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ВСТУП 
 
 
Основним орієнтиром та завданням розвитку 

бухгалтерського обліку в інформаційну епоху є підвищення його 
соціально-економічної значимості. Це обумовлено тим, що 
бухгалтерський облік є унікальним інститутом, що завдяки збору, 
опрацюванню та інтерпретації для користувачів інформацію про 
факти і явища життєдіяльності суб’єктів господарювання, 
забезпечує порозуміння й керованість у соціально-економічному 
середовищі на різних його рівнях. 

Проте, ефективність бухгалтерського обліку як соціально-
економічного інституту залежить від адаптованості його 
методології до положень економічних теорій, які визначають 
закономірності розвитку суспільних відносин. Йдеться про 
необхідність узгодження теоретико-методологічного базису 
бухгалтерського обліку з теоретичним пластом економічних 
теорій, які прийнятті суспільством. 

Усвідомлення необхідності встановлення балансу між 
задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів 
майбутніх поколінь, привело до пошуку альтернатив парадигмі 
економічного зростання, яка ігнорує екологічну небезпеку від 
розвитку за екстенсивною моделлю. Відтак, з однієї сторони в 
кінці ХХ століття зародилась Концепція сталого розвитку, а з 
іншої – вчені все частіше почали звертатись до фізіократичних 
ідей на сучасному етапі розвитку економічної думки. 

Зміна вектору розвитку економічної думки призвела до 
необхідності оновлення теорії та методології бухгалтерського 
обліку. Склад об’єктів обліку доповнили біологічні активи, 
об’єкти інтелектуальної власності. Все частіше в дослідженнях 
стало підніматись питання посилення націленості облікової 
інформації на задоволення запитів щодо оцінки соціальних та 
екологічних параметрів господарської діяльності. Розгорнулась 
дискусія довкола розширення показників звітності та більш 
ширшого використання натуральних, енергетичних вимірників в 
обліку. В наукових дослідженнях, присвячених удосконаленню 
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облікового забезпечення діяльності в аграрній сфері, основою для 
визначення й обґрунтування завдань і об’єктів бухгалтерського 
обліку стали положення Концепції сталого розвитку та 
фізіократичного вчення. 

Метою даної монографії є формування цілісного бачення 
фізіократичної доктрини розвитку бухгалтерського обліку 
завдяки розкриттю зв’язку між економічним вченням фізіократів 
та ідентифікацією предмета й об’єктів бухгалтерського обліку 
сільськогосподарської діяльності. 

Монографія є проміжним підсумком проведених наукових 
досліджень відділу методології обліку та аудиту Національного 
наукового центру «Інститут аграрної економіки», що обґрунтовує 
необхідність побудови обліку сільськогосподарської діяльності 
на фізико-економічних засадах, адже бухгалтерська інформація, 
що не враховує природничий характер господарського життя не 
лише не допомагає нам зрозуміти економічні процеси, а 
породжує нечувані помилки та економічні викривлення. 
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Розділ І 
РОЛЬ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ  

В РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОБЛІКОВОЇ НАУКИ 
 

1.1. Основні ідеї фізіократичної теорії 
 
Пошук шляхів ефективного розвитку національних 

економік і суспільства в цілому спонукає вчених XXI століття 
знову звертатися до ключових постулатів економічного вчення їх 
попередників. В цьому аспекті перегляд надбання наукової 
школи фізіократів та нова інтерпретація основоположних ідей 
теорії фізичної економії в наш час, як вважає П.Н. Клюкін, 
зумовлені необхідністю діагностики стану сучасного суспільства 
як живого організму на основі формування нової схеми, яка була 
б подібна «Економічній таблиці» Ф. Кене [64, с. 42]. 

Фізіократія (фр. physiocrates , від др.-грец. φύσις - природа і 
κράτος – сила, влада, панування, тобто «панування природи») - 
французька школа економістів другої половини XVIII ст., 
заснована близько 1750 року Франсуа Кене. 

Термін «фізіократи» почав вживатися лише в XIX ст. У свій 
час Ф. Кене та його учні називали себе «економістами», а своє 
вчення – «політичною економією». Назву «фізіократія» ввів 
перший видавець творів Ф. Кене – Дюпон де Немур з огляду на 
те, що єдиним самостійним чинником виробництва ця наукова 
школа вважала ґрунт, природу.  

Появі фізіократії як наукової течії економічної думки 
передував так званий меркантилізм, який був швидше системою 
економічної політики, ніж політико-економічною теорією: 
меркантилісти не сформували повноцінної наукової доктрини – 
вона склалася у вигляді доктрини протекціонізму лише в XIX ст. 
Відтак, саме фізіократи можуть вважатися справжніми 
засновниками політичної економії, тим більше, що вони справили 
великий вплив і на вчення А. Сміта. Фізіократи першими 
проголосили принцип, що в господарському житті суспільства 
панує відомий природний порядок і, що наука може й повинна 
його відкрити та сформулювати. Варто тільки, думали вони, 
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дізнатися, які закони управляють явищами економічного життя – 
і цього буде абсолютно достатньо для створення повної теорії 
виробництва та розподілу багатств. Звідси їх дедуктивний метод, 
дуже схожий із методом А. Сміта та інших представників 
«класичної школи » політичної економії . 

Довкола визначення місця цієї наукової школи в історії 
становлення політичної економії та світової економічної думки 
вже декілька століть точаться дискусії. Англійські, а також 
німецькі й російські історики політичної економії вважають 
родоначальником цієї науки шотландського економіста Адама 
Сміта (1723-1790), але французькі та ряд інших істориків бачать 
її початок у вченні фізіократів, які створили першу систематичну 
теорію політичної економії. 

Питання залежності А. Сміта від фізіократії має довгу 
історію. Відомо, що Адам Сміт брав участь в гуртку фізіократів і 
збирався присвятити Франсуа Кене свою головну роботу 
«Багатство народів», але змінив свій намір після смерті 
французького вченого, що сталася незадовго до публікації. На 
думку окремих дослідників це вказує на зв’язок основних 
положень А. Сміта з вченням Франсуа Кене та фізіократів.  

Вірний прихильних вчення фізіократів П’єр Самюель 
Дюпон де Немур одного разу досить необачно заявив, що головні 
ідеї «Багатства народів» А. Сміта запозичені у Тюрго. Проте, в 
ІІ пол. ХІХ ст. професор Кеннан дослідивши глазговські лекції 
Сміта довів, що багато основних теоретичних ідей А. Сміта 
виникло ще до його поїздки у Францію і до розквіту фізіократії 
[165, с. 888]. 

Як вважає А.В. Анікін, ще не знаючи хронології робіт 
Сміта, К. Маркс показав справжнє співвідношення системи 
фізіократів і А. Сміта (особливо в перших главах «Теорії 
додаткової вартості»). При цьому існують області, в яких 
фізіократи стояли вище, ніж Сміт. Це зокрема стосується 
геніальних ідей Ф. Кене стосовно механізму капіталістичного 
відтворення [165, с. 888]. 

На наш погляд, одночасний розвиток наукових досліджень 
обох вчених, не дає можливості безапеляційно стверджувати, чиї 
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ідеї зародилися раніше і стали базисом для розвитку політичної 
економії. В той же час, ескізи та начерки фізіократів, як їх описує 
А.В. Анікін в порівнянні з більшим і детальніше обробленим 
полотном – ідеями А. Сміта, на наш погляд, можна розглядати як 
зародкове зерно, яке є джерелом, опорним базисом розвитку 
величезного «дерева економічної науки». В цьому аспекті 
порівняння вагомості та першочерговості появи вчення Кене і 
Сміта втрачає доцільність, виходячи із специфічної ролі цих обох 
елементів у формуванні єдиного цілого – сучасної економічної 
думки.  

Засновником та лідером школи фізіократів був Франсуа 
Кене (1694-1774). Він заклав підвалини учення фізіократів, 
сформулював його теоретичні засади та економічну програму.  

Ф. Кене був вихідцем з сім’ї землеробів, однак сферою його 
професійних інтересів стала медицина, яку почав вивчати у 
1710 році. В 1718 році він отримав ступінь доктора хірургії та 
став головним лікарем лікарні в містечку Мант. В 1737 році 
Ф. Кене отримав професорський ступінь і став постійним 
секретарем хірургічної академії. Як лікар мадам де Помпадур, він 
отримав доступ до двору і в 1752 році став лейб-лікарем короля 
Франції Людовика XV. 

До економічних досліджень Ф. Кене приступив вже на 
схилі років. Перші його праці з економічних питань – статті 
«Фермери» (1756) та «Зерно» (1757) були опубліковані в 
«Енциклопедії» Дідро. 

У своїх творах Ф. Кене рішуче засуджує погляди 
меркантилістів на економічні проблеми, що, по суті, було 
відображенням незадовільного стану сільського господарства, до 
якого призвів так званий «кольбертизм» часів короля Людовіка 
XIV. Це відзначав і А. Сміт, характеризуючи фізіократію як 
реакцію на меркантилістичну політику Жана Батиста Кольбера 
[42, с. 56].  

Головні основи фізіократичної теорії як політико-
економічного вчення викладені засновником цієї школи, а тому 
цілком достатнє уявлення про них дають праці Ф. Кене.  
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Назва «фізіократи» могла б характеризувати вчення 
Ф. Кене та його учнів в тому відношенні, що вони були 
прихильниками «природного порядку» (ordre naturel) в 
господарському житті суспільства – ідеї, спорідненої поняттям 
природного права або природного закону в раціоналістичному 
сенсі філософії XVIII ст. 

Методологічною платформою економічного дослідження 
Ф. Кене стала розробка ним концепції про природний порядок, 
юридичною основою якого, на його думку, є фізичні та моральні 
закони держави, що охороняють особисту власність особисті 
інтереси і забезпечують відтворення та правильний розподіл благ. 
Ф. Кене вважав, що «дотримання природного порядку 
обов’язкове для всіх людей уже тому, що подане його «природне 
право» визнається світом розуму». За його словами, «сутність 
порядку є такою, що особистий інтерес одного ніколи не може 
бути відділеним від загального інтересу всіх, а це буває при 
пануванні волі. Світ тоді розвивається сам по собі. Бажання 
насолоджуватися дає суспільству рух, який стає постійною 
тенденцією до якомога кращого становища» [42, с. 56-57]. 

