провідні українські вчені, як Н.Р. Нижник, 
І.В. Розпутенко, В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, П.П. Андрушко, 
С.В. Бєльчик, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, Л.К. Воронова.  

Державний фінансовий контроль спрямований на виявлен-
ня відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності й 
ефективності управління фінансовими ресурсами та іншою дер-
жавною власністю, а за наявності таких відхилень, на своєчасне 
вжиття відповідних коригувальних і запобіжних заходів. Від 
ефективності державного фінансового контролю залежить еко-
номічне і політичне благополуччя нації [3]. 

Державне контрольно-ревізійне управління забезпечує ко-
нтроль за використанням відповідно до законодавства бюджет-
них коштів та коштів державних цільових фондів міністерствами, 
іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, 
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установами й організаціями незалежно від форми власності,    
відомчої належності та підпорядкованості, збереженням держав-
ного і комунального майна, веденням бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності. Основні функції органів контрольно-
ревізійного управління України полягають в організації робіт по 
здійсненню ревізій та перевірок, узагальненню їх результатів, а 
також в організації заходів щодо усунення та попередження    
фінансових порушень. Це стосується зокрема: витрачання коштів 
бюджетів усіх рівнів та коштів державних  цільових фондів; збе-
реження державного майна в бюджетних установах; цільового 
використання і своєчасності повернення валютних кредитів,   
бюджетних та позабюджетних позичок, наданих під гарантію 
уряду; достовірності бухгалтерського обліку і звітності в бюдже-
тних установах; поповнення дохідної частини бюджетів і дер-
жавних цільових фондів, дотримання державної фінансової дис-
ципліни підприємницькими структурами усіх форм власності [3]. 

До об’єктів державного контролю слід віднести: діяльність 
і функції державних органів влади, бюджетних установ, органі-
зацій – одержувачів державних коштів, державного чи комуналь-
ного майна та суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки; кошти, що надані з державного бюджету та місцевих 
бюджетів, та (або) цільових загальнодержавних фондів на реалі-
зацію державних завдань, виконання загальнодержавних, бюдже-
тних програм; державну і комунальну власність, природні та інші 
державні ресурси; державні кредити та позики, надані під гаран-
тії Уряду України; планові документи та господарські договори; 
дані бухгалтерського обліку та звітності [1]. 

У випадках ревізії формування та виконання бюджету     
необхідно перевірити такі питання: дотримання положень Кон-
ституції України, Бюджетного, Податкового кодексів України, 
вимог законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
про Державний бюджет України на відповідний рік, указів і роз-
поряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабі-
нету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та 
інших нормативних актів з фінансових питань, дотримання за-
тверджених Верховною Радою України нормативів; проведення 
місцевими органами виконавчої влади і самоврядування, фінан-
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совими органами роботи по вишукуванню додаткових джерел 
наповнення доходів місцевих бюджетів, зокрема за рахунок    
нетрадиційних джерел доходів; координація роботи з ДПА, орга-
нами Державного казначейства України. Наявність плану коор-
динації роботи цих структур, його виконання, забезпечення     
фінансовим органом разом з податковими органами та органами 
Державного казначейства надходження доходів до бюджетів та 
вжиття заходів щодо ефективного і за призначенням витрачання 
бюджетних коштів, вжиття заходів та їх ефективність щодо при-
ведення мережі, штатів та контингентів установ, що фінансують-
ся з бюджетів, у відповідність з бюджетними призначеннями; як 
забезпечено їх виконання; здійснення разом з органами Держав-
ного казначейства контролю за додержанням банківськими уста-
новами правил касового виконання бюджету по доходах; закон-
ність, обґрунтованість і правильність внесення уточнень до     
бюджетних призначень у процесі виконання бюджету [2]. 

Фінансовий контроль використання бюджетних коштів 
охоплює: проведення протягом року моніторингу фінансової  
звітності бюджетної установи, у тому числі з використанням баз 
даних Державного казначейства; перевірку використання бюдже-
тних коштів, державного та комунального майна, правильності 
ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звіт-
ності, у разі виявлення за результатами моніторингу фінансової 
звітності ризикових операцій; аналіз системи внутрішнього     
фінансового контролю, зокрема визначення ефективності його 
організації; підготовку керівництву бюджетної установи пропо-
зицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень, виявлених 
за результатами попередніх етапів; надання висновку про рівень 
достовірності фінансової звітності бюджетної установи, дотри-
мання посадовими особами законодавства з фінансових питань і 
повноту врахування пропозицій у ході аудиту [1]. 

Перевірка бюджетів являє собою обстеження і вивчення 
окремих ділянок фінансово-господарської діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних уста-
нов, інших суб'єктів господарювання з погляду дотримання учас-
никами бюджетного процесу визначених законодавством норм 
складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, які 
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проводяться органами фінансового контролю в межах покладе-
них на них повноважень. 
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УДК 005.412:061.2:657 

Д.А. ШЮТЦ, исполнительный директор, 
Евразийского совета сертифицированных  

бухгалтеров и аудиторов 
 

О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЕССБА 

 
Во всех странах мира, независимо от уровня их развития, к 

специалистам, занятым в сфере аудита, бухгалтерского учета и 
финансового учета и отчетности, относятся не только профес-
сиональные бухгалтеры, но и многие представители других про-
фессий, которые выполняют важные функции, обладают разны-
ми навыками и квалификацией, занимают разные должности.  

Однако непрерывное развитие бухгалтерской профессии 
лучше всего обеспечивается благодаря функционированию про-
фессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов, основные 
цели которых: защищать интересы общества по всем вопросам, 
относящимся к данной профессии, разрабатывать профессио-
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нальные стандарты, особенно стандарты профессиональной эти-
ки, и представлять интересы профессиональных бухгалтеров и 
бухгалтерского персонала.  

В декабре 2001 года по инициативе 11-ти профессиональ-
ных организаций был учрежден Международный Совет Серти-
фицированных Бухгалтеров и Аудиторов. Основной миссией Со-
вета является содействие развитию и повышению статуса про-
фессии бухгалтера и аудитора, внедрение и использование меж-
дународных профессиональных стандартов и профессиональной 
этики, разработанных Международной Федерацией Бухгалтеров 
(МФБ) и Комитетом по Международным Стандартам Бухгалтер-
ского Учета (КМСБУ). В июне 2005 года МССБА был переиме-
нован в Евразийский Совет Сертифицированных Бухгалтеров и 
Аудиторов (ЕССБА). Целью ЕССБА является представительство 
членов ЕССБА в международном сообществе бухгалтеров и ау-
диторов, вступление членов ЕССБА в МФБ, развитие и расшире-
ние деятельности членов ЕССБА и функционирование ЕССБА 
как региональной организации, признанной Международной Фе-
дерацией Бухгалтеров (МФБ). 

Для достижения своих задач ЕССБА осуществляет сле-
дующие виды деятельности: 

- вырабатывает и поддерживает, на основе рекомендаций 
МФБ, единые квалификационные требования профессии бухгал-
тера и аудитора; 

- участвует в создании и деятельности единой системы тес-
тирования и сертификации бухгалтеров и аудиторов; 

- создает Комитеты по различным видам деятельности ЕС-
СБА; 

- представляет интересы членов ЕССБА в МФБ и других 
международных организациях, государственных органах и част-
ных структурах. 

В настоящее время ЕССБА строит свою работу по четырем 
основным направлениям: 

1. Обеспечение перевода Международных Стандартов Фи-
нансовой Отчетности (МСФО) и сопутствующих документов на 
русский язык. С 2009 года ЕССБА является официальным пере-
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водчиком МСФО на русский язык, утвержденным Комитетом по 
МСФО (КМСФО). 

2. Содействие членам ЕССБА в соответствии требованиям 
членам МФБ и вступление в МФБ. 

3. Развитие программы сертификации бухгалтеров и ауди-
торов СІРА. 

4. Укрепление взаимоотношений представителей профес-
сии с государственными структурами. 

Особенного внимания заслуживает направление, связанное 
с развитием программы сертификации бухгалтеров и аудиторов 
СІРА. 

Так, в странах СНГ, как и во всем мире, в последние годы 
сущность профессии бухгалтера претерпевает серьезные измене-
ния. Простые "учетчики" и "узкотехнические" работники уже не 
удовлетворяют сегодняшние требования бизнеса. У специали-
стов, работающих с бухгалтерской отчетностью, появилась новая 
роль. Они становятся "бизнес-консультантами", от которых тре-
буется не только отражать результаты хозяйственных операций в 
учетных регистрах, но и анализировать процессы, происходящие 
на предприятии, заранее предупреждая руководителей и собст-
венников об их последствиях. 

К концу прошлого века необходимость создания русскоя-
зычной сертификационной программы стала очевидной. На бо-
лее чем 200-милионном русскоязычном пространстве бывшего 
Советского Союза квалифицированных международных бухгал-
теров было очень мало, а доступ к подобным сертификациям ог-
раничен. Поэтому в 2001 году Евразийский совет сертифициро-
ванных бухгалтеров и аудиторов (ЕССБА) разработал и учредил 
программу "Сертифицированный международный профессио-
нальный бухгалтер" (Certified International Professional Accountant 
- CIPA). Программой предусмотрено два уровня квалификации 
(САР – сертифицированный Бухгалтер Практик и СІРА – Серти-
фицированный Международный Профессиональный Бухгалтер) 
и промежуточные дипломы. 

Учебная программа разработана в соответствии с совре-
менными требованиями, экзамены проводятся независимой экза-
менационной сетью, в состав совета директоров которой входят 
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международные эксперты и члены ЕССБА. После успешной сда-
чи необходимых экзаменов профессиональные организации – 
члены ЕССБА (только они имеют право ходатайствовать о вы-
пуске сертификатов) проверяют кандидатов на соответствие вы-
соким нормам МФБ и ставят подпись первого руководителя и 
печать организации вместе с печатью и подписью Председателя 
ЕССБА. Таким образом, сертификаты по программе СІРА под-
тверждают соответствие их обладателей статусу профессиональ-
ных бухгалтеров. На сегодняшний день число сертифицирован-
ных программе СІРА составляет более 14200 человек. 

 
УДК 657.6 

О.В. ВОЛОШИНА, н.с., 
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН 

 
РОЛЬ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Система оподаткування в Україні завжди характеризува-

лась частими змінами у законодавчих і нормативних актах, а та-
кож неоднозначністю трактування положень цих документів. На 
впорядкування нормативної бази та стабільність податкового за-
конодавства було направлено впровадження Податкового кодек-
су України від 02.12.2010 року № 2755-IV. 

Податковий кодекс – це комплексний документ, який 
характеризує в цілому податкову систему країни. Проте, нажаль, 
діючий Податковий кодекс України повністю не вирішив усі пи-
тання розвитку системи оподаткування. Він не позбавлений 
недоліків та потребує удосконалення й уточнення, про що 
свідчать внесені вже протягом цього року неодноразові зміни і 
доповнення. 

Переважна більшість положень Податкового кодексу діє з 
01.01.2011 року і направлена на скорочення кількості податків та 
зборів, розширення бази оподаткування, заміни алгоритмів 
розрахунків деяких податків. Бухгалтерам підприємств дово-
диться не лише сумлінно вивчати 500-сторінковий документ, але 
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й намагатись його безпомилково застосовувати на практиці та 
нести за його застосування всю відповідальність. 

Враховуючи зазначене, у підприємств існує потреба як у 
внутрішньому, так і у зовнішньому контролі за правильним на-
рахуванням та своєчасною сплатою податків до бюджету. 
Внутрішній контроль може здійснювати відділ внутрішнього ау-
диту, а зовнішній – незалежні аудитори. 

Значна кількість податків та зборів, недосконалість подат-
кового законодавства, необхідність різного відображення однієї й 
тієї ж операції в бухгалтерському та податковому обліку, що за-
лежить від розбіжностей у законодавстві, збільшують ризики 
підприємств. Саме у питанні податкових відношень суб’єктів 
господарювання з державною казною виникає найбільше непо-
розумінь, а з урахуванням великих штрафів, що накладаються на 
підприємства за порушення податкового законодавства, та пені, 
яка стягується за прострочення платежів, ризики збільшуються. 

Справа професійної честі аудиторів та збереження повної 
довіри до них – постійне стеження за змінами у законодавстві та 
неухильне дотримання у всіх аспектах "букви закону". Отже, ті 
підприємства що співпрацюють з аудиторськими фірмами, 
оперативніше можуть реагувати на зміни законодавства. 

Аудит розрахунків з бюджетом є, мабуть, однією з 
найбільш трудомістких і відповідальних ділянок роботи аудито-
ра, проте саме завдяки цій роботі юридичним особам вдається 
уникати сплати значних сум штрафів та пені. 

Оскільки від організації аудиту розрахунків з бюджетом, 
значною мірою залежить якість перевірки, аудитор перед почат-
ком роботи  здійснює планування самої перевірки й організовує 
свою діяльність так, щоб забезпечити її високу якість. Аудитор 
повинен бути впевненим у тому, що в кожній конкретній ситуації 
застосовуються найбільш діючі та ефективні процедури аудиту. 

З метою зниження свого підприємницького ризику аудитор 
обговорює з клієнтом всі питання перевірки розрахунків з бюд-
жетом та відображає їх у договорі, в загальному плані та 
програмі. 

Чітко встановлюються та погоджуються обсяги перевірки 
(період, види податків тощо) та методи організації перевірки 
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(суцільний, вибірковий). Правильність нарахування податків і 
зборів та своєчасність їх сплати, як правило, проводять 
суцільним методом. Суцільний метод організації перевірки 
дозволяє максимально знизити ризик, проте вимагає багато часу 
й затрат праці, що в свою чергу збільшує оплату за аудит. 

Підприємство може замовити проведення аудиту шляхом 
вибіркової перевірки. У такому разі аудитор проводить вибірку 
відповідно до МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури 
вибіркової перевірки" і обов'язково документально оформляє всю 
проведену роботу відповідно до МСА 230 "Документація". 

При проведенні аудиту розрахунків з бюджетом 
вирішується два завдання: 

ü підтверджується правильність розрахунків з бюджетом 
та державними цільовими фондами по податках, зборах і 
обов'язкових платежах, що передбачає перевірку правильності: 
визначення бази оподаткування, ставок та розрахунку сум 
податків; застосування пільг у розрізі різних видів податків (за 
наявності пільг) або можливості застосування пільг (за умови їх 
відсутності на підприємстві); погашення платежів до бюджету; 

ü оптимізується податкове планування та сплата податків 
на підприємстві. 

Крім того, при проведенні аудиту розрахунків з бюджетом, 
визначаючи його проблемні напрями, аудитор оцінює такі умови 
та події, які можуть збільшити ризик викривлення даних 
податкової звітності: 

- рівень цілісності чи компетентності управлінського 
персоналу (значний і тривалий за часом стан 
недоукомплектованості облікового персоналу, часті зміни в 
бухгалтерії, службі внутрішнього аудиту, юридичному відділі); 

- незвичайні впливи у рамках підприємства (на бухгал-
терський персонал здійснюється тиск з метою складання 
фінансової та податкової звітності за дуже короткий проміжок 
часу); 

- незвичайні операції (договори з пов'язаними особами, 
договори за значно завищеними або, навпаки, заниженими 
цінами, безплатна передача, договори, які в цілому не 
відповідають діяльності підприємства); 



 303

- проблеми отримання деяких аудиторських доказів 
(невідображені в обліку виправлення, неадекватні записи, 
необґрунтовані відповіді керівництва та персоналу на запитання 
аудитора, відмінності між обліковими записами і 
підтвердженнями третіх осіб). 

Ретельне вивчення перелічених вище питань дає змогу ау-
дитору виробити загальний підхід до проведення аудиту 
розрахунків з бюджетом, визначити його проблемні напрями, 
оцінити ступінь ризику та рівень суттєвості. 

При необхідності аудитор надає бухгалтеру допомогу при 
розрахунку податків та складанні звітності, рекомендує внести 
зміни в баланс підприємства. 

Аудитор надає клієнту інформацію про результати роботи 
із детальним викладенням установлених помилок і фактів обману 
та рекомендації щодо їх виправлення. Залежно від мети 
перевірки, виду аудиту та завдань, поставлених клієнтом, 
готується висновок (якщо перевірялося лише одне питання) або 
інформація для складання загального висновку (при загальному 
аудиті) відповідно до вимог МСА 700 "Аудиторський висновок 
про фінансову звітність" та МСА 800 "Аудиторський висновок 
про виконання завдань аудиту спеціального призначення". 

За результатами аудиторської перевірки нарахування та 
сплати податків аудитор також пропонує керівництву 
підприємства механізм виправлення виявлених помилок, насам-
перед з метою уникнення фінансових санкцій при подальших 
перевірках контролюючих органів. 

 
УДК 631.162:631.158:658.310.82:061.23 (477) 

С.М. ДЯЧУК, аспірантка, 
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН 

 
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗА-

ЦІЙ У ЗАПРОВАДЖЕННІ МСФЗ В УКРАЇНІ 
 
Розвиток ринкових стосунків в країні, створення організа-

цій з іноземною участю, розширення торгівельних зв’язків, поява 
організацій, цінні папери яких котируються на міжнародних ва-
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лютних біржах, - все це призвело до необхідності створення в 
Україні системи розкриття фінансової інформації по стандартах, 
що визнаються в промислово розвинених країнах.  

Так, 11 червня 2011 року набрали чинності зміни до Закону 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра-
їні" (Закон України від 12.05.2011 р. № 3332-VI), згідно яких пуб-
лічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприєм-
ства, які проводять господарську діяльність за видами, перелік 
яких визначається Кабінетом Міністрів України, складатимуть 
фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність безпосе-
редньо за міжнародними стандартами фінансової звітності 
(МСФЗ). У цих умовах почала зростати роль і суспільна значу-
щість бухгалтерської професії, адже впровадження і застосування 
МСФЗ, поряд із необхідністю у правовому регулюванні і міжнаро-
дною підтримкою, вимагає серйозної підготовки як професійної 
спільноти, так і державних органів та вищих навчальних закладів. 

Між саморегулюванням зі сторони професійних організа-
цій і державним регулюванням, яке передбачає досягнення ши-
роких соціально-економічних цілей завдяки запровадженню 
МСФЗ, повинна бути встановлена рівновага для того, щоб пра-
вильно розуміти організаційно-технічні моменти складання фі-
нансової звітності за цими стандартами.  

Якщо розглядати загальну картину застосування МСФЗ в 
Україні на рівні підприємств, то в цілому можна стверджувати 
про низький рівень підготовки бухгалтерів в Україні до ведення 
обліку та складання звітності за П(С)БО, не говорячи вже про 
недостатню обізнаність бухгалтерів з міжнародними регламен-
тами, які впроваджуються.  

Щоб уникнути цього, необхідно постійно працювати  над 
підвищенням загального рівня підготовки бухгалтерів в Україні. 
На нашу думку, високого рівня кваліфікації вбачається за мож-
ливе досягнути шляхом професійної сертифікації та участі у 
професійних бухгалтерських об’єднаннях. В Україні функціонує 
така номенклатура професійних бухгалтерських організацій:   
Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (1996); 
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 
(2003); Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і ауди-
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торів (2004), які проводять сертифікацію бухгалтерів за програ-
мами, що базуються на МСФЗ. Така кількість цих організацій 
зумовлює конкуренцію між ними, а де конкуренція – там і неу-
хильне підвищення якості послуг в боротьбі за бухгалтера-
клієнта, що на руку працівникам бухгалтерського профілю, адже 
слугує додатковим стимулом для удосконалення рівня їх профе-
сійної підготовки. З огляду на це, вище перераховані організації 
орієнтуються на вимоги стандартів освіти, встановлених Міжна-
родною федерацією бухгалтерів (МФБ) щодо постійного профе-
сійного розвитку облікових спеціалістів. 

Ці об’єднання мають свої інституції, які займаються саме 
питаннями професійної підготовки. Зокрема, при Федерації ау-
диторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України діє Інститут об-
ліку і фінансів, який проводить сертифікацію бухгалтерів за між-
народними сертифікаційними програмами: СІРА (Certified 
International Professional Accountant – Сертифікований міжнарод-
ний професійний бухгалтер) та DipIFR ACCA (Диплом з міжна-
родних стандартів фінансової звітності). Більш поширеною серед 
аудиторії бухгалтерів є програма СІРА, яка складається з трьох 
компонентів: навчання, проведення незалежних екзаменів та сер-
тифікація. Після навчання учасники Програми реєструються та 
здають іспити в незалежній екзаменаційній мережі СІРА-EN, яка 
була створена проектом USAID як окрема, незалежна від ЄРСБА, 
структура. За розробленими проектом підходами, ті з бухгалте-
рів, хто успішно склали іспити, мають стати членами однієї з 
професійних бухгалтерських організацій України чи країн СНД. 
Члени професійної організації, які виконали всі кваліфікаційні 
вимоги програми СІРА, отримують сертифікат відповідного рів-
ня. Отримавши сертифікат, бухгалтер стає більш впевненим у 
своїх знаннях та професійних навичках, адже вони підтверджені 
незалежним та об’єктивним тестуванням.  

Таким чином, активна участь бухгалтерів у професійних 
об’єднаннях сприяє підвищенню загального професійного рівня 
бухгалтерів в Україні та підвищенню їх обізнаності з МСФЗ. Ві-
дповідно до нововиниклої необхідності у володінні порядком 
складання звітності за міжнародними правилами, описаними ви-
ще структурами розробляються нові навчальні програми, покли-
кані вирішити це складне завдання. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСТВА В СИСТЕМІ 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПІ-

ДПРИЄМСТВАХ АПК 
 
Господарська діяльність будь-якого підприємства спрямо-

вана на максимальне отримання прибутку. Але досягнення цієї 
мети різні підприємства здійснюють різними шляхами. Особли-
во, проблеми шахрайства стосуються підприємств агропромис-
лового комплексу, де переважна більшість ресурсів не знахо-
диться під безпосереднім контролем керівництва. Також шахрай-
ству в даних підприємствах сприяють певні фактори, серед яких 
чільне місце займають і кліматичні. Для ефективного функціону-
вання системи внутрішньогосподарського контролю на підпри-
ємствах потрібно приділити достатню увагу дослідженню шах-
райству. 

Проблемам шахрайства, зокрема з’ясування його важливос-
ті для ефективного функціонування системи внутрішньогоспо-
дарського контролю присвячено досить мало робіт. Проблеми 
шахрайства більше досліджуються західними вченими і їх дослі-
дженнями варто скористатися. 

Так, на основі результатів досліджень, які провели Карпен-
тер Брайан У. і Махоні Деніел П. за участю керівників від близь-
ко 10000 організацій, що представляють більше 30 різних галузей 
промисловості в 15 країнах, можна зробити висновок, що: 

• 82 % всіх відомих випадків шахрайства здійснюються 
співробітниками; третина із яких скоєні управлінським персона-
лом; 

• підвищення схильності серед управлінського персоналу до 
вчинення шахрайських дій; 

• організації, які не виконують перевірки шахрайства є 
більш вразливими, і майже дві третини з них, постраждали від 
шахрайства протягом року; 
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• 40 % учасників, які думали, що їх організація вразливі 
для шахрайства вказали, що їх організації не мали конкретної 
політики щодо додержання звітності щодо шахрайства; 

• 80 % учасників даного дослідження, які користувалися 
послугами судових бухгалтерів висловили своє задоволення що-
до виконуваної ними роботи; 

• майже дві третини учасників дослідження – організацій 
зазнали випадків шахрайства за період, терміном в один рік. 
Майже кожна десята організація постраждала більше, ніж від 50 
шахрайств [1]. 

Як бачимо, дослідження шахрайства є досить важливим 
для ефективного функціонування системи внутрішньогосподар-
ського контролю на підприємстві. 

Шахрайство може розвиватися там, де невинні помилки за-
лишилися непоміченими, таким чином, що здатність до пору-
шення безпеки системи стає очевидною. Як тільки співробітник 
визначить слабкі місця системи, то він може використати їх для 
здійснення шахрайства. Ці слабкі місця можуть складатися з нея-
сних процедур, що охоплюють права доступу до комп'ютеризо-
ваної системи, де існує невелика різниця між дозволеними і не-
дозволеними роботами. На нашу думку, важливим є своєрідне 
рівняння шахрайства: 

Мотив + Засоби + Можливість = Шахрайство 
Так людина, яка має причину (скажімо, оплата великих сум 

аліментів), здатність (присутність технічних чи інших навичок) і 
доступ (наприклад, можливість приховувати шахрайські дії) може 
вчинити шахрайство по відношенню до підприємства. Шахрайство 
може бути скоєне всередині підприємства – співробітниками або із 
зовнішнього середовища по відношенню до підприємства – треті-
ми сторонами. Шахрайство також може складатися зі змови між 
сторонньою людиною і співробітником, а також із багатьох пого-
джених шахрайств. 

Але, Морт Дітенгофер використовував три основних фак-
тори, тиск, можливість і чесність, для оцінки ймовірності шах-
райства [2]. Можливі результати оцінки ймовірності шахрайства 
за допомогою цих трьох складових можна представити наступ-
ним чином (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Можливі результати оцінки ймовірності шахрайства за 
трьома основними факторами (за Мортом Дітенгофером) 

Тиск Можливість Чесність Можливі  
результати 

високий висока низька шахрайство 

високий висока висока спокуса 

низький висока висока відсутність  
шахрайства 

низький низька висока відсутність  
шахрайства 

високий низька висока спокуса 
 

Можна зробити висновок, що: 
• професійне шахрайство та зловживання є серйозною 

проблемою для підприємств; 
• грошові кошти і активи найчастіше стають мішенню 

нечесних співробітників; 
• найбільш професійне шахрайство є постійним, а най-

більш витратне шахрайство здійснюється добре освіченими лю-
дьми, вищим керівництвом; 

• внутрішній контроль є стримуючим фактором для 
шахрайства; 

• перевірки та інші заходи по боротьбі з шахрайством є 
ефективними у зниженні частоти шахрайства та зловживань, а 
навчання працівників є важливим аспектом профілактики шах-
райства та зловживань. 

Узагальнивши вищесказане можна зробити висновок, що 
для ефективного функціонування системи внутрішньогосподар-
ського контролю на підприємствах потрібно приділити достатню 
увагу дослідженню шахрайства. Особливо актуальним це є для 
підприємств АПК, де в системі внутрішньогосподарського конт-
ролю це питання повинне бути на першому місці, оскільки шах-
райству сприяють певні фактори та специфіка діяльності даних 
підприємств. 
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МСФЗ ТА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В 2012 РОЦІ 

 
На даний час Україна перебуває на межі переходу бізнесу 

на ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової 
звітності на основі МСФЗ. МСФЗ за визначенням (Додаток А 
МСФЗ 1) — це Стандарти та Тлумачення, прийняті Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Вони 
охоплюють:  

а) Міжнародні стандарти фінансової звітності;  
б) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;  
в) Тлумачення, розроблені Комітетом із тлумачень 

міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ) або колишнім 
Постійним комітетом із тлумачень (ПКТ).  

Відповідно до змін до Закону України "Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Україні" всі публічні 
акціонерні товариства, банки, страховики (група 1), а також 
підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, 
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (гру-
па 2), складають фінансову звітність та консолідовану фінансову 
звітність за міжнародними стандартами (до цього часу не визна-
чено). Всі інші підприємства, крім тих, що зазначені раніше 
самостійно визначають доцільність застосування міжнародних 
стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої 
фінансової звітності. 
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Отже, для підприємств групи 1 та групи 2 в 2012 році до-
датковими витратами будуть: 

ü прийняття якісно нової облікової політики, яка 
передбачає мінімум вимоги щодо трансформації фінансової 
звітності згідно з МСФЗ (різниця в підходах до визнання, 
класифікації та оцінки активів і зобов’язань та збільшення вимог 
до розкриття у фінансовій звітності породжують значні 
матеріальні витрати); 

ü навчання персоналу, та набір нових кваліфікованих 
співробітників бухгалтерії; 

ü автоматизація бухгалтерського обліку (придбання 
допоміжних баз, технік обліку, бухгалтерських політик за МСФЗ, 
внесення змін у бази даних); 

ü стислі терміни на технічний перехід також породжують 
значні витрати в даний час та не виключено, що призведе до 
підготовки неякісної звітності за МСФЗ, і як наслідок до 
негативних наслідків для компаній; 

ü збільшення винагороди аудиторам. 
Аудитори, які працюють в Україні, сертифіковані Ауди-

торською Палатою України і до цього часу здавали іспити для 
отримання сертифікату та працювали переважно з фінансовою 
звітністю та бухгалтерським обліком, які мали за основу П(С)БО 
та відповідні Методичні рекомендації з питань бухгалтерського 
обліку відповідних груп об’єктів обліку та операцій певного ти-
пу. Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту 
для одержання сертифіката аудитора України від 29.09.2011 р. 
№ 239/8 вже містить обов’язковість знань у сфері використання 
МСФЗ. Отже, до цього часу Аудиторська Палата України не мо-
же гарантувати, що сертифікати аудиторів, які видані раніше 
підтверджують їх власникам знання та готовність до проведення 
аудиту фінансової звітність складеної на основі МСФЗ. 

Проте, більшим авторитетом у світі та й в Україні щодо 
визнання рівня спеціаліста у знаннях МСФЗ є міжнародні 
сертифікаційні мережі (АССА, CPA, СIPA та інші). Навчання та 
проходження персоналом аудиторських фірм іспитів таких 
сертифікаційних мереж коштує не малих фінансових ресурсів, а 
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відповідно й робота таких спеціалістів коштуватиме для фірми 
більших витрат ніж до цього. 

Не менш важливим для підприємств, які будуть змушені чи 
вирішать складати фінансову звітність за МСФЗ постане питання 
вибору або зміни аудитора. Відповідно до логіки викладеної ви-
ще, аудитори, які користуються послугами більш 
кваліфікованого персоналу вимагають вищу винагороду за свої 
послуги, але робота таких аудиторів з МСФЗ несе менше ризиків 
з недостовірного подання фінансових звітів. 

Як бачимо нові виклики для підприємств України з впро-
вадженням МСФЗ також є викликами для ринку аудиторських 
послуг де працюють, як міжнародні аудиторські фірми так і 
українські аудитори. Звичайно у міжнародних фірм більше 
досвіду та можливостей для роботи з МСФЗ. Для українських 
аудиторів це ще один виклик. Ймовірно що цей фактор також 
вплине на збільшення долі міжнародних фірм на структуру рин-
ку аудиторських послуг в Україні з 2012 року. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТА-
ТУ ВІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В  

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Фінансовий результат від сільськогосподарської діяльності 

в аграрних підприємствах має вагоме значення в сучасних умо-
вах господарювання, які склалися в Україні під впливом ринко-
вих відносин. Оскільки методика та послідовність формування 
фінансового результату від сільськогосподарської діяльності має 
свої вагомі особливості, викликані особливостями аграрного ви-
робництва, то виникає необхідність у більш глибоких та деталь-
них дослідженнях даного питання, що дасть змогу вирішити 
цілий ряд проблем пов’язаних з ним. 
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Проблематика щодо питань методики формування 
фінансових результатів сільськогосподарських підприємств та 
пристосування її до вимог міжнародної практики бухгалтерсько-
го обліку висвітлена у працях таких вчених-економістів: Голо-
ва С.Ф., Дем’яненка М.Я., Жука В.М., Кірейцева Г.Г., Мельничу-
ка Б.В., Пархоменка В.М., Сука Л.К. та ін. Незважаючи на це, 
дискусійними залишаються й досі питання щодо методики ви-
значення фінансового результату від сільськогосподарської 
діяльності та обліку біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції в аграрних підприємствах. 

Фінансовий результат в аграрних підприємствах переважно 
формується за рахунок здійснення ними основної 
(сільськогосподарської) діяльності. Фінансовий результат від 
сільськогосподарської діяльності виникає внаслідок процесу   
виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, 
біологічних активів та додаткових біологічних активів. 

Методику визначення фінансового результату від 
сільськогосподарської діяльності в Україні визначають 
П(С)БО 30 "Біологічні активи", П(С)БО 15 "Дохід", П(С)БО 16 
"Витрати", Методичні рекомендації з обліку біологічних активів 
та ін. У відповідності до П(С)БО 30 "Біологічні активи" 
фінансовий результат від основної (сільськогосподарської) 
діяльності утворюється внаслідок додавання фінансових 
результатів, отриманих внаслідок: 

1) первісного визнання сільськогосподарської продукції і 
додаткових біологічних активів; 

2) реалізації запасів – сільськогосподарської продукції та 
біологічних активів за справедливою вартістю з врахуванням 
очікуваних витрат на місці продажу; 

3) зміни справедливої вартості біологічних активів на дату 
балансу, оцінка яких здійснювалася за справедливою вартістю за 
вирахуванням витрат на місці продажу [4, с. 5]. 

Схематично методику та порядок формування фінансового 
результату від сільськогосподарської діяльності в аграрних 
підприємствах можна зобразити наступним чином (рис. 1).  

Ошибка! 
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Рис. 1. Порядок формування фінансових результатів від 
сільськогосподарської діяльності в аграрних підприємствах 

 
Природно-економічні особливості сільськогосподарської 

продукції та біологічних активів призводять до того, що облік 
даних активів значно відрізняється методологічно від інших ак-
тивів. Переважна більшість видів сільськогосподарської 
продукції реалізується аграрним товаровиробником одразу після 
оприбуткування або на протязі недовгого відрізку часу, що зу-
мовлено специфікою сільськогосподарського виробництва. 
Внаслідок цього при оцінці сільськогосподарської продукції за 
справедливою вартістю (ціною, яка сформувалася на активному 
ринку) дохід (виручка) від її реалізації буде майже на рівні з пов-
ною собівартістю. Тобто, можна сказати, що при використанні 
первісного визнання за справедливою вартістю в методиці фор-
мування фінансового результату від сільськогосподарської 
діяльності фінансовий результат аграрного підприємства буде 
перерозподілений на різні напрямки формування доходу і витрат. 
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А саме, буде сформований фінансовий результат від іншої 
операційної діяльності (первісне визнання сільськогосподарської 
продукції), а фінансовий результат від реалізації становитиме 
нуль [1]. 

В основному, фінансовий результат аграрного 
підприємства (при умові повної реалізації сільськогосподарської 
продукції) не залежить від методу оцінки даної продукції, що 
підтверджується при зіставленні фінансового результату від ви-
робництва та реалізації сільськогосподарської продукції оціненої 
за первісною та справедливою вартістю. За даних умов 
фінансовий результат перерозподіляється між фінансовим ре-
зультатом від реалізації продукції й іншими операційними дохо-
дами (витратами) [3]. 

Ще одним важливим аспектом є те, що при умові оцінки 
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю, 
фінансовий результат від сільськогосподарської діяльності 
збільшить нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на 
різницю між фінансовим результатом, отриманого від первісного 
визнання всього обсягу отриманої сільськогосподарської 
продукції, й прибутком (збитком), отриманого від реалізації час-
тини даної продукції. Проте при сплаті аграрним підприємством 
фіксованого сільськогосподарського податку величина прибутку 
не впливає на розмір податків. Але при оподаткуванні на загаль-
них підставах (податком на прибуток) збільшення 
нерозподіленого прибутку призведе до збільшення розміру дано-
го податку [2]. 

Отже, використання методики формування фінансових 
результатів від сільськогосподарської діяльності в аграрних 
підприємствах має "подвійний ефект". З однієї сторони, при умові 
більших за собівартість цін активного ринку на 
сільськогосподарську продукцію та біологічні активи фінансові 
результати від даної діяльності будуть вищими, що слугуватиме 
позитивним фактором для залучення інвестицій в агросектор. З 
іншої сторони, при вищій собівартості ніж ціни активного ринку 
підприємство отримає завищені збитки. В обох варіантах величина 
фінансового результату від сільськогосподарської діяльності буде 



 315

умовною (суб’єктивною або віртуальною) і не матиме забезпе-
чення відповідними коштами. 

Таким чином, методика формування фінансового результа-
ту від сільськогосподарської діяльності, яка базується на 
П(С)БО 30 "Біологічні активи", призводить до досить високого 
рівня суб’єктивності даних бухгалтерського обліку, що в свою 
чергу викривляє результати виробничо-господарської діяльності 
аграрних підприємств. 

На нашу думку, варіантом вирішення вищевказаної про-
блеми може бути перегляд та зміна вимог П(С)БО 30 "Біологічні 
активи" щодо формування фінансового результату від 
сільськогосподарської діяльності на предмет використання 
оцінки за справедливою вартістю лише біологічних активів. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАР-
СЬКОГО КОНТРОЛЮ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Внутрішньогосподарський контроль – одна із функцій сис-
теми управління, а отже, система внутрішньогосподарського ко-
нтролю не може бути відокремленою від системи управління пі-
дприємством та її структури [4, с. 119]. Ефективна система внут-
рішньогосподарського контролю дозволяє керівництву бути впе-
вненими, що діяльність підприємства (організації) проводиться у 
відповідності з вимогами чинного законодавства, затвердженою 
політикою та іншими директивно-нормативними документами 
підприємства [2]. 

Суттєвий внесок у вивчення проблеми внутрішньогоспо-
дарського контролю зробили такі вітчизняні вчені, як М. Білуха, 
Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, Л.В. Дікань, 
Є.В. Калюга, М.М. Коцупатрий, Л.В. Нападовська, 
В.С. Рудницький, В.О. Шевчук та інші вчені. 

Безпосередній вплив на формування системи контролю пі-
дприємства мають його організаційна структура та структура 
управління. Перша є сукупністю основних, допоміжних, обслу-
говуючих підрозділів і взаємозв’язків між ними (горизонтальних 
та вертикальних). Саме у підрозділі підприємства відбуваються 
різноманітні технологічні, фінансові та інші господарські опера-
ції, тобто вони виступають центрами витрат. Структура управ-
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ління представлена посадовими та іншими відповідальними осо-
бами і характеризується їх підпорядкованістю один одному та 
відповідними повноваженнями [4, с. 119]. 

Внутрішньогосподарський контроль сільськогосподарсько-
го підприємства можна характеризувати як систему, що функціо-
нує всередині підприємства і як функцію управління, яку вико-
нують відповідні відділи, служби чи окремі особи відповідно до 
покладених на них службових обов’язків: агрономічна, зоовете-
ринарна, інженерна служби, економічний відділ та економіст, 
управлінський персонал, головний бухгалтер і обліковий персо-
нал, матеріально-відповідальні особи [3, с. 110]. 

Систему контролю можна характеризувати як сукупність 
взаємопов’язаних елементів, що спрямовані на досягнення за-
планованих цілей (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Елементи системи контролю сільськогосподарського  
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         Основними цілями організації системи внутрішньогоспо-
дарського контролю на підприємстві є: 

- Здійснення впорядкованої та ефективної діяльності підп-
риємства; 

- Забезпечення дотримання політики керівництва кожним 
працівником підприємства; 

- Забезпечення збереження майна підприємства [1, с. 68]. 
Як зазначає Подолянчук О.А. до рис, які притаманні внут-

рішньогосподарському контролю можна віднести: 
1. Комплексність, яка характеризується тим, що внутріш-

ньогосподарський контроль поєднує в собі усі форми, ряд проце-
дур та методів контролю. 

2. Функціональність, що визначається чітким розподілом 
обов’язків між суб’єктами контролю.  

3. Систематичність. Розкривається у часі його проведення – 
в процесі здійснення господарських операцій або ж після їх ви-
конання [3, с. 110]. 

Для додержання цих рис система внутрішньогосподарсько-
го контролю підприємства представляє набір конкретних мето-
дик і процедур, розроблених для забезпечення керівництва гара-
нтіями, що будуть успішно досягнуті. Дані методики та процеду-
ри звуться контрольними моментами, і всі вони в сукупності 
утворять систему внутрішньогосподарського контролю підпри-
ємства [1, с. 69]. 

Ф.І. Перегудов і Ф.П. Тарасенко розглядають систему як 
множину взаємозв’язаних елементів, що відокремлені від сере-
довища та взаємодіють з ним як єдине ціле. Відповідність внут-
рішньогосподарського контролю цим основним системним влас-
тивостям і наявність типової структури (вхід, процесор, вихід) 
доводять, що він є самостійною системою [2]. 

Узагальнюючи вищесказане, можна дійти висновку, що на-
лежна система внутрішньогосподарського контролю, яку формує 
власник або керівництво підприємства дозволить своєчасно ви-
явити що саме в організації роботи підприємства потребує змін 
та удосконалення. 
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СУТЬ ТА МІСІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕР-
ТИЗИ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Передумовою виникнення експертизи стали проблемні пи-

тання, що вирішувались за допомогою спеціалістів. Такі питання 
виникали в різних галузях господарювання і стосувалися бухгал-
терського обліку, економічного аналізу, господарського контро-
лю. Завдання, що ставилися перед судово-бухгалтерською       
експертизою, в період її формування та становлення, залежали 
від рівня розвитку суспільно-економічного відносин. 

Виникнення і розвиток судово-бухгалтерської експертизи 
нерозривно пов'язаний з розвитком бухгалтерського обліку. Лю-
дей, що володіли спеціальними знаннями в різні часи називали 
по-різному. Спочатку це були контролери, потім з розвитком 
суспільно-економічних відносин і бухгалтерського обліку їх ста-
ли називати експертами.  
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Щоб з’ясувати роль та місію судово-бухгалтерської         
експертизи в сучасних економічних умова, необхідно вивчити 
суть поняття. Тому що в літературі відсутній єдиний підхід до її 
визначення  

Так, наприклад, у тлумачну словнику [2], експертиза – це 
дослідження якої-небудь справи, якогось питання з метою фор-
мування правильного висновку, надання правильної оцінки від-
повідному явищу. 

З точки зору бухгалтерського обліку експертиза – це ана-
ліз, дослідження, що проводяться залученими спеціалістами (ек-
спертами), експертною комісією, які завершуються підготовкою 
та видачею акту, висновку , в окремих випадках – сертифікату 
якості, відповідності [1]. 

Відповідно до юридичної точки зору [3], експертиза 
(франц. еxspertise, від лат. еxspertus – досвідчений, випробува-
ний) – вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кількісна чи 
якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, установою, органі-
зацією певного питання, явища, процесу, предмету, які вимагають 
спеціальних знань у відповідній сфері суспільної діяльності.  

В процесі взаємодії учасників господарських відносин, 
деякі з них не дотримуються встановлених законодавством 
правил, порушуючи тим самим права інших. Це призводить 
до виникнення спорів, для вирішення яких сторони звертають-
ся до суду та правоохоронних органів. 

У сучасних умовах розвитку економічних відносин значну 
роль відіграє бухгалтерський облік суб’єктів господарювання. З 
його допомогою здійснюють всебічний документальний конт-
роль фінансового-господарської діяльності, дотримання чинного 
законодавства при здійсненні комерційних угод, використанням 
матеріальних, трудових і грошових ресурсів, у розрахунках з по-
стачальниками і клієнтами, державою з податків та прирівняним 
до них платежів. Саме дані бухгалтерського обліку є джерелом 
інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи. 

В свою чергу результати судово-бухгалтерської експертизи 
використовуються для розвитку бухгалтерського обліку та кон-
тролю, оскільки, за допомогою експертизи виявляються, так 
звані, "вузькі місця", які потребують більш детального вивчення 
та нормативного регулювання.  
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Особливо важливою є місія судово-бухгалтерської експер-
тизи в ринкових умовах господарювання, коли часто вирішення 
господарських суперечностей відбувається через суд. Це створює 
більш жорсткі критерії до кваліфікації експертів, тому ми 
пропонуємо залучати лише сертифікованих експертів з певної 
галузі знань (сільське господарство, промисловість, будівництво 
та ін.). 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ  

АНАЛІЗІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Для прийняття зважених і вигідних управлінських рішень 

керівникам і менеджерам підприємства необхідно володіти прав-
дивою, неупередженою та достовірною інформацією. Вона зале-
жить від правильної організації обліково-аналітичної роботи на 
підприємстві.  

Питанню інформаційного забезпечення аналітичної роботи 
на підприємстві та організації обліково-аналітичної системи  
присвячено багато наукових праць таких вчених як Бланк І.А., 
Голов С.Ф., Гудзинський О.Д., Гуцайлюк З., Кірейцев Г.Г., Корі-
нько М.Д., Подолянчук О.А., Поліщук Н.В., Тітаренко Г.Б. та 
інші, проте залишається ряд питань, які потребують подальшого 
вивчення. 



 322

Кірейцев Г.Г. визначає, що недоліки в організації обліково-
аналітичної системи зумовлені порушенням принципу своєчас-
ності, відставанням обліку в оформленні реальних процесів, що 
відбуваються на підприємстві. Має місце запізнення отриманих 
звітних даних. Наявність розривів у часі між моментом одержання 
обліково-аналітичної інформації і моментом її використання для 
прийняття оперативних, тактичних та стратегічних рішень усклад-
нює проблему забезпечення ефективності діяльності сільськогос-
подарських підприємств за рахунок фактору управління [3]. 

Тому актуальність організації обліково-аналітичної роботи 
на підприємстві є важливою складовою діяльності будь-якого 
господарюючого суб'єкта. 

Сучасна система управління підприємством прямо зале-
жить від інформації про його фінансовий стан та діяльність. По-
казники результатів діяльності формуються за даними фінансо-
вого та управлінського обліку, які об'єднуються в обліково-
аналітичній системі  підприємства і являються обліково-
аналітичною інформацією. 

Гудзинський О.Д. визначає, що обліково-аналітична систе-
ма це "інтегрована система прийомів обліково-аналітичного за-
безпечення менеджменту шляхом здійснення специфічних внут-
рішньосистемних та загальносистемних функцій" [2]. 

Тітаренко Г.Б., Корінько М.Д. дають трактування обліково-
аналітичної системи як системи, що базується на даних бухгал-
терського обліку, включаючи оперативні дані і використовує для 
економічного аналізу статистичну, виробничу та довідкову та 
інші види інформації. Тому обліково-аналітична система являє 
собою збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що ви-
користовується для прийняття управлінських рішень на макро- і 
макрорівнях [4]. 

З даних визначень ми бачимо, що основним джерелом ін-
формації в обліково-аналітичній системі для аналізу результатів 
діяльності є дані бухгалтерського (фінансового, управлінського 
та оперативного) обліку. 

Проте у всіх випадках одержана аналітиками інформація 
повинна відповідати певним вимогам. На основі вивченої літера-
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тури ми узагальнили всі критерії, яким повинна відповідати облі-
кова інформація, призначена для проведення аналітичної роботи: 
відсутність системних помилок, точність, порівнянність, доступ-
ність, повнота (достатність), корисність, зрозумілість, релевант-
ність, достовірність, значимість, адаптивність, адекватність, ад-
ресність, рентабельність, своєчасність. 

Інформація формується в обліково-аналітичній системі пі-
дприємства, яка має свою характерну структуру для окремих го-
сподарюючих суб’єктів, проте основні складові цієї системи є 
визначеними.  

Обліково-аналітична система складається з трьох послідо-
вних етапів, які проходить інформація призначена управлінсько-
му персоналу: фіксування фактів здійснення операцій, перевірка 
достовірності інформації та аналіз одержаних даних. В дану схе-
му ми включили етап перевірки на рівні внутрішнього контролю 
(аудиту) на якому буде перевірятись облікова інформація, що 
надходить аналітичному відділу та керівнику підприємства. На 
нашу думку, необхідність включення етапу внутрішнього конт-
ролю або аудиту зумовлено необхідністю виконання головної 
вимоги до інформації – це правдивість, точність, достовірність. 

Отже, обліково-аналітична система – це збір, реєстрація, 
опрацювання облікової інформації на етапі бухгалтерського об-
ліку, контроль і перевірка на етапі аудиту та аналіз, планування, 
прогнозування на етапі аналітичної роботи з метою надання ко-
ристувачам достовірної і неупередженої інформації. 

Основним інформаційним джерелом для аналітичного від-
ділу залишається фінансова та статистична звітність підприємст-
ва, тому вимоги щодо їх складання є підвищені. Українські підп-
риємства складають фінансову звітність відповідно до вимог 
П(С)БО, проте в окремих випадках виникає необхідність скла-
дання звітності за МСФЗ. 

Внаслідок розбіжностей між П(С)БО та МСФЗ, українські 
підприємства, що складають звітність за Міжнародними стандар-
тами фінансової звітності, змушені вести паралельний облік згід-
но з МСФЗ або періодично трансформувати звітність, складену 
згідно з П(С)БО.  
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Голов С.Ф. зазначає, що об’єктом трансформації може бути 
не лише звітність, а й інформаційний масив, створений на основі 
даних бухгалтерського обліку. Виходячи з цього, трансформацію 
він визначає, як сукупність процедур перетворення фінансової 
інформації, яка має інші параметри. При цьому складність та кі-
лькість трансформаційних процедур залежить від ступеня розбі-
жностей вихідних і кінцевих параметрів [1]. 

Ризики щодо надійності та якості фінансових звітів, 
пов’язані також з розширенням сфери професійного судження. 
Оскільки практично неможливо встановити єдині правила для 
кожної потенційної ситуації, оцінки МСФЗ передбачають оцінки 
із застосуванням професійного судження. 

Голов С.Ф. зазначає, що сфера застосування професійного 
судження бухгалтера, з одного боку, значно звужена, а з іншого – 
значно розширена порівняно з сферою застосування професійно-
го судження, передбаченого МСФЗ [1]. 

 

Список використаних джерел 
1. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз та-

ну та перспективи розвитку: [монографія] / С.Ф. Голов. – К.: 
Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. 

2. Гудзинський О.Д. Теоретичні аспекти формування 
обліково-аналітичного механізму менеджменту / 
О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев, Т.М. Пахомова // Облік і фінан-
си АПК. – 2008. – № 3. – С. 89–93. 

3. Кірейцев Г.Г. Обліково-аналітична система сільсько-
господарського підприємства в умовах антикризового управління 
/ Г.Г. Кірейцев, В.А. Нехай // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 3. 
– С. 84–90. 

4. Тітаренко Г.Б. Методичні підходи для побудови облі-
ково-аналітичної системи з використанням експертних оцінок / 
Г.Б. Тітаренко, М.Д. Корінько // Облік і фінанси АПК. – 2010. – 
№ 4. – С. 66–69. 



 325

УДК 332.025.12:631.11 
Т.І. САФОНОВ, аспірант, 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
 

НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО 
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ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Поступовий вихід економіки України з затяжної кризи та 

розробка таких нормативно-правових актів, як Закон України 
"Про ринок земель", а також можливе у найближчому майбут-
ньому зняття Президентом України мораторію на продаж землі, 
не могли не привернути увагу вітчизняних та іноземних інвесто-
рів до аграрного сектору України. Перехід економіки до ринко-
вих умов господарювання обумовив потребу реформування    
аграрних підприємств на приватних засадах. Введення ефектив-
ної системи внутрішнього контролю на сільськогосподарських 
підприємствах є одним з найважливіших елементів, що мають 
бути враховані, при спробі підвищити ефективність функціону-
вання підприємства шляхом отримання найбільших прибутків 
при найменших втратах. 

Актуальність проблеми вдосконалення внутрішнього конт-
ролю на сільськогосподарських підприємствах обумовлена тим, 
що в сучасних умовах значно ослаблено функції державного   
фінансового контролю за діяльністю сільськогосподарських під-
приємств, які обмежуються контролем за сплатою податків,    
використанням бюджетних коштів, що виділяються державою 
сільськогосподарським товаровиробникам, та контролем діяль-
ності підприємств за завданнями правоохоронних органів. Саме 
тому неабиякої важливості на сьогоднішній день набуває питан-
ня розвитку й удосконалення внутрішнього контролю на сільсь-
когосподарських підприємствах як важливого чинника впливу на 
прийняття ефективних управлінських рішень у галузі.  

Функціонування нових організаційно-правових форм гос-
подарювання на основі приватної власності викликає необхід-
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ність посилення контролю за діяльністю підприємств як з боку 
держави, так і з боку власників та трудових колективів. Тради-
ційні форми й методи контролю діяльності підприємств, сформо-
вані в умовах застосування адміністративних методів управління 
економікою країни, в сучасних умовах потребують подальшого 
вдосконалення з метою гармонізації системи контролю на макро- 
та мікрорівнях. 

Актуальним і проблематичним для сільськогосподарських 
підприємств є впровадження ефективного внутрішньогосподар-
ського контролю. Якщо в товариствах з обмеженою відповідаль-
ністю, акціонерних товариствах та сільськогосподарських вироб-
ничих кооперативах законодавством передбачено створення реві-
зійних комісій, які здійснюють внутрішньогосподарський конт-
роль за господарською діяльністю цих підприємств, то в інших 
видах аграрних підприємств вони не передбачені. Тому пошук 
нових форм і методів контролю для сільськогосподарських підп-
риємств є назрілим і надзвичайно актуальним питанням [2, 
с. 213-217]. 

Питання вдосконалення внутрішнього контролю на сільсь-
когосподарських підприємствах розглядається як винятково ак-
туальне вітчизняними та зарубіжними економістами, зокрема 
В.Д. Андреєв, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Н.І. Дорош, 
І.К. Дрозд, Дж. К. Лоббек, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, 
Л.К. Сук тощо. 

Проте означена проблема є недостатньо вивченою в силу 
постійного розвитку нових схем розкрадання на підприємствах, і 
має певною мірою дискусійний характер, а звідси й відсутність 
чіткої визначеності методів, підходів та методики запровадження 
змін та удосконалень. 

Внутрішній контроль охоплює усі види діяльності суб’єкта 
господарювання: операційну, фінансову, інвестиційну, - та ство-
рює передумови для збереження і перевірки процесу функціону-
вання та фактичного стану управлінського об’єкта. Отже, таким 
чином, можна розглядати систему внутрішнього контролю в якос-
ті розгалуженої організаційної структури підприємства, з певною 
сукупністю підрозділів, укомплектованих персоналом відповідної 
кваліфікації, що бере участь у постійному обміні інформацією   
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через прямі і зворотні зв’язки, що мають відповідне матеріально-
технічне і інформаційне забезпечення та підпорядковуються від-
повідному виконавчому органу. 

Важливо пам’ятати, що діяльність сільськогосподарського 
підприємства підлягає впливу не тільки економічних, але й ціло-
го ряду додаткових специфічних ризиків, що має враховуватись 
при побудові системи контролю та визначенні заходів з його по-
силення на місцях. 

Практика свідчить, що найбільш за все на сільськогоспо-
дарських підприємствах реалізується контроль збереження, тобто 
контроль за схоронністю майна, коштів тощо. Власники або    
уповноважені ними особи, залучають чимало власних ресурсів та 
залучають сторонні, наприклад, послуги охоронних підприємств, 
приділяючи при цьому основну увагу тому, щоб майно не було 
незаконно привласнене, використане або залишене без догляду. 
Проте, такими діями не можна обмежувати контроль на під-
приємстві, оскільки для отримання максимальної ефективності 
контролю необхідно комплексно реалізовувати контрольні дії 
певних суб’єктів по відношенню до відповідних об’єктів, а також 
контролювати економічну ефективність та доцільність діяльності 
підприємства. Досить часто керівництво не досить глибоко     
вивчає сутність рішень, що приймаються та реалізуються. Внут-
рішній контроль повинен мати стратегічну спрямованість, орієн-
туючись на основні пріоритетні напрямки  розвитку підприємства. 

Основною вимогою, що пред’являється до суб’єктів конт-
ролю з боку власників та управлінців є здійснення систематично-
го контрольного спостереження. Проте, внутрішній контроль, як 
і зовнішній, повинен носити вибірковий характер, що обумовлю-
ється низкою причин. Контроль не розрахований на дослідження 
усіх операцій і сфер діяльності суб’єкта господарювання, тому 
другорядні сфери його діяльності досконало перевіряти недоці-
льно, а деякі – й зовсім немає сенсу [3, с. 37-46]. Ефективність 
контролю вимірюється ступенем перевищення його позитивних 
результатів у грошовому вимірі за витрати на його здійснення. 
Забезпечуючи відповідний зворотній зв'язок, контроль на сільсь-
когосподарських підприємствах повинен сприяти наявності пря-
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мого зв’язку між управлінськими рішеннями і досягненням ба-
жаних економічних результатів. 

Часто проблемні питання виникають щодо належної коор-
динації контрольних дій, своєчасності проведення контрольних 
заходів, недостатнього контролю одних об’єктів за рахунок над-
мірного контролю інших. В першу чергу, така ситуація обумов-
лена тим, що традиційно функції внутрішнього контролю біль-
шою мірою покладаються на бухгалтерію підприємства та на ре-
візійні комісії, які зберегли своє існування ще з часів командно-
адміністративної системи. Що стосується пропозицій щодо ство-
рення окремого відділу (служби, комітету) внутрішнього контро-
лю або аудиту, то для більшості видів сільськогосподарських пі-
дприємств вони не знаходять впровадження, оскільки керівницт-
во не досить об’єктивно оцінює доцільність та необхідність такої 
ініціативи. Щоправда, варто відмітити, що на сьогоднішній день 
все більше підприємств агропромислового сектору, що мають 
іноземний капітал або іноземний менеджмент, почали вводити 
відповідні підрозділи до своєї структури, розуміючи необхідність 
такого рішення, особливо враховуючи низький соціальний статус 
працівників господарств в Україні, що спонукає їх до порушення 
закону.  

Таким чином, для ефективної діяльності необхідно приді-
лити особливе значення трьом найбільшим загальним правилам 
розподілу обов'язків, яких потрібно дотримуватися на сільсько-
господарських підприємствах з метою запобігання як навмисних, 
так і ненавмисних викривлень в обліку: 

1. Розподіл матеріальної відповідальності і ведення бухгал-
терського обліку (щоб уникнути зловживань, ведення бухгалтер-
ського обліку визначених активів не повинне доручатись особам, 
на яких тимчасово або постійно покладено матеріальну відпові-
дальність за збереженість цих активів. Якщо одна і та ж особа 
одночасно здійснює обидві ці функції, то існує занадто великий 
ризик того, що вона скористається такими активами для власної 
вигоди і відповідним чином відкоригує записи, щоб уникнути 
відповідальності). 

2. Розподіл санкціонування операцій і матеріальної відпо-
відальності по відповідальних активах (бажано, щоб особи, які 
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видають дозвіл на здійснення тих чи інших господарських опе-
рацій, не контролювали пов'язані з ними активи. Санкціонування 
господарських операцій і матеріальна відповідальність, пов'язана 
з цими операціями, які здійснюються однією і тією ж особою, 
збільшують імовірність появи зловживань). 

3. Розподіл відповідальності за здійснення господарських 
операцій і відповідальності за ведення обліку (коли кожен під-
розділ підприємства повністю відповідає за ведення обліку і по-
дання звітності про свою діяльність, то були б можливі тенденції 
викривлення результатів в бік створення більш оптимальної кар-
тини. Для забезпечення отримання неупередженої інформації, 
ведення обліку, зазвичай, доручають окремому структурному 
підрозділу, який працює під контролем призначеної особи). 

Особливу увагу варто приділити використанню відділом 
внутрішнього контролю сучасних комп’ютерних технологій, зок-
рема, програмного забезпечення, для виявлення та запобігання 
виникнення порушень.  