Майже всі видатні постаті фізіократичної течії були 
представниками французької аристократії або вищого 
католицького духовенства. Виходячи з цього, фізіократи 
пропагували ідею формування великого господарства: сам 
Ф. Кене вважав цілком нормальним об’єднання посівних земель у 
великі ферми, які перебували б у руках багатих землевласників. 
На його думку, тільки багаті фермери репрезентують силу і 
могутність нації, лише вони можуть дати заняття робочим та 
утримати в селі жителів. При цьому Кене пояснював, що під 
словами «багатий фермер» не слід розуміти працівника, який сам 
оре, а господаря, що має найманих робітників. 

Фермерами являються ті, – писав Ф. Кене, – хто орендує 
землю і робить високопродуктивним сільське господарство, хто 
створює багатства та матеріальні блага, найбільш важливі для 
держави [64, с. 87]. 

Фермер являється більш вигідним для держави і навіть 
тоді, коли він не отримає ніяких доходів від урожаю із-за низької 
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ціни на зерно. Стосовно спекуляцій із ціною зерна, Ф. Кене 
робить слушне застереження: якщо дешевизною зернових 
культур намагаються створити більш сприятливі умови для 
населення міст, для робітників, зайнятих в промисловості, і для 
ремісників, то такі низькі ціни на зернові культури розорять 
сільське господарство, яке є реальним джерелом багатств 
держави [64, с. 108]. 

Виходячи з важливості фермерів для підтримання 
могутності держави та особливостей кредитування даної галузі 
виробництва, Ф. Кене радить уряду нагородити фермерів всякими 
привілеями, тому що в іншому випадку завдяки своєму багатству 
вони можуть взятися за інші заняття. 

Землеробство не має, як торгівля, джерела засобів у 
кредиті. Торговець може зайняти засоби, необхідні для закупівлі 
товарів, або ж він може придбати в кредит, так як ці засоби 
повинні вернутися до нього через нетривалий час разом з 
прибутком і тоді він зможе здійснити виплату боргу. Однак 
землероб не володіє нічим, крім прибутку, який він авансує для 
підвищення культури землеробства, так як затрачені ним засоби 
залишаються вкладеними в його господарство та необхідні для 
його ведення. У зв’язку з цим, він не може здійснити займу з 
умовою повернення його в точно визначений термін, і ті, хто міг 
би надати йому позику, не можуть бути впевнені в надійності 
вкладення своїх коштів. Таким чином, підсумовує Кене, фермери 
повинні бути достатньо багатими самі по собі. Держава повинна 
звернути серйозну увагу на цю обставину і всіляко сприяти 
покращенню становища фермерів, які мають найбільш важливе 
значення для королівства [64, с. 110]. 

У 1758 році Ф. Кене опублікував свій знаменитий твір 
«Економічна таблиця», в якому знайшли відображення основні 
ідеї фізіократії. Досить тривалий період «Економічна таблиця» 
Ф. Кене залишалася незрозумілою, а погляди її автора 
піддавалися жорсткій критиці. Лише через 100 років К. Маркс 
справедливо і об’єктивно оцінив досягнення та помилки в 
економічних поглядах Ф. Кене. На думку автора «Капіталу», 
геніальність Ф. Кене полягає в тому, що незчисленні 
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індивідуальні акти господарської діяльності він став розглядати в 
їх сукупності, в їх цілісності – як відносини між основними 
класами і галузями, – і зробив спробу у цифровому виразі 
охарактеризувати оборот товарів та послуг між виробниками і 
споживачами, між виробничим класом й класом власників [64, 
с. 1001-1002]. 

«Економічна таблиця» Ф. Кене – перша в історії політичної 
економії макроекономічна сітка натуральних (товарних) і 
грошових потоків матеріальних цінностей. Закладені в неї ідеї 
стали зародком майбутніх економічних моделей [64, с. 997]. 

Радянський економіст, академік В.С. Немчінов виділяє 
п’ять ключових ідей «Економічної таблиці» Ф. Кене. Вчений 
пише: «Якщо охарактеризувати таблицю Кене в сучасних 
економічних термінах, то її можна вважати першим досвідом 
макроекономічного аналізу, в якому центральне місце займає 
поняття сукупного суспільного продукту. Це перша ідея Франсуа 
Кене». 

Друга ідея, покладена в основу таблиці, полягає в тому, що 
Ф. Кене зміг побачити в русі національного продукту економічні 
відносини між основними класами: приватними 
землевласниками, фермерами-орендарями, ремісниками і 
торговцями.  

Колосальне значення мала третя ідея Ф. Кене – ідея 
«економічного надлишку». В таблиці було наглядно показано, як 
виникає і розподіляється цей «надлишок». Звичайно, Ф. Кене як 
глава школи фізіократів вважав «економічний надлишок» даром 
природи, і його ідея носила аграрний характер. Однак, як вважає 
В.С. Немчінов, не на цій помилковій стороні ідеї «економічного 
надлишку» слід сьогодні сконцентрувати увагу. Навпаки, 
необхідно підкреслити інше, а саме те, що Франсуа Кене в своїй 
знаменитій «Економічній таблиці» вперше правильно та чітко 
показав сам акт безеквівалентного присвоєння «економічного 
надлишку» класом земельних власників, королем і церквою. 

Зміст четвертої ідеї Ф. Кене полягає в трактуванні 
економічного обороту як процесу циркуляції національного 
багатства і сукупного суспільного продукту. В цьому процесі 
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автор таблиці розрізняв рух доходу і продукту, прирівнюючи 
дохід до чистого продукту. Він також розмежував основні та 
оборотні фонди і виділив різницю в їх обороті, ідентифікуючи 
першопочаткові затрати й щорічні затрати (аванси). 

П’ята ідея, закладена в «Економічну таблицю», – це 
уявлення про потік матеріальних цінностей, що відбувається як в 
процесі виробництва, так і в процесі обороту. Економісти – 
попередники і сучасники Ф. Кене – (політичні арифметики, 
меркантилісти) цікавилися головним чином сумою накопичених 
матеріальних цінностей. Ідея потоку цих цінностей народилася на 
початку ХІХ ст. Отже, в цьому відношенні Ф. Кене також 
випередив своїх сучасників на століття [64, с. 995-997]. 

В своїй головній роботі «Економічна таблиця» Ф. Кене 
провів аналіз суспільного відтворення з позиції встановлення 
певних балансових пропорцій між натуральними (речовими) і 
вартісними елементами суспільного продукту. Фактично, 
поділивши всіх господарюючих економічних суб'єктів Франції 
XVIII ст. на класи: землероби (фермери та сільські наймані 
робітники), власники (землевласники та король) і «безплідний 
клас» (промисловці, купці, ремісники та наймані робітники в 
промисловості), – Кене склав перший варіант схеми-таблиці 
міжгалузевого балансу «витрати-випуск», що є прототипом для 
наступних моделей економічного балансу Л. Вальраса та 
В. Леонтьєва. 

Ідеї Франсуа Кене підтримували та розвивали: Віктор 
Рікеті Мірабо (1715-1789), П’єр Самюель Дюпон де Немур (1739-
1817), Поль П’єр Мерсье де Ла Рів’єр (1720-1793), Жак Клод 
Марі Венсан де Гурне (1712-1759), Анн Робер Жак Тюрго (1727-
1781) та інші. Серед них слід особливо виділити Анна Робера 
Жака Тюрго – відомого державного діяча, оригінального 
французького дослідника, який не лише пропагував ідеї 
фізіократизму, але й розвинув їх, зробивши цілий ряд важливих 
наукових відкриттів. А. Тюрго ввійшов в історію економічної 
думки як один із основоположників економічного лібералізму. 

А. Тюрго виклав учення про цінність, пов’язуючи останню 
зі здатністю речей задовольняти людські потреби. Виходячи із 
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взаємної вигоди обміну, який забезпечує співмірність потреб, 
А. Тюрго стверджував, що цінність є «вираженням міри оцінки, 
яку людина дає різним предметам своїх бажань». 

Вчений здійснив першу в історії економічної думки спробу 
сформулювати закон спадної родючості ґрунтів, згідно з яким 
кожне додаткове вкладення капіталу (праці) у землю пов'язане зі 
зниженням віддачі. 

Поглибивши започатковане фізіократами трактування 
класової структури суспільства, А. Тюрго першим серед своїх 
сучасників поділив виробників (землеробів, промисловців) на 
підприємців, які здійснюють аванси, і найманих робітників, які 
отримують заробітну плату. Розглядаючи ощадливість як основу 
нагромадження капіталів, він писав про те, що поділ суспільства 
на підприємців та найманих робітників розвинувся поступово як 
результат бережливості одних і марнотратства інших. На думку 
французького дослідника, «простий робітник, який володіє тільки 
своїми руками і ремеслом, має лише стільки, за скільки йому 
щастить продати свою працю». 

У своєму розумінні визначення суті та величини заробітної 
плати робітників А. Тюрго не розходиться ні з У. Петті, ні з 
Ф. Кене, вважаючи її результатом «від продажу своєї праці 
іншим» і думаючи, що вона «обмежена необхідним мінімумом 
для його існування, тим, що йому безумовно необхідно для 
підтримки життя». Проте, на відміну від своїх попередників, 
А. Тюрго відносив заробітну плату до елементів, що лежать в 
основі запропонованого ним поняття про «загальну економічну 
рівновагу». Остання, за його словами, встановлюється 
співвідношенням «між цінністю всіх виробів землі, споживанням 
різного роду товарів, різними видами виробів, кількістю зайнятих 
у їх виробництві людей та ціною їх заробітної плати» [192, с. 61]. 

Зростанню популярності ідей фізіократів у 60-ті роки 
XVIII ст. значною мірою сприяли реформаторські стремління 
Людовика XV та його міністрів, які у період з 1764-1771 років 
провели послідовну лібералізацію торгівлі зерном і внесли деякі 
зміни в оподаткування. Водночас, супротив реформам та 
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труднощі реалізації цієї непопулярної політики сприяли 
послабленню позицій школи фізіократів.  