Окрім того, варто відмітити, що органам влади необхідно 
здійснити низку системних заходів, які б дозволили стабілізувати 
фінансово-бюджетну дисципліну на місцевому рівні. Зокрема: 
розробити та прийняти закон про фінансовий контроль, вжити 
відповідних заходів щодо впровадження системи муніципального 
фінансового контролю та аудиту на регіональному та місцевому 
рівні, посилити відповідальність керівників на всіх рівнях управ-
ління та чітко встановити її межі в законодавстві, створити умови 
на місцевому рівні з підготовки та перепідготовки кадрів відпо-
відно до нових кваліфікаційних вимог та методик [1, с. 55-61]. 

Висновки. Внутрішній контроль є одним з важливих факто-
рів, що визначає ефективність діяльності суб’єктів господарюван-
ня. Раціональна та ефективна робота системи внутрішнього конт-
ролю базується, перш за все, на правильному розумінні сутності, 
визначенні адекватних завдань, функцій, об’єктів, стандартів та 
норм контролю. При цьому надзвичайно важливим є врахування 
факторів, що визначають особливості побудови та існування конт-
ролю на підприємстві, серед яких можна згадати форму власності 
підприємства, організаційно-правові форми господарювання, роз-
міри та напрямки діяльності та інші специфічні характеристики 
кожного окремого суб’єкту господарювання. 
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МСА – ЄДИНІ ВИМОГИ ДО ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ,  
АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ І САМОГО АУДИТОРА 

 
Серед низки проблем розвитку аудиторської діяльності в 

Україні чільне місце займає питання нормативно - правового ре-
гулювання технології проведення аудиту. 

Стандарти аудиту – це єдині базові принципи, яким повин-
ні слідувати аудитори у процесі професійної аудиторської діяль-
ності. Такі стандарти є підставою для доказу в суді якості прове-
дення аудиту і визначення міри відповідальності аудиторів. Ста-
ндарти аудиту встановлюють загальний підхід до проведення 
аудиту: масштабів аудиторської перевірки, види звітів аудиторів, 
методологію аудиту, а також базові принципи яким повинні слі-
дувати [1] усі представники цієї професії незалежно від умов, у 
яких проводиться аудит. 

Міжнародні стандарти відіграють важливу роль в аудиті й 
аудиторській діяльності, оскільки вони забезпечують високу 
якість аудиторської перевірки, сприяють впровадженню в ауди-
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торську практику  нових наукових досягнень, допомагають кори-
стувачам розуміти процес аудиторської перевірки, створюють 
суспільний імідж професії "аудитор" та забезпечують зв’язок 
окремих елементів аудиторського процесу. 

Описані вище найзагальніші вимоги щодо проведення     
аудиту містяться у десяти загальноприйнятих стандартах аудиту 
GAAS (Generally accepted auditing standards). Ці стандарти аудиту 
розроблені Американським інститутом дипломованих громадсь-
ких бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accountants 
- AICPA) і досі залишаються майже незмінними. Загальноприй-
няті стандарти GAAS згруповані в три групи:  

– загальні; 
– робочі; 
– стандарти звітності.  
Загальні стандарти підкреслюють важливі особисті якості 

аудитора такі як: достатня технічна підготовка і професіоналізм, 
незалежність та неупередженість, відповідальне ставлення до 
роботи. Таким чином, аудитор повинен мати академічну освіту у 
галузі бухгалтерського обліку й аудиту, достатній досвід ауди-
торської роботи, дотримуватись правил поведінки і етичних 
норм, повинен бути неупередженим і незалежним від об’єкта  
перевірки  та постійно підвищувати свій професійний рівень. 

Робочі стандарти GAAS розкривають суть та методику 
збирання аудиторських свідчень і доказів під час безпосередньо-
го проведення аудиту. У робочих стандартах аудиту вказується, 
що робота аудитора (аудиторів) повинна бути належним чином 
спланована і за нею повинен здійснюватись відповідний  нагляд 
(контроль й оцінка). Для визначення процедур перевірки аудитор 
повинен бути достатньо обізнаним зі структурою внутрішнього 
контролю клієнта. За допомогою перевірок, спостережень і опи-
тувань аудитор повинен отримати таку кількість компетентних 
свідчень яка є достатньою для формулювання аудиторського  
висновку.  

Стандарти аудиторської звітності встановлюють, що ауди-
торський висновок (звіт) повинен визначити, чи відповідає      
фінансова звітність загальноприйнятим принципам, чи є інфор-
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мація достатньою і висвітлена у фінансовій звітності у повному 
обсязі, а також вказати на причини, з яких не було дотримано 
цих принципів.  

Як бачимо, міжнародні стандарти аудиту формулюють 
єдині базові вимоги, що визначають нормативи якості і надійнос-
ті аудиту та забезпечують певний рівень гарантії результатів ау-
диторської перевірки, при дотриманні цих вимог. 

В Україні аудиторська діяльність регулюється Законом 
України "Про аудиторську діяльність" (від 22.04.1993 р. № 3125-
12, остання редакція якого прийнята 14.09.2006 р. № 140-V і на-
була чинності з 19.01.2007 р.) та Міжнародними стандартами ау-
диту які прийняті за національні. Застосовування в Україні між-
народних стандартів аудиту як національних проводилось на під-
ставі рішення Аудиторської палати України від 18.02.1998 р. 
№ 73, та неодноразово переглядалися у 2002, 2003, 2004 та 2006 
– 2010 роках. З 1 травня 2011 року в якості національних станда-
ртів аудиту застосовуються Міжнародні стандарти контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг видання 2010 року, відповідно до рішення Аудиторської 
палати України від 31.03.2011 р. № 229/7. 

Також варто зазначити, що окрім міжнародних стандартів 
розрізняють також внутрішньофірмові стандарти. Аудиторські 
організації й індивідуальні аудитори ґрунтуючись на міжнарод-
них стандартах розробляють свій фірмовий підхід до виконання 
різних дій аудитора, що закріплюються у власних правилах (ста-
ндартах) аудиторської діяльності, які не можуть суперечити між-
народним стандартам аудиторської діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
АНАЛІЗУ 

 
З розвитком ринкових відносин все більше керівників заці-

кавлені у проведенні аналізу господарської діяльності свого під-
приємства. Сьогодні економічний аналіз широко 
використовується в обґрунтуванні управлінських рішень, бізнес-
планів і цільових програм; вивченні ринкового середовища, 
конкурентоспроможності підприємства, економічних ризиків, 
ефективності управління фінансовими ресурсами тощо.  

Проведення економічного аналізу є доцільним лише у тому 
разі, коли він виправдовує себе повністю, тобто якщо він прино-
сить реальну користь підприємству. Практична користь аналізу 
полягає у виявленні невикористаних резервів на всіх стадіях     
виробничого процесу; збільшенні випуску продукції та підвищенні 
її якості; поліпшенні використання фінансових, трудових та       
виробничих ресурсів; зниженні собівартості продукції; підвищенні 
рентабельності та збільшенні прибутку підприємства.  

Якість проведення економічного аналізу безпосередньо    
залежить від організації аналітичної роботи, вибору методики, 
досвіду та компетенції виконавців. Проте, ефективне викори-
стання результатів аналітичної роботи потребує належного уза-
гальнення, яке б могло забезпечити повноту оцінок та висновків, 
своєчасність отримання матеріалів, відповідність їх запитам 
управління. Узагальненні результати повинні охоплювати всі 
сторони дослідження, починаючи з виявлених упущених вигод та 
невиконаних заходів і закінчуючи інформацією про приховані 
резерви та перевиконання планів. 

Форми узагальнення та подання висновків по результатах 
аналізу можуть бути найрізноманітніший. Форми та зміст 
висновків залежить від мети та глибини аналізу і від періоду, за 
який проводяться дослідження. 
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Узагальнення аналітичних висновків здійснюється в      
текстовій, безтекстовій або у змішаній формах. 

У текстовій формі подаються висновки за невеликими      
обсягами роботи. Виклад інформації розпочинається з короткої 
характеристики об’єкта дослідження. Далі наводиться 
інформація про виконання основних завдань. В кінці робляться 
короткі висновки, у яких розкриваються взаємозв’язок між      
показниками, пояснюються причини перевиконання чи недови-
конання планових завдань та намічених заходів. Обов’язково 
вказуються пропозиції щодо покращення результатів отриманих 
у процесі аналізу.  

Найбільш популярною формою надання аналітичних      
висновків є безтекстова інформація. Звіт оформлений у вигляді 
таблиць, графіків, діаграм не потребує супроводжувального    
тексту, комплекс показників стисло відображає інформацію, а 
тому він зручний для сприйнятті і дозволяє безпосередньо за  
його даними робити висновки. 

При складанні аналітичних таблиць повинно бути чітке 
дотримання повноти відображення, правильного групування та 
логічної послідовності показників. Форма та зміст таблиць за 
певною групою показників повинні бути складені за єдиними 
вимогами. Вони мають повністю відображати необхідну 
інформацію та бути зручними у заповненні та придатними для 
використання. Неможливо поєднувати в одній таблиці абсолютно 
різні показники, наприклад, витрати на біологічні перетворення 
та показники оборотності обігових коштів. Так само, не доцільно 
одні і ті ж самі показники у різних аналітичних звітах 
відображати за різними формами таблиць. 

В деяких випадках, з метою ілюстративного відображення 
результатів аналізу, застосовуються графіки. Використання 
графіків найбільш доцільне при відображенні динаміки зміни 
показників. 

Крім таблиць та графіків широкого застосування набули 
діаграм, які дозволяють наочно порівняти величини окремих   
показників, відобразити їх частини у загальному тощо. 



 335

У змішаній формі складаються в основному загальні 
аналітичні висновки (звіти). Їх структурі притаманні як виклад 
текстової інформації, так і використання аналітичних таблиць, 
графіків, діаграм тощо. 

Отже, при узагальненні результатів аналізу, у першу чергу, 
необхідно чітко визначити, у якій формі вони мають бути надані 
керівництву. При оперативному аналізі чи поданні інформації, 
яка містить велику кількість показників, більш практичним є  
використання безтекстової форми, при цьому, макети таблиць, 
графіків, діаграм повинні бути розроблені заздалегідь. При 
проведенні перспективного або ретроспективного аналізу 
доцільно формувати аналітичні висновки (звіти) поєднуючи тек-
стову і безтекстову інформацію. 

 
УДК [332.025.12:347.4]:631.11 

 
Н.А. ТКАЧЕНКО, науковий співробітник, 
ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН 

 

КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-
КИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ 

ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ 
 

Перевірка розрахунків щодо оплати праці є однією з най-
важливіших і складних ділянок контролю, оскільки безпосеред-
ньо зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників пі-
дприємства. 

Для правильної організації роботи кадрової служби та від-
ділу розрахунків із працівниками з оплати праці у кожного су-
б'єкта господарювання організація праці та її оплати здійснюєть-
ся на підставі: законодавчих та інших нормативних актів, генера-
льної угоди на державному рівні, колективних, трудових догово-
рів, правил внутрішнього розпорядку, штатного розпису, посадо-
вих інструкцій тощо. 

Як відомо трудові відносини регламентуються в колектив-
них договорах, що укладаються на підприємствах незалежно від 
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форм власності та господарювання, які використовують найману 
працю і мають право юридичної особи - між власником і з проф-
спілковою організацією чи іншим органом уповноваженим на 
представництво трудовим колективом. 

У колективному договорі визначаються взаємні зобов'язан-
ня сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-
економічних відносин, зокрема: 

- змін в організації виробництва і праці; 
- нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, 

розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (до-
плат, надбавок, премій та ін.); 

- режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 
- встановлення гарантій, компенсацій, пільг. 
У зв'язку з цим в процесі здійснення контролю слід перег-

лянути установчі документи та перевірити наявність на підпри-
ємстві колективного договору (чи з'ясувати причини його відсут-
ності) та проаналізувати хід його виконання. Перевіряючи поло-
ження колективного договору, особливу увагу слід приділити 
стану та якості технічного нормування праці, порядку перегляду 
норм, виконанню організаційно-технічних заходів з метою вдос-
коналення організації виробництва, підвищення кваліфікації ро-
бітників. 

Проводячи перевірку потрібно пам’ятати наступні моменти, 
які стосуються укладання та виконання колективних договорів. 

Колективний договір укладається між власником або упов-
новаженим ним органом з однієї сторони і однією або кількома 
профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво 
трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких орга-
нів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими 
трудовим колективом. 

Умови колективних договорів та угод є обов’язковими для 
підприємств, на які ці договори поширюються, та для сторін, які 
їх уклали. Колективний договір або угода набирають чинності з 
дня їх підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у 
колективному договорі або угоді. 

Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, 
структури, найменування уповноваженого власником органу, від 
імені якого укладено цей договір.  
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У разі реорганізації підприємства, установи, організації ко-
лективний договір зберігає чинність протягом строку, на який 
його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. 

Положення колективного договору поширюються на всіх 
працівників підприємства, установи, організації незалежно від 
того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов'язковими як 
для власника або уповноваженого ним органу, так і для праців-
ників підприємства, установи, організації [2]. 

Після закінчення строку дії колективний договір продов-
жує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не 
переглянуть діючий. 

У разі зміни власника підприємства чинність колективного 
договору зберігається протягом строку його дії, але не більше 
одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори 
про укладення нового або про зміни чи доповнення до чинного 
колективного договору. При ліквідації підприємства колектив-
ний договір діє протягом строку проведення ліквідації. На новос-
твореному підприємстві колективний договір укладається за іні-
ціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації 
підприємства, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або 
після рішення про заснування підприємства, якщо не передбаче-
но його реєстрацію. 

Зміни і доповнення до колективного договору можуть вно-
ситься протягом його дії за взаємною угодою сторін в порядку, 
визначеному колективним договором. 

Контроль за виконанням колективного договору прова-
диться безпосередньо сторонами, що його уклали, чи уповнова-
женими ними представниками. Для здійснення контролю сторо-
ни зобов’язані надавати необхідну для цього наявну інформацію.  

Сторони, що підписали колективний договір, щорічно в 
строки, передбачені колективним договором, звітують про його 
виконання. 

На осіб, які представляють власника або уповноважений 
ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим коле-
ктивом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов'я-
зання щодо колективного договору, накладається штраф у розмі-
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рі до 100 НМДГ і вони також несуть дисциплінарну відповідаль-
ність аж до звільнення з посади. 

Передбачено також, що особи, які представляють власника 
або уповноважений ним орган чи профспілкові або інші уповно-
важені трудовим колективом органи і винні в ненаданні інфор-
мації, необхідної для ведення колективних переговорів та здійс-
нення контролю за виконанням колективних договорів, несуть 
дисциплінарну відповідальність або підлягають штрафу у розмірі 
до 5 НМДГ. 

Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) по-
рушив умови колективного договору, профспілки, що його укла-
ли, мають право надсилати власнику або уповноваженому ним 
органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розгля-
дається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або 
недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право 
оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до 
суду [2]. 
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ДЕМОГРАФІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 
УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
На сучасному етапі становлення та розвитку України вини-

кає безліч питань щодо вирішення проблем та пошуку оптималь-
них рішень стосовно ефективного функціонування економіки. 
Ринок праці є найбільш складним елементом ринкової економіки, 
оскільки в процесі його функціонування переплітаються інтереси 
робітника та роботодавця, а також відображаються практично всі 
соціально економічні явища, які відбуваються в суспільстві. 

Аграрний сектор економіки на сьогодні є одним з найперс-
пективніших напрямків для інвестицій на тлі світової продоволь-
чої кризи, подорожчання продуктів харчування. Проте існують 
серед позитивних і негативні фактори, які стримують інвесту-
вання в аграрний сектор України. 

На першому місці звичайно існує ризик інвестування в 
АПК, адже галузь є високо ризикованою щодо втрати вкладеного 
капіталу. Тому і в міжгалузевій конкуренції за інвестиції сільське 
господарство поступається промисловості, торгівлі, транспорту 
внаслідок своєї специфіки [1, с. 28]. 
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В результаті досліджень ми виявили, що вагомою пробле-
мою в сільській місцевості України є несприятливі демографічні 
тенденції. Адже відбувається скорочення чисельності населення, 
зниження тривалості життя і народжуваності, від'ємне сальдо 
міграції. Рівень заробітної плати персоналу сільськогосподарсь-
ких підприємств, яка має бути джерелом стимулювання, відтво-
рення і накопичення трудового потенціалу, є нижчим серед ін-
ших галузей економіки України. 

Загрозливих темпів набирає деградація демографічно-
відтворювального, а відтак - і трудового потенціалу села. Протя-
гом одного покоління (1980-2005 рр.) чисельність сільського на-
селення зменшилася на 6,1 млн. чол., або в 1,4 рази, коефіцієнт 
народжуваності - з 13,7 % до 10,3 %, а коефіцієнт смертності під-
вищився з 14,4 % до 19,8 % і перевищив показник по міському 
населенню в 1,4 рази. 

Трудова зайнятість сільського населення за 2001-2006 рр. 
зменшилася на 7 %, а в сільськогосподарських підприємствах - у 
2,7 рази. Відбувається обезлюднення сільської місцевості. За 
1995-2005 рр. чисельність населених пунктів скоротилась на 302 
села [2, с. 450-455]. 

Пріоритетними напрямами соціальної політики на селі по-
винно бути розв’язання проблеми зайнятості та реформування 
оплати праці в сільському господарстві, оскільки внаслідок рефо-
рмування сільськогосподарських підприємств і розпаювання землі 
значна частина працівників втратила роботу. Чисельність найма-
них працівників, а також працюючих пенсіонерів постійно змен-
шується. Низький рівень заробітної плати, втрата постійного місця 
роботи, невпевненість у можливості працевлаштування за спеціа-
льністю негативно впливають на збереження кваліфікованої робо-
чої сили та міграційні процеси. За умов низького рівня заробітної 
плати та відсутності робочих місць дуже важко запобігти міграції, 
тому наші селяни у величезній чисельності "орють" і "сіють" у 
Португалії, Італії, Польщі, Чехії, Голландії, Греції та інших краї-
нах, тоді як українські чорноземи заростають бур'янами [3, с. 98-
99]. 
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Ми досліджували динаміку кількості наявного населення з 
1913 року по 2010 рік по Україні у розрізі сільського та міського 
населення. В результаті досліджень виявили, що якщо порівняти 
кількість наявного населення у сільській місцевості та міського, 
то бачимо, що у 1913, 1939, 1959, 1961 роках сільське населення 
перевищувало кількість міського, у 1966 спостерігаємо ситуацію, 
що майже порівну відбувся розподіл населення України щодо 
поселення відповідно 51,2 % та 48,8 %. Проте поступово, почи-
наючи з 1976 року йде тенденція до скорочення сільського насе-
лення, а натомість стрімко зростає кількість міського. З 1989 ро-
ку і за статистичними даними станом на 1 січня 2011 року можна 
стверджувати, що частка сільського населення у відсотках до за-
гальної кількості населення в Україні залишається на рівні бли-
зько 33,0 %, що для країни, яка з давніх років вважається країною 
зі значним аграрним потенціалом серед інших країн Європи, є 
негативним явищем. Адже, скорочення сільського населення 
пов’язане з тим, що сільське господарство знаходиться на сього-
дні у досить скрутному становищі. Галузь тваринництва взагалі 
занепадає, молодь не зацікавлена працювати та жити на селі, 
оскільки соціальна інфраструктура не розвивається і працювати 
немає де, дохід сільські жителі отримують в основному завдяки 
тому, що працюють в домогосподарствах чи в приватних фер-
мерських господарствах, праця має сезонний характер, населення 
сільське є переважно населення пенсійного віку. Тому, нагаль-
ним є вирішення даних проблем, адже продовольча криза, яка 
спіткає Україну постане дуже гострою проблемою, країна не 
зможе забезпечувати своє населення продуктами харчування. 
Необхідно відроджувати сільське господарство, створювати умо-
ви, які б сприяли продуктивному розвитку агропромислового 
комплексу країни. А саме, необхідно удосконалювати форми і 
системи оплати праці, розвивати соціальну інфраструктуру села. 

Також нами була проаналізована демографічна ситуація в 
Харківській області за період з 1926 – на початок 2011 року. Від-
повідно розрахунків можна зробити наступні висновки, що у 
1926 році частка сільського населення до загальної кількості на-
селення Харківської області становила – 74,5 %, а міського – 
25,5 %. Проте, починаючи з 1939 року, спостерігаємо скорочення 
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частки сільського населення і зростання частки міського, а саме: 
сільського частка із 47,4 % у 1939 році скоротилася до 20,0 % на 
початок 2011 року, тоді як міського відповідно зросла із 52,6 % 
до 80,0 %.  

Це говорить про те, що як і в Україні, так і в Харківській 
області, розглядаючи в динаміці по роках частку сільського та 
міського населення спостерігається тенденція до скорочення 
сільського населення максимальними темпами. Аналіз факторів, 
під впливом яких відбувалися зміни в чисельності, свідчить про 
те, що визначальним чинником зменшення частки сільського  
населення був масовий міграційний відплив, у першу чергу до 
міських поселень. Це викликано відставанням у соціально-
економічному розвитку сільських населених пунктів від міст, 
наслідком потреб людей покращити умови праці, підвищити   
рівень життя, мати доступ до розвиненої соціальної інфраструк-
тури. 

Отже, для того, щоб в аграрний сектор економіки спрямову-
вали інвестиції, необхідно спочатку покращити демографічну 
ситуацію в сільській місцевості і лише тоді в міжгалузевій кон-
куренції за інвестиції сільське господарство не буде поступатися 
промисловості, торгівлі, а матиме змогу ефективно функціонува-
ти, подолати продовольчу кризу і забезпечувати Україну власни-
ми якісними продуктами харчування. 
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Підвищення рівня диверсифікованості сільськогосподарсь-

кого виробництва та ускладнення економічних відносин у агроп-
ромисловому ланцюзі вимагають урізноманітнення форм та дже-
рел інвестиційного забезпечення потреб суб’єктів аграрного біз-
несу. Найбільш адекватними реальним потребам та техніко-
технологічному рівню агропромислового комплексу є такі дже-
рела інвестиційного забезпечення: кредитна кооперація, іпотечні 
кредити, банківські кредити та державні дотації, лізингові схеми, 
іноземні інвестиції, кошти громадян. Стримуючим чинником 
щодо інституціоналізації іпотечного кредитування є пролонгація 
мораторію на вільний оборот сільськогосподарських угідь та  
повільне формування сучасної інфраструктури земельного ринку.  

Успішна реалізація завдань інвестиційного забезпечення 
аграрного сектору залежить від організаційно-економічного    
механізму інвестування, який включає форми, методи та інстру-
менти впливу на інвестиційний процес; способи управління еко-
номічними відносинами, що виникають у процесі інвестування; 
особливості взаємовідносин у середині єдиної відтворювальної 
системи інвестування. Передувати формуванню такого механізму 
має розв’язання основних завдань інвестиційного забезпечення 
аграрної сфери: перебудови амортизаційної політики, становлен-
ня конкурентного середовища на ринку банківських послуг, закрі-
плення грошових потоків в аграрному виробництві, поширення 
іпотечного кредитування, використання позабюджетних коштів.  

Вітчизняна аграрна сфера зможе отримати конкурентні пе-
реваги над зарубіжними, якщо в усі її сегменти будуть проникати 
продуктові та процесні інновації. Отже, стратегічним пріорите-
том інвестиційного забезпечення аграрної сфери є фінансовий 
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супровід інноваційного оновлення техніко-технологічного та ор-
ганізаційного потенціалу АПК. Потоки інвестиційних ресурсів 
мають бути переорієнтовані на підтримку технопаркових форму-
вань, що дозволить ініціаторам нових технологій самостійно 
здійснювати їх наукове і проектне опрацювання та просувати в 
практику через комерціалізацію і трансферт.  

Створення агротехнополісів як різновидів вільної економі-
чної зони зі сприятливою інфраструктурою і правовим статусом 
для розвитку заснованого на високих технологіях агробізнесу має 
набути масового характеру. Необхідно створювати технопарки, 
які будуть генерувати виробництво екологічно чистого продово-
льства та включатимуть заводи з переробки сільськогосподарсь-
кої продукції, сировинну зону та наукову базу.  

У сільській місцевості варто активізувати створення бізнес-
інкубаторів з переробки сільськогосподарської продукції; фер-
мерських бізнес-інкубаторів розширеного відтворення тваринни-
цтва; сільських будівельних бізнес-інкубаторів для будівництва 
сучасних тваринницьких комплексів. Досвід розвинених країн та 
окремих країн пострадянського табору засвідчив, що створення 
агротехнополісів сприяє вирівнюванню недостатньо розвинених 
в соціально-економічному відношенні периферійних сільського-
сподарських районів і передбачає якісні зміни в соціальній ін-
фраструктурі села. 

Світова практика доводить необхідність розбудови вітчиз-
няної індустрії сільськогосподарського машинобудування, що 
дасть можливість механізувати надмірно трудомісткі операції та 
відновити виробництво високоліквідних сільськогосподарських 
культур та відтворити потенціал тваринництва.  

З цією метою необхідно стимулювати створення вертикаль-
но інтегрованих підприємницьких структур у сфері сільськогоспо-
дарського машинобудування, що дасть можливість забезпечити 
інтеграцію промислового та банківського капіталу в напрямку ак-
тивізації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 
щодо вдосконалення техніко-експлуатаційних характеристик сіль-
ськогосподарських машин і налагодити їх серійне виробництво. 
Розширення потужностей вітчизняного сільськогосподарського 
машинобудування – це не лише інноваційне оновлення засобів 
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парці в аграрному секторі, а й суттєве зростання обсягів внутріш-
нього споживання продукції вітчизняних металургійних підпри-
ємств, що в цілому знизить залежність національного господарст-
ва від коливань кон’юнктури на світових ринках.  

Переведення аграрного сектора на інноваційну основу за-
лежить від обсягів та джерел інвестиційного забезпечення реалі-
зації підприємницьких проектів як по модернізації техніко-
технологічної бази, так і по налагодженню випуску конкурентос-
проможної на світовому ринку продукції продовольства. Існують 
різноманітні підходи щодо рівня інвестиційної привабливості 
вітчизняного агропромислового виробництва, що є однією з ос-
новних передумов нарощення обсягів інвестування в агарній 
сфері.  

Одна група вчених говорить про низьку привабливість 
сільськогосподарського виробництва нашої країни у зв’язку з 
складним фінансовим становищем більшості сільськогосподар-
ських виробників та нерозвиненістю інфраструктури аграрного 
ринку, а інша переконана у зростанні привабливості аграрного 
сектору для стратегічних інвесторів через загострення світової 
продовольчої кризи та порівняльні переваги нашої країни у ви-
робництві більшості видів сільськогосподарської продукції. Як-
раз другий момент й може стати для України потенційною мож-
ливістю експансії на світові ринки продовольства. 
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АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ – ДЖЕРЕЛО ВІДНО-

ВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ? 
 
В сучасних економічних умовах господарювання особли-

вою актуальності набувають питання відновлення основних ви-
робничих потужностей господарюючих суб'єктів. Для досягнен-
ня цієї мети держава використовує такі інструменти, як податкові 
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пільги й преференції, амортизаційні відрахування. Останні без-
посередньо призначені для нагромадження фінансових ресурсів, 
що інвестуються підприємством у відновлення й модернізацію 
своїх основних засобів. 

Одним з основних джерел фінансування технічного пере-
оснащення агропромислового комплексу є амортизаційні відра-
хування, що утворяться в процесі використання засобів праці в 
матеріальному виробництві. Величина амортизації є похідною 
від вартості праці, терміну їхнього використання й методу нара-
хування амортизації. Економічне обґрунтування амортизації ос-
новних засобів підприємства втілюється у прагненні створити 
амортизаційний фонд шляхом резервування витрат для віднов-
лення об'єктів основних засобів після закінчення строків їхнього 
використання. Однак, як справедливо зазначається у досліджен-
нях науковців, не підкріплена гарантіями відновлення в майбут-
ньому, штучно створювана сума витрат за міжнародними станда-
ртами звітності спотворює фінансовий результат діяльності підп-
риємства, а так зване "резервування" витрачається скоріше на 
поточні потреби, оскільки прибуткові підприємства здатні обно-
вляти виробничі потужності незалежно від величини "амортиза-
ційного фонду".  

Відповідно до п. 48 МСБО 16 "Основні засоби", амортиза-
ційні відрахування за кожен період слід визнавати у прибутку чи 
збитку, якщо вони не включені до балансової вартості іншого 
активу. Іншими словами, зазначене дозволяє компенсувати дер-
жавою підприємству амортизаційні суми шляхом зменшення  
бази оподатковування на суму відрахувань. По вимогах МСБО 
амортизація не є джерелом фінансування нового активу. У теж 
час фактичне резервування реальних коштів для зазначеної мети 
на окремих рахунках (як це було за радянських часів), в ринкових 
умовах економічно не виправдано, погіршує показники ділової 
активності, відволікає кошти з господарського обороту. Російсь-
кий автор Ю. Васильєв зазначає, що виробник зобов'язаний здій-
снювати нагромадження амортизаційних відрахувань, «відклада-
ючи» їх з виручки за реалізовану продукцію. Тому увага законода-
вців проявляється як зміна, в основному підвищення, норм амор-
тизаційних відрахувань із метою стимулювання розвитку й удо-
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сконалювання виробничих фондів [1]. Амортизація може розгля-
датися в ринковій економіці джерелом фінансування капітальних 
вкладень виходячи з її фінансової складової – реальних коштів у 
виручці від продажу товарів (продукції, робіт, послуг), які й по-
винні акумулюватися для цільового їхнього використання [2].  

Багато вчених сходяться у думці, що скасування рахунку 
"Амортизаційний фонд", що відображав накопичення й викорис-
тання амортизаційних відрахувань, призвело до того, що аморти-
зацію й знос основних засобів стали розглядати як єдиний про-
цес. У результаті цього з облікової інформації зникли відомості 
про амортизаційні нарахування як джерело фінансування капіта-
ловкладень [3]. Причиною цього було кризове положення еконо-
міки пострадянських країн, велика недостача фінансових ресур-
сів. За цих умов кошти амортизаційного фонду знеособлюються 
й направляються переважно на поточні потреби підприємств. У 
той же час, на думку окремих економістів, що якби амортизацій-
ний фонд, нарахований підприємствами, був використаний за 
призначенням, то весь обсяг запланованих капітальних вкладень 
був би профінансований без залучення прибутку й позикових 
коштів. Нецільове використання ресурсів амортизаційного фонду 
суперечить закономірностям відтворення основного капіталу в 
умовах ринкового господарства . 