Після появи «Багатства народів» А. Сміта школа Франсуа 
Кене прийшла в повний занепад, хоча у неї були ще прихильники 
навіть у XIX ст. Зокрема, П'єр Самюель Дюпон де Немур до самої 
своєї смерті (1817) залишався вірним прихильником 
фізіократичних ідей, а в 30-х роках їх пропагував Ж.М. Дютан та 
інші.  

Як пише М. Руденко, фізіократів спочатку розуміли, а 
згодом розуміти перестали. Поступово їхня теорія відійшла на 
другий план. Далеко не всі люди здатні думати глобально і, тим 
більше, космічними масштабами. Видимість закриває від них 
об’єктивну реальність [158, с. 86].  

В той же час, фізіократичне вчення стало одним із головних 
об’єктів досліджень К. Маркса, який ставить їхню наукову школу 
вище від усіх інших. 

У своїй праці «Капітал» К. Маркс досить часто говорить 
про фізіократів (в примітках) зі співчуттям; одна лише кількість 
цитат вказує на те, як він високо ставив цих попередників 
класичної школи. В окремих випадках К. Маркс навіть знаходив 
розуміння тих чи інших питань більш глибоким і більш 
послідовним у працях фізіократів, ніж у вченні А. Сміта. Як пише 
К. Маркс, істотна заслуга фізіократів, і насамперед Ф. Кене, 
полягає в тому, що «... вони в межах буржуазного кругозору дали 
аналіз капіталу. Ця заслуга і робить їх справжніми батьками 
сучасної політичної економії» [159, с. 292]. 

Ідеї фізіократів знайшли досить багато прихильників за 
межами Франції, набули нової інтерпретації та сьогодні 
продовжують еволюціонувати в руслі нових економічних течій.  

Особливо багато послідовників фізіократів було у 
Німеччині. В XVIII ст. найвидатнішим представником школи 
фізіократів у Німеччині був економіст Йоганн Август Шлеттвейн 
(1731-1802). У 1763 році маркграф Карл-Фрідріх Баденський, 
задумавши ряд реформ в дусі вчення фізіократів, запросив 
Й. Шлеттвейна взяти участь в організації своїх різних 
економічних проектів. За планами Шлеттвейна в трьох німецьких 
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містах було введено так званий «природний порядок», суть якого 
полягала в тому, що всі різноманітні податі та збори 
замінювалися одним – податком з чистого доходу із землі, а 
торгівля звільнялася від існуючих у той час різних утисків і 
заборон. Введений порядок діяв понад 20 років [191]. 

Йоганн Август Шлеттвейн, вважаючи головним джерелом 
багатства природу і землю, певною мірою визнає продуктивність 
праці, за звільнення якої від утисків феодального ладу він гаряче 
ратував; в такій же мірі він відстоював і свободу торгівлі. За 
вдачею Шлеттвейн був великим ідеалістом, твердо і гаряче вірив 
у можливість досягнення загального благополуччя всіх класів 
населення в державі за допомогою правильної організації 
експлуатації природних багатств країни, вільного їх обігу та 
обміну. 

В теоретичному аспекті німецькі фізіократи нічого не 
додали до вчення французьких однодумців. Варто зазначити, що 
в Німеччині навіть в XIX ст. зустрічалися прихильники 
фізіократії. Зокрема, в 1819 році Фрідріх Шмальц у другому 
виданні своєї «Енциклопедії камеральних наук» продовжує 
називати себе фізіократом. Послідовником і втілювачем ідей 
фізіократів був також відомий німецький вчений, агроном, 
ґрунтознавець Альбрехт Данієль Теер (1752-1828). 

Частково вчення фізіократів вплинуло і на деяких 
італійських меркантилістів, серед яких Фердинанд Паолетті 
(1717-1801), Гаетано Філанджіері (1752-1788) та інші. 
В практичному аспекті вплив фізіократичної доктрини 
позначився на реформах Леопольда ІІ великого герцога Тоскани. 

Фізіократи знайшли послідовників також і в Швеції. З двох 
політичних партій (капелюхів і шапок), які боролися тут за владу 
в середині ΧVΙΙΙ ст., одна (шапки) стояла на стороні переважного 
покровительства сільському господарству. З кінця 50-х років у 
шведській літературі велася жвава полеміка про заходи, які могли 
б сприяти розвитку землеробства і хлібної торгівлі. Відтак 
шведські публіцисти стали прислухатися до того, що писалося у 
Франції. Під впливом праці Оноре Габрієля Мірабо «Друг 
людей» Шеффер в 1759 році написав твір «Думки про вплив вдач 
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на кількість населення», яким у Швеції розпочинається 
пропагування фізіократичних ідей. Через декілька років Олаф 
Рунеберг в своєму творі розкрив положення про те, що вільна 
конкуренція є життєвим принципом торгівлі [191]. 

Одним із найяскравіших шведських фізіократів був 
Андреас Хіденіус (1729-1803) – автор мемуарів про причини 
еміграції та заходи щодо її припинення, міркувань про «джерела 
бідності держави» та інших творів, виданих в шістдесятих роках 
XVIII ст. Андреас Хіденіус виступав борцем за визвольні ідеї в 
політичному і громадському житті та мав досить значне число 
послідовників. 

У Польщі поширення фізіократичних ідей зумовило те, що 
землеробство було майже єдиним заняттям польського 
населення, серед якого ще в XVI ст. було чимало прихильників 
вільної торгівлі хлібом. З іншого боку, знатні поляки в XVIII ст. 
дуже охоче зближувалися з представниками французької 
філософської та наукової думки. Абат Бодо і Дюпон де Немур 
самі один час жили в Польщі та були близькі до деяких 
магнатських родин. Головними представниками фізіократії в 
Польщі були: краківський професор природного права Антон 
Поплавський, ортодоксальний фізіократ, автор «Збірника деяких 
політичних матерій» (1774); віленський професор того ж 
предмета Ієронім Стройновський, який вже випробував на собі 
вплив А. Сміта, як це випливає з його «Вчення про природне і 
політичне право та про політичну економію» (1785); політичний 
діяч кінця XVIII ст. Валеріан Стройновський, найвідоміший 
серед польських фізіократів, автор твору «Загальнонаціональна 
економіка» (1816). Фізіократія справила в Польщі значний вплив 
на деяких політичних реформаторів другої половини XVIII ст. 
Зокрема, на Станіслава Сташіца (1755-1826), польського 
філософа, вченого і мецената та Гуго Коллонтая (1750-1812), 
суспільно-політичного діяча польського Просвітництва, а також 
на численних, здебільшого анонімних авторів брошур про 
селянське питання і про інші злободенні проблеми падаючої Речі 
Посполитої [191]. 
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В Росії чистих представників фізіократичної теорії не було, 
але вплив прикладних висновків їх вчення був відчутний в 
першій половині царювання Катерини II. Слід сказати, що ідеї 
фізіократів поширювалися у Росії через французьку 
просвітницьку літературу: цариця Катерина могла познайомитися 
з ними у творах Вольтера та Енциклопедії. У Наказі Катерини II в 
якому були сформульовані основні принципи державної політики 
і правової системи, відлунням фізіократичних ідей є звеличення 
землеробства над промисловістю й торгівлею та погляд на 
свободу торгівлі. Проте, ці думки обкладені застереженнями та 
обмеженнями. Попри це, з перших років царювання Катерини ІІ 
скасовуються привілеї, надані фабрикам в попередні часи, 
ліквідовуються монополії на будівництво фабрик того чи іншого 
роду, в тому числі і казенних, скасовуються пільги від різних 
повинностей; в завершення такої політики, маніфестом 17-го 
березня 1775 року встановлюється принцип вільної конкуренції, 
знищується концесійний порядок влаштування промислових 
закладів і система спеціальних зборів з фабрик та заводів.  

Врешті-решт, інтерес оточуючих імператрицю осіб до 
фізіократичного вчення виражається в створенні, за зразком 
європейських установ, заснованих прихильниками фізіократів, 
Вільного економічного товариства (1765). На питання, 
поставлене Товариством за бажанням імператриці на здобуття 
премії, – про власність селян, було надіслано декілька відповідей, 
написаних у дусі фізіократів, які були схвалені Товариством. За 
участі князя Д.А. Голіцина, російського посла в Парижі, який 
переписувався у 60-х роках з Катериною ІІ з приводу селянського 
питання, за рекомендацією Дідро у Росію був направлений 
представник школи фізіократів – Мерсьє де ла Рів'єр. 
Французький гість неприємно вразив імператрицю своєю 
зарозумілістю і занадто високим уявленням про ту роль, яку він 
готував собі в Росії як законодавець. Після 8-місячного 
перебування в Петербурзі (1767-68) він був відісланий назад до 
Франції, з цього ж часу відбувається зміна ставлення Катерини ІІ 
до фізіократів. У своїй приватній переписці цариця скаржиться 
(середина 70-х років), що економісти осаджують її нав'язливими 
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порадами, обзиває їх «крикунами» та не пропускає нагоди 
посміятися над ними. Як наслідок, у 80-х роках політика 
Катерини ІІ щодо торгівлі та промисловості остаточно 
змінюється в дусі, протилежному принципам фізіократів [191]. 

В Росії ідеї фізіократів як відоме політико-економічне 
вчення не мали помітного впливу на розвиток суспільства, яке 
зайняте політичними і філософськими ідеями, мало звертало 
уваги на політичну економію. Коли такий інтерес з'явився на 
початку XIX ст. в політичній економії вже панували ідеї Адама 
Сміта, які проникли і до Росії. 