Таким чином, що в дійсності фонд амортизації (навіть     
якщо він формується підприємством) не відіграє ніякої ролі в 
технічному переоснащенні, тому що він є суто обліковим (або    
"паперовим"). Його наявність не означає дійсної наявності гро-
шових коштів, які можуть бути інвестовані в нові об’єкти основ-
них засобів Крім того, розрахунок амортизації здійснюється під-
приємствами від первісної вартості основних засобів на дату   
звітності. Ця вартість визначається на підставі ринкових відно-
син купівлі-продажу. Розмір же самих амортизаційних відраху-
вань, строк і методи амортизації завжди встановлюються держа-
вою (при всій удаваній "демократичності" П(С)БО щодо цих   
питань), оскільки у будь-якій країні застосування амортизаційних 
відрахувань має на меті дотримання інтересів держави в частині 
забезпечення податкових надходжень у бюджет. 
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Додаткового дослідження вимагають поширені останнім 
часом думки про запровадження (відновлення) обов’язкового 
перерахування підприємствами грошових коштів у розмірі нара-
хованої амортизації на спеціальний єдиний рахунок, резервуючи 
таким чином ресурси для оновлення основних засобів. При цьо-
му не виключається можливість "викупу" підприємством власних 
коштів для фінансування своїх поточних потреб, або "продажу" 
їх іншим підприємствам для фінансування придбання (спору-
дження) останнім виробничих основних засобів. Вважаємо, що у 
кризовій економічній ситуації створення такого "єдиного рахун-
ку" є передчасним і недоцільним. 
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ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО  

СЕКТОРУ УКРАЇНИ 
 

Зовнішня економічна політика України нині зорієнтована 
на побудову соціально-орієнтованої економіки та інтеграцію   
нашої країни у світовий економічний простір. Проте без забезпе-
чення інноваційного шляху розвитку, створення потужної мате-
ріально-технічної бази, застосування сучасних енергозберігаю-
чих систем і прогресивних технологій досягти поставленої мети 
не можливо. 

Аграрний сектор посідає важливе місце в економіці країни. 
Тут виробляється 11-15 % валової продукції, 12-16 % доданої 
вартості. Сільське господарство країни разом з іншими складо-
вими агропродовольчого комплексу забезпечує близько 30-40 % 
валового внутрішнього продукту, зайнятість майже третини пра-
цюючого населення, виробництво 95 % товарів масового вжитку 
тощо. 

За наслідками економічної кризи більшість сільськогоспо-
дарських підприємств України неспроможна власними коштами 
здійснювати технічне оновлення виробництва. Відтак, виникає 
об'єктивна необхідність розвитку лізингового бізнесу, що умож-
ливлює залучення приватних інвестицій для фінансової підтрим-
ки підприємств, особливо у сфері сільського господарства. 

Термін "лізинг" походить від англійського дієслова "to 
lease", що означає "брати в оренду". Звичайно, лізингові операції 
розглядаються як варіант довгострокової оренди. Однак, якщо 
оренда передбачає у кінцевому підсумку повернення орендова-
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ного майна своєму юридичному власнику або збереження за ним 
права власності на дане майно, то при деяких формах лізингу по 
закінченню строку дії договору можливий перехід права власно-
сті від орендодавця до орендаря. 

У західних країнах лізинг є особливим видом фінансуван-
ня. У формі лізингових операцій У Німеччині здійснюється май-
же 17 % інвестицій, в Англії та Австрії – 28 %, У Франції – 18 %, 
В Нідерландах – 26 %, у США – 30 %. В Україні ж лізингове кре-
дитування в інвестиціях в основний капітал сільськогосподарсь-
ких підприємств поки ще не стабільне і не перевищує 10 % [3, 
с. 58-61]. 

Проте останніми роками лізинговий ринок стрімко розви-
вається в Україні. Особливо лізингові програми стали актуаль-
ними в кризові часи, коли практично призупинилося банківське 
кредитування АПК. Більшість господарств потерпає від браку 
обігових коштів, а забезпеченість аграріїв технікою та обладнан-
ням ледь сягає 20 % від потрібного.  

НАК "Украгролізинг" вирізняється з-поміж лізингових 
компаній, які представлені на ринку лізингу в Україні спеціаліза-
цією щодо надання в оренду сільськогосподарської техніки.    
Головне завдання компанії НАК "Украгролізинг" – сприяти реа-
лізації державної політики в агропромисловій сфері, забезпечу-
вати ефективне функціонування і розвиток сільськогосподарсь-
кого виробництва шляхом передачі селянам на умовах лізингу 
машин та обладнання [1, с. 5]. 

У 2009 р. НАК "Украгролізинг" господарствам різних форм 
власності передала на умовах фінансового лізингу 851 одиницю 
сільськогосподарської техніки та обладнання на 185,4 млн. грн., 
зокрема: 273 трактори – 62,4 млн. грн., 61 зернозбиральний ком-
байн – 48,8 млн. грн., 317 одиниць ґрунтообробної та посівної 
техніки – 36,9 млн. грн., 92 комплектів обладнання для тварин-
ництва та птахівництва – 22,6 млн. грн., 86 одиниць іншої техні-
ки і обладнання – 15 млн. грн. [2, с. 8]. 

Підвищенню привабливості та ефективності лізингу сприя-
ло б збільшення строку дії лізингових угод, які мають дорівню-
вати експлуатаційному терміну використання майна, адже відсу-
тність законодавчого закріплення мінімального строку угоди  
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фінансового лізингу призводить до того, що лізингодавці, як   
монополісти на ринку лізингових послуг, з метою мінімізації   
ризику строк лізингових угод зводять до 3 років. 

Отже, використання лізингу сільськогосподарськими підп-
риємствами сприятиме покращенню та оновленню технічної ба-
зи, а в кінцевому результаті – підвищенню ефективності       гос-
подарювання. 
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,  
ЯК ПРОЦЕС ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах становлення інноваційного типу економіки та   

інтенсифікації виробництва все більш затребуваною стає науко-
во-технічна, маркетингова, а також інформація про стан ринку 
сировини та праці, так як для вироблення управлінських рішень, 
спрямованих на оптимізацію витрат та оцінку ефективності кож-
ного виду і їх сукупності, необхідно чітке уявлення про середо-
вище функціонування суб'єкта господарювання та його виробни-
чий потенціал. У зв'язку з цим виникає велика наукова проблема 
зі створення обліково-інформаційного забезпечення управління 
витратами на новій методологічній та організаційній основі,    
адаптованої до сучасних умов господарювання [1, 5]. 
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Питання організації обліку і контролю отримали розвиток 
у працях таких відомих економістів, як: Ф.Ф. Бутинець, 
А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, 
М.Ф. Кропивко, В.Г. Лінник, Ю.Я. Литвин, Л.В. Нападовська, 
О.В. Олійник, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, 
В.О. Шевчук, В.П. Ярмоленко та інші. Це питання традиційно в 
складі облікової проблематики розглядався закордонними авто-
рами, серед яких Р. Ентоні, Дж. Ріс, К. Друрі, Ч.Т. Хорнгрена, 
Дж. Фостера, Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл, М.Х. Мескон 
та російські вчені, а саме: А.Ф. Аксененко, М.Т. Білуха, 
П.С. Безруких, Е.К. Гільде, В.М. Єрофєєва, В.Б. Івашкевич, 
К.Н. Нарібаев, А.С. Наринский, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, 
М.Т. Чумаченко, А.А. Шапошников. 

Дослідження полягає в розробці теоретичних положень і 
практичних рекомендацій щодо формування обліково-
інформаційного забезпечення управління витратами на методо-
логічній та організаційній основі, що сприяє підвищенню конку-
рентоспроможності підприємств. [2, 3, 4] 

Практична значимість полягає в тому, що сформульовані 
методологічні та методичні рекомендації на проведення заходів 
на рівні держави та окремих підприємств з підвищення ефектив-
ності агропромислового виробництва за допомогою вдоскона-
лення управління процесом споживання ресурсів на основі      
поліпшення інформаційного відображення витрат і їх контролю. 
Запропонована концепція побудови системи інформаційного   
забезпечення управління витратами підприємства, яка відповідає 
сучасним умовам господарювання і найбільш повно задовольняє 
інформаційні запити персоналу з управління, що здійснюють   
контроль і регулювання витрат.  

У процесі дослідження отримані такі результати:  
• інтегрований підхід до управління витратами, заснова-

ний на взаємодії облікової функції управління з іншими функці-
ональними системами;  

• передумови та умови, необхідні для створення єдиної 
інформаційно-управлінської системи обліку витрат;  

• розроблена схема організаційної побудови обліково-
інформаційної системи, заснованої на дослідженні запитів всіх 
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груп користувачів, що висуваються до інформації в умовах реалі-
зації інтегрованого методу управління витратами;  

• визначено вимоги та сформульовані принципи, покла-
дені в основу побудови облікових моделей, заснованих на дослі-
дженні сукупності факторів, що впливають на організацію облі-
ково-інформаційної системи;  

• система кошторису, побудована на використанні як за-
гальних, так і специфічних принципів, що використовуються при 
її реалізації;  

• апробовано комплекс пропозицій щодо зміни чинного 
порядку обліку витрат у процесі заготівлі, включаючи новий під-
хід до: формування договірної політики; методикою визначення 
залежності обсягів матеріально-виробничих запасів від часу їх 
зберігання; складу витрат, що формують фактичну собівартість 
придбаних цінностей; методикою відображення операцій в обліку;  

• апробовані рекомендації щодо вдосконалення обліку 
витрат у процесі виробництва і продажу, включаючи: викорис-
тання статичних та динамічних моделей, що дозволяють оптимі-
зувати витрати на випуск продукції з урахуванням зовнішніх і 
внутрішніх чинників; багаторівневий (етапний) підхід при аналізі 
відхилень; порядок відображення в обліку та звітності витрат на 
продаж;  

• уточнено склад і класифікація витрат непродуктивного 
характеру та надано пропозиції щодо зміни порядку їх обліку;  

• апробовані рекомендації, спрямовані на розширення 
меж гармонізації бухгалтерського, податкового та оперативно-
аналітичного обліку витрат; надано пропозиції щодо зміни мето-
дики синтетичного і аналітичного обліку та складанню звітності. 

Результати, отримані в ході дослідження, покликані сприя-
ти розвитку теорії і практики інформаційного відображення ви-
трат господарюючого суб'єкта та їх контролю стосовно до тради-
цій економічної роботи в Україні. Методика отримання інформа-
ції та контролю може служити практичною основою для компле-
ксного проектування, створення організаційних структур та по-
дальшої експлуатації інформаційних систем управління витрата-
ми підприємства.  
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Практичні висновки мають такий вигляд:  
• здійснити нормування ресурсів, що дозволяють підви-

щити обґрунтованість планування витрат на всіх стадіях їх обігу;  
• організація кошторису підприємства, що забезпечить 

обґрунтованість рішень в управлінні витратами;  
• чітка ієрархія витрат, що дозволить організувати більш 

повний і цілеспрямований облік і контроль використання ресур-
сів;  

• модель інформаційного відображення витрат у системі 
обліку і контролю, яка буде діяти з урахуванням сучасних на-
прямів реформування бухгалтерського обліку відповідно до ви-
мог міжнародних стандартів фінансової звітності. 
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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ АГРАРНИХ  
ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ  

ЇХ КАПІТАЛІЗАЦІЇ 
 
Аграрний сектор України є однією із стратегічних складо-

вих економіки держави, тому на сучасному етапі Україна має   
вирішити вкрай важливе завдання – забезпечити в найкоротші 
терміни стабільний розвиток саме аграрного сектора, що сприя-
тиме подоланню кризових явищ в усій національній економіці. 
Однак для ефективного функціонування аграрного сектора вже 
тривалий період є серйозна перешкода - нестача капіталу для те-
хнічного переозброєння сільськогосподарського виробництва та 
його забезпечення необхідними оборотними активами. 

Вирішення цієї проблеми вбачається у залученні капіталу в 
сільськогосподарське виробництво із внутрішніх та зовнішніх 
джерел, тобто у прискоренні капіталізації галузі. Дослідження 
процесів капіталізації в сільському господарстві започаткували 
вітчизняні економісти-дослідники В.Г. Андрійчук, М.В. Зубець, 
О.Я. Побурко, М.Й. Хорунжий, В. Юрчишин. 

Одним із найважливіших завдань фінансової стратегії    пі-
дприємства є вирішення питань формування капіталу такої стру-
ктури, вартість користування яким була б найменшою, а прибу-
ток – найбільшим. 

Відомо, що капітал підприємства складається з двох частин 
– власного та позикового. Збільшення обсягів кожного з них має 
свої переваги та недоліки, і не тільки фінансові, але й управлін-
ські. 

Проблеми оптимізації структури капіталу досліджували 
Ф. Модильяні, М. Міллер, Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин, 
І. Бланк, А. Лукашов, Д. Ковальов, І. Івашковська та інші вчені. 
                                                 
* Науковий консультант – д.е.н., професор Малік М.Й. 
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Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить 
від того, які кошти має підприємство, звідки вони взялися і куди 
їх вкладено. 

Велике значення для самостійності і незалежності підпри-
ємства має власний капітал. Для кредиторів та інвесторів краще, 
якщо частка власного капіталу підприємства більша, оскільки 
тоді є впевненість у поверненні своїх вкладень. Чим більша част-
ка власного і менша частка позикового капіталу, тим менший 
фінансовий ризик. 

Однак обмеженість власних коштів у сільськогосподарсь-
ких підприємствах обумовлює пошук зовнішніх джерел фінансу-
вання, найбільш можливими серед яких на сьогодні виступають 
короткострокові і довгострокові кредити комерційних банків. 

Практика показує, що ефективність використання позико-
вого капіталу вища, ніж ефективність використання власного. Це 
пояснюється низкою причин: 

1. Для того, щоб взяти позикові кошти, позичальник 
обов’язково повинен змістовно обґрунтувати мету. Таким чином, 
позикові кошти беруться з визначеною метою і сам момент 
отримання позикових коштів означає, що позичальник (господа-
рюючий суб’єкт) добре продумав це питання і впевнений у      
досягненні своєї мети та у поверненні боргу; 

2. Позикові кошти беруться під певний процент, тому у 
позичальника ще більше підвищується відповідальність перед 
кредиторами за повернення боргу; 

3. Якщо кредитором виступає банк, то він постійно конт-
ролює витрачання господарюючим суб’єктом позикових коштів 
на досягнення визначеної мети. 

4. Юридичне оформлення документів про надання пози-
кових коштів означає юридичну відповідальність; надання цих 
коштів на певний термін означає повернення їх у встановлений 
строк; 

5. У разі недосягнення поставленої мети господарюючий 
суб'єкт може просто "проїсти" свій власний капітал і нічим не 
ризикувати, крім того, що стане біднішим. У разі недосягнення 
поставленої мети через "проїдання" позикових коштів власник 
може стати банкрутом і навіть втратити свої особисті заоща-
дження, квартиру, автомобіль тощо [1]. 
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На думку Побурко О.Я., до переваг залучення позичкового 
капіталу з точки зору позичальників належить також те, що     
позичковий капітал не має права власності у фірмі, що позичає 
капітал (до моменту порушення угод про повернення боргів). 
Кредитори не мають права голосу у поточному управління      
фірмою, а отже, безпосередньо не впливають на діловий клімат у 
фірмі. 

Крім того, виплата процентів за користування кредитом 
класифікується як виробничі витрати і звільняється від податків, 
що сприяє зменшенню загальної вартості капіталу підприємства. 

Разом з тим, використання кредиту має підвищений ризик, 
бо, якщо борги не будуть вчасно виплачені, кредитори можуть 
пред’явити претензії на активи фірми. Це може призвести до лік-
відації фірми чи її банкрутства [2].  

Таким чином, від оптимальності співвідношення власного та 
позикового капіталу значною мірою залежить фінансовий стан підп-
риємства. Правильна фінансова політика допоможе підприємствам 
підвищити ефективність своєї діяльності. 

Однак питання оптимального співвідношення власних і за-
лучених джерел фінансування залишається актуальним і нині. 
Учені-економісти по-різному оцінюють оптимальність співвідно-
шення власного та позикового капіталу (70:30; 60:40; 50:50). Це за-
лежить від конкретних умов господарювання, фінансової політики 
держави, від оборотності капіталу. 

На тих підприємствах, де оборотність капіталу низька, плече 
фінансового важеля (співвідношення позикового і власного капіта-
лу) не повинно бути більше 0,5, а на підприємствах, де оборотність 
капіталу висока, цей показник може бути більше 1. 

Якщо 20-30 років тому у розвинених країнах досить висо-
кою вважалася частка боргового капіталу на рівні 40-50 відсот-
ків, то сьогодні прийнятним є відповідний показник на рівні 60-
70 відсотків. Оскільки капітал будь-якого підприємства є уніка-
льним, то не можна говорити про єдину універсальну методику 
оптимізації його структури. У той же час, найбільш поширеною і 
економічно обґрунтованою є стратегія диверсифікації джерел 
фінансування, що підвищує гнучкість підприємства у досить ди-
намічному економічному середовищі. 
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Для сільськогосподарських підприємств та інших підприємств 
агропромислового комплексу, які мають сезонний характер вироб-
ничого процесу, доцільно користуватися в такий період залученими 
коштами. 
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БЮДЖЕТУВАННЯ – ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ УСПІХУ  
ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  

ПРОДУКЦІЇ 
 

Одна з найважливіших характеристик підприємства – його 
фінансова стабільність. Цей параметр показує не тільки рівень 
раціональної організації всього виробництва, але і ступінь залеж-
ності підприємств від кредиторів та інвесторів. Тому, навряд чи в 
Україні сьогодні знайдеться підприємство, яке не націлене до-
сягнути фінансової стабільності на як можна довшу перспективу.  

В умовах економічної кризи, що панує в світі останні 
декілька років, аграрний сектор України перебуває в постійному 
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пошуку нових більш ефективних способів організації і 
управління виробництвом. Розвиток системи управлінського 
обліку і виділення центрів відповідальності на великих і середніх 
підприємствах дозволяє на сьогодні на практиці використовувати 
один із таких способів – бюджетування, яка широко 
застосовується в розвинених країнах світу.  

У вітчизняній літературі на сьогодні немає єдиного поняття 
процесу бюджетування. Різні вчені по різному трактують це по-
няття. Одні розглядають бюджетування як процес розроблення, 
формування та складання бюджетів на підприємстві [1], інші як 
технологію планування, обліку та контролю грошей і фінансових 
результатів [2, 3], є також когорта авторів що розуміють під 
бюджетуванням процес який допомагає управлінцям на основі 
створених бюджетів приймати своєчасні управлінські рішень [4] 
та забезпечувати стійкий фінансовий стан і поступальний розви-
ток підприємства відповідно до його головної місії та статутних 
завдань [5]. 

На наш погляд, "бюджетування" – це особливий 
інструмент управління, сутність якого можна визначити як 
інтегровану систему складання бюджетів, поточного контролю за 
їх виконанням, облік відхилень фактичних показників від бюд-
жетних та аналізу причин суттєвих відхилень на основі чого 
приймаються своєчасні та виважені управлінські рішення 
покликані забезпечити стійкий фінансовий стан і поступальний 
розвиток підприємства відповідно до його головної місії та ста-
тутних завдань.  

Проблеми побудови та впровадження бюджетних систем в 
організаціях багатьох країн світу були вирішені ще 20-25 років 
тому. В Україні, як і в інших країнах колишнього СРСР процес 
бюджетування розвинений доволі слабко. Так, зокрема результа-
ти проведених обстежень діяльності аграрних підприємств, а са-
ме: спеціалізованих птахівничих підприємств вказують на те, що 
на сучасному етапі існує небагато підприємств з чітко налагод-
женою системою управління виробництвом. 

Те, що на підприємстві має бути гарно налагоджений про-
цес бюджетування у галузі птахівництва на сьогодні зрозуміли 
лише великі вертикально інтегровані структури, які на основі 
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бюджетування погоджують діяльність підрозділів усередині 
підприємства і підпорядковують їх загальній стратегічній меті.  

Для того щоб і середні та невеликі підприємства мали змо-
гу конкурувати з великими агрофірмами, вони мають перш за все 
спробувати зменшити витрати на виробництво своєї продукції. А 
щоб це зробити їм необхідно посилити контроль за використання 
наявних ресурсів та своєчасно реагування на зміни у 
зовнішньому та внутрішньому середовищі. Для цього на 
підприємстві варто запровадити саме бюджетування [6]. 

Запровадження цього процесу не потребує значного вкла-
дення коштів, хоча і вимагає від підприємства наявність 
кваліфікованих спеціалістів, які б могли формувати та контролю-
вати виконання планових завдань. Сам процес бюджетування 
складається з декількох кроків. 

Перший крок. Доведення керівництвом до підлеглих і 
керівників нижчих рівнів загальні короткострокові цілі 
підприємства розроблені на основі стратегічних цілей, а також 
конкретизація стратегії розвитку підприємства на майбутній 
бюджетний період. 

Другий корок. Розробка фінансової структури з 
обов'язковим визначенням центрів фінансової відповідальності в 
розрізі яких здійснюватиметься бюджетування діяльності та 
формування фактичної облікової та аналітичної інформації, а та-
кож контрольованих планових величин. На птахівничих 
підприємствах такими центрами можуть бути відділи, де 
відбувається виробництво продукції (пташники, інкубатори, то-
що), відділи технічного забезпечення виробничого процесу (яй-
цесклади, кормоцехи тощо), відділи маркетингу, комерційний, 
фінансовий та економічний відділ (бухгалтерія, економічна 
служба, тощо).  

Третій корок. Відбувається визначення видів операційних, 
фінансових та допоміжних бюджетів для всіх центрів 
відповідальності та безпосереднє їх розроблення.  

Четвертий крок. Проводиться аналіз виконання бюджетів і 
з’ясування причин, що викликали відхилення, а також розробка 
варіантів управлінських рішень, які б поліпшили роботу центрів 
відповідальності і загалом всього підприємства. 
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Після завершення одного бюджетного періоду починається 
повторний цикл бюджетування. При цьому розрахунок 
показників після початкового етапу відбувається з урахування 
побажань керівників підприємства та фінансових можливостей 
такого суб’єкта господарювання.  

Таким чином можна говорити, що бюджетування дає 
підприємству можливість повністю і повсякчасно контролювати 
діяльність підприємства орієнтуючись на виконання і дотриман-
ня показників бюджету, які розроблені для кожного виробничого 
підрозділу. Використовуючи такий процес підприємство має 
можливість усунути непередбачувані зміни, які виникають в 
процесі діяльності підприємства, скоординувати дії між окреми-
ми його ланками для уникнення прийняття неузгоджених рішень 
та підвищити ефективність управлінського контролю щодо вик-
лючення неефективних чинників. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У РОЗКРИТТІ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Світові тенденції економічного розвитку та становлення 

глобальної системи бухгалтерського обліку, не дають підстав 
сумніватися в необхідності запровадження нових засад розвитку 
бухгалтерського обліку і в Україні. Тому на якісно новий рівень 
має вийти наукова дискусія, в ході якої має бути досягнутий кон-
сенсус та відпрацьовані напрями подальшої стратегії і тактики 
розвитку в Україні бухгалтерського обліку на міжнародних заса-
дах, покладення цього процесу на належну теоретичну платфор-
му з урахуванням національних потреб і галузевої специфіки. 
Саме такий підхід забезпечить відновлення бухгалтерським облі-
ком свого статусу як ключової функції управління та важливого 
елемента національної безпеки країни.  

Необхідність створення глобальної системи бухгалтерсько-
го обліку не викликає сумнівів. Це дасть змогу гармонізувати 
міжнародні стандарти і національні традиції, макро- та мікроеко-
номічні потреби управління та інтереси різних груп користувачів 
в якісній економічній інформації. Сприймаючи переваги еконо-
мічно розвинутих країн світу в підходах до стандартизації бухга-
лтерського обліку та фінансової звітності, Україні належить 
впливати на формування методології обліку в аграрній сфері, з 
якою наша країна позиціонує своє лідерство в глобальному світі. 

Аграрний сектор економіки тривалий час залишався без 
належних інвестиційних ресурсів. Обсяги інвестицій в основний 
капітал тут після 1990 р. постійно скорочувалися, що не давало 
можливості нарощувати виробництво конкурентоспроможної 
сільськогосподарської продукції, освоювати нові технології, оно-
влювати та розширювати матеріальну базу. Зокрема, у 2000 р. 
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інвестиції в основний капітал галузі проти 1990 р. скоротилися 
майже у 24 рази. З 2001 р. відновилася зростаюча динаміка інвес-
тицій в основний капітал сільського господарства. У цьому році 
обсяги таких інвестицій у сільському господарстві, мисливстві та 
пов’язаними з ними послугами зросли проти 2000 р. на 57,9 %, 
майже утричі перевищивши темпи приросту інвестицій в основ-
ний капітал в цілому по економіці України (20,8 %). Причому 
щорічні темпи приросту інвестицій у аграрній сфері (за винятком 
несприятливого 2003 р.) вимірювалися  двозначною цифрою: від 
16,8 % у 2002 р. до 57,9 % у 2001 р., причому тричі (у 2001, 2004 
і 2008 рр.) перевищували 40 %1. 

В умовах загострення фінансово-економічної кризи суттєво 
загальмувались інвестиційні процеси в аграрній сфері економіки 
України, де в останні роки склалася стабільно зростаюча 
динаміка. Особливо показовим в цьому є ситуація, що склалася у 
2009 р., у якому відбулося значне зниження обсягів інвестицій в 
основний капітал. У 2010 р. ситуація з інвестуванням в основний 
капітал дещо покращилась, причому темпи приросту у аграрній 
сфері перевищивши темпи приросту інвестицій в основний 
капітал в цілому по економіці України (табл. 1). 

Таблиця 1 
Індекси інвестицій в економіку України і сільське господарс-
тво, мисливство та пов’язані з ними послуги за 2001-2010 рр.* 
Показники 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Інвестиції в 
основний 
капітал, усьо-
го 

120,8 108,9 131,3 128,0 101,9 119,0 129,8 97,4 58,5 99,4 

в т.ч. сільське 
господарство, 
мисливство 
та пов’язані з 
ними послуги 

157,9 116,8 104,8 140,6 126,8 134,6 118,2 143,2 49,9 116,4 

* (у % до попереднього року). За даними Державної служби статистики Украї-
ни, www.ukrstat.gov.ua 

                                                 
1 Лупенко Ю.О. Інвестиційні процеси в аграрному секторі економіки в умовах 
кризи / Ю.О. Лупенко // Збірник наукових праць Подільського державного аг-
рарно-технічного університету. – 2009. – Випуск 17, Том 2. – 744 с. - С. 525-527. 
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Можна зробити висновок, що галузь зберігає певний інвес-
тиційний потенціал, а її успішний розвиток є важливою умовою 
для успішного подолання кризових явищ.  

Відновлення зростаючої динаміки інвестиційних процесів 
у аграрній сфері є надзвичайно важливою складовою подолання 
загальноекономічної кризи в Україні, що потребує не лише захо-
дів загального характеру, як, наприклад, розблокування банків-
ського кредитування реального сектору економіки, а й створення 
додаткових стимулів для інвесторів. Одним з найбільш радика-
льних і ефективних стимулів може стати розблокування процесу 
формування ринку сільськогосподарських земель, що може за-
безпечити значне  збільшення надходжень інвестицій у аграрний 
сектор економіки України. 

Важливим також є і те, щоб потенційний інвестор отримав 
більше інформації щодо інвестиційної привабливості підприємс-
тва. Таку інформацію він може отримати лише з бухгалтерської 
звітності аграрних підприємств. 

Наукові дослідження з цього питання виділяють до 50 спе-
ціалізованих позицій, які мають бути у звітності. Серед них: фі-
зичний капітал, в ширшому розрізі біологічні активи, земельні 
ділянки (в т.ч. сільськогосподарського призначення), кадровий 
капітал, інтелектуальний капітал, виробнича та соціальна інфра-
структура, сертифікація, дотримання технічних регламентів ви-
робництва тощо. 

Вагомим фактором підвищення інвестиційної привабливо-
сті підприємств аграрного сектору економіки України є вклю-
чення до складу їх балансів специфічних інтелектуальних акти-
вів, що перебувають у їх власності та використовуються з метою 
отримання прибутку. Ринкова складова актуальності даної про-
блеми визначається роллю інтелектуального капіталу в сучасно-
му економічному середовищі. Об’єкти інтелектуальної власності 
підвищують валюту балансу, інвестиційну привабливість та за-
безпечують додаткове надходження доходів. В балансах провід-
них іноземних брендів вартість лише торговельної марки може 
досягати до 50 % активів. 

Таким чином, сучасна система запитів до інформації та 
збільшене коло користувачів бухгалтерської звітності зумовили 
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пошук альтернативних способів розкриття інвестиційної 
привабливості сільськогосподарського підприємства через його 
звітність. З цією метою науковцями ННЦ "Інститут аграрної 
економіки" розроблено Методичні рекомендації з підготовки та 
оприлюднення підприємствами річних звітів-брошур з метою 
залучення інвестицій та підвищення рівня корпоративного 
управління, де запропоновано науково-методичні підходи до 
організації звітно-інформаційної політики підприємствами агро-
промислового комплексу, рекомендований порядок підготовки і 
оформлення публічної звітної інформації з метою підвищення 
рівня корпоративного управління підприємством, залучення 
інвестицій і створення позитивного іміджу підприємства на рин-
ку. У публічному Звіті-брошурі запропоновано розкриття 
інформації про наявний людський, фізичний, біологічний 
капітал, специфічні активи, бренди, іншу інтелектуальну 
власність, технології ведення бізнесу (ноу-хау), комерційну 
інформацію, клієнтський капітал, інші невіддільні від 
підприємства активи, що суттєво підвищить ринкову вартість 
самого підприємства. 

Такий підхід до розкриття інформації про підприємство 
може розглядатись потенційним інвестором як складова, що ха-
рактеризує належний рівень корпоративного управління на підп-
риємстві. 
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Світова практика нагромадила систему знань щодо станов-
лення ефективного аграрного виробництва на основі формування 
розвиненого аграрного сервісу, регулювання ринкових відносин, 
що обумовлюється особливостями сільськогосподарської галузі 
та специфікою формування пропозиції і попиту на 
сільськогосподарську продукцію. Нові ідеї і продукти, технології 
і організаційні рішення дедалі більше визначають успіх господа-
рювання, виводять підприємства з кризових ситуацій і гаранту-
ють їм фінансову стабільність. Це у відповідній мірі стосується 
сервісних формувань аграрного сектора економіки.  

Сутність інноваційних інвестицій в агросервісну діяльність 
полягає у впровадженні досягнень науково-технічного прогресу в 
господарську діяльність підприємств. Вплив вливання інвестицій 
в основні засоби виробництва, зокрема, в сільськогосподарські 
машини та прогресивні технології має багатоплановий характер 
на розвиток виробництва. Проте, головним результатом їх 
реалізації, повинна бути економія суспільної праці, підвищення 
продуктивності праці, зниження собівартості одиниці продукції. 



 367

В цілому вкладення капіталу в нову одиницю 
сільськогосподарської техніки має збільшувати прибуток 
підприємства. Тобто, нововведена одиниця техніки повинна ско-
ротити витрати виробництва або збільшити дохід на більшу су-
му, ніж витрати, які пов’язані з її придбанням. 

Ефективність інвестування агросервісних підприємств в 
значній мірі залежить від обґрунтування джерел його 
фінансування. Прийнято розрізняти власні і позикові фінансові 
ресурси підприємств. До власних фінансових ресурсів відносять 
кошти, отримані в ході фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Позиковими ресурсами є кошти, отримані в резуль-
таті кредитів і позик та які приймають вигляд заборгованості. 
Відповідно, джерела залучених фінансових ресурсів поділяються 
на внутрішні (власні) і зовнішні (позикові і залучені). 

Слід відмітити, що на сучасному етапі розвитку важливим 
джерелом капіталовкладень є інвестиційний лізинг. Це особлива 
форма оренди, сутність якої характеризується залученими джере-
лами фінансування. Лізинг як форма інвестування капіталу у виг-
ляді довгострокової оренди технічних засобів, є напрямом ма-
теріально-технічного забезпечення агросервісних підприємств [1]. 

У західних країнах розвиток лізингу підтримується держа-
вою, оскільки він стимулює експортну діяльність національних 
виробників, прискорює оборотність капіталу, підвищує 
ліквідність підприємств. Лізинг там є пільговою галуззю 
інвестиційної діяльності й особливим видом фінансування. Для 
держави фінансове заохочення останнього - це засіб стимулю-
вання продажу нової техніки, постійного прискорення поновлен-
ня виробничих фондів, інтенсифікації розвитку національної 
економіки та підвищення її конкурентоспроможності на 
світовому ринку.  

За даними Європейської федерації національних асоціацій 
лізингових компаній, у формі лізингових операцій у ФРН 
здійснюється 16,6 % усіх інвестицій, у Франції - 17,5 %, у Швеції 
- 26,3 %, у США – 30 %. 

Досвід багатьох країн світу підтверджує, що лізинг, маючи 
змістом спеціалізовану фінансову послугу, полегшує 
інвестування в основні фонди виробничого призначення. Водно-
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час, лізингові компанії сприяють впровадженню сучасних 
енергозберігаючих технологій. 

Тобто, лізинг можна розглядати як форму забезпечення 
вкладень, як прогресивний метод матеріально-технічного забез-
печення, як активний інструмент маркетингу, як одну із форм 
кредитних надходжень, як альтернативу банківським кредитам. 

В умовах кризи економіки і бюджетного дефіциту порядок 
здійснення лізингових платежів виступає однією з необхідних 
переваг лізингу. У зв’язку з тим, що розміри і строки виплат ви-
значаються на договірній основі, в угоді можна оптимально вра-
хувати інтереси всіх сторін. Лізингодавець і лізингоодержувач 
можуть домовитися про відстрочення першого платежу, 
еволюційне наростання лізингових виплат, авансовий платіж, 
схему виплат із зменшенням їх обсягу до кінця строку лізингу 
тощо. Форма лізингових платежів може бути диверсифікована і 
вони можуть здійснюватись із виручки від продажу продукції, 
виробленої на взятому в лізинг устаткуванні, у грошовій або 
товарній формі, у вигляді бартеру або послуг [2]. 

Він є реальною можливістю подолання фінансових переш-
код, які зараз стають перед сільським господарством України. 
Лізинг може бути саме тим механізмом, який допоможе залучити 
вкрай необхідний вітчизняний і зарубіжний капітал та сприятиме 
розбудові аграрного сектора національної економіки. 

В умовах перехідного періоду проблему ефективного ви-
користання сільськогосподарської техніки в господарствах 
різних організаційно-правових форм можна вирішити шляхом 
посилення державного регулювання в сільському господарстві, 
відсутність якого стало головною причиною кризи в АПК. 

Необхідно змінити політику цін і державної підтримки при 
придбанні техніки, розширити субсидії при купівлі її у лізинг. 
При цьому держава повинна використовувати конкурсні форми 
залучення банків і фірм для організації лізингу, так як в іншому 
випадку, можливе (а то і неминуче) монопольне завищення цін 
на техніку та послуги; підтримка розвитку МТС, що означає од-
ночасну підтримку виробника сільськогосподарської продукції. 
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Таке вирішення проблеми дасть можливість частково 
зменшити потребу господарств в спеціальних кредитах на закуп-
ку паливо-мастильних матеріалів і запчастин, скоротити потребу 
в техніці. 
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На сучасному етапі реформування податкової системи по-

силюється вплив державного менеджменту через систему подат-
кового адміністрування на платника податку. Особливо це про-
являється у зобов’язаннях суб’єктів господарювання щодо пов-
ноти і своєчасності здачі податкової звітності додержаних подат-
кових інспекцій. 

Так, відповідно до пункту 49.3 статті 49 глави 2 Податко-
вого кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI із змінами та 
доповненнями податкова декларація подається до органу держа-
вної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше 
не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів: 
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а) особисто платником податків або уповноваженою на це 
особою; 

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та 
з описом вкладення; 

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з до-
триманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвіт-
них осіб у порядку, визначеному законодавством.  

При цьому, платники податків, що належать до великих та 
середніх підприємств, зобов’язані подавати податкові декларації 
до органу державної податкової служби в електронній формі за-
собами e-mail. Господарюючі суб’єкти, які не відносяться до ве-
ликих та середніх, в т.ч. підприємці – фізичні особи, незалежно 
від того, на якій системи оподаткування знаходяться,отримали 
право з 2011 року на добровільне подання податкової звітності в 
електронній формі за наявності сертифікованого електронного 
підпису посадових осіб. Хоча Податковим кодексом не передба-
чено обов’язкового надання звітності в електронному вигляді для 
всіх платників, за винятком великих та середніх підприємств, від 
яких у липні 2011 року 55,2 % всіх поданих до податкових інспе-
кцій декларацій з ПДВ за червень прийнято в електронній формі 
засобами e-mail [3, с. 25]. 

У Податковому кодексі, порівняно із Законом України 
"Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед 
бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. 
№ 2181-ІІ, який регламентував взаємні зобов’язання платників та 
держави до 1 січня 2011 року, як правильно зазначають деякі ав-
тори, визначено умови за яких податкова звітність вважається 
прийнятою, вказується обов’язковість направлення звернень по-
даткового органу до платника податків з письмовою пропозицією 
про надання нової податкової декларації з виправленими показ-
никами (із зазначенням підстав неприйняття попередньої), які в 
законі № 2181-ІІ були відсутні. За таких обставин існували певні 
складнощі для оскарження платниками податків дій податкових 
органів у разі необґрунтованої, на думку платника, відмови з бо-
ку державного податкового органу у прийнятті декларації . На 
той час ні усне повідомлення, ні відмітка "до відома" не могли 
вважатися рішеннями податкового органу щодо невизнання по-
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даних платниками податку декларацій у якості податкової звіт-
ності [4]. 

Лише отриману платником податків письмову пропозицію 
податкового органу про надання нової податкової декларації з 
виправленими показниками вважалось рішенням податкового 
органу про невизнання звітності у статусі податкової, що надало 
можливість платнику оскаржити податкове рішення в апеляцій-
ному та судовому порядку. Проте, за відсутності такого повідом-
лення –рішення платник був позбавлений на можливість довести 
власну правоту. 

Мабуть за цих міркувань Законом України "Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законода-
вчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податко-
вого кодексу України" від 07.07.2011 р. № 3609 – VI (далі – Закон 
№ 3609) внесено зміни до пункту 49.15 статті 49, де зазначено 
про те, що податкова декларація, надіслана поштою або елект-
ронним зв’язком вважається неподаною за умов недотримання 
пунктів 48.3 та 48 .4 статті 48 щодо наявності обов’язкових рекві-
зитів та обов’язкового надсилання податковим органом платнику 
податків письмової відмови у прийнятті декларації.  

Проте, після набуття чинності з 1 січня 2011 року Податко-
вого кодексу платники стикнулися з іншою проблемою подання 
звітності поштою або засобами електронного зв’язку,яка під час 
дії Закону № 2181, була відсутня. Справа у тому, що при прийн-
ятті податкової декларації,що є обов’язком уповноважених поса-
дових осіб, не були визначені терміни для органу податкової 
служби на перевірку достовірності обов’язкових реквізитів, пе-
редбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 кодексу. Тому, вини-
кають непоодинокі випадки, коли декларація приймається, але 
пізніше, після прийняття звітності, коли терміни подачі заверши-
лись, платнику надсилається повідомлення щодо невизнання 
форм платника як податкової звітності з вимогою сплатити 
штрафні санкції та подати нову звітність [5, с. 28]. 

Тому слід підтримати пропозиції окремих авторів, які про-
понують проводити оцінку ефективності системи електронної 
податкової звітності (СЕПЗ), як інформаційної системи на основі 
інтегрального показника. На основі запропонованих чинників, а 
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саме: ступінь дублювання інформації,час прийняття звітності,час 
експорту даних з програм, оперативність оновлення бухгалтерсь-
ких програм,кількість технічних помилок та ін., пропонується 
проводити нормування інтегрованої оцінки відносно найгіршого 
варіанта СЕПЗ податкової інспекції загалом з коефіцієнтом 0 та 
найкращого показника,наближеного до 1. На думку авторів, 
впровадження СЕПЗ дозволяє в автоматичному режимі реалізо-
вувати низку найважливіших завдань та функцій податкової слу-
жби, в т.ч. за достовірністю та повнотою контролю за своєчасніс-
тю подання платниками податків податкових декларацій, що, на 
думку авторів, сприятиме зниженню рівня корупції, розвитку 
електронного документообігу та економії коштів податкової 
служби на утримання приміщень та персоналу , економії часу 
фізичних і юридичних осіб [2]. 

За час дії Податкового кодексу до нього було внесено низ-
ки законодавчих змін. Наймасштабніші за кількістю зміни внесе-
но Законом № 3609, який набув чинності з 06.08.2011 року. За-
значеним законом внесено суттєві поправки також у главу 2 "По-
даткова звітність", а також у окремі розділу Кодексу, які регла-
ментують механізм адміністрування податків, зокрема у розділ 
ІV "Податок на додану вартість" [3]. За таких умов своєчасність 
складання і подання звітності – невід’ємна умова її корисності. 
Сама достовірна інформація втрачає своє значення, якщо вона 
надана користувачам несвоєчасно. Тому звітність повинна скла-
датися і подаватися державним органам в строки, передбачені 
законодавством, які забезпечують ефективне її використання для 
прийняття виважених управлінських рішень у сфері податкового 
адміністрування.  
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ШЛЯХ ДО ВІДРОДЖЕННЯ ЛЬОНАРСТВА 
 
Реформування сільськогосподарського виробництва, зок-

рема і льонарства, призвело до глибокого спаду виробництва 
сільськогосподарської сировини, втрати конкурентоспроможнос-
ті вітчизняних товаровиробників на зовнішньому і внутрішньому 
ринках. 

Загальний стан льонарства в Україні – однієї з найбільш 
рентабельних галузей економіки в країнах з розвиненою тексти-
льною промисловістю – потребує залучення фінансових ре-
сурсів та удосконалення державної підтримки. Сукупність сучас-
них заходів державної підтримки льонарства формується спон-
танно і не має системного характеру. Її короткострокові заходи 
не сприймаються сільськогосподарськими товаровиробниками як 
орієнтири на майбутнє, тому суб’єкти ринку льонопродукції не 
можуть здійснювати довгострокове планування своєї діяльності, 
що стримує надходження інвестиційних ресурсів у галузь та 
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сповільнює її розвиток. Негативно впливає на ринок 
недофінансування державних програм, та підриває довіру 
сільськогосподарських виробників до них. Не менш руйнівно 
впливає неоптимальний час розподілу субсидій. 

Економічні аспекти формування та функціонування ринку 
льонопродукції в Україні знайшли відображення в роботах 
українських вчених – Г.Ф. Карпця, І.П. Поліщука, 
А.Ф. Скорченка, М.К. Циганка, О.М. Шпичака та інших. Однак, 
багато питань щодо дослідження економічного механізму фор-
мування і функціонування ринку льонопродукції в Україні зали-
шаються недостатньо розкритими та потребують подальшого 
дослідження. Поглибленого вивчення потребують питання 
механізмів та інструментів державної підтримки галузі льонарст-
ва, а також залучення інших фінансових ресурсів і визначення 
перспектив розвитку цієї галузі та її ролі у розвитку агробізнесу.  

Аналіз стану підтверджує, що даний ринок залишається у 
стані нестабільності виробництва і в найближчому майбутньому 
така тенденція буде домінуючою. Аналіз структури виробництва 
льоноволокна у країнах світу за останні десятиріччя свідчить, що 
Україна в складі світового ринку льону суттєво погіршила свої 
позиції. Якщо і відбудеться покращення загальноекономічної 
ситуації в галузі, то це можливо лише за умови покращення си-
туації в державі, що змінить кон’юнктурну ситуацію цього рин-
ку. Тому ми підкреслюємо, що прогнозні моделі у відповідній 
мірі адекватності можуть описувати розвиток виробництва льо-
нопродукції лише за умови домінування державного регулюван-
ня у сфері виробництва льонопродукції. 

Основним документом, який визначатиме комплекс взає-
мопов’язаних завдань і заходів, що спрямовуватимуться на 
розв’язання найважливіших проблем інноваційного розвитку 
льняної промисловості та залучення фінансових ресурсів, має 
стати Галузева програма відродження та інноваційного розвитку 
льонарства в України. 

Фінансування Програми необхідно здійснювати за рахунок 
консолідації коштів Державного бюджету, власних засобів 
підприємств, а також кредитів та залучених інвестицій.  
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Враховуючи стратегічне значення льонарства для розвитку 
АПК України, необхідно якісно перебудувати напрями державної 
підтримки галузі. Загальновідомо, що ринок льонопродукції 
поєднує в собі різні галузі економіки: льонарство – аграрна га-
лузь, якій притаманні всі особливості сільськогосподарського 
виробництва (сезонність виробництва, уповільнений оборот 
капіталу, низька прибутковість, складні земельні відносини) та 
галузі переробної промисловості, де здійснюється первинна пе-
реробка льону та виготовлення тканин і іншої льонопродукції. 
Відповідно до специфіки цих галузей різняться цілі та напрями 
державної підтримки. Державна підтримка розвитку аграрної 
ланки льоновиробництва має сприяти зростанню урожайності та 
якості льоносировини. У свою чергу держава повинна стимулю-
вати виробників льоноволокна та лляних тканин підвищувати 
кількість і якість вироблюваної продукції, її 
конкурентоспроможність, а отже, сприяти реконструкції і 
технічному переоснащенню льонозаводів та льонокомбінатів. 

Основними проблемами у досягненні виробництва конку-
рентоспроможної льонопродукції є недосконалість державного 
регулювання розвитку льоносіючих підприємств та характер 
конкуренції на ринку льонопродукції, неефективність існуючої 
структури агропромислових інтеграційних зв’язків між 
суб’єктами льонопромислового підкомплексу. Проблеми мікро-
рівня включають: загальний незадовільний стан функціонування 
підприємств досліджуваної галузі, зокрема дефіцит матеріально-
технічних та фінансових ресурсів, низький рівень інформаційно-
го забезпечення, неефективність організації виробництва та 
управління. 

В процесі економічної кризи в галузі льонарства відбулись 
дезінтеграційні процеси, які призвели до руйнації господарських 
зв’язків у традиційних сировинних зонах. Тому особливу увагу 
при дослідженні шляхів розвитку галузі та підвищення 
конкурентоспроможності льонопродукції слід приділяти удоско-
наленню економічних взаємовідносин між її виробниками та пе-
реробниками. В умовах дрібнотоварного виробництва перспек-
тивним вбачається створення багатофункціональних сільського-
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сподарських обслуговуючих кооперативів та агропромислових 
формувань. За період незалежності апробувались різноманітні їх  
види. Практичний досвід підтверджує необхідність пошуку 
форм, які б враховували національні особливості і інтереси льо-
нарства та сприяли нарощуванню виробництва. 

Національною особливістю формування і функціонування 
ринку льоноволокна в Україні є його орієнтація на експорт.     
Попит на льоноволокно визначається наявністю у льонозаводів, в 
першу чергу, надійних каналів реалізації льоноволокна на екс-
порт, а в другу чергу, від наявних в Україні переробних потуж-
ностей льонокомібінатів та їх платоспроможності. Пропозиція 
обмежена обсягами виробництва якісного льоноволокна 
підприємствами переробки льону, а також ціною, на яку може 
розраховувати льонозавод за реалізоване ним волокно. 

Розвиток льонарства є основою створення надійної 
сировинної бази легкої, хімічної, харчової, медичної 
промисловості та інших галузей економіки України, що 
підтверджує необхідність залучення фінансових ресурсів 
вітчизняним агробізнесом для його успішного відродження. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У 
АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ПОСТКРИЗОВОГО ПЕРІОДУ 

 
Ринкові трансформації в аграрному секторі вітчизняної 

економіки реалізовувалися без урахування існуючих умов, 
необхідності забезпечення для його підприємств тривалішого 
адаптаційного періоду, створення ефективних компенсаційних 
механізмів негативних наслідків, пов'язаних з поспішним демон-
тажем елементів  централізованої економіки. При цьому теоре-
тичним базисом змін у структурі та інструментарії господарсько-
го механізму були концепції і моделі монетарізму. За дуже ко-
роткий термін відбулася істотна диференціація в усіх сферах гос-
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подарського життя. У ході цих процесів підприємства сільського 
господарства виявилися найменш захищеними. Внаслідок чого 
відбулося різке зниження кількісних та якісних параметрів їх  
матеріально-технічної бази. 

Особливо відчутні втрати аграрного сектора у фінансовій 
сфері. У наслідок диспаритету цін більшість підприємств галузі 
втратили власні фінансові ресурси, а умови доступу до зовнішніх 
джерел їх формування значно погіршали.  

Існують різні оцінки потреби аграрного виробництва у 
фінансових ресурсах. Спеціалісти Мінагрополітики оцінюють 
дефіцит оборотних засобів для забезпечення нормального вироб-
ничого процесу в рослинництві в обсязі 55-60 млрд. грн. При 
цьому відбувається постійне зростання вартості ресурсів проми-
слового походження, що веде до збільшення операційних витрат 
і, в кінцевому підсумку, собівартості продукції. Так, у 2008 р. 
витрати сільськогосподарських підприємств на проведення ком-
плексу весняно-польових робіт становили 870 грн. в розрахунку 
на 1 га ріллі, а в 2011 р. збільшились майже в півтора рази – до 
1297 грн.  

У тваринництві цей дефіцит щорічно досягає 40-45 млрд. 
грн. При цьому не враховується потреба у фінансових ресурсах 
особистих підсобних господарств. 

Відомо, що з початку ринкових реформ і до 2000 р. в 
цілому галузь сільське господарство була збитковою. Її вдалося 
подолати виключно за рахунок бюджетних дотацій. Але і 
сьогодні хронічно збитковими залишається майже третина 
підприємств галузі. 

Негативні зміни сталися і в інвестиційному забезпеченні 
сільського господарства. Лише на початку нового століття вдало-
ся змінити негативний тренд масштабів інвестиційної діяльності 
підприємств галузі. Проте подальше збільшення обсягів 
інвестування в основний капітал не забезпечує навіть простого 
відтворення основних засобів. При цьому доля аграрного сектора 
в сукупних інвестиціях знижується і не перевищує 5-7 %. 
Сільське господарство України отримує лише 2 % зарубіжних 
інвестицій. На найближчі 5 років для відтворення засобів вироб-
ництва на мінімальному рівні обсяги інвестицій в сільському 
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господарстві за різними оцінками повинні складати 150-
240 млрд. грн. Три чверті з них не мають реальних джерел 
фінансового забезпечення. 

Ще гостріші фінансові проблеми на регіональному рівні і в 
міру віддалення від столиці та великих промислових центрів во-
ни посилюються. 

Наслідком відміченого стало скорочення фінансового 
потенціалу вітчизняних сільськогосподарських підприємств, 
який значною мірою визначає їх конкурентоспроможність не 
лише на зовнішньому, але і на внутрішньому ринку аграрної 
продукції. Це особливо відчутно проявилося зі вступом України 
в члени Світової організації торгівлі. 

Нині у сільському господарстві склалася ситуація, за якої 
забезпечення подальшого економічного розвитку підприємств 
галузі залежить переважно від зовнішніх джерел фінансування. 
Найбільш потужними серед них є кредити комерційних банків та 
ресурси державного і місцевих бюджетів. До 2008 р. включно 
спостерігалася стійка позитивна динаміка кількісних параметрів 
цих джерел. У 2008 р. обсяг бюджетних коштів, виділених аграр-
ному сектору, досяг 11,2 млрд. грн., а залучених кредитних 
ресурсів – 20,1 млрд. грн, з яких 15,1 млрд. грн було отримано в 
рамках пільгового кредитування. Наступні два роки з відомих 
причин (світова фінансова криза та набуття членства в СОТ) 
відбулося помітне скорочення цих ресурсних витоків. На поточ-
ний рік видатки з держбюджету на підтримку аграрного вироб-
ництва заплановані в обсязі 17,2 млрд. грн, у тому числі на 
підтримку рослинництва 8,9 і тваринництва 2,9 млрд. грн. 
Очікується, що у аграрний сектор в 2011 р. буде залучено 
12,5 млрд. грн. кредитних ресурсів, 52 % з яких у рамках програм 
пільгового кредитування. 

Найбільш вагомим аргументом для кредиторів та 
інвесторів у питанні виділення фінансових ресурсів сільському 
господарству є їх фінансовий потенціал, який забезпечує базу для 
формування власних джерел фінансування. Переважно його    
визначає спроможність підприємств галузі генерувати позитив-
ний чистий грошовий потік у всіх сферах господарської 
діяльності. 
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Наші дослідження показують, що найбільш значимий 
вплив на формування чистих грошових потоків мають такі чин-
ники: питома вага грошових коштів та їх еквівалентів в структурі 
фінансових ресурсів (коефіцієнт парної кореляції – 0,839567); 
питома вага фінансових ресурсів у загальному обсязі оборотних 
активів (0,696395); коефіцієнт забезпечення власними засобами 
(0,658880); питома вага грошових розрахунків у загальному 
обсязі виручки від реалізації (0,610234); коефіцієнт маневреності 
власного капіталу (0,588815); коефіцієнт автономії (0,569216). 

Отримані результати вказують головні напрями розвитку 
фінансового потенціалу підприємств АПК. Домінантне значення 
в цьому плані мають поліпшення якості грошових потоків агро-
формувань за рахунок росту грошової складової у виручці від 
реалізації продукції, а також вдосконалення структури оборотних 
активів шляхом збільшення долі найбільш ліквідних активів. 

 
УДК 336.148:631.155 

Л.Д.ТУЛУШ, к.е.н., доцент, 
завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики, 

ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН 
 

ФОРМУВАННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ  
ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО  

ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 
 
Невід’ємною складовою фінансового механізму є фінансо-

ве забезпечення, за допомогою якого суб’єкти фінансових відно-
син мають можливість формувати необхідні для свого функціо-
нування обсяги фінансових ресурсів. Серед форм фінансового 
забезпечення виділяють самофінансування, акціонування, інвес-
тування, кредитування та інші фінансові методи. Водночас, 
невід’ємною складовою системи фінансового забезпечення 
суб’єктів господарювання є бюджетне фінансування. 

Особливо актуальним таке джерело фінансування є для 
суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у 
сільському господарстві. Дана галузь в Україні все ще 
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залишається однією з найменш конкурентоспроможних галузей 
економіки, а ефективність її функціонування залежить від 
державної підтримки. В умовах обмеженості державних 
фінансових ресурсів та посилення конкуренції зростає роль до-
даткових альтернативних механізмів фінансування розвитку 
сільського господарства та сільських територій. 

Питання необхідності та ефективності застосування різних 
форм державної фінансової підтримки сільського господарства 
розглядалися в працях багатьох вітчизняних вчених, зокрема, 
О.М. Бородіної, М.Я. Дем’яненка, А.Д. Діброви, С.М. Кваші, 
І.В. Кобути, Ю.Я. Лузана, О.М. Могильного, Л.В. Молдаван, 
Т.О. Осташко, Б.Й. Пасхавера, І.В. Прокопи та ін. Разом з тим, не 
всі аспекти проблеми застосування різних важелів механізму 
державної фінансової підтримки є належним чином досліджени-
ми – це, зокрема, стосується питання застосування додаткових 
(специфічних) джерел фінансування потреб нарощування обсягів 
сільськогосподарського виробництва та розвитку соціальної ін-
фраструктури. 

Метою даної наукової роботи є обґрунтування методологі-
чних засад формування додаткових джерел фінансування розвит-
ку сільського господарства та сільських територій, що є важли-
вою складовою фінансової політики держави щодо аграрної    
галузі економіки  

У якості додаткових джерел фінансування розвитку сільсь-
кого господарства та сільських територій можна розглядати: 

- цільові збори – обов’язкові платежі з обмеженим колом 
платників, які зацікавлені у розвитку агропромислового вироб-
ництва або займаються реалізацією продовольчих товарів; 

- перерозподіл надходжень від сплати окремих податків – в 
першу чергу це стосується надходжень від справляння податку на 
прибуток та ПДВ, що сплачуються переробними, та заготівельни-
ми підприємствами, підприємствами роздрібної торгівлі продово-
льчими товарами. Такий підхід акумулювання частини надхо-
джень від податку на прибуток та ПДВ, сплачених зазначеними 
суб’єктами, у спецфонді Держбюджету та направлення їх на      
фінансування програмних заходів щодо розвитку сільського гос-
подарства та сільських територій; 
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- цільові запозичення, які можуть бути як залученими ззов-
ні (з-за кордону - у формі угод з відповідними міжнародними  
фінансовими інституціями, діяльність яких спрямована на підт-
римку фінансування інфраструктурних проектів, за якими держа-
ва виступатиме гарантом); так і внутрішніми (шляхом емісії ці-
льових державних облігацій). Таке джерело фінансування    ви-
магає формування джерела їх повернення – відповідно, підтрим-
ка розвитку АПВ має здійснюватись на поворотній основі. 

- більш ефективного перерозподілу видаткової частини 
бюджету та збільшення обсягів фінансування в рамках сформо-
ваних цільових бюджетних програм розвитку сільського госпо-
дарства.  

- спрямування частини надходжень від митних платежів та 
застосування нетарифних заходів регулювання експорту сільгос-
ппродукції до спецфонду держбюджету із наступним їх викорис-
танням виключено на розвиток аграрної галузі (в умовах    засто-
сування відповідної політики).  

Найбільш прийнятними варіантами вирішення питання  
формування додаткових джерел фінансування розвитку сільсько-
го господарства та сільських територій, на нашу думку, є пере-
розподіл надходжень від сплати окремих податків підприємства-
ми АПК та цільові запозичення. 

Варто наголосити: досвід формування САП ЄС вказує на те, 
що при формуванні аграрного бюджету держава може обходитись 
без додаткового навантаження на платників податків (без запрова-
дження специфічних аграрних зборів), лише більш ефективно роз-
поділяючи загальний бюджет. Реалізація такого підходу в Україні, 
зважаючи на існуючу бюджетну культуру, є неможливою.  

Нині в Україні найбільш обговорюваним варіантом форму-
вання додаткових джерел фінансування розвитку сільського гос-
подарства та сільських територій є запровадження відповідного 
цільового збору (відрахування від виручки). 

В цьому контексті наводяться приклади різних пострадян-
ських країн, але найчастіше можна почути апеляції до досвіду 
Білорусі, в якій, на думку окремих експертів, система фінансової 
підтримки розвитку інфраструктури сільських територій налаго-
джена найкраще.  
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Розглядаючи білоруський досвід підтримки розвитку АПВ 
за рахунок спеціальних джерел фінансування, варто відзначити, 
що в Білорусії ще у першій половині дев’яностих років пропону-
валося створити Фонд регулювання розвитку АПК.  