Хоча ідеї фізіократів не набули значного поширення в 
порівнянні з вченням класичної школи політичної економії, 
метод «Економічної таблиці» Ф. Кене отримав подальший 
розвиток в дослідженнях французького економіста, лідера 
лозаннської школи маржиналізму Леона Марі Еспрі Вальраса 
(1834-1910), відомого українського економіста, суспільно-
політичного діяча М.І. Туган-Барановского (1865-1919), 
американського економіста російського походження, творця 
теорії міжгалузевого аналізу, лауреата Нобелівської премії з 
економіки 1973 року «за розвиток методу «витрати – випуск» і за 
його застосування до важливих економічних проблем» 
В.В. Леонтьєва (1905-1999).  

В наш час напрям економічної думки під назвою «фізична 
економіка» розвиває американський економіст і політичний 
активіст Ліндон Ларуш (народився 8 серпня 1922 року), який 
разом зі своїми прихильниками вважає, що переосмислив заново 
фундаментальні основи школи фізіократів із врахуванням 
досягнень сучасної науки, включаючи праці українських вчених 
С.А. Подолинського та В.І. Вернадського, які сформували 
українську школу фізичної економії. 

Спільним між фізичною економією українських мислителів 
та фізичною економікою Ларуша є те, що як Л. Ларуш, так і 
С. Подолинський визнає джерелом реального економічного 
зростання – підвищення продуктивної сили людської праці в 
розрахунку на душу населення. І, як підкреслював 
С. Подолинський, а пізніше й В. Вернадський, здатність людини 
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постійно все більше інтенсифікувати енергетичні потоки тісно 
пов’язана з її духовним розвитком.  

Українська гілка фізіократичної теорії під назвою «фізична 
економія» має потужне представництво вчених і мислителів, а 
також цілу плеяду їх сучасних послідовників. Розгляду 
досліджень та концептуальних ідей цих вчених присвячено 
наступний підрозділ даної монографії. 

 
 

1.2. Вітчизняна наукова школа фізичної економії 
 
Хоча у Франції школа Франсуа Кене проіснувала лише 20 

років, проте специфічна течія в рамках класичної політичної 
економії поширилася майже по всій Європі, особливо в країнах з 
переважанням аграрної економіки. Тенденція поширення 
фізіократичних ідей зумовлена поглядами їх представників щодо 
ролі та значення землі й сільськогосподарського виробництва в 
забезпеченні могутності держави. Ф. Кене вважав, що земля є 
головним економічним ресурсом, який може забезпечити 
незалежність землеробських націй: «Нація, яка має в своєму 
розпорядженні земельну власність, що забезпечує їй можливість 
торгівлі продуктами свого землеробства, а в зв’язку з цим і 
можливість внутрішньої торгівлі виробами промисловості, 
являється цілком незалежною від інших націй. Вона веде 
торгівлю з цими націями тільки для того, щоб підтримати, 
полегшити і розширити свою зовнішню торгівлю, і вона повинна 
настільки, наскільки це можливо для збереження своєї 
незалежності та своїх переваг у взаємній торгівлі, не купляти у 
цих націй нічого, крім предметів розкоші, а продавати їм 
предмети першої необхідності» [64, с. 173]. 

У своїх працях Ф. Кене вказував, що джерелом багатства є 
виробництво, а тому досліджував не сферу обігу, а сферу 
виробництва, обмежившись лише сільським господарством. Його 
послідовники не підтримували думки, що природні ресурси 
володарюють над людьми, проте вважали, що вони є 
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важливішими, ніж капітал, адже капітал власне й утворюється із 
землі.  

Безперечно, ідеї фізіократів не могли залишити байдужими 
українських вчених, які справедливо оцінили роль України як 
європейської житниці. Володіючи значним природо-ресурсним 
потенціалом та третиною світових чорноземів наша країна, згідно 
фізіократичного вчення, мала б стати могутньою державою та 
забезпечити гідне життя своєму населенню. Відтак, ідеї 
фізіократів знайшли свій подальший розвиток в працях відомих 
українських мислителів: С.А. Подолинського, В.І. Вернадського, 
М.Д. Руденка, що призвело до формування так знаної української 
школи фізичної економії. 

Фізична економія – це комплекс ідей, концепцій і 
відповідних методологічних засад, які у розвитку економіки 
надають пріоритет природним законам. Теоретичною 
платформою для формування фізичної економії стало вчення 
фізіократів.  

Французький економіст, лауреат Нобелівської премії з 
економіки Моріс Аллє (1911–2010), займаючись водночас 
теоретичними дослідженнями у фізиці, намагався довести, що 
істинне для фізики є також істинним для економічних наук. 
Зокрема, в теоремі еквівалентності він стверджував, що всяка 
рівноважна ситуація ринкової економіки є ситуацією 
максимальної ефективності і навпаки. Проте сумнівною є його 
теза, що науковий аналіз економічних явищ доводить існування 
таких же вражаючих закономірностей, як і у фізичних науках, 
оскільки при цьому не враховується специфіка економічних та 
соціальних законів і закономірностей.  

Таким чином, назва «фізична економія» виникла в 
результаті доведення впливу законів природи на перебіг процесів 
в економіці. Фізична економія є альтернативою політичній 
економії та ідеології лібералізму, які теоретично обґрунтовують 
«хижацький» капіталізм, що породжує шалену гонку споживання, 
а значить, шахрайство з приватною власністю, кричуще майнове 
розшарування населення. 
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Українська наукова школа фізичної економії – школа, 
представники якої намагаються довести пріоритетність законів 
природи в економічному житті та фізичної економії як основної 
складової економічних знань. Ці ідеї різною мірою намагались 
обґрунтувати С. Подолинський, В. Вернадський, а розпочався їх 
розвиток з вчення фізіократів. 

Основи української школи фізичної економії заклав Сергій 
Подолинський (1850-1891) – громадський і політичний діяч, 
лікар, соціолог, економіст, публіцист, член «Женевського 
гуртка».  

Випускник природничого відділення фізико-математичного 
факультету Київського університету С. Подолинський у 
1871 році виїздить за кордон, де працює та зростає професійно. За 
посередництва П. Лаврова у 1872 році в Лондоні 
С. Подолинський зустрічається з К. Марксом і Ф. Енгельсом. 

У 1876 році він захищає у Бреславському університеті 
дисертацію на здобуття ступеня доктора медицини, а в 1877 році, 
одружившись, остаточно виїздить за кордон і оселяється у 
Франції у місті Монпельє, де багато та плідно працює [178, с. 52]. 

Вчений опублікував понад 70 праць, проте світову славу, 
що запізнилася більш як на 100 років, йому принесла досить 
велика стаття «Праця людини та її відношення до розподілу 
енергії», опублікована у журналі «Слово» (1880). Протягом 1880-
1883 pоків її варіанти було надруковано у двох французьких, 
двох німецьких та одному італійському періодичних виданнях. 
Цим дослідженням С. Подолинський здійснив прорив у світовій 
науці про розвиток суспільства, заклавши основи нового підходу 
до аналізу розвитку людства та пов'язавши його із збереженням і 
нагромадженням енергії [178, с. 52].  

Головною ідеєю вчення С. Подолинського були «спроби 
узгодити додаткову працю з фізичними теоріями», а 
найважливішим важелем впливу людини на енергетичні потоки 
він вважав відношення людської праці до розподілу енергії. 
Першим типом такого впливу, на думку вченого, є сприятливе 
ставлення, завдяки якому відбувається збільшення енергії на 
земній поверхні; другим типом – несприятливе, внаслідок якого 



23 

відбувається розкрадання енергії (під час війн, виробництва 
предметів розкоші, непродуктивного споживання та ін.).  

М. Руденко характеризує отриманий С. Подолинським 
науковий результат наступним чином: «Досить об’єднати 
відкриття Кене з відкриттям Майєра – і ми легко дістанемо те, що 
дістав С. Подолинський», який, – продовжує дослідник, – «дав 
справжнє наукове пояснення додаткової вартості: це додаткова 
енергія Сонця!..» [158, с. 294] 

Свою статтю «Праця людини та її відношення до розподілу 
енергії» С. Подолинський надіслав К. Марксу, зазначивши, що до 
її написання його спонукав «Капітал», і що він зробив спробу 
погодити додаткову працю з пануючими фізичними теоріями. 
Однак, К. Маркс, вважаючи компетентнішим в цьому питанні 
Ф. Енгельса, передав останньому результати дослідження 
Подолинського. Попри схвальну оцінку та визнання цінності 
відкриття С. Подолинського, Ф. Енгельс вказав на нібито 
помилковість висновків зроблених українським вченим.  

Як вважає В.О. Шевчук, заперечення Ф. Енгельса 
базувалося на відкиданні основного з огляду на тимчасову 
відсутність похідного: адже відкриття українського вченого 
Ф. Енгельс назвав помилковим з обставин тогочасної відсутності 
адекватної облікової методології та інструментарію підрахунку 
енергетичних процесів. Тим не менш, зроблена Ф. Енгельсом 
оцінка стали вироком для С. Подолинського, життя якого 
невдовзі обірвалося, а ідеї – проігнорованими, так і для його 
Батьківщини та людства загалом [157, с. 694]. 

Одним з проявів кризи в економічній думці є її відрив від 
природних законів, тобто нехтування необхідністю враховувати 
природні закономірності економічного буття. Це негативно 
позначається на діяльності господарських систем, спричиняє 
загрозливе розгортання екологічної кризи. Традиційні підходи до 
економіки також зумовлюють соціальну й економічну кризи в 
окремих країнах і у світовому господарстві. Крім того, такі 
підходи ставлять під загрозу наявність джерел відтворюваних і 
невідтворюваних ресурсів для прийдешніх поколінь [178, с. 62]. 
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Рекомендації щодо вирішення цих проблем пропонує 
С. Подолинський. Російські вчені О.Л. Кузнецов, П.Г. Кузнецов 
та Б.Е. Большаков пишуть, що саме C. Подолинський одним з 
перших дав «природничо-наукову відповідь на питання «про 
рушійну силу неубуваючого зростання можливостей людини»» 
[74, с. 26]. Йдеться про загальну енергетичну теорію, про нове 
природничо-наукове визначення праці та її ролі у збереженні й 
нагромадженні сонячної енергії як єдиного джерела не тільки 
збагачення людства, а життя взагалі. 

Аналізуючи природні закони збереження і перетворення 
енергії на землі, С. Подолинський вважає, що «можливість більш 
вигідного розподілення цієї енергії знаходиться, до певної міри, в 
руках самої людини» [64, с. 1102]. В своїй статті вчений наводить 
декілька прикладів із сільськогосподарської статистики Франції, 
які ясно показують вплив, який чинить праця на збільшення 
накопичення енергії на землі. На питання: «Звідки береться 
надлишок енергії?» - на думку С. Подолинського, можлива лише 
одна відповідь: «Із праці людини і домашніх тварин». В цьому 
випадку під працею він розуміє «таке споживання механічної та 
психологічної роботи, накопиченої в організмі, яке має 
результатом збільшення кількості перетворювальної енергії на 
земній поверхні» [64, с. 1119]. В руслі дослідження українського 
мислителя таке збільшення кількості перетворювальної енергії 
тобто її надлишок виступає додатковим продуктом. Як зазначає 
В.С. Чесноков, С. Подолинський «вперше у світовій науці ввів у 
практику економічних розрахунків облік потоку сонячної енергії 
при визначенні величини додаткового продукту в натуральному 
вираженні» [180]. 

Найяскравіше продуктивний характер праці проявляється в 
сільському господарстві. Саме в цій галузі «справедливість 
нашого визначення праці (тобто запропонованого 
С. Подолинським – авт.) вже не приховується різними побічними 
обставинами, ясно виступає на перший план». Вчений наводить 
приклад використання десятини землі в дикому степу, яка без 
втручання людини щороку дає відому кількість лише поживного 
матеріалу. Після прикладення людської праці продуктивність 
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десятини землі зростає в десять, двадцять і більше разів. 
«Звичайно, людина не створює матерію, не створює вона і 
енергію. Матерія вже сповна знаходилася в нашій десятині землі, 
в посіяному зерні, в атмосфері; вся енергія сповна отримана від 
Сонця, і не в більшій кількості ніж раніше. Проте завдяки 
прикладенню людської праці десятина землі могла зберегти в 
матерії покриваючій її рослинності в десять або двадцять раз 
більше енергії ніж раніше». С. Подолинський робить 
застереження, що не варто думати, ніби людина тільки сприяє 
виснаженню землі, витрачаючи енергію, яка була вже накопичена 
у нашій десятині раніше. На його думку, таке твердження є 
несправедливим через те, що «землеробство виснажує ґрунт лише 
тоді, коли воно ведеться безрозсудно, хижацьким способом. 
Навпаки, при удосконаленому господарстві земля дає найбільші 
врожаї саме там, де землеробство існує вже дуже давно. Ось чому 
ми вважаємо, що вправі сказати, що правильне землеробство є 
найкращим представником корисної праці, тобто роботи, яка 
збільшує збереження сонячної енергії на земній поверхні» [64, 
с. 1125-1126].  

Ф. Кене також поділяв думку щодо продуктивного 
характеру праці в створенні додаткового продукту у сільському 
господарстві. «Доходи є продуктом землі та людини. Без 
докладання праці землі не представляють ніякої цінності» [64, 
с. 151]. 

Розбираючи різноманітні види праці та їх відношення до 
розподілення енергії, С. Подолинський робить висновок, що інші 
види праці (розумова праця, мистецтво) теж можуть бути 
корисними, виходячи з того, ведуть вони до нагромадження, чи 
до розсіювання енергії. 

Роблячи висновок, що різні види енергії, далеко не з 
однаковою легкістю перетворюються з одного в інший, 
С. Подолинський припускає, що удосконалення людського життя 
повинно полягати, головним чином, в кількісному збільшенні 
енергетичного бюджету кожної людини.  

Ідеї С. Подолинського про енергетику життя висловлені 
ним близько 130 років тому, на той час не здобули сприйняття, 
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вони виявились мало відомими науковій громадськості. У 
С. Подолинського не було учнів. Проте тепер у нього багато 
послідовників, а теоретичні засади його вчення становлять один 
із провідних напрямів наукових досліджень з проблем суспільно-
економічного розвитку [71, с. 91].  

Як фундатор української школи фізичної економії 
С. Подолинський заклав її теоретичні засади, які будуються на 
енергетичній теорії суспільного розвитку і лежать у площині не 
лише економічної та філософської думки, але й інших багатьох 
наук. 

Як пише В.О. Шевчук, насамперед, українець 
С. Подолинський є тим подвижником у світовій науці, який 
продовжив «естафету» фізичної економії, розвинувши та 
піднісши її на принципово новий рівень. І якщо Ф. Кене та його 
однодумці доводили, що одержуваний людьми додатковий 
продукт породжується лише землею, то С. Подолинський пішов 
значно далі фізіократів у своїх висновках, залучаючи сучасні 
йому наукові результати. Він виводив ці висновки із досліджень 
фотосинтезу – природного процесу, завдяки якому досягається 
приріст органічної речовини на поверхні Землі [157, с. 694]. 

С. Подолинський переконливо довів, що людина здатна 
своєю працею нагромаджувати енергію, необхідну для 
задоволення сучасних і майбутніх потреб. Згодом цю ідею 
стосовно рослинного світу проголосив В. Вернадський, який у 
праці «Біосфера» (1926) один із параграфів називає «Енергія 
живої речовини і принцип Карно» [71, с. 94]. Слід відмітити, що 
саме С. Подолинський, обрахувавши баланс енергії для планети 
Земля, показав залежність ноосфери від джерел енергії та їхній 
культурний вплив на формування економіки і соціуму Землі. Цим 
він дав поштовх і підґрунтя працям В.І. Вернадського.  

Відкриття академіка Володимира Вернадського (1863-1945) 
– справжнього патріота України, видатного вченого-
природознавця, засновника геохімії, біогеохімії та радіогеології, 
одного з найяскравіших представників української школи 
фізичної економії зробили його відомим світовій науковій 
спільноті.  
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В.І. Вернадський збагатив науку саме глибокими, 
прагматичними ідеями, обґрунтованими епохальними 
концепціями, що лягли в основу розробки найважливіших 
наукових напрямків. [67, с. 15]. 

Науковим розробкам В. Вернадського, як і розробкам 
С. Подолинського, притаманне узагальнення наукових знань у 
галузі природничих, соціальних і філософських наук, ув'язування 
загальних закономірностей розвитку природи з соціальними 
процесами. П. Кузнецов пише, що «В.І. Вернадський – блискучий 
знавець праць Подолинського – успішно завершив його справу» 
[178, с. 65]. 

Так, широко відомим стало вчення В.І. Вернадського про 
ноосферу. Відповідно до його теорії, ноосфера є третьою у 
послідовності таких основних фаз розвитку Землі як утворення 
геосфери (неживої природи) та біосфери (живої природи). 
Виявлена вченим закономірність еволюції біосфери в ноосферу 
названа «Законом ноосфери В.І. Вернадського». Таким чином, 
ноосфера – новий еволюційний стан біосфери, ключовим 
фактором розвитку якого є розумна діяльність людини. Людина, 
як вважав вчений, не лише здатна, але й повинна впливати на 
природні процеси та соціальну організацію суспільства для 
забезпечення стійкого розвитку природи і суспільства. 
Усвідомлення значимості впливу розумної діяльності людини на 
стан біосфери дозволить уникнути знищення людства. 

На основі вивчення впливу антропогенного фактору на 
розвиток біосфери В.І. Вернадський констатує факт виснаження 
природних багатств нашої планети та наголошує на значенні 
наукових знань як геологічної сили. Відтак вчений вказує на нову 
проблему, яка постала сьогодні перед людством – дослідження, 
виявлення негативного антропогенного впливу на біосферу та 
формування шляхів його оптимізації. Проголошені ним 
природоохоронні концепції стали базисом формування 
природоохоронних наук. 

Концепція ноосфери – це крок розумової адаптації 
відносин між людиною і природою. Людству потрібно навчитися 
узгоджувати свої потреби з фактором зменшення ресурсів 
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планети, потрібно зважити у своєму житті на нові й дуже жорсткі 
обмеження. Насправді, треба прийняти нову мораль та 
сповідувати її у повсякденному житті. Ноосферний період 
розвитку ставить нові вимоги до функцій теоретичної економіки. 
Поряд з дослідженням виробничої функції вона повинна вивчати 
функцію збереження природного капіталу планети, а отже, і 
людської цивілізації. Ці ідеї В.І. Вернадського співзвучні ідеям 
С.А. Подолинського [178, с. 83].  

Однак, в питанні дослідження значення і ролі людської 
праці В.І. Вернадський на відміну від С. Подолинського вважав, 
що людина, будучи суб'єктом ноосферної діяльності, власною 
працею створює передусім знаряддя праці. Інтелектуальна 
діяльність людини є пріоритетною у суспільно-економічному 
розвитку, а людський розум і наука разом із землею передують 
праці та капіталу як факторам розвитку. Крім того, вчений 
стверджував, що філософія економіки сприятиме поверненню 
людини у природне та космічне середовище, а окремими 
галузями економічної науки повинна стати «економіка біосфери». 

Зазначимо, що В.І. Вернадський цікавився долею свого 
українського попередника. У своєму листі до А.Є. Кримського 
він називає С. Подолинського «забутим науковим новатором» та 
робить у своїх роботах важливі посилання на наукові праці 
С. Подолинського. З огляду на цей факт та взаємозв’язок ідей цих 
вчених В.І. Вернадського називають продовжувачем і 
завершувачем ідей Подолинського. 

Можна з впевненістю стверджувати, що С. Подолинський 
та В.І. Вернадський стали одними з провідних дослідників 
головної проблеми людства – проблеми життя на Землі. Їхні 
світоглядні ідеї лише наприкінці ХХ ст. були взяті на озброєння 
науковою громадськістю. Йдеться про підготовлену за 
ініціативою ООН, проголошену на Пленарному засіданні 42 сесії 
Генеральної Асамблеї ООН і підтриману главами багатьох урядів 
у 1992 році на Конференції в Ріо «концепцію сталого розвитку» 
[72, с. 52]. 