Джерелами наповнення фонду пропонувались наступні: 
- рентні платежі господарств, що знаходяться в кращих 

природнокліматичних умовах, з диференціюванням ставок рент-
них платежів залежно від якості сільськогосподарських угідь; 

- податок на прибуток високорентабельних підприємств, 
що не мають сільськогосподарських угідь (птахофабрики, великі 
тваринницькі комплекси, тепличні комбінати, побудовані за ра-
хунок коштів держбюджету); 

- кошти республіканського бюджету. 
Нині в Білорусії державна підтримка сільськогосподарсь-

кого виробництва здійснюється, зокрема, за рахунок республі-
канського фонду підтримки виробників сільськогосподарської 
продукції; місцевих цільових фондів стабілізації економіки виро-
бників сільськогосподарської продукції. 

Відповідно до бюджетного законодавства Республіки Біло-
русь, з кінця 90-х рр. з метою формування необхідного обсягу 
фінансових ресурсів для здійснення фінансової підтримки розви-
тку сільського господарства було запроваджено цільовий збір в 
республіканський фонд підтримки виробників сіль господарської 
продукції, продовольства, аграрної науки. Він є державним ці-
льовим бюджетним фондом, а його кошти включаються в респу-
бліканський бюджет.  

З метою фінансового забезпечення Фонду до 2010 р. бю-
джетним законодавством передбачалось справляння цільового 
збору, об’єктом якого виступала виручка, отримана від реалізації 
товарів (робіт, послуг). Розмір збору складав 2 % від податкової 
бази (у 2009, останньому році справляння збору, – 1 %). 

Можливості запровадження подібного збору в Україні від-
сутні. Економіка Білорусі є специфічною, розподіл владних пов-
новажень суттєво відрізняється від умов України. Запровадження 
збору викличе низку проблем щодо організації його справляння, 
порушить конкурентне середовище, знизить конкурентоспромо-
жність вітчизняної економіки. 
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З 2010 року справляння збору в Білорусі було призупинене, 
з 2011 року Фонд припинив своє існування. Держава вирішила 
компенсувати втрати від відміни практики справляння збору за 
рахунок підвищення на 2 в.п. ставки ПДВ (з 1.01.2010 р. ставка 
ПДВ в Білорусі становить 20 %, до цього – 18 %). 

Крім того, в Білорусі до 1 січня 2011 року існувала практи-
ка справляння збору на розвиток територій (в тому числі сільсь-
ких). З 1 січня 2011 року дію відповідної глави ПК РБ було від-
мінено, нині такий збір не справляється, що пов’язано з реаліза-
цією заходів щодо зменшення податкового навантаження. 

Враховуючи вищезазначене, пріоритетними напрямами 
формування додаткових джерел фінансування розвитку сільсько-
го господарства та сільських територій можна виділити акуму-
лювання частики надходжень від сплати окремих податків      
підприємствами АПК та цільові запозичення. 
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В Україні відбуваються всебічні економічні перетворення, 

що потребує залучення довгострокового капіталу стратегічних 
іноземних інвесторів. На сьогодні для економічного розвитку 
нашої області обсяг внутрішніх фінансових ресурсів є недостат-
нім. Ситуація ускладнюється тим, що проблема інвестування ви-
рішується в умовах світової економічної кризи, коли попит на 
інвестиції значно перевищує їх пропозицію. Тому при практично 
повній відсутності власних засобів велике значення мають інозе-
мні інвестиції в економіку області. Інвестиційний клімат безпо-
середньо впливає на основні показники соціально-економічного 
розвитку регіону. Позитивний інвестиційний клімат сприяє ви-
рішенню соціальних проблем, забезпечує високий рівень зайня-
тості населення, дозволяє оновлювати виробництво, проводити 
модернізацію й нарощування основних фондів підприємств, 
впроваджувати новітні технології. 

На даному етапі Вінниччина намагається створити цілісну 
програму соціально-економічного розвитку, реформувати еконо-
міку, забезпечити необхідні механізми господарювання, відпові-
дно фінансово-бюджетну, кредитну та грошову систему [2]. 

Завданням регіону є активізація інвестиційної діяльності та 
значне нарощування обсягів інвестицій. Збільшення притоку ін-
вестицій є пріоритетним напрямом діяльності центральних орга-
нів виконавчої влади. 

Головною ціллю області є створення усіх умов для підви-
щення економічної спроможності та реального сприятливого  
інвестиційного клімату за рахунок створення єдиної спеціалізо-
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ваної державної структури, в якій було б зосереджено базу даних 
щодо всіх підприємств (включаючи сферу середнього та малого 
бізнесу), які мають перспективний проект і потребують залучен-
ня інвестиційних коштів та яка б надавала конкретну інформацію 
про можливості інвестування в Україну, разом з пропозиціями 
конкретних проектів, і пошуком потенційних партнерів [1]. 

Враховуючи, що інвестиції виступають дієвим важелем 
здійснення структурної перебудови економіки, розв'язання соціа-
льних і економічних проблем, то ключовими завданнями держа-
вного управління є: державні гарантії іноземним інвесторам на 
довгострокові проекти, надання державних пільг на розвиток 
окремих галузей економіки країни, покращення інвестиційного 
клімату, активізація інвестиційної активності, накопичення інве-
стиційних ресурсів та їх концентрація на пріоритетних напрямах 
розвитку економіки [2]. 

За січень-березень 2011 р. у розвиток економіки області пі-
дприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансу-
вання вкладено 877,9 млн. грн. капітальних інвестицій. Найваго-
мішу частку капітальних інвестицій (99,4 % загального обсягу) 
спрямовано у матеріальні активи. У нематеріальні активи вкла-
дено 0,6 % загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 
45,5 % становили витрати на придбання (створення) засобів    
програмного забезпечення [4]. 

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємс-
твами та організаціями області у січні-березні 2011 р., збільшив-
ся у 1,9 рази порівняно з січнем-березнем 2010 р. та становив 
734,7 млн. грн. Головним джерелом інвестування, як і раніше, 
залишаються власні кошти підприємств та організацій, за раху-
нок яких освоєно 64 % загального обсягу інвестицій в основний 
капітал. Частка інвестицій, освоєних за рахунок кредитів банків 
та інших позик, досягла 8,5 %, у той же час кошти, виділені з 
державного та місцевих бюджетів, склали лише 1,6 % у загаль-
ному обсязі капіталовкладень. 

Слід зауважити, що питома вага коштів населення на інди-
відуальне житлове будівництво у загальному обсязі інвестицій в 
основний капітал становила 14,8 %. 
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Приросту інвестицій в основний капітал за січень-березень 
2011 р. досягнуто у 19 районах області та містах Ладижині (у 
30,1 р.), Жмеринці (у 2,9 р.), Могилів-Подільському (у 2,7 р.), Хмі-
льнику (у 1,5 р.), Вінниці (у 1,3 р.). Серед районів найбільш актив-
но освоювались капіталовкладення у Мурованокуриловецькому (у 
10,6 р.), Могилів-Подільському (у 5,8 р.), Літинському (у 5,7 р.), 
Тиврівському (у 2,8 р.), Томашпільському (у 2,7 р.) районах. 

Приріст іноземного капіталу протягом 1-го кварталу 2011 
року склав 7,4 млн. дол. Із загальної суми 439,7 млн. дол. інвес-
товано грошовими внесками, також капітал нерезидентів в обла-
сті зріс за рахунок внесків у вигляді акцій, за рахунок скасування 
боргу та внесків у вигляді рухомого та нерухомого майна [2]. 

Найбільший приріст іноземного капіталу у першому квар-
талі 2011 року спостерігався на підприємствах промисловості у 
сумі 3,9 млн. дол. США. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямова-
них в економіку області, на 1 квітня 2011 р. склав 214,5 млн. дол., 
що на 3,6 % більше обсягів інвестицій на початок року, та в роз-
рахунку на одну особу становив 130,9 дол. [3]. 

Основними пріоритетами розвитку інвестування Віннич-
чини мають бути: забезпечення захисту прав та інтересів інвес-
торів; забезпечення вільного доступу до інформації про об'єкти 
інвестицій; запровадження державної фінансової підтримки 
впровадженню інноваційних інвесторів; розвиток внутрішнього 
інформаційного обслуговування іноземних інвесторів; здійснен-
ня інвестиційно орієнтованої рекламної компанії; розвиток інвес-
тиційного ринку, заохочення конкурентів тощо. 

Стратегія інвестування Вінницької області має базуватися на 
застосуванні сучасних інвестиційно-інноваційних технологій при 
впровадженні традиційних галузей економіки та розвитку  нових 
пріорітетів: виробництво біопалив, утилізація відходів тощо. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ 
ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА 
 

Враховуючи обмежені можливості щодо обсягів продукто-
вої підтримки виробництва продукції тваринництва за методи-
кою СОТ в контексті взятих Україною зобов’язань, важливого 
значення набуває питання удосконалення форм державної фінан-
сової підтримки галузі тваринництва згідно з вимогами СОТ. В 
цілому державна підтримка виробництва тваринницької продук-
ції може здійснюватися у двох формах, зокрема: 

- бюджетній, коли кошти виділяються з державного бю-
джету на фінансування бюджетних програм з підтримки вироб-
ництва сільськогосподарської продукції (бюджетні асигнування); 

- позабюджетній, коли держава свідомо відмовляється від 
коштів, що мали надійти до бюджету як фіскальні платежі, на 
користь платників податків через надання їм різноманітних пільг 
[3, с. 8]. 

Іншими словами заходи бюджетної форми підтримки носять 
прямий характер, а заходи позабюджетної – опосередкований. Од-
нак варто зауважити, що факт виділення коштів з державного 
бюджету не є головним критерієм прямої форми підтримки згідно 
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з класифікацією СОТ. Так, за критерієм спрямованості коштів за-
ходи "жовтої скриньки" мають ознаки прямої підтримки, а заходи 
"зеленої скриньки" – опосередкованої, оскільки спрямовані на 
створення сприятливих економічних умов для здійснення вироб-
ництва. Однак в додатку 2 до Угоди про сільське господарство 
зазначається, що вказані заходи з внутрішньої підтримки, для яких 
вимагається звільнення від зобов’язань по зменшенню підтримки, 
повинні надаватися через урядові бюджетні програми (включаючи 
відмову уряду від отримання доходів), а не за кошти споживачів 
[4, додаток 2, п. 1 (а)]. Тобто, заходи опосередкованої форми 
підтримки за критеріями СОТ можуть фінансуватися з державного 
бюджету. При цьому згідно з положеннями зазначеної Угоди до 
таких заходів відносяться і певні прямі виплати (direct payments), 
під якими слід розуміти виплати, що надані безпосередньо 
сільськогосподарським товаровиробникам, а саме: 

- підтримка доходу, не пов’язана з виробництвом, тобто 
сума таких виплат у будь-якому році не повинна залежати від 
виду або обсягу виробництва (включаючи вирощування 
поголів’я худоби) [4, додаток 2 п. 6]; 

- в межах фінансової участі уряду у програмах страхування 
доходів та гарантування безпеки доходів [4, додаток 2 п. 7];  

- виплати (що здійснюються прямо або через фінансову 
участь уряду у програмах страхування худоби) на відшкодування 
збитків від стихійних лих [4, додаток 2 п. 8]. 

Слід відзначити, що програми страхування доходів та від-
шкодування збитків від стихійних лих є досить перспективними 
заходами "зеленої скриньки" СОТ через прямі виплати виробни-
кам продукції тваринництва, що пов’язані з перевагами механіз-
му страхування і не підлягають обмеженню. Варто підкреслити, 
що в країнах-членах СОТ прямі виплати сільськогосподарським 
виробникам, що відповідають критеріям "зеленої скриньки", ста-
новлять від загального її обсягу: у Китаї – 15 %, США – 17 %, 
Канаді – 56 %, ЄС – 73 % [2, с. 30]. Тоді як в Україні більшість 
заходів кожної з форм підтримки галузі тваринництва належить 
до заходів "жовтої скриньки" СОТ і підлягають обмеженню.  
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Варто зауважити, що у більшості країн ОЕСР підтримка 
виробників (PSE) здійснюється переважно за рахунок цінових 
трансфертів (MPS), а не бюджетних. Тобто, основний тягар підт-
римки припадає на споживачів сільськогосподарської продукції, 
а не платників податків [1, с. 366]. Оцінка в Україні згідно з ме-
тодикою ОЕСР заходів підтримки ринкових цін на продукцію 
тваринництва та заходів підтримки вирощування худоби пред-
ставлена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка підтримки ринкових цін на продукцію тваринниц-

тва протягом 2000 – 2007 рр. 
Продукція, 
млн. грн. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Молоко, MPS -2132 -1692 -831 -1370 -1975 -6 22 -5693 
Яйця, MPS -253 159 -400 -1 626 -216 548 -618 567 

Яловичина і 
телятина, 
MPS 

280 290 -590 -1 019 -508 517 1 256 590 

Свинина, 
MPS 

-124 1 332 20 -1 619 409 2 528 1 045 1 852 

Птиця свійсь-
ка, MPS 

543 603 778 503 1 198 2 060 2 478 3 857 

Вирощування 
худоби, PSE 

16 28 23 58 85 93 82 94 

* Складено на основі даних www.oecd.org 

 
З даних табл. 1 видно, що в результаті проведення в Украї-

ні регулювання цін на продукцію тваринництва з’являється роз-
рив, позитивне значення якого свідчить про підтримку внутріш-
нього виробника, а негативне – про його оподаткування. Однак 
причинами цього є не лише таке регулювання, а й недосконалість 
ринку, недоступність ринкової інформації, недосконалість інфра-
структури та інші обмеження [5, с. 365-366]. Проте при негатив-
них показниках цінової підтримки продукції тваринництва в 
окремі роки, сукупний показник підтримки вирощування худоби 
(PSE) виявився позитивним, що стало можливим через іншу 
складову даного показника – надання бюджетних трансфертів. З 
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цього можна зробити висновок, що окремі недоліки опосередко-
ваної форми підтримки через підтримку цін компенсуються    
заходами прямої бюджетної підтримки, що свідчить про недос-
конале використання заходів існуючих форм підтримки. Саме 
тому більшу увагу потрібно концентрувати на тих заходах бю-
джетної підтримки, що належать до "зеленої скриньки" і спрямо-
вуються на навчання сільськогосподарських товаровиробників, 
щоб вони вміли вчасно розпізнавати сигнали ринку, та на їх    
інформаційне забезпечення, щоб стимулювати виробників       
приймати оперативні та оптимальні рішення щодо діяльності у 
сфері виробництва продукції тваринництва. 
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ЛІЗИНГ В АПК ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  

ВИРОБНИЦТВА 
 
Забезпечення сільськогосподарського виробництва необ-

хідними матеріально – технічними ресурсами на достатньому 
рівні є головним питання в веденні сучасного агробізнесу.  

При формуванні матеріально – технічної бази сільськогос-
подарським товаровиробникам необхідно враховувати низку 
проблем пов’язаних з використанням технічних засобів. Голов-
ною проблемою сучасного сільськогосподарського виробництва 
є невідповідність наявної техніки до її технологічно обґрунтова-
ної потреби.   

Наявний парк сільськогосподарської техніки сьогодні зна-
ходиться в критичному стані, 85 % її відпрацювало свій аморти-
заційний термін. А для відтворення машинно-тракторного парку 
АПК до рівня технологічної потреби виробництва прогнозованих 
обсягів аграрної продукції необхідні щорічні інвестиції в сумі 
близько 22 млрд. грн. Проте річна платоспроможність аграрних 
підприємств для купівлі техніки коливається щорічно в межах 3-
7 млрд. грн.  

Відновлення матеріально-технічної бази повинно стати 
пріоритетом для сільськогосподарських підприємств. Незадові-
льний стан основних засобів є однією з причин значних втрат 
врожаю. За оцінками науковців - аграріїв, в останні роки такі 
втрати становлять до 4 млн. т на рік. Модернізація матеріально-
технічної бази дозволяє зменшити втрати майже наполовину. 

Світова фінансова криза негативно позначається і на агра-
рному секторі економіки країни. Криза дещо зменшила обсяги 
прямих і портфельних інвестицій в сільське господарство.  

Причиною зменшення машинно-тракторного парку в сіль-
ському господарстві є низька купівельна спроможність підпри-
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ємств АПК, що зумовлює нездатність постійно оновлювати     
основні засоби, а отже, незадовільний рівень технічного осна-
щення вітчизняного агровиробництва.  

В системі технічного забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників важливу роль відіграє фінансовий лізинг. Тому 
лізинг має стати ефективним інвестиційним механізмом онов-
лення основних засобів. Світовий досвід свідчить, що він є      
одним із ефективних методів інвестування, який дає змогу без 
різкої фінансової напруги підприємства забезпечити формування 
матеріально-технічної бази, та найпрогресивніших методів мате-
ріально-технічного забезпечення. Лізинг дає можливість не залу-
чати позичений капітал і не "заморожувати" власний. 

Міжнародний досвід показує, що питома вага лізингу в    
капітальних вкладеннях на придбання техніки складає в США 
30 %, у Великобританії – 25 %, Німеччині – 20 %, Франції – 
22 %, Австрії, Новій Зеландії – до 50 %. 

Проаналізувати стан лізингового рину в Україні дуже 
складно через відсутність офіційної  статистичної інформації 
щодо лізингових операцій.  

Після прийняття в грудні 1997 року Закону України "Про 
лізинг" в Україні почався процес по сварінню різними підприєм-
ницькими структурами компаній по наданню лізингових послуг. 

В 1999 році було створено державне лізингове підприємст-
во "Украгролізинг". Основною місією якого було розвиток меха-
нізму матеріально – технічного забезпечення сільськогосподар-
ських підприємств. 

За період з 1998 р. по 2010 р. починаючи з Лізингового   
фонду і до початку діяльності державної лізингової компанії 
"Украгролізинг" і за час діяльності НАК "Украгролізинг" сільсь-
когосподарським товаровиробникам на умовах фінансового лізи-
нгу було поставлено 20639 одиниць сільськогосподарських     
машин та обладнання на загальну суму 1955 млн. грн. Аналіз   
поставки сільськогосподарської техніки на умовах лізингу по її 
видам дає можливість стверджувати, що в кількісному виразі 
найбільші поставки спостерігаються в 1998 – 2005 роках. Так 
всередньому за рік було поставлено 450 одиниць тракторів всіх 
марок, білі 100 одиниць зернозбиральних комбайнів, від 15 до 
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20 кормозбиральних комбайнів, близько 15 бурякозбиральних 
комбайнів. Що стосується тваринницьких галузей сільського  
господарства, то в 2009 році було поставлено найбільшу кіль-
кість комплексного обладнання для тваринництва та птахівницт-
ва – 97 одиниць на суму 22594,1 тис. грн. 

Але ця сума становить менше одного відсотка від загальної 
технологічної потреби в технічних засобах для виробництва кон-
курентоспроможної сільськогосподарської продукції. 

Сільське господарство - це галузь, яка формує продоволь-
чий ринок, є сировинною базою для багатьох інших галузей і по-
требує значних інвестиційних ресурсів. Тому одним з варіантів 
вирішення даної проблеми є впровадження у систему технічного 
забезпечення аграрного виробництва фінансового лізингу. 

 
УДК 657.05 

С.В. ВЛАСЮК, здобувач,  
Луцький  національний технічний університет 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ РОБОТИ 
УКРАЇНСЬКОГО АГРОВИРОБНИКА 

 
Україна за природно-ресурсним та аграрним потенціалом 

посідає провідне місце у світі. Однак цей потенціал використову-
ється вкрай неефективно, а агропромисловий комплекс України 
за рівнем розвитку значно відстає від передових країн світу і ЄС. 
Основними проблемами цього є:  

- низька конкурентоспроможність продукції та її невідпо-
відність міжнародним стандартам якості й безпеки;  

- низький рівень інвестицій;  
- домінування в структурі експорту продукції з низьким рі-

внем переробки. 
За даними ЗМІ, на сьогоднішній день Україна використо-

вує тільки третину свого аграрного потенціалу, що є свідченням 
перспективності збільшення обсягів виробництва аграрної про-
дукції. Єдиною перешкодою на цьому шляху є проблеми, 
пов’язані із залученням коштів. 
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Вітчизняні компанії, які заявили про плани виходу на між-
народні ринки для залучення акціонерного капіталу більшою ча-
стиною представляють або аграрну галузь, або суміжну з нею. 

За оцінками президента Української аграрної конфедерації 
Леоніда Козаченка, АПК щороку потребує $15 млрд. "Якби га-
лузь справно фінансувалася у повному обсязі, то Україна за 
п’ять-сім років змогла б утричі збільшити виробництво продово-
льства та експортувала б продукцію на суму понад $40 млрд.", - 
прогнозує президент УАК . Однак залучити хоча б частину пот-
рібних інвестицій від зовнішніх інвесторів на сьогодні заважає 
непрозора державна політика в аграрному секторі, державне 
втручання у формування цін і корупція. 

На сьогоднішній день найбільше можливостей залучати    
кошти мають агрохолдинги. Величезні аграрні компанії було ство-
рено в Україні дуже швидко - завдяки привнесеному інвестицій-
ному капіталу, а не за рахунок реформування й розвитку колишніх 
колгоспів. Президент асоціації "Український Клуб Аграрного Біз-
несу" Алекс Ліссітса стверджує, що успішна робота таких підпри-
ємств залежить від професійного й ефективного менеджменту, 
який керує землею, капіталом та трудовими ресурсами. 

Великі компанії мають доступ до капіталу, доступ до рин-
ків і технологій, мають можливість оплачувати послуги кращих 
фахівців у кожному окремому сегменті - агрономії, ветеринарії, 
екології, економіці та менеджменті. Великі компанії домінують у 
певних сегментах агровиробництва: вирощування кукурудзи на 
зерно – 35 % усього українського виробництва, цукрових буряків 
– 55 %, м’яса птиці – 64 %, ріпаку – 30 %.  Перевага холдингів 
безперечна - це нова техніка, нові технології, зменшення затрат 
робочої сили, більша продуктивність та виходи на зовнішні рин-
ки – для збуту виробленої продукції та залучення додаткових 
грошових ресурсів. Також великі підприємства можуть експор-
тувати свою продукцію напряму - це зменшує їх ризики та під-
вищує рентабельність. 

Невеликі сільгосппідприємства не мають таких можливос-
тей, так як умовою інвестування є проходження компанією ауди-
ту згідно з міжнародними стандартами, проведення оцінки бізне-
су, наявність прозорої управлінської структури. Головним визна-
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чальним фактором є масштаб бізнесу та площа землі під контро-
лем (40-100 тис. га). 

Втручання держави у діяльність ринку, відсутність верхо-
венства права, недосконала система повернення ПДВ - проблеми, 
які стосуються не лише холдингів, а й звичайних підприємств.  

Холдинги, які є публічними компаніями, акції яких коту-
ються на міжнародних біржах, (це означає, що вони продали 20-
45 % своїх акцій іноземним компаніям) мають досить велику ча-
стку західного капіталу, але це українські компанії, які вихід на 
зовнішній ринок починали з українським капіталом. У Білорусі 
немає жодного холдингу, але білоруські сільгоспвиробники пос-
тачають дуже багато продуктів харчування до Росії. Чому? Бо 
функцію холдингу там виконує державне керівництво. Тобто хо-
лдинг – це менеджмент.  

Дещо іншої думки притримується директор Департаменту 
агробізнесу ЄБРР Жіль Мететаль, який заявляє, що єдиним дже-
релом, звідки можуть надійти інвестиції у сільське господарство 
України, є приватний сектор. "Не держава, і не міжнародні орга-
нізації інвестуватимуть, а саме бізнес, інвестори з приватного 
сектору. Маючи бажання вкласти кошти, я б не став інвестувати 
їх в аграрну галузь України, враховуючи ті умови, які сформува-
лися наразі тут. Я б їх вклав у Бразилію, яка демонструє розвиток 
ринкових засад економіки" - зазначив пан Мететаль. Він додав, 
що в Україні є потужні компанії як міжнародного, так і націона-
льного рівня, і "ми будемо їх надалі підтримувати".  

"Я б порадив українській владі звернути увагу на роботу 
фермера. Адже хто як не він краще знає, як, наприклад, підрізати 
дерево так, аби воно швидше росло і давало більше плодів. Я б 
дуже хотів, аби з досвідом вітчизняних сільгоспвиробників раху-
валися, створюючи умови приватному сектору для інвестицій та 
розвитку галузі в цілому" - підсумував директор Департаменту 
Агробізнесу ЄБРР. 

За даними прес-служби уряду, на підтримку агропромис-
лового комплексу в 2012 році планується направити 39,9 млрд. 
грн., що на 3,9 млрд. грн. або на 10,8 % більше проти 2011-го. 
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У проекті бюджету 2012 року передбачено кредити в сумі 
7 млрд. 200 млн. грн. проти 2 млрд. 379,3 млн. грн. у 2008 році. 
Також на наступний рік передбачено значне збільшення держав-
ної підтримки будівництва оптових ринків сільгосппродукції. На 
ці цілі планується виділити 200 млн. грн., що на 190 млн. грн. 
більше, цього року. 

Найбільш ефективною формою державної підтримки агро-
промислового комплексу вважається здешевлення відсоткової 
ставки за залученими кредитними ресурсами в АПК. У проекті 
державного бюджету 2012 року на цю мету виділено 
820 млн. грн. 

Для формування ринку землі, затвердження земель сільсь-
когосподарського призначення як основи іпотечного кредиту-
вання передбачено спрямувати 566,9 млн. грн. 
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кафедра аудиту та державного контролю, 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ  
ГОСПОДАРСТВ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ 
 
На сучасному етапі розвитку соціально-економічного сере-

довища на селі, в умовах важкої економічної кризи надзвичайно 
важливу роль у забезпеченні зайнятості, а відповідно і належного 
рівня добробуту сільського населення відіграють фермерські та 
особисті селянські господарства. Сьогодні вони забезпечують не 
лише виживання сільського населення, але і постачають на місь-
кий ринок значну частину продовольства [8, с. 1]. 

Результати наукових досліджень і господарська практика 
виявили переваги цієї організаційно-правової форми господарю-
вання, оскільки фермерські господарства поряд із великими під-
приємствами сприяють забезпеченню продовольчої безпеки в 
Україні, створюють додаткові робочі місця, сплачують податки 
до бюджету. 
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Необхідність існування та подальшого ефективного розви-
тку фермерських господарств пов’язана також з тим, що ними 
забезпечується поповнення обсягу та асортименту сільськогос-
подарської продукції; раціональне використання матеріальних та 
трудових ресурсів; економія капіталовкладень у сільське госпо-
дарство; ріст ефективності та продуктивності використання зем-
лі; скорочення втрат сільськогосподарської продукції; поповнен-
ня місцевого бюджету тощо [4, с. 3]. 

До основних проблем розвитку фермерських господарств 
слід віднести недостатнє забезпечення фінансовими ресурсами, 
низький рівень залучення як довгострокових так і короткостро-
кових кредитів, незадоволену потребу в технічних засобах та не-
досконалий механізм надання державної підтримки. 

Що розуміти під поняттям "підтримка"? Однією із позицій 
визначення поняття "державна підтримка" у Великому тлумач-
ному словнику сучасної української мови, є "забезпечення, на-
дання необхідних засобів у процесі створення, проектування 
об’єкта, системи", "те, що зберігає чию-небудь життєздатність, 
підкріплює, зміцнює кого-небудь" [1, с. 968]. 

Вважаю, що саме ці визначення мають бути основою для 
обґрунтування  поняття "підтримка" в контексті розвитку фер-
мерських господарств. Адже, саме сьогодні, в умовах кризи, 
тільки підтримка з боку держави є тим інструментом, який підк-
ріплює розвиток фермерських господарств як принципово нової 
для України соціально-економічної форми господарювання та 
важелю розвитку сільських територій; який зміцнює виробничу, 
соціальну та екологічну сферу села; який забезпечує життєздат-
ність та добробут сільського населення. 

Як стверджує А.Д. Діброва державна підтримка – це скла-
дова система державного регулювання сільського господарства, 
що являє собою сукупність правових, фінансово-економічних, 
організаційних та інших заходів держави щодо стимулюючого 
впливу  на розвиток  як сільськогосподарського виробництва, так 
і сільських територій в потрібному для суспільства напрямку [3, 
с. 77]. 

До речі, Державна цільова програма сталого розвитку сіль-
ських територій на період до 2020 року передбачає, що до заходів 
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забезпечення сталого розвитку сільських територій, підвищення 
рівня життя сільського населення та конкурентоспроможності 
сільськогосподарського виробництва належить надання фінансо-
вої підтримки діяльності фермерських господарств, молодих фе-
рмерів та сімейних ферм [2]. 

Як вважає Коденська М.Ю., проблеми села, сільських те-
риторій і аграрно-промислового виробництва взаємопов’язані і 
взаємозалежні. Вони зумовлені сучасними умовами життя на се-
лі: складністю організації виробничого процесу у сільському го-
сподарстві в умовах нестабільності ринкового середовища, тран-
сформацією форм господарювання у постреформаційний період, 
високою ризиковістю підприємницької діяльності на селі, низь-
ким рівнем оплати праці, високим рівнем безробіття [5, с. 545]. 

Юрчишин В.В. переконаний, що "винятково важливою пе-
редумовою розбудови сільських територій має стати активізація 
участі сільськогосподарських підприємств та інших структур у 
підтриманні соціального розвитку сільських поселень" [7, с. 7]. 

На нашу думку, існує прямий зв'язок між розвитком фер-
мерства з розвитком сільських територій, а звідси – отримання 
державної підтримки фермерськими господарствами та її ефек-
тивне використання впливає на підвищення рівня розвитку сіль-
ських територій.  