Наукові надбання С. Подолинського та В.І Вернадського – 
це значний внесок в розробку ідей і концепцій теорії фізичної 
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економії,зокрема таких як необхідність екологізації економічних 
знань, виокремлення у структурі власності загальнолюдських 
надбань, що належать усім поколінням, запровадження моделей 
сталого економічного розвитку та інших. 

З 1960-х років ці ідеї творчо розвивав український 
мислитель М.Д. Руденко, праці якого були високо оцінені 
радянським фізиком, лауреатом Нобелівської премії миру (1975), 
академіком А.Д. Сахаровим, як альтернатива політекономії 
марксизму. 

Микола Данилович Руденко (1920–2004) – український 
письменник, філософ, громадський діяч, засновник Української 
Гельсінської Групи. Розвитку наукової і творчої діяльності цього 
мислителя перешкоджали зумовлені його переконаннями 
політичні переслідування, поневіряння і репресії – позбавлення 
волі, перебування в умовах заслання та вимушеної закордонної 
репресії. Розповсюдження його творів в колишньому СССР було 
заборонено, тому письменник друкував їх самвидавом.  

Згідно з Указом Президента від 15 серпня 2009 року № 612 
та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 
2009 року № 1469-р, було передбачено до 90-річчя з дня 
народження Миколи Руденка (19 грудня 2010 р.) видати повне 
зібрання творів письменника. Проте, замість цього, повне 
зібрання творів М. Руденка було вилучене з Державної програми 
«Українська книга» на 2010 рік. 

Свою економіко-філософську систему, що охоплює такі 
праці, як «Гносис і сучасність (Архітектура Всесвіту)» та «Енергія 
прогресу», М. Руденко вибудував на засадах синтезу знань, які 
охоплюють філософію, економіку, космологію, фізику, математику 
та інші. Він довів нагальність відновлення порушеного синтезу 
знання, яке у своїй першооснові було, а тому і повинне залишатися 
єдиним. Відроджена вченим парадигма фізичної економії є 
прикладом започаткування єдності того сегмента знання, який 
окреслює економічний аспект суспільного та 
загальноцивілізаційного буття [178, с. 87]. 

В названих працях М. Руденко сповна аналізує та 
використовує думки своїх попередників, починаючи з поглядів 
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Ф. Кене і завершуючи концепціями В.І. Вернадського. Його 
дослідження пройняті прогностичними ідеями та критикою 
марксизму. М. Руденко вказує на те, що економічні знання при 
будь-якому політичному устрої суспільства формують одну і ту ж 
природничу науку – фізичну економію, предмет вивчення якої в 
умовах соціалістичного та буржуазного суспільстві буде єдиним.  

Засвоївши фундаментальні положення теорії фізіократів та 
проаналізувавши твори К. Маркса, Ф. Енгельса, А. Сміта, 
Ю. Майєра, а також С. Подолинського, М. Руденко вказує на 
катастрофічну помилку К. Маркса – нехтуваннями науковими 
здобутками своїх попередників і «відривається від правовірного 
марксизму». 

Остаточно М. Руденко перестав бути марксистом після того, 
як встановив, що сам Карл Маркс під кінець життя зрікся власного 
вчення. Зрікся під впливом молодого українського філософа Сергія 
Подолинського, який неспростовно довів, що додаткова вартість (а 
отже, й енергія суспільного прогресу!) створюється не людськими 
м’язами, а енергією Сонця [159, с. 8]. 

Провідною теоретичної ідеєю М. Руденка є висновок, що 
абсолютна додаткова вартість породжується природою як 
щорічне збільшення сонячної енергії, яке має місце лише в 
хліборобстві. Те, що К. Маркс називає додатковою вартістю, 
М. Руденко іменує «енергією прогресу». В своїх дослідженнях 
мислитель вказує на явище фотосинтезу як базис розвитку 
земного життя, за рахунок якого виникає додаткова вартість 
(енергія прогресу) та «схрещує фізіократію з енергетичним 
вченням С. Подолинського» [157, с. 429]. Відтак головним 
досягненням М. Руденка в руслі теорії фізичної економії стає 
виведення ним власної формули енергії прогресу. Ось як описує 
отриманий результат своїх досліджень М. Руденко: «Формула 
енергії прогресу почала формуватися на енергетичній природі 
злаків – тобто так, як бачив цю проблему Сергій Подолинський. І 
зовсім не має значення, знав я про його теорію чи не знав. 
В шістдесятих роках XX століття, коли починалася моя праця, 
бачити вартість лише в грошовому одязі – це, даруйте, дрімуча 
обмеженість. Якби я не бачив її енергетично, то Подолинський 
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мені б не допоміг. Отже у формулі енергії прогресу було 
мимоволі реалізоване його бачення вартості – тобто відбулося 
схрещення ідей С. Подолинського з ідеями французьких 
економістів XVIII століття. Таким чином сталося оновлення 
фізіократичних принципів, їхнє омолодження. І в такому вигляді, 
гадаю, фізіократичне вчення можна вважати завершеним. Ф. Кене 
плюс С. Подолинський – це вже не часткова, а повна Істина» 
[157, с. 443] 

Визначальною умовою підтримання людського життя на 
Землі вчений вважає утвердження в майбутній системі 
господарювання провідної ролі землеробства. Мислитель 
зауважує, що сприйняття землеробства як чогось архаїчного, 
неадекватного викликам інформаційного суспільства веде 
людство до самознищення. Адже блага (земля, зерно, солома, 
худоба і гній), які продукує землеробство є безальтернативними в 
забезпеченні життєдіяльності. Опанування цими благами виражає 
сутність господарювання в аграрній галузі. 

Згідно теорії фізичної економії якомога більше фінансів 
слід спрямовувати на розвиток землеробства, бо лише тут 
відбувається абсолютне збагачення. Фізична економія, вказуючи 
на використання природних можливостей засіяної ниви, вимагає 
подвоювати вкладені в землеробство кошти. «Вона дозволяє 
опановувати абсолютне, а не відносне багатство, тобто 
нарощувати нову матерію й новітню енергію, яка є космічним 
прибутком. Фізична економія дає змогу бачити абсолютну 
додаткову вартість, яка через працю вливається в суспільство, 
продукуючи промислові товари. Вона доводить неможливість 
зернового надвиробництва в сучасному й майбутньому світі, де 
мільярди людей голодують» [72, с. 63-64]. Саме фізична 
економія, розкриваючи економічні закони раціонального 
використання природо ресурсного потенціалу, дає Україні змогу 
бачити своє елітне становище на світовій арені. 

Поєднавши ідеї фізіократів із відкриттями 
С. Подолинського та В. Вернадського М. Руденко завдяки 
фізичній економії відкрив власному народові й людству 
глобальну місію України, усвідомлення і реалізація якої 
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сприятиме вирішенню світової продовольчої проблеми й 
економічному процвітанні нашої держави.  

Спадщина кожного із згаданих нами представників 
української школи фізичної економіки заслуговує прискіпливого 
вивчення і новаторського розвитку новими інтелектуальними 
силами науковців і практиків. Їх діяльність є взірцем для молодих 
українських реформаторів, котрим належить пам’ятати своїх 
попередників, бо це були ініціатори і генератори ідей, які 
оновлювали громадське життя, науку та правозахисний рух. 

Сьогодні ідеї українських мислителів розвиває та доносить 
до громадськості Наукове товариство ім. Сергія Подолинського, 
ініціатором створення якого був М. Руденко. До участі в 
товаристві зголосилися науковці, зокрема економічного й 
філософського профілю, викладачі вищих навчальних закладів, 
журналісти, студенти та інші прихильники вчення про 
глобальний вплив законів космосу на життя людини, єдність 
людини і Природи. Товариство очолює доктор економічних наук, 
професор Володимир Шевчук. 

За активної участі Наукового товариства ім. Сергія 
Подолинського у 2013 році вшановано пам’ять українських 
подвижників фізичної економії. Відзначено внесок кожного з них 
у творення української наукової школи фізичної економії, її 
розвиток та піднесення до світового рівня. Товариство стало 
одним з ініціаторів та організаторів Круглого столу «Соціально-
економічні ідеї С.А. Подолинського і глобальна місія України», 
Міжнародної конференції «Фізико-економічні засади 
збалансованого розвитку агросфери», приуроченої до 150-річчя 
В.І. Вернадського, презентацій перевиданих спогадів М. Руденка 
«Найбільше диво - життя» та інших заходів. Подією 2013 року в 
пропагуванні ідей українського фізичної економії став вихід у 
світ монографії «Фізична економія у вимірах теорії і практики 
господарювання», підготовленої науковцями Інституту аграрної 
економіки у співпраці з Інститутом обліку і фінансів, іншими 
науковими установами і навчальними закладами України. 
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Розділ ІІ 
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
НА ЗАСАДАХ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 

 
2.1. Формування бухгалтерського сегменту наукової школи 

фізичної економії 
 
Стрімкий ріст віртуальної (фіктивної) та спад реальної 

(фізичної) економіки за останні 50 років призвів до розвитку 
інфляційних процесів і почастішання фінансово-економічних 
криз. Така тенденція є наслідком нехтування постулатами теорії 
фізичної економії, основоположником яких був ще Ф. Кене.  

Відповідь на питання «Чи може сучасна економіка бути 
безінфляційною?» буде заперечною в межах класичної економії, 
заснованої на соціальному походженні додаткової вартості теорій 
А. Сміта та Д. Рікардо за рахунок експлуатації праці. Однак, 
фундаментальні засади організації такої економіки розкриває 
теорія фізичної економії розвинута українськими мислителями 
С.А. Подолинським, В.І. Вернадським, М.Д. Руденком, а також 
один із сучасних напрямків економічної думки – «фізична 
економіка» Ліндона Ларуша.  

Протиставляючи фіктивну економіку (акції, цінні папери, 
кредити, ф’ючерси) фізичній (матеріально-технічна база) 
Л. Ларуш, слідуючи ідеям С. Подолинського, доводить, що 
єдиним джерелом реального економічного зростання є 
підвищення продуктивної сили людської праці в розрахунку на 
душу населення.  

Вказуючи на природний квантовий закон перетворення і 
збереження енергії, українські мислителі доводили, що додаткова 
вартість формується на землі, завдяки людській праці та енергії 
сонця. Відтак в економіці, що розвивається на засадах фізичної 
економії інфляція не виникає, оскільки на кожну грошову 
одиницю, створюється дуже важливе для життєдіяльності 
людини благо. 

Однак, справедливо буде відмітити, що практична 
реалізація положень фізичної економії та обґрунтування 
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справедливості її постулатів вимагає доказовості в цифровому 
вимірі – в системі бухгалтерського обліку. Як свідчить 
історичний досвід, відсутність бухгалтерського забезпечення 
реалізації фізіократичних ідей в період Ф. Кене стала одним із 
чинників згортання його теорії. 

Створивши знамениту «Економічну таблицю» фізіократи 
здійснили першу і в науці, і в економічній політиці держави, 
спробу довести мовою цифр положення про те, що джерелом 
виникнення багатства є сфера виробництва, а не сфера обміну. 
Однак тривалий час метод «Економічної таблиці» не знаходив 
практичного застосування через його неналежне інформаційне 
забезпечення, в першу чергу з боку універсальної мови економіки 
– яким був і є бухгалтерський облік [52, с. 11]. 

Сьогодні загострення соціально-економічної ситуації у 
світі та пошук шляхів виходу з кризи приводить все більше число 
економістів до вивчення й примноження ідей і доктрин фізичної 
економії. Лише теорія фізичної економії, котра, на жаль, за три 
століття з часу виникнення не напрацювала технологій 
цифрового (бухгалтерського) підтвердження своїх постулатів та 
базових цінностей, в повній мірі розкриває і визнає важливість 
аграрної економіки у справі забезпечення продовольчої та 
енергетичної безпеки будь-якої держави й збереження життя на 
нашій планеті загалом. 

Відтак, актуальності набуває вивчення бухгалтерського 
забезпечення фізіократичних ідей з ціллю визначення ключових 
напрямів удосконалення облікової системи на засадах фізичної 
економії. Цей напрям наукових досліджень є одним із ключових 
для Національної академії аграрних наук України та займає 
чільне місце у науковій діяльності Інституту обліку і фінансів. 
Орієнтири формування бухгалтерського обліку й розвитку 
професії бухгалтера на засадах фізичної економії розкриваються 
в працях В.М. Жука, В.М. Метелиці, С.М. Остапчука та інших 
представників Наукової школи бухгалтерського обліку в 
агропромисловому виробництві. 
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Серед вітчизняних вчених, які вивчають та примножують 
вклад фізіократів у розвиток бухгалтерської науки, варто 
відмітити В.В. Сопка та В.О. Шевчука. 

Так, професор В.В. Сопко зазначає, що «найбільш суттєві 
теоретичні розробки бухгалтерської науки відносяться до XIV–
XX століття нашої ери, починаючи з Л. Пачолі – 1494 р.» та 
відносить Франсуа Кене до числа тих вчених, які внесли 
найбільш суттєвий вклад в економічну теорію та правове 
обґрунтування бухгалтерського обліку як науки [168, с. 52]. 
Відтак розглянемо, яке значення мав облік для ранньої 
фізіократії.  

В праці «Китайський деспотизм» (у главі 24 «Звітність в 
суспільних витратах») Ф. Кене надає першочергове значення 
обліку в процесах управління економікою тодішньої Франції. Він 
пише: «Звітність про використання державних доходів є однією із 
галузей управління , яка відрізняється надзвичайною складністю 
та найбільш схильна до невпорядкованості. Кожна приватна 
особа з великими зусиллями ухитряється внести в рахунки своїх 
витрат порядок, так що мені здавалося б неможливим внести 
ясність в хаос витрат уряду, якщо б не було прикладу великих 
державних мужів, які вирішили цю проблему: перебуваючи на 
чолі управління, вони підпорядкували цю звітність формам і 
правилам, з допомогою яких стало можливим попередити 
розкрадання фінансів держави і подавити винахідливу скупість та 
хитрі обходи чиновників. Але ці форми і правила зводяться до 
секретної техніки, яка підлаштовується під обставини, через те 
що не має визнаного рівня знань, які могли б просвітити націю» 
[64, с. 480]. Отже, батько фізичної економії Ф. Кене розумів 
значення облікового забезпечення реалізації його ідей 
гармонійної економіки, проте не міг мати на той час практичних 
бухгалтерських механізмів їх наповнення.  

Разом з тим, Ф. Кене вдалося побудувати першу в світі 
модель гармонійної економіки – «Економічну таблицю» (далі – 
«ЕТ»). Тому актуальним є аналіз сутності та інформаційного 
наповнення «ЕТ» Ф. Кене в руслі даного дослідження. 
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В «ЕТ» Ф. Кене показав, що додана вартість (багатство) є 
даром природи і створюється у вигляді ренти виключно в 
землеробстві. Для того, щоб економіка розвивалась 
«справедливо» або «правильно» важливо щоб цей надлишок не 
вибирався повністю іншими «класами» в процесі обігу, а 
використовувався в першу чергу в землеробстві з метою 
збільшення багатства. В результаті землеробство із збільшенням 
продуктивності дасть більше доходів, а звідси і податків для 
держави. Проте держава має «умірити апетити» посередників 
інших «непродуктивних сил» та створити умови для розвитку 
землеробства та вільної зовнішньої торгівлі 
сільськогосподарською продукцією [64]. 

Сам Ф. Кене в листі до Мірабо щодо «ЕТ» пише: «Я 
постарався побудувати фундаментальну таблицю економічного 
порядку, щоб побачити в ній витрати і продукти під тим кутом 
зору, орієнтуючись на який було б легко зрозуміти і ясно судити 
про порядки і безпорядки, причиною яких може бути уряд …» 
[64, с. 843]. Для нашого дослідження важливо, що аргументація 
Кене в «ЕТ» була подана в термінах порівняльної статистики 
(тобто використані наявні на той час дані обліку) [64, с. 1061]. 

Один із перших дослідників методу «ЕТ» Кене, С. Буаер 
зазначав, що спочатку Кене вияснив для себе загальну статистику 
кругообігу багатства між галузями (класами) у Франції і глибше 
механізм «обігу витрат» для сільськогосподарської ферми, а 
потім: «Ці розрахунки він застосовував до Франції в цілому як до 
«сільськогосподарської області» [64, с. 832]. При цьому 
розглядались три фундаментальні проблеми: розподіл 
отриманого від землеробства доходу; механізм збільшення цього 
доходу; максимальне збільшення національного багатства при 
державній організації «правильного» процесу розподілу.  

Очевидно, що модель «ЕТ» не могла мати на той час 
бухгалтерського забезпечення в сучасному розумінні, оскільки 
тодішні виробники не вели обліку витрат та доходів, а, тим 
більше, фермери не відображали при цьому фактор використання 
земельного капіталу у виробництві. Проте наявність певної 
державної статистики з метою оподаткування та розрахунки 
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(моделювання) на рівні ферми, дозволили Кене побудувати «ЕТ» 
в національному масштабі. 

Відомо, що Ф. Кене володів фермами, на яких 
запроваджував прогресивні технології ведення землеробства 
(подібно як це вже було в Англії). Тому допускаємо, що його 
розрахунки для моделювання «ЕТ» були цілком реальні. 
Очевидно, управляючі його фермами вели і відповідні 
«бухгалтерські книги», адже, як вже зазначалось, Ф. Кене розумів 
потенційні можливості обліку та звітності в управлінні державою 
та в реалізації (доказовості) фізіократичних ідей.  

Більше того, в розвитку інших сфер економічної діяльності, 
що за фізіократами є «безплідними» (торгівля, банки і т.п.), 
бухгалтерський облік вже на той час прогресував, забезпечуючи 
ефективне ведення бізнесу, залучення додаткового капіталу та 
демонструючи джерело створення додаткової вартості не з 
виробництва, а з обороту. І хоч такі дані не могли мати на той час 
узагальнення для прийняття рішень в управлінні Францією, з 
економічної точки зору вони негативно впливали на доказовість 
правоти фізіократичних ідей. 

Ось чому, на нашу думку, Ф. Кене змушений був вибрати 
при побудові «ЕТ» метод моделювання з використанням 
узагальнених статистичних даних. Сам він пише про ці «ЕТ», що 
вони «механічно виведені», що важливо для держави поставити 
такий облік, щоб «… не тільки визначати співвідношення витрат, 
але й встановити їх наявність, їх природу, розмір, призначення, а 
також вивчити розподіл, відповідно до якого розташовуються 
засоби існування, і вказати, що отримує кожний на свою долю» 
[64, с. 323]. 

Отже, можна стверджувати, що саме фізіократами вперше 
поставлено завдання організації уніфікованого обліку та звітності 
в державі як дієвого інструменту управління в справі 
примноження доданої вартості в національному масштабі. Крім 
того, саме фізіократи вперше виділяли специфіку облікового 
забезпечення землеробства, як єдиної, унікальної у взаємодії з 
природою  галузі економіки, що створює абсолютну додану 
вартість. 

В теорії фізичної економії вперше в економічній науці: 
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– визначено ключову роль обліку в підготовці та прийнятті 
управлінських рішень в управлінні державою (чи галуззю 
економіки); 

– наголошено на важливості обліку доходів і витрат в усіх 
сферах економіки за певними правилами та формами, що могли б 
бути інформаційною базою методу «ЕТ» та доказовості 
фізіократичних ідей щодо приросту національного багатства 
виключно в сфері виробництва; 

– окреслено особливості (спеціалізацію) обліку в 
сільськогосподарській галузі, що має особливу (природну) 
технологію виробництва, використання худоби та необхідність 
покриття витрат з виснаження землі і здійснення 
капіталовкладень на поліпшення її родючості. 

Таким чином, теорія фізичної економії стала не тільки 
матір’ю економічної науки як науки про багатство, а й 
родоначальницею сприйняття бухгалтерського обліку як 
інформаційної системи державного управління в цілому та 
галузевого зокрема (на відміну від Л. Пачолі, який вбачав цільову 
мету бухгалтерського обліку виключно з боку індивідуального 
суб’єкта господарювання) [167, с. 11].  