В підтвердження цього, наводимо визначення державної 
підтримки Мухіною Є., яка стверджує , що "державна підтримка 
– це спосіб захисту інтересів сільськогосподарських товаровиро-
бників, який розглядається не тільки як тактичний прийом, але і 
як стратегічний ресурс, направлений на вирішення пріоритетних, 
перспективних завдань розвитку сільського господарства, в тому 
числі зменшення рівня безробіття на селі, підвищення рівня 
оплати праці, створення нових робочих місць, розвиток соціаль-
ної та інженерної інфраструктури"[6, с. 89]. 

Отже, узагальнюючи вищесказане, бачимо, що ефективний 
розвиток фермерських господарств позитивно впливає на благо-
устрій сільських територій, їх соціальну та виробничу сферу, на 
зайнятість і добробут сільського населення. Звідси слідує, що в 
умовах жорсткої конкуренції та фінансової кризи, одним із засо-
бів зменшення або нівелювання впливу зовнішніх та внутрішніх 
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факторів на ефективність функціонування фермерських госпо-
дарств є державна підтримка. 
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-
КИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК ЧИННИК ЇХ ФІНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕННЯ 
 
Податки є важливим фактором впливу на господарську ді-

яльність підприємств та їх фінансовий стан. Постійні зміни в 
оподаткуванні негативно позначаються на фінансовому стано-
вищі товаровиробників і являються чинниками, що зумовлюють 
виникнення та поглиблення кризових явищ, особливо на сільсь-
когосподарських підприємствах. Тому забезпечити нормальне 
функціонування підприємницьких структур у нестабільному соці-
ально-економічному середовищі та якісне управління фінансови-
ми ресурсами сільськогосподарські підприємства можуть лише 
при наявності розробленої ними концепції управління податками. 

Особливої актуальності формування податкової політики 
набуває в умовах фінансової кризи на підприємстві та в процесі 
здійснення санації. В класичній ринковій економіці, як ствер-
джують зарубіжні дослідники, виникнення банкрутства підпри-
ємства спричинюють лише на одну третину зовнішні чинники і 
на дві третини - внутрішні. Для України існує обернена пропор-
ція. Макроекономічна нестабільність заважає роботі підпри-
ємств, гальмує розвиток та підриває їхнє становище. Тому фор-
мування ефективної податкової політики та оперативне її кори-
гування з урахуванням змін законодавства має стати першочер-
говою задачею на кожному підприємстві. 

Дослідження обсягів та структури податкових платежів 
групи сільськогосподарських підприємств Чернігівської області 
дає підстави зробити висновок, що протягом останніх років зрос-
тають як обсяги сплаченого податку так і сума заборгованості 
сільськогосподарських підприємств перед бюджетом. Так, із дос-
ліджених 50-ти підприємств Чернігівської області станом на кі-
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нець року не мали заборгованості перед бюджетом у 2006 році 
десять, 2007 – вісім, у 2008 – шість, у 2009 році лише сім підпри-
ємств. При цьому з кожним роком обсяги заборгованості неухи-
льно зростають: борг перед бюджетом більш ніж 100 тис. грн. 
станом на 31.12.2006р. мали дев’ять підприємств, на 31.12.2009р. 
– чотирнадцять. 

Разом з тим, спостерігається тенденція до зростання спів-
відношення дебіторської та кредиторської заборгованості. Нор-
мальною вважається ситуація, коли дане співвідношення набли-
жене до одиниці. Значення даного показника в межах 0,8-1,2 спо-
стерігалось у 2007 році в чотирьох підприємствах з 50 дослідже-
них, у 2008 – у п’яти, 2009 – у чотирьох с.-г. товаровиробників. 
Перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською у 
1,3 рази і вище за досліджуваний період було у 16-22 % підпри-
ємств. Решта мають переважання кредиторської заборгованості, 
яке часто в десятки разів перевищує дебіторську. Фінансовий 
стан більшості підприємств нестійкий, значна їх частка потребує 
проведення процедури досудової санації. 

До прийняття Податкового кодексу України для дослідже-
них сільськогосподарських підприємств актуальним було змен-
шення суми сплачуваних податків через механізм податкових 
пільг з ПДВ. Обсяги непрямої державної підтримки, отримуваної 
через пільги в оподаткуванні ПДВ, у досліджених підприємствах 
є досить суттєвими і позитивно впливають на результати діяль-
ності. Особливо стосовно галузі тваринництва: знижується збит-
ковість молочної галузі, скотарства, свинарства. І хоча дана га-
лузь у більшості досліджених підприємствах не може подолати 
поріг нульової рентабельності уже протягом кількох років, пода-
ткові пільги з ПДВ дозволяють знизити витрати у тваринництві. 
Планування каналів реалізації продукції, укладення довгостроко-
вих угод з переробними підприємствами могло б у подальшому 
збільшити обсяги реалізації молока та м’яса в живій вазі, а отже і 
податкове навантаження.  

Цілком реальним вбачається пошук резервів зниження по-
даткового навантаження через інші механізми: планування пода-
ткових платежів (плани по окремих видах податків і напрямах 
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діяльності), складання податкового календаря для упорядкування 
сплати податків за строками, розробка податкової стратегії, по-
точне та оперативне планування, пошук шляхів зменшення опо-
даткування через механізм податкових пільг тощо. 

Формування ефективної податкової політики для фінансо-
вого оздоровлення с.-г. підприємств рекомендуємо здійснювати у 
наступному порядку: 

1. Оцінка фінансового стану сільськогосподарського 
підприємства; 

2. Визначення напрямків розвитку виробництва на 
перспективу та джерел фінансування; 

3. Розрахунок податків, враховуючи оцінку фінансового 
стану; 

4. Розрахунок податків з врахуванням перспективних 
напрямів розвитку сільськогосподарських підприємств; 

5. Вибір оптимальної організаційної форми 
господарювання з метою мінімізації податкових платежів; 

6. Аналіз можливості зменшення бази оподаткування за 
рахунок використання податкових пільг відповідно до чинного 
законодавства; 

7. Розробка обґрунтованої і законодавчо врегульованої 
методики визначення об'єкта і бази оподаткування для 
теперішньої діяльності; 

8. Розробка методики визначення об’єктів і бази 
оподаткування з врахуванням перспективного плану розвитку 
діяльності підприємства; 

9. Оцінка ефективності податкової політики, її впливу на 
прибутковість. 

Основною складовою управління податковою політикою 
підприємства має стати планування податкових платежів, що яв-
ляє собою процес розробки податкових планів, виходячи із ста-
вок, затверджених законодавством, з метою своєчасного й повно-
го визначення податкових зобов'язань, пошуку легальних шляхів 
зниження податкового тиску та фінансового оздоровлення. 
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Розвиток ринкових відносин в агропромисловому комплек-

сі України обумовив відродження і правове закріплення різних 
форм для швидкого розвитку лізингу в усіх галузях економіки. В 
промисловості процес становлення і розвитку лізингових 
відносин розпочато значно раніше, а в галузі транспорту та 
будівництва їх механізм уже досить добре відпрацьований. Най-
менш розвинуті лізингові відносини є в агропромисловому 
комплексі, що пов'язано із значними ризиками в аграрному 
виробництві, відсутністю реального власника, зацікавленого у 
результатах використання нової техніки. 

Тому на сучасному етапі становлення лізингових відносин 
в аграрній сфері ускладнюється кризовим станом 
сільськогосподарського виробництва, яке перебуває в глибокому 
технічному і технологічному занепаді завдяки обмеженню 
фінансових ресурсів у державі і в абсолютній більшості суб'єктів 
господарювання. 

У розробку теоретичних і методичних питань здійснення 
операцій з лізингу, зокрема трансформації та реструктуризації 
підприємств агропромислового комплексу, значний внесок зро-
били українські вчені: М.Б. Білика, Ф.Ф. Бутинця, 
А.М. Герасимович, Г.А. Давидова, С.І. Івахтеика, 
Т.Л. Кулаковської, Г.В. Савицької, Ю.В. Піча. Б.В. Усача. Серед 
вчених зарубіжних країн слід виокремити В.Д. Газман, 
В.О. Горемикін, В.М. Кашкін, Д.М. Лелецький, Х-І. Шпіттлер, 
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Дж. В. Сміт, Дж. Уолтерс. Проте у працях цих учених ще не 
склалося єдиної думки щодо ефективної методики фінансування 
агропромислових підприємств та його складових, що вимагає 
більш глибокого дослідження. 

Лізинг як один з ефективних методів фінансування агроп-
ромислових підприємств дозволяє розміщувати свої капітали з 
меншим ступенем ризику, ніж у разі надання кредитів. На сучас-
ному етапі лізинг не виключає, а доповнює і збагачує форми й 
методи взаємодії підприємств, що склалися історично, з діловими 
колами сфери матеріального виробництва, які, внаслідок глибо-
ких змін економічних умов господарювання, змушені шукати 
нетрадиційних для економіки України методів оновлення матері-
альної бази підприємств різних форм власності. Розвинений ри-
нок лізингових послуг зміцнює виробничий сектор економіки, 
стимулює збут компаній, що виробляють устаткування, і відпові-
дно створюються умови для прискореного розвитку машинобуді-
вних галузей. З іншого боку, лізинг як альтернативна форма 
фінансування посилює конкуренцію між банками та іншими 
фінансовими установами, впливає на зниження позичкового про-
цента, що в свою чергу стимулює приплив капіталу у виробничу 
сферу [2, с. 213]. 

Розвиток лізингових послуг свідчить про суттєві переваги 
лізингу перед іншими методами фінансування відтворення ос-
новних активів. Виробник техніки одержує такі переваги: ство-
рюються передумови для скорочення витрат на організацію збу-
ту, оскільки ці питання вирішує лізингова фірма; лізингова фірма 
є постійним оптовим споживачем продукції виробника; 
підприємство одержує можливість збільшити обсяги виробниц-
тва, розширити номенклатуру товарів та знижувати витрати; 
розширюється кількість користувачів техніки за рахунок тих, хто 
не має достатнього фінансового капіталу для придбання у 
власність основних активів; збільшуються можливості проник-
нення виробника на нові товарні ринки. 

У свою чергу, лізингова фірма одержує можливості: 
збільшення обсягу прибутку від лізингового бізнесу; розширення 
кола своїх контрагентів за рахунок нових фірм та фірм з 
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нестійким фінансовим станом; зменшення ризику 
неплатоспроможності орендаря, оскільки майно в оренді виступає 
у формі застави; розширення номенклатури товарів, які здаються в 
оренду. 

Реформування колективних сільськогосподарських 
підприємств і створення на їх основі інших організаційних форм 
господарювання, у тому числі фермерських та орендних 
підприємств, має супроводжуватися впровадженням в аграрну 
сферу лізингових відносин. Використання лізингу в аграрному 
комплексі може здійснюватись як без залучення, так із залучен-
ням додаткових фінансових ресурсів. 

Лізингова операція без залучення додаткового капіталу 
може мати декілька варіантів: 1) за умови обслуговування 
техніки самим орендарем; 2) за умови обслуговування техніки 
лізинговою фірмою; 3) без умови обслуговування техніки 
машинобудівним підприємством. Такі ж різновиди існують і 
тоді, коли передбачається залучати додатковий капітал.  

Як показує світовий досвід, абсолютна більшість 
лізингових угод здійснюється за умови додаткового залучення 
банківського капіталу. Уклавши лізингову угоду, орендар бере на 
себе зобов'язання сплатити вартість отриманої техніки, суму до-
датково залученого кредиту та забезпечити відповідний прибуток 
лізингової фірми. Це зобов'язання реалізується під час сплати 
лізингових платежів. 

Однак при впровадженні лізингу виникає багато запитань 
при визначенні розмірів лізингових платежів, способів їх 
розрахунків, питома вага яких значно перевищує обсяг нових 
засобів виробництва. Існує деякий сумнів щодо ефективності 
лізингових відносин в АПК України, оскільки 60 % межа для 
терміну фінансового лізингу в сучасних умовах амортизаційної 
політики визначає мінімальну тривалість понад 7 років, що в 
умовах сучасної кредитної політики є майже нереальним. 

Отже, практичне значення одержаних висновків полягає у 
можливості використання деяких положень для подальшого про-
ведення наукових досліджень у сфері залучення фінансових 
ресурсів вітчизняним агробізнесом. 
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
У ЦУКРОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 

 
Незважаючи на високі показники виробництва цукрової га-

лузі в радянські часи (Україна була найбільшим виробником цу-
кру у колишньому СРСР), перехід до ринкової економіки для неї 
став справжнім викликом. Зникнення ринку збуту, нові форми 
господарювання, скорочення сировинної бази, поступове зно-
шення обладнання, висока інфляція і брак обігових коштів, по-
ширення бартерних та давальницьких схем роботи, подорожчан-
ня складових собівартості цукру призвели до значного скорочен-
ня виробництва цукру. І це при тому, що бурякоцукрове вироб-
ництво забезпечує сировиною інші галузі харчової промисловос-
ті, а його розвиток визначає економічну безпеку країни. 

Враховуючи важливе значення цукрової промисловості в 
економічному і соціальному зростанні суспільства загалом, а та-
кож стратегічну роль цукру зокрема, актуальним завданням стає 
визначення та вирішення проблем галузі з метою забезпечення її 
подальшого розвитку і підвищення конкурентоспроможності ви-
робництва. 

Дослідженню проблем відродження цукрової галузі прис-
вячені праці вчених Захаркевич Н.П. [1], Бондаря В.С., Фур-
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си А.В., Шутенко О.М. [2], Ярчука М.М. [5], Копитко В.І., 
Кічора В.П. [7] та ін. 

Виробництво цукру досить складне і специфічне, воно за-
лишається найбільш матеріало-, енерго-, і трудомістким у порів-
нянні із виробництвом інших харчових продуктів, з унікальною 
технологією і сезонністю виробничих процесів, що потребує ви-
сококласного обладнання. 

Однією із головних причин гальмування розвитку буряко-
цукрового виробництва, на нашу думку, є дефіцит основних та 
оборотних коштів підприємств. Як правильно зауважує Захарке-
вич Н.П., постійна нестача фінансових ресурсів та відсутність у 
необхідних межах інвестицій не дають змогу цукровим заводам 
виконувати заходи по технічному переоснащенню та технічному 
ремонту обладнання. В результаті основні фонди з кожним роком 
інтенсивно старіють як фізично, так і морально [1, c. 305]. Так, в 
республіці Білорусь у 2009 році 4 модернізовані цукрові заводи 
виробили понад 0,5 млн. т цукру, в той час як 70 українських 1,6 
млн. т. [2, с. 5]. 

Вирішення цієї проблеми на загальнодержавному рівні досі 
не мали реальної підтримки. Державне регулювання ринку цукру 
зводиться до фрагментарного: встановлюються доплати за виро-
щування цукрових буряків, здійснюється регулювання мінімаль-
них цін на цукор та цукрову сировину, проводиться квотування 
виробництва цукру для потреб внутрішнього ринку, проте відсу-
тній комплексний підхід до вирішення проблем цукрової галузі.  

Зауважимо, що плани "порятунку" цукрового комплексу на 
національному рівні розробляються систематично, проте на 
практиці майже не втілюються. До прикладу, була розроблена 
Концепція Комплексної державної програми реструктуризації і 
розвитку бурякоцукрової галузі на період до 2010 року. Проте го-
ловна мета програми, а саме: подолання кризових явищ у буряко-
цукровій галузі, забезпечення її економічної стабілізації і подаль-
шого ефективного розвитку на основі реструктуризації бурякоцу-
крового виробництва, його інтенсифікації і технічного переосна-
щення, створення привабливого інвестиційного клімату не була 
досягнута [3]. Згодом розроблена інша Комплексна державна про-
грама розвитку бурякоцукрової галузі України на період до 2015 
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року, основними завданнями якої є забезпечення повноцінного 
використання потенціалу виробництва вітчизняного цукру з цук-
рового буряку, збалансування інтересів виробників і споживачів 
цукру шляхом удосконалення ринкового регулювання та форму-
вання інвестиційно-привабливих умов для розвитку бурякоцукро-
вого виробництва [4]. 

Загальновідомо, що для розвитку галузі необхідно забезпе-
чити його конкурентоспроможність на зовнішьому ринку, що 
можливо завдяки зниженню собівартості виробництва цукру. 
Так, в собівартості переробки 1 тонни цукрових буряків доля па-
лива та електроенергії складає 32-35 відсотків. Але щоб зменши-
ти витрати палива хоча б на 10 відсотків від існуючого рівня   
необхідно здійснити ряд організаційно-технічних та короткотер-
мінових заходів. Розрахункова вартість їх впровадження стано-
вить близько 350 млн. грн., або в середньому 3 млн. грн. на один 
цукровий завод, - залежно від його потужності. Окупність впро-
вадження становить близько 2-х років [5]. Звичайно акумулювати 
такі кошти в Україні досить складно, тому цукрова промисло-
вість відчуває велику потребу в іноземних інвестиціях, які змо-
жуть підвищити технічний рівень цукрових заводів шляхом їх 
модернізації та переоснащення сучасними видами технологічно-
го обладнання. 

Впродовж 2009-2010 років Україна демонструє регрес у   
більшості світових рейтингів. Як показує аналіз світового рейти-
нгу конкурентоспроможності, за рівнем залучення іноземних ін-
весторів Україна залишається в сегменті потенційних загроз, змі-
стившись на 3 позиції вниз та посіла 83 місце [6]. Також негатив-
ний вердикт про зміни в інвестиційному кліматі України 2010 
року винесла Європейська бізнес-асоціація (ЕВА). Оприлюдне-
ний нею індекс інвестиційної привабливості показав погіршення 
оцінок бізнесом інвестиційного клімату України. 

Недостатня інвестиційна привабливість аграрного сектора 
є наслідком фінансової нестабільності, високої фондомісткості 
продукції, значної кредитної заборгованості підприємств, висо-
кого рівня зношеності основних засобів, низького рівня продук-
тивності праці [7, с. 113]. При цьому проблемами залучення інве-
стицій в АПК залишаються: нестабільна політична ситуація,    
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постійна зміна законодавчої бази (нормативно-правові акти часто 
змінюються, скасовуються, неоднозначно трактуються), слабка 
кредитно-фінансова система та корупція.  

Отже, для того, щоб вирішити проблеми інвестування в   
агропромисловий комплекс і, зокрема, в цукрову галузь, необ-
хідно перш за все, створити сприятливі правові та організаційно-
технічні умови для залучення іноземних інвесторів.  

Висновок. Агропромисловий комплекс України перебуває 
у скрутному становищі, така ситуація зумовлена проблемами, що 
накопичились ще за радянських часів, які підсилила соціально-
економічна криза в країні. В таких умовах, для національного 
АПК, важливого значення набувають іноземні інвестиції, які ви-
ступають основними каналами фінансового забезпечення і техні-
ко-технологічного оновлення підприємств. На нашу думку, залу-
чення іноземних інвестицій в агропромисловий комплекс, і у цу-
крову галузь зокрема, можливо не тільки при умові покращення 
сприятливих організаційних та інвестиційних умов, але і в реаль-
ній зацікавленості держави в ефективному її функціонуванні. 
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ФАКТОРИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО  

КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПРОЕКТІВ 
 

В умовах ринкової економіки комерційні банки займають 
важливе місце в системі фінансового забезпечення розширеного 
відтворення. Особливе значення у цьому контексті мають 
інвестиційні кредити, на долю яких у зарубіжних фермерів при-
падає левова частка довгострокових запозичень. Це є хорошим 
орієнтиром для розвитку система фінансово-кредитного забезпе-
чення вітчизняного сільського господарства. Однак існує ряд 
об’єктивних та суб’єктивних факторів, які не сприяють 
вирішенню цих питань. В їх основі лежить розходження 
економічних інтересів банків та їх клієнтів. 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
сільськогосподарського виробництва та забезпечення на цій 
основі продовольчої безпеки країни обумовлюють об’єктивну не-
обхідність модернізації аграрного сектора вітчизняної економіки. 
Вона передбачає зміщення уваги на інтенсивні фактори еко-
номічного зростання і, зокрема, техніко-технологічне переоз-
броєння, заміну основних засобів, досягнення достатнього рівня 
забезпеченості підприємств галузі економічними ресурсами. 
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Ринкові реформи проводилися досить динамічно, в 
наслідок чого відбулося різке скорочення інвестиційної 
діяльності сільськогосподарських підприємств, що стало причи-
ною погіршення кількісних та якісних характеристик їх 
матеріально-технічної бази. Як показують дослідження багатьох 
спеціалістів майже 90 % всіх засобів праці у сільському 
господарстві експлуатуються більше їх амортизаційного терміну. 

На початку нового тисячоліття відбулася помітна 
активізація аграрної політики держави, що позитивно вплинуло 
на інвестиційний процес у підприємствах галузі. Припинилася 
тенденція постійного вибуття основних засобів, змінилася 
траєкторія руху на  поступове і стабільне зростання їх обсягів. 
Однак оновлення виробничого апарату сільськогосподарських 
підприємств відбувається нижчими темпами, ніж в цілому по 
економіці країни. 

Проведений нами аналіз та узагальнення літературних 
джерел показали, що розвиток банківського інвестиційного кре-
дитування аграрних проектів стримується цілим рядом 
об'єктивних та суб’єктивних чинників. Серед об'єктивних 
чинників найбільш суттєве значення мають два – інвестиційний 
потенціал сільськогосподарських підприємств та фінансові ризи-
ки, пов’язані з інвестування у аграрну сферу. 

Інвестиційний потенціал позичальника визначають ряд 
об’єктивних взаємопов’язаних параметрів і, зокрема, 
спроможність підприємства генерувати позитивні чисті грошові 
потоки, його фінансово-економічний стан, обсяг реалізації 
продукції тощо. 

Як показує наш аналіз, майже 70 % вітчизняних 
сільськогосподарських підприємств мають виручку від реалізації 
продукції та послуг в обсягах, що не перевищують 5 млн. грн. При 
цьому рентабельність сільськогосподарського виробництва для 
даної групи підприємств коливається від -13,5 % до 8,6 %, а її се-
редньозважене значення становить близько 3 %. На їх долю при-
падає лише 18 % від загального обсягу реалізації продукції. Такі 
результати фінансово-господарської діяльності не гарантують по-
вернення вкладених у виробництво фінансових ресурсів, а рівень 
рентабельності неспівставний з вартістю кредитних ресурсів. 
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З 2000 р. і по 2008 р. спостерігалося постійне зростання 
обсягів кредитування сільськогосподарського виробництва. У 
2008 р. комерційні банки виділили підприємствам галузі 20,1 
млрд. грн кредитних ресурсів, з яких 15,1 млрд. грн на умовах 
пільгового кредитування. Світова фінансова криза призвела до 
скорочення обсягів кредитування сільського господарства. У 
2009 р. відбулося майже триразове скорочення до попереднього 
року, а 2010 р. кредитування було в двічі меншим, ніж у докри-
зовий період. 

Трендовий аналіз динаміки рентабельності сільського гос-
подарства та його основних галузей за останнє десятиріччя пока-
зав, що цей показник щорічно суттєво варіює. Найвищу 
варіативність проявляла рентабельність виробництва продукції 
тваринництва. Коефіцієнт варіації цього показника становить 
1,1683. Тому тренд цього показника залишається непрогнозова-
ний. Найнижча варіація рентабельності виробництва продукції 
рослинництва – 0,4580. Навіть таке значення варіації вважається 
досить високим. Це статистично підтверджує наявність високих 
ризиків при фінансово-кредитному забезпеченні сільськогоспо-
дарського виробництва. А оскільки відшкодування інвестицій 
здійснюється переважно за рахунок чистих грошових потоків від 
операційної діяльності, то можна зробити висновок, що існуючі у 
сільському господарстві умови інвестиційної діяльності поки що 
не забезпечують  прийнятний рівень окупності інвестицій. Це і є 
об’єктивним підґрунтям незацікавленості вітчизняних банків у 
розширенні інвестиційного кредитування аграрних проектів. 

Поряд з об’єктивними чинниками, що стримують розвиток 
процесу банківського інвестиційного кредитування, існують і 
суб’єктивні. Наше дослідження показує, що вони представлені 
головним чином обмеженістю власних джерел формування 
фінансових ресурсів для довгострокового фінансування аграрних 
програм та проектів, а також низьким кваліфікаційним рівнем 
фінансового менеджменту підприємств-позичальників.  

Окрім чинників, які стосуються взаємовідносин банку з 
сільськогосподарським підприємством-позичальником на 
інвестиційне кредитування має вплив і зовнішнє фінансове ото-
чення. Серед найбільш актуальних слід віднести 
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інституціональні чинники, у складі яких можна виділити норма-
тивно-правове забезпечення банківської та інвестиційної 
діяльності, рівень розвитку та ефективність функціонування 
фінансових інститутів, особливості юридичного супроводу кон-
кретних аграрних інвестиційних проектів. 
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ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ 

 
Класифікація інновацій сприяє упорядкуванню знань про їх 

властивості, характеристики. Управління будь-яким процесом 
передбачає систематизацію (організацію) знань про процес та 
предмети, що впливатимуть на його здійснення. Ефективне 
управління інноваціями передбачає систематизацію знань про 
процес та предмети, що впливатимуть на його здійснення.  

Знання характеристик інноваційного продукту надає мож-
ливості: 

1) впливати на розгортання як стратегічних, так і тактич-
них механізмів впровадження інновацій; 

2) надавати оцінку (експертизу) їх якісного впливу на 
сферу застосування; 

3) будувати прогноз поведінки інновації і сфери, де здійс-
нюється введення нового; 

4) управляти як самими інноваціями, так і процесами, 
пов’язаними з ними. 

Поняття "класифікація" означає систему супідрядних по-
нять (класів, об’єктів) будь-якої галузі знань або діяльності лю-
дини, яка використовується як засіб для встановлення зв’язків 
між цими поняттями або класами об’єктів. Кожна інновація, не-
залежно від того, який вона має масштаб, характер, рівень новиз-
ни, галузь використання, спрямованість та інші ознаки, належить 
до певної парадигми, тобто цілісного концептуального спряму-
вання у теорії й педагогічній практиці. Слід зазначити, що понят-
тям "парадигма" (від грецької приклад, взірець) розуміється,    
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по-перше, строго наукова теорія, що втілена у систему понять, 
котрі відбивають суттєві риси дійсності, і по-друге, визнані нау-
кові досягнення, що дають модель постановки проблем та їх   
вирішень протягом певного історичного періоду [1]. 

Для створення класифікації інновацій використовують три 
підходи. Один з них передбачає побудову класифікацій, виходя-
чи зі знань ознак новації, другий передбачає інтеграцію знань 
характеристик як предмету інновації, так і середовища його за-
стосування, третій виявляє спрямованість інновацій (в змісті, за-
вданнях, цілях). 

Для класифікації інновацій важливим фактором є визна-
чення підходу, знаходження певної основи для її розробки. Чим 
точніше вони визначені, тим легше управляти інноваційним про-
цесом і самою інновацією.  

При класифікації інновацій необхідно дотримуватись пев-
них принципів: 

- принципу комплексності набору класифікаційних ознак, 
що враховуються (для аналізу і кодування); 

- принципу можливості кількісного (якісного) визначення 
ознаки; 

- принципу наукової новизни і практичної цінності ознаки 
класифікації, що пропонується [2]. 

Типологія інновацій також дає змогу розмежувати новов-
ведення та псевдоінновації. Крім того, класифікація інновацій за 
базовими ознаками та іншими характеристиками використову-
ється під час прийняття управлінських рішень щодо інвестування 
нововведень. Кількість класифікаційних ознак залежить від кри-
теріїв, використовуваних для типології інновацій. У результаті 
одна й та сама інновація може бути віднесена до кількох типів. 
Серед підходів до класифікації інновацій найпоширенішим тепер 
уважається розподіл їх за змістом та сферою застосування. 

Отже, науково обґрунтована класифікація має відповідати 
вирішує такі питання: що є метою інновації; спосіб реалізації но-
вовведення; масштаби застосування інновації. 

Вперше поняття класифікація інновацій ввів австрійський 
економіст Й. Шумпетер. Інновації він розглядав, як "нові комбі-
нації", змін в розвитку, що виходять за рамки процесу виробниц-



 415

тва в "замкнутому колі". Він і видів першу класифікацію іннова-
цій за типами [3]: 

- використання нової техніки, нових технологічних проце-
сів чи нового ринкового забезпечення виробництва (купівля, 
продаж); 

- впровадження продукції з новими властивостями; 
- використання нового виду сировини; 
- зміни в організації виробництва і його матеріально-

технічному забезпеченні; 
- поява нових ринків збуту. 
Класичним прикладом класифікації інновацій вважається 

типологія, розроблена і описана Пригожиним А.І., яка на даний 
час є найбільш повною [4]. 

Також виділяють окремі елементи класифікацій запропо-
новані Мединським В.Г., Я. Ван Дейком, Ламбеном Ж.Ж. Доста-
тньо повну класифікацію інновацій, інноваційних процесів і но-
вовведень запропоновано групою російських учених. Вони вихо-
дять з того, що в класифікаторі інновацій необхідно враховувати 
як базові ознаки об’єктів класифікації, так і групування типологі-
чних понять за цими ознаками. 

Проаналізувавши класифікації, різних науковців, можна 
ствердити, що ядром інновацій є новизна, значить системо утво-
рюючою ознакою є новизна (рівень, масштаб, якісні характерис-
тики нового). Тому вершиною класифікаційної ієрархії є ознака 
новизни (табл. 1). 

Таблиця 1 
Класифікаційна ієрархія новизни 

№ Класифікаційна ознака Характеристика ознак Виявлення 
1 Рівень новизни Радикальна Зміна системи 

Часткова новизна Зміни в системі 
Локальна новизна Зміна в елемен-

тах системи 
2 Масштаб новизни Нова система Зміна системи 

Оновлення системи або 
її структурних складо-
вих 

Зміни в системі 

Оновлення елементів 
системи 

Зміна в елемен-
тах системи 
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Управління інноваціями – це будь-яка зміна технології, 
орієнтована на зміну діючого механізму управління або його 
елемента з метою прискорення виконання завдань. Роль держави 
в інноваційній діяльності полягає в контролі за її здійсненням, 
фінансовому регулюванні та підтримці пріоритетних напрямів і 
широкомасштабних проектів [5]. 