Незважаючи на те, що тріумф капіталізму та англійської 
школи політичної економії на тривалий час визначив розвиток 
бухгалтерського обліку, ранні фізіократичні запити до нього ми 
розглядаємо як першооснову облікового забезпечення 
гармонійного економічного порядку, а звідси й вектору побудови 
майбутнього обліку в глобальній посткризовій та 
постентропійній економіці сталого розвитку. Де йтиметься не 
тільки про державне чи міжнародне регулювання економіки через 
використання методу «ЕТ», а й про необхідність відображення на 
мові бізнесу (бухгалтерського обліку) пріоритетних категорій, 
визначених фізіократами та сучасною концепцією сталого 
розвитку (про що йшлося в першому розділі нашого 
дослідження). 

Як підсумував у статті «Повернення до фізіократичної 
метафізики (до 250-річчя «Економічної таблиці» Ф. Кене)» 
П.Н. Клюкін: «У зв’язку з необхідністю діагностики стану 
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сучасного суспільства як живого організму мова може йти про 
формування нової схеми, котра була б подібна «Економічній 
таблиці» Ф. Кене … де поряд з Т (товаром – авт.) були б 
представлені й інші політико-економічні категорії» [64, с. 42].  

Отже, фізіократичне бачення завдань, предмета та об’єктів 
бухгалтерського обліку є теоретичною основою побудови за 
сучасних умов його нової (або оновленої) парадигми в цілому та 
аграрного сегменту теорії бухгалтерського обліку зокрема. 

Постановка завдань перед обліком в працях ранніх 
фізіократів стала першим етапом в еволюції формування системи 
бухгалтерського обліку на забезпечення реалізації фізіократичних 
ідей та сучасних ідей сталого розвитку (рис. 2.1). 

Умовно перший етап можна пов’язати з іменем Ф. Кене, 
який висунув наступні постулати: 

– організація обліку та звітності в національному масштабі 
має забезпечити інформаційне наповнення методу «ЕТ» та 
прийняття на цій основі управлінських рішень для підтримки 
гармонійного економічного порядку (створення національної 
системи обліку та її задіяння в управлінні державою /галуззю);  

– пріоритетність в організації обліку найважливіших 
багатств (люди, земля, худоба) (виділення нових об’єктів обліку 
соціального та природно-ресурсного потенціалу);  

– регламентація обліку витрат і доходів, в т.ч. включення 
до обов’язкових витрат у землеробстві фактора оновлення 
родючості землі (через механізм капіталізації) з метою 
доказовості фізіократичних ідей та підтримки державою 
землеробства (інформаційне забезпечення перерозподілу 
багатства на користь землеробства). 

Проте ці ідеї не знайшли належної підтримки після кризи 
фізіократичної думки у Франції, тріумфу позитивізму в науці та 
капіталізму в економіці. Прогалини «забуття» ранніх 
фізіократичних ідей, на нашу думку, слід шукати і в політиці. 
Фізіократи відстоювали інтереси фермерів, селян-капіталістів, 
тоді коли їх опоненти – робітників, капіталістів-промисловців, 
торговців, банкірів, а то і гірше – землевласників чи чиновників. 
Інститути політики і досі є визначальними для наукових 
інститутів, економічного порядку та правил гри. 
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Рис. 2.1. Розвиток ранніх запитів до побудови обліку  

під інформаційне забезпечення реалізації фізіократичних ідей 
(теоретичний аспект) 

 
Тільки в ХІХ столітті відновити значимість вкладу 

фізіократів в економічну науку вдалося К. Марксу. Він не тільки 
розвинув метод «Економічної таблиці» Ф. Кене, а й завершив 
своє вчення про природу доданої вартості саме з врахуванням її 
фізіократичної платформи. Аналізуючи надбання англійської 
економічної школи (а саме праці Джонса), IV том «Капіталу» 
К. Маркс завершує фразою: «Основою абсолютної доданої 
вартості – тобто реальною умовою її існування – є природна 
родючість землі, природи, тоді як відносна додаткова вартість 

Етап ІV 
В. Леонтьєв 
– інформаційне наповнення методу «затрати-випуск» 
– побудова нової оцінки (вимірювання) енергетичних активів 

Етап ІІІ 
В. Вернадський 
– необхідність побудови спеціалізованого обліку під «живу» 
економіку» 

Етап ІІ 
С. Подолинський 
– виділення серед об’єктів обліку та оцінки відновлюваних 
енергетичних активів 
– обліково-інформаційне забезпечення збільшення 
продуктивності праці 

Етап І  
Ф. Кене (під метод «ЕТ») 
– створення національної системи обліку та її задіяння в 
управлінні державою /галуззю 
– виділення нових об’єктів обліку природно-ресурсного 
потенціалу 
– інформаційне забезпечення перерозподілу багатства на користь 
землеробства 
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базується на розвитку суспільних продуктивних сил» [91, с. 468]. 
Деякі дослідники (зокрема і М. Руденко) побачили в цьому ледь 
не відмову Маркса від його «трудової» теорії доданої вартості. На 
нашу думку, це є перебільшенням. У Маркса, як і у Сміта та 
інших прихильників фізіократів, ніколи не було сумнівів щодо 
«земельної» основи формування багатства (капіталу). Однак у 
грошовому відображенні (в бухгалтерських даних), на відміну від 
промисловості, «земельну» основу приросту капіталу показати 
важко. До того ж, повторимо, над цими вченими «висів», 
інститут політики, певна суспільна сприйнятність тодішньої 
економічної теорії та їх бажання показати явно доказове, на 
цифрах, джерело багатства. Марксу доводилося постійно 
переконувати своїх опонентів (а серед них був і 
С. Подолинський), що в його «Капіталі» не відкидається 
першооснова землеробства у формуванні багатства. З іншого 
боку, прикро, що К. Маркс з його потенціалом не віднайшов 
можливості хоча б в теоретичному аспекті окреслити побудову 
бухгалтерського забезпечення розкриття «земельної основи» у 
формуванні багатства нації чи людства і тим самим зняти 
критику послідовників фізіократів на адресу «Капіталу». 

Україна, одна з небагатьох країн, етносу яких близькі за 
духом і ментальністю фізіократичні ідеї. В XIX столітті нашу 
націю у фізіократичному русі успішно представляв Сергій 
Подолинський, який доповнив науковий апарат фізичної економії 
та поставив перед обліком нові орієнтири. В XX столітті на шлях 
до розвитку надбань попередників – європейських та українських 
подвижників фізичної економії став Микола Руденко. 
Звертаючись до витоків фізичної економії, насамперед до 
спадщини Ф. Кене, М. Руденко доходить до осягнення фізіократії 
як фундаменту економічного знання. Це зміцнює впевненість 
українського дослідника у без альтернативності природничих 
засад економії як науки та її прогностичних можливостей. 

Такий підхід до надбань співвітчизників – доктора 
С. Подолинського та академіка В. Вернадського – дозволяє 
зрозуміти, що їх фундаментальні відкриття, адекватні новій 
науковій картині світу, створюють потужний прогностичний 
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потенціалл, притаманний фізико-економічному вченню [72, 
с. 58]. 

В роботі «Людська праця і єдність сили» Подолинський, 
аналізуючи економічну природу багатства, поєднав протиріччя в 
поглядах класиків на одне із його основних джерел – працю: 
«Кене каже: «Праця не продуктивна»1. Адам Сміт: «Тільки праця 
продуктивна». А Ж.Б. Сей: «Продуктивна праця, продуктивні 
сили природи і капітали продуктивні» [133, с. 306]. Далі, 
аналізуючи висновки Сіемонді, Подолинський показує значення 
й іншої сторони «багатства»: «Ми – подібно як Адам Сміт – 
думаємо, що єдиним джерелом багатства є праця, але ми до цього 
додаємо, що споживання є єдиною метою нагромадження 
(продуктів) і що народне багатство зростає лиш зі зростом 
народного споживання» [133, с. 306].  

Внесок Подолинського в економічну науку, на нашу думку, 
полягав в тому, що він перший запропонував сприйнятне для всіх 
(тлумачення) доданої вартості та інший сенс економіки 
(накопичення багатства), що полягає в нагромадженні енергії на 
Землі. Подолинський пише «… поверхня землі й поза впливом 
людської праці має здатність нагромаджувати певну кількість 
енергії, яку людина може використовувати. Але вже й давніші 
економісти знали, що сі запаси неостаточні в порівнянні з 
запасами, які дає нам праця» і далі «Таким чином з усіх сторін ми 
одержуємо докази, що натуральні продукти землі не можуть 
заспокоїти всіх наших потреб і мусимо штучно збільшувати 
кількість продуктів. Засобом для сього являється корисна праця» 
[133, с. 306].  

                                                
1 З цим важко погодитись. Вивчаючи праці фізіократів – Кене, Тюрго, Дюпан де 
Немура, ми переконались, що фізіократи не відкидали значення праці чи 
«споживацької мотивації» в формуванні багатства, скоріше навпаки і в цьому є 
безліч свідчень по їх працях. Для них головним було визнання першооснови та 
віддача належного в цьому землі та землеробству. З цієї позиції (а не із 
відкидання значення праці) фізіократи не розглядали іншої форми доданої 
вартості, окрім земельної ренти чи ренти взагалі. Проте останнє було вилучено 
із загального контексту і послужило критикою фізіократичних ідей в 
подальшому розвитку економічної науки. 
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Сенс людської праці, а звідси і багатства за Подолинським, 
слід шукати в завданні затримати на поверхні землі і примусити 
діяти сонячну енергію довший час, ніж це було б без праці. 

Подолинський вважав, що головним джерелом доданої 
вартості в економіці є здатність землі та праці продуктивно 
використовувати енергію Землі та Сонця, що в ті часи 
споживалася землянами тільки через продукцію землеробства. 
Відома його публічна дискусія на цю тему з Карлом Марксом. 
З листів Ф. Енгельса до К. Маркса видно, що останнього 
хвилювали сумніви з приводу доказовості його трудової теорії 
доданої вартості