Класифікація інновацій дає можливість конкретизувати на-
прями інноваційного процесу, комплексно оцінити його резуль-
тативність, сформувати економічні механізми й організаційні 
форми управління інноваційною діяльністю, визначити засоби 
реалізації інновацій на ринку, здійснювати прив’язку до типу ін-
новаційного процесу, певної інноваційної стратегії. 

Детальна класифікація інновацій сприятиме більш ефекти-
вному розвитку підприємства, а також дасть змогу відшукати 
нові джерела фінансування. Здійснення більш детальної класифі-
кації інновацій дасть змогу краще зрозуміти їх сутність, та спри-
ятиме побудові ефективного механізму управління інноваційною 
діяльністю на підприємствах. 
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ЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 
Сьогоднішні економічні умови змушують вітчизняні підп-

риємства постійно слідкувати навіть за найменшими змінами у 
своєму фінансовому стані, діагностувати внутрішні і зовнішні 
загрози, тобто знати рівень фінансовою безпекою, адже варто 
лише пропустити незначний момент і вже буде втрачена можли-
вість, допущена помилка, не вжиті рятівні заходи. Для аграрних 
підприємств ця проблема ще гостріша, адже тут навіть саме по-
няття фінансової безпеки почули зовсім недавно, не говорячи 
уже про його дослідження.  

Особливо важливу роль у процесі забезпечення фінансової 
безпеки підприємства відіграє бухгалтерський облік. Він спрямо-
ваний на формування повної і достовірної інформації про ресур-
си, господарські процеси і результати діяльності підприємства, 
необхідної для оперативного керівництва і управління, а також 
для використання інвесторами, постачальниками покупцями, кре-
диторами, податковими, фінансовими, банківськими органами та 
іншими зацікавленими організаціями і особами. 

Роль облікових систем у вирішенні проблем фінансової 
безпеки розглядають фахівці кількох галузей знань: спеціалісти з 
облікових систем, бухгалтери, менеджери. Зокрема, ці проблеми 
досліджували такі науковці, як В. Загородній, С. Івахненков, 
О. Олексюк, В. Ситник, В. Шквір. К.С. Горячова, 
О.І. Барановського. 

Завдяки інформаційним потокам забезпечується прямий і 
зворотний зв’язок у системі управління. Саме інформаційно-
правова природа процесів управління дає можливість проаналі-
                                                 
* Науковий керівник к.е.н старший науковий співробітник Жук Наталія Леоні-
дівна 
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зувати види управлінської діяльності, повніше розкрити її елеме-
нти, зв’язок, який виникає між різними ланками системи управ-
ління, а також проблеми, створені його здійсненням. Посилення 
практичного спрямування облікової інформації у другій половині 
IXX століття набуло свого значення у дослідженнях історії та 
теорії звітності в першу чергу зарубіжними вченими 
(Дж. Бродбент, Р. Лаугхлин, Т. Тинкер).[1]. 

В умовах ринкової економіки система обліку повинна бути 
підприємницькою. Це означає, що її цілі, завдання і вся система 
організації повністю обумовлені і підпорядковані інтересам 
управління підприємством. Як було зазначено, управління виро-
бництвом здійснюється на основі отриманої інформації, біль-
шість якої надає бухгалтерський облік. Через облікові дані про-
являється ефективність прийнятих управлінських рішень. 

Ядром економічної інформації підприємства є облікова ін-
формація, що пов’язано її упорядкуванням за певними алгорит-
мами. Вона моделює інформацію про зв’язки підприємства з на-
вколишнім середовищем і відображає внутрішню структуру гос-
подарського механізму, дає можливість розподіляти права вико-
навців та їхню відповідальність за економічну ефективність. При 
цьому облікова інформація повинна відповідати таким критеріям: 

а) багатократність використання; 
б) концентрація, тобто обираються тільки суттєві ознаки; 
в) штучність – інформацію створюють люди (облікові пра-

цівники); 
г) цілеспрямованість; 
д) аналітичність. 
Інформація сама по собі є значною цінністю, незалежно від 

фактів, які вона фіксує. Ця цінність зумовлена можливостями, 
котрі вона надає для прийняття рішень, тобто потенційними дія-
ми. Кожна така дія стає бухгалтерською категорією. Подібний 
підхід дозволяє відокремити явище (інформаційний аспект) від 
факту (економічний аспект) і зосередити увагу бухгалтера на 
явищі. З цього випливає, що входом і виходом з бухгалтерської 
системи є не дебет і кредит, тобто не облікові координати, а об-
лікова процедура: вхід – первинні документи (вхідні дані), вихід 
– звітність (результатна інформація). Щоправда, під результат-
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ною інформацією розуміють не стільки стандартна звітність тра-
диційного обліку, скільки будь-яка модель, яка дозволяє прийма-
ти багатоваріантні управлінські рішення. При цьому вартість ін-
формації не має перевищувати витрат на її отримання, тому будь-
яка економічна втрата внаслідок відсутності інформації прино-
сить більші збитки, ніж вартість, пов’язана з отриманням додат-
кової інформації. 

На вищому апробованому рівні використання інформацій-
них ресурсів відбувається їх залучення у господарський оборот 
за допомогою розробки моделей, алгоритмів, програм, проектів, 
які можуть бути формалізовані. За таких умов досягається мета – 
облікова система виробляє цінний продукт під назвою інформа-
ційний ресурс [4]. 

На формування фінансової безпеки підприємства впливає 
організація бухгалтерського обліку. Тому по-новому розгляда-
ються питання управління підприємством як суб’єктом ринкових 
відносин, його можливостей пристосовуватися до динамічних 
умов ринку. Для того, щоб говорити про фінансову безпеку підп-
риємства, необхідно створити передумови для її забезпечення. 
Слід базуватися на ефективній системі заходів із необхідним 
правовим, економічним, організаційним та інформаційним забез-
печенням. Це передбачає формування оптимальної структури 
бухгалтерської служби з цілісним використанням органів безпе-
ки; оцінку існуючих економічних зв’язків, зокрема і міжнарод-
них, та прийняття управлінських рішень про їх збереження чи 
наступний розвиток [5]. 

Таким чином, в основі механізму забезпечення фінансової 
безпеки підприємства знаходиться системне поєднання певних 
інструментів, методів, важелів та інформаційно-аналітичного за-
безпечення, створюваних на базі принципів забезпечення фінан-
сової безпеки, що об’єктивно існують як економічні закономір-
ності, а також виробляються суб’єктами управління фінансової 
безпеки підприємства для досягнення і захисту фінансових інте-
ресів останнього. 
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АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Управління грошовими потоками – складний механізм ке-

рування інтегрованими процесами надходження і вибуття грошо-
вих коштів у результаті операційної, інвестиційної, фінансової та 
надзвичайної діяльностей підприємства з метою забезпечення 
його фінансової стабільності. Оптимізація грошових потоків 
сільськогосподарського підприємства є одним із пріоритетних 
напрямків управління ними, що передбачає формування та реалі-
зацію стратегій і тактик. 
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Об'єкти оптимізації грошових потоків: 
• позитивний грошовий потік; 
• негативний грошовий потік; 
• чистий грошовий потік; 
• залишки грошових коштів. 
При цьому, в основі оптимізації грошових потоків підпри-

ємства повинна бути збалансованість обсягів позитивного та не-
гативного грошових потоків. Відсутність такої збалансованості 
призводить до утворення дефіцитного і надлишкового грошового 
потоку, що однаково негативно впливає на діяльність підприємс-
тва [4, с. 245]. 

Етапи оптимізації грошових потоків підприємства: 
Ø формування стратегії (в т.ч. стратегічних цілей) оптимі-

зації грошових потоків; 
Ø оптимізація грошових потоків за їх обсягами планового 

періоду; 
Ø оптимізація грошових потоків підприємства у часі; 
Ø реалізація управлінських рішень щодо оптимізації гро-

шових потоків; 
Ø аналіз досягнутих результатів оптимізації грошових по-

токів підприємства; 
Ø коригування відповідних цільових параметрів розвитку 

підприємства. 
Даний спосіб оптимізації грошових потоків підприємств 

забезпечує логічну інтеграцію заходів оптимізації грошових по-
токів у загальну систему управління грошовими потоками, що 
координує і упорядковує управлінські дії, а також підвищує ефе-
ктивність фінансового управління підприємством [1, 2]. 

Стратегії оптимізації грошових потоків підприємства, на 
думку С. Річардса [5], виглядають наступним чином: 

• визначення "правильної" ціни – співвідношення між ці-
ною та кількістю проданої продукції, перегляд цінових пропози-
цій конкурентів та власного методу розрахунку цін; 

• зменшення собівартості реалізованої продукції – купівля 
нового обладнання чи впровадження інновацій з метою більш 
ефективного виробництва продукції; 
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• контроль за витратами – порівняння витрат поточного 
періоду з попередніми; заохочення персоналу за надані пропози-
ції щодо зменшення витрат; 

• управління дебіторською заборгованістю – отримання 
коштів на рахунок при підписанні договору; пропозиції системи 
знижок за попередню і термінову оплату; 

• контроль за платежами – погашення кредиторської забор-
гованості в строк; укладання договору про реструктуризацію бо-
ргу за необхідності; 

• управління запасами – регулярний моніторинг запасів; 
• підготовка планів грошових потоків – включає всі очіку-

вані вхідні та вихідні грошові потоки; 
• виведення активів з діяльності – активи, що не приносять 

відповідного прибутку на інвестований капітал та від яких не 
очікується вигода у майбутньому, необхідно продати або модер-
нізувати; 

• вирішення проблеми податків – застосування спеціальних 
режимів оподаткування тощо. 

Т. Таннебергер [3, с. 37] пропонує застосовувати наступні 
тактики: 

Ø оптимізація енергокористування і транспортних робіт; 
Ø зменшення інтенсивності при обробітку ґрунту; 
Ø оптимізація норм висіву; 
Ø економія діючої речовини при підкормці і внесенні осно-

вного удобрення; 
Ø погоджена пролонгація термінів сплати за оренду і найм 

тощо. 
На нашу думку, стратегії і тактики оптимізації грошових 

потоків сільськогосподарських підприємств повинні розробляти-
ся і впроваджуватися відповідно до: 

ü розміру суб'єктів підприємницької діяльності, що перед-
бачає проведення попереднього їх групування на малі, середні та 
великі; 

ü форм власності; 
ü виду економічної діяльності та ін. 
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Вказані критерії забезпечують можливість структурування 
конкретних напрямів оптимізації грошових потоків для кожного 
окремо взятого підприємства. 

Також розроблення стратегій і тактик оптимізації грошо-
вих потоків передбачає визначення перспективних напрямів фі-
нансування діяльності суб'єкта господарювання. Так, перспекти-
вними джерелами залучення грошових коштів для сільськогос-
подарських підприємств є: участь у програмах цільового фінан-
сування; використання інноваційних технологій виробництва 
продукції рослинництва та тваринництва; застосування сучасних 
інформаційних систем на основі OLAP-технологій, що забезпе-
чить прискорення процесів управління грошовими потоками, їх 
планування, оперативність отримання інформації та ін. Однак, 
вказані джерела, зокрема інноваційні технології та OLAP, мають 
досить вагомий недолік – значну вартість їхнього впровадження, 
а отримання цільового фінансування – тривалий період збору та 
велику кількість необхідної документації. Перевагами ж висту-
пають високий рівень окупності, відповідність сучасним вимогам 
ринкової економіки, можливість випередження конкурентів та 
охоплення більшої частини ринку, вихід на міжнародний рівень 
управління відповідно до стандартів тощо. 

Отже, управління грошовими потоками сільськогосподар-
ського підприємства передбачає розробку стратегій і тактик їх 
оптимізації за вказаними критеріями (розмір підприємства, вид 
економічної діяльності та ін.) із визначенням перспективних на-
прямів фінансування діяльності. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІCТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 

 
Досвід багатьох розвинених країн світового співтовариства 

показав, що найбільш життєвим і ефективним є ринковий меха-
нізм господарювання. Він забезпечує збалансованість економіки, 
раціональне використання всіх видів ресурсів підприємства (ма-
теріальних, трудових і фінансових), сприяє створенню гнучких 
виробництв, сприйнятливих до запитів споживачів і досягненням 
науково-технічного прогресу. 

Реформування економіки України, адаптація її до ринкових 
методів господарювання стало в числі актуальних проблеми, по-
в'язаних із формуванням, обліком і аналізом руху грошових кош-
тів, як найбільш ліквідної частини всіх оборотних активів підп-
риємства. 

У сучасному світі гроші становлять основу більшої части-
ни економічних відносин і представити в цей час функціонуван-
ня економіки без них неможливо. Грошова система становить 
той необхідний базис, на якому в сукупності будується ринкова 
економіка. Товарно-грошові відносини пронизують і зв'язують 
всі суб'єкти сучасного ринкового господарства [8]. 

В останні роки в науковій і учбово-практичній літературі 
по фінансовому менеджменті, бухгалтерському обліку, економі-
чному аналізі часто розглядаються питання управління, обліку й 
                                                 
* Науковий керівник – д.е.н., академік НААН, професор Дем’яненко М.Я. 
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аналізу грошових потоків. Незважаючи на це дотепер відсутнє 
єдине тлумачення й загальновизнане їхнє визначення. 

Проблеми сутності та класифікації грошових потоків підп-
риємств у сучасній економічній літературі відображені у науко-
вих роботах таких вітчизняних і зарубіжних економістів, як 
Дж. К Ван Хорн, Є. Брігхем, Е. Нікхбахт, Т. Райс, Р.Б. Тян, 
А.М. Кінг, В.В. Бочаров, Л.Н. Павлова тощо, українських вчених 
І.А. Бланк, Г.Г. Кірейцев, Л.О. Лігоненко, А.М. Поддерьогін, 
М.С. Пушкар, О.О. Терещенко та багато інших відомих вчених. 

Грошовий потік можна представити як систему "фінансо-
вого кровообігу" господарського організму підприємства. Ефек-
тивно організовані грошові потоки є найважливішим симптомом 
його "фінансового здоров'я", передумовою досягнення високих 
кінцевих результатів господарської діяльності в цілому. 

За визначенням Є. Брігхема, "грошовий потік" - це фактич-
ні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи витрачаються 
нею) протягом деякого визначеного періоду [2]. 

Ван Хорн Дж. К. розглядає грошовий потік як рух грошо-
вих коштів, що має безперервний характер та стверджує, що по-
няття грошових потоків можна трактувати по-різному в залежно-
сті від завдань аналізу. Грошові кошти і грошові потоки розгля-
дають як готівку або робочий оборотний капітал [3]. 

Тян Р.Б. трактує грошовий потік як вхідний і вихідний, а 
різниця між ними утворює прибуток [5].  

Поддерьогін А.М. стверджує, що грошовий потік можна 
визначити як сукупність послідовно розподілених у часі подій, 
що пов'язані із відособленим та логічно завершеним фактом змі-
ни власника грошових коштів у зв'язку з виконанням договірних 
зобов'язань між економічними агентами (суб'єктами господарю-
вання, державою, домогосподарствами, міжнародними організа-
ціями) [7]. 

Терещенко О.О. вважає, що термін Cash-flow потрібно пе-
рекладати як рух коштів. Вчений зосереджує увагу на операцій-
ному Cash-flow, який можна розглядати як критерій оцінки внут-
рішнього потенціалу фінансування підприємства. Достатній роз-
мір операційного Cash-flow створює сприятливі передумови для 
залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел [6].  
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Кірейцев Г.Г. погоджується із визначенням грошового    
потоку, що дав Райс Т., який поділяє потоки на чисті, традиційні 
та операційні. Чистий грошовий потік представляє собою зміну 
грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства, 
за період, що аналізується. Райс Т. визначає загальний грошовий 
потік як всі грошові надходження і виплати, пов'язані не тільки з 
веденням операцій по основній діяльності. Кірейцев Г.Г. переко-
наний, що управління грошовими потоками передбачає комплек-
сні заходи, тому що готівкові кошти, з одного боку є складовою 
оборотних активів, з іншого їх обсяги, шляхи надходження і    
вибуття залежать, в першу чергу, від зміни обсягів виробничих 
запасів, стану дебіторської і кредиторської заборгованості, пла-
тежів до бюджету тощо [4]. 

За визначенням Лігоненко Л.О та Ситник Г.В. грошові    
потоки підприємства - це система розподілених у часі надхо-
джень та видатків грошових коштів, що генеруються його госпо-
дарською діяльністю і супроводжують рух вартості, володіючи 
зовнішньою ознакою функціонування підприємства.[10] 

Визначення грошового потоку в МСБО 7 "Звіт про рух 
грошових коштів" звучить, як надходження і вибуття грошових 
коштів та їхніх еквівалентів. У "Звіті про рух грошових коштів" 
визначення "грошовий потік" відсутнє, але під ним розуміють 
поняття "рух грошових коштів", що абсолютно ідентично визна-
ченню "грошовий потік" в МСБО 7 [9]. 

На наш погляд особливої уваги заслуговує трактування 
грошових потоків, яке запропонував Бланк І.О. Під грошовим 
потоком підприємства автор розуміє сукупність розподілених 
надходжень і виплат грошових коштів за окремими інтервалами 
періоду часу що розглядається, генерованих його господарською 
діяльністю, рух яких пов'язаний з факторами часу, ризику і лікві-
дності [1]. 

Таким чином, відомі визначення грошових потоків не відо-
бражають єдності в поглядах, щодо даного економічного понят-
тя, а тому не можуть в повній мірі висвітлити всю сутність. Вва-
жаємо за доцільне сформулювати таке визначення поняття "гро-
шовий потік", яке б змогло максимально об’єднати всю багатог-
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ранність даного поняття. Так як, грошовий потік є основою і ре-
зультатом господарювання, без якого неможливе функціонуван-
ня будь-якого підприємства зробимо таке уточнення визначення: 
грошовий потік - процес, який пов’язаний з постійним  рухом 
коштів у ході здійснення різних видів діяльності протягом всього 
життєвого циклу функціонування підприємства, що      визначає 
стан поточної платоспроможності підприємства, фінансової стій-
кості та ділової активності підприємства. 
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З.В. ТРОЯН, науковий співробітник, 
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МАСОВА ОЦІНКА ДЛЯ ОПОДАТКУВАННЯ  
НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 
Майже у всіх країнах з ринковою економікою, у тому числі 

країнах Східної Європи введений податок на нерухоме майно. 
Цей податок складає основну частину місцевих бюджетів і, в ос-
новному, використовується для вдосконалення місцевої інфра-
структури. Платники податку можуть бачити, куди витрачаються 
кошти від податку на нерухоме майно, і контролювати ці витрати 
через місцеві виборні органи влади. Вдосконалення інфраструк-
тури приводить до підвищення ринкової вартості нерухомості і, 
відповідно, до підвищення податку і поповненню бюджету, оскі-
льки податок береться з вартості, наближеної до ринкової. А міс-
цеві органи власті мають можливість регулювати ставки податку. 
В нашій країні з введенням в дію Податкового Кодексу України 
статтею 10 п. 10.3 визначено, що місцеві ради обов'язково уста-
новлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки. 

Розрахунок вартості нерухомого майна з якої визначаються 
ставки податку проводять методом отримання оцінок вартісних 
показників групи однорідних об'єктів з використанням статисти-
чної обробки ринкової інформації. Тобто методом масової оцін-
ки. За Міжнародними стандартами оцінки, масова оцінка, це 
практика проведення оцінювання множини об'єктів на задану 
дату шляхом систематичного та однакового застосування методів 
оцінки, які передбачають статистичне дослідження і аналіз ре-
зультатів. Процес масової оцінки - процедури, які вказуються в 
завданнях на масову оцінку для отримання податкових оцінок 
та/або індексів. Цей процес включає вісім кроків: 

1) ідентифікацію нерухомого майна, що підлягає оцінці; 
2) визначення області ринку за критерієм адекватної пове-

дінки власників та добровільних покупців; 
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3) ідентифікацію характеристик попиту та пропозицій, що 
впливають на формування вартості у визначеній області ринку; 

4) розробку такої структури моделі, яка найбільше відо-
бражає взаємозв'язки між характеристиками, що впливають на 
вартість у визначеній області ринку; 

5) уточнення структури моделі для визначення серед інших 
ознак внесок впливу індивідуальних характеристик нерухомості 
на вартість; 

6) застосування висновків, отриманих від обраної моделі, 
до характеристик об'єктів оцінки; 

7) перевірку прийнятої процедури масової оцінки, а саме: 
моделі; вимірювань або інших змінних, що включають показники 
результатів діяльності, на основі поточних значень та/або за дис-
кретними стадіями упродовж цього процесу; 

8) розгляд і узгодження результатів масової оцінки. 
В масовій оцінці для визначення вартості нерухомого май-

на використовуються три основні підходи – витратний, дохідний, 
порівняльний. Для кожного підходу повинні бути розроблені мо-
делі, призначені для застосування в масовій оцінці. Вибір конк-
ретних методів визначається видом нерухомого майна, станом 
ринку і доступністю необхідної інформації. Масова оцінка вико-
нується за допомогою обчислювальної техніки (комп’ютерних 
програм) або без неї. Але комп'ютеризований процес масової 
оцінки робить його більш ефективним та поширеним. Розробка 
комп’ютерних моделей масової оцінки, банків даних та непере-
ривна і постійна їх підтримка, надають можливість: 

• більш  надійно зберігати данні об’єктів такої оцінки; 
• їх відображення та аналіз; 
• більш ефективно використовувати при перевірці ре-

зультатів розрахунків отриманої вартості нерухомого майна в 
процесі масової оцінки. 

У більшості законодавств, поняття ринкової вартості ви-
знано як базу податкової оцінки. Будь який відступ від бази по-
даткової оцінки, яка використовується для цілей збирання подат-
ків, вирівнювання доходів або перерозподілу пільг чи субсидій, 
призводить до несправедливих наслідків. Наприклад, результати 
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масових оцінок отримані за різними програмами, можуть мати 
різні фінансові наслідки. Для запобігання таких наслідків, місцеві 
органи можуть використовувати регуляторні норми, які передба-
чають:  

• перегляд бази оцінки та визначення вартостей, які     
мають бути встановлені (тобто індексів або коефіцієнтів, розкри-
тих в завданнях на масову оцінку); 

• адміністративні процедури для збору та доставки даних 
для проведення оцінки; 

• періодичність проведення масових оцінок; 
• процедуру оскарження податкових оцінок або індексів. 
В інтересах неупередженості проведеної оцінки при засто-

суванні систем масової оцінки, для оцінених величин мають бути 
дотримані стандарти рівня: 

• близькість між податковими оцінками та фактичними 
цінами на ринку; 

• однорідність (статистична міра узгодженості вартісної 
оцінки). 

Процедури переоцінки вартості для цілей фінансової звіт-
ності не пов'язані з процедурами масової оцінки для цілей опода-
ткування нерухомого майна. Розробка та розвиток систем масо-
вої оцінки, для цілей оподаткування нерухомого майна, повинні 
відповідати визнаним науковим стандартам прикладної статис-
тики та дослідженням в цій області. Тому масові оцінки не регу-
люються національними або міжнародними стандартами фінан-
сової звітності. 

Таким чином, для ефективності системи оподаткування не-
рухомого майна повинні мати місце такі елементи: 

• юридичні система та інфраструктура, які визначають,   пі-
дтримують і охороняють майнові права; 

•  системи реєстрації та інвентаризації всього нерухомого 
майна, яке являє собою базу оподаткування; 

•  достатні ринкові дані, на підставі яких можуть бути     
виконані процедури оцінки; 

•  достатні ресурси та підготовлений персонал, які необ-
хідні для впровадження даної системи; 
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•  безперервна підтримка інвентаризації та баз даних для 
гарантування більш точних вихідних даних, вартісних оцінок і 
більш справедливого оподаткування; 

•  процес випробування та перевірки розроблених моделей 
для гарантування змістовності методології (методики) та її засто-
сування. 

 
УДК 658.1 

В.Ю. ФАБІЯНСЬКА, асистент, 
кафедра аудиту та державного контролю, 

Вінницький національний аграрний університет 
 

КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА – ЧИННИК ПІ-
ДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Зважаючи на те, що Україна є енергодефіцитною країною, 

бо забезпечує енергетичні потреби за рахунок власних джерел 
лише наполовину, відповідно немає потреби обговорювати про-
блему актуальності виробництва біопалив в умовах сьогодення, 
адже найкращий приклад нам демонструють більшість країн сві-
ту. Особливо важливим є налагодження власного виробництва 
біопалив для аграрних підприємств, що дозволить вирішити важ-
ливу проблему сезонної нестачі грошових коштів на паливно-
мастильні матеріали а також значно скоротити витрати на них. 
Внутрішньогосподарський контроль як функція управління ви-
робничими витратами на виготовлення біопалива дозволить під-
вищити ефективність його виробництва шляхом економного ви-
трачання всіх видів ресурсів, тим самим покращуючи результати 
господарювання. 

Загальновідомо, що термін "контроль" є широковживаним 
в багатьох сферах людської діяльності (контроль якості, конт-
роль технічного стану тощо), але визначення даного терміну для 
бухгалтерського обліку дається лише в П(С)БО 19 "Об’єднання 
підприємств", в якому вказується, що контроль – вирішальний 
вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підпри-
ємства з метою одержання вигод від його діяльності [1].              
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Залежно від суб’єктів фінансово-господарський контроль в 
Україні поділяється на державний, муніципальний, незалежний і 
контроль власника. В свою чергу, контроль власника поділяється 
на: відомчий (міністерства, відомства, концерни, асоціації, акціо-
нерні виробничі об’єднання) і внутрішньогосподарський (влас-
ники підприємства, бухгалтерська і фінансово-економічна служ-
ба підприємств) [3, с. 14]. 

Отже, зовнішній контроль проводиться спеціально призна-
ченими для цього органами, а внутрішній – самим підприємством 
за ініціативою власників підприємства або його керівництва. На 
нашу думку, найголовнішою відмінністю внутрішнього контро-
лю від зовнішнього є те, що він не тільки надає інформацію кері-
вництву про стан керованої системи, але й впливає на цю систе-
му з метою попередження та виявлення відхилень від запланова-
ного.   

Вважаємо, що основними призначеннями внутрішньогос-
подарського контролю є:   

- збереження активів підприємства; 
- забезпечення законності його діяльності; 
- попередження, виявлення і виправлення помилок; 
- створення інформаційної бази для потреб керівництва. 
З точки зору теорії контролю, система контролю містить 

три взаємопов’язані елементи: суб’єкт контролю, об’єкт контро-
лю та контрольні дії. Об’єктами внутрішньогосподарського кон-
тролю взагалі є все, на що спрямована контрольна діяльність 
(контрольні дії) суб’єктів контролю. Внутрішній контроль охоп-
лює всі активи підприємства, всі види його діяльності, всі стадії 
відтворення. Об’єкти внутрішнього контролю залежать від спе-
цифіки діяльності підприємства, ними можуть бути різні госпо-
дарські операції, діяльність структурних підрозділів підприємст-
ва, діяльність центрів відповідальності.  

Місцями виникнення витрат, а отже, об’єктами контролю 
при виробництві біодизельного палива є: 

1) галузь рослинництва, де вирощується сировина (ріпак), з 
якої виготовляється біодизель;  

2) підсобне промислове виробництво біопалива [4, с. 174].        
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На кожному етапі даного технологічного процесу виника-
ють витрати, контроль за якими дозволить значно збільшити 
ефективність витрачання ресурсів, знижуючи тим самим собівар-
тість виробленої продукції, що є надзвичайно актуальним при 
виробництві біопалива. Внутрішньогосподарський контроль за 
виробництвом біопалива  пропонуємо класифікувати таким чи-
ном (табл. 1). 

Таблиця 1 
Класифікація внутрішньогосподарського контролю  

за виробництвом біопалива 
№ п/п Ознака Види контролю 

1. За часом здійснення - попередній; 
- поточний; 
- наступний. 

2. За технологічними процеса-
ми 

- контроль за витратами на виро-
щування сировини (ріпаку, со-
няшнику, сої) та виходом готової 
продукції; 
- контроль за витратами на виро-
бництво рослинної олії та вихо-
дом готової олії і побічної проду-
кції; 
- контроль за виготовленням 
РМЕ (ріпаково-метилового ефі-
ру); 
- контроль за змішуванням біоди-
зелю з традиційним дизпаливом. 

3. За статтями та елементами 
витрат  

- контроль за статтями витрат; 
- контроль за елементами витрат.  

4 За суб’єктами контролю за 
виробництвом біопалива 

- бухгалтерський контроль; 
- технологічний контроль; 
- самоконтроль; 
- лабораторний контроль: 1) ла-
бораторний аналіз олійного на-
сіння (ріпаку, соняшнику, сої); 2) 
лабораторний аналіз рослинної 
олії; 3) лабораторний аналіз РМЕ 
(ріпаково-метилового ефіру); 
- адміністративний контроль. 

5. За методом проведення кон-
тролю 

- документальний; 
- фактичний; 
- комбінований. 
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Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" [2] відповідальність за органі-
зацію внутрішньогосподарського контролю покладається на ке-
рівника підприємства. Відповідно він повинен визначити коло 
суб’єктів контролю, повноваження яких закріплюються посадо-
вими інструкціями. Діяльність контрольного органу, чи контро-
люючих осіб має здійснюватись на підприємстві відповідно до 
Статуту підприємства а також Положення про організацію внут-
рішньогосподарського контролю на підприємстві.  

Отже, здійснена класифікація внутрішньогосподарського 
контролю за виробництвом біопалива дозволяє створити ефекти-
вну контрольну систему, здатну управляти витратами в процесі 
виробництва біопалива, враховуючи технологічні особливості 
його виробництва. 
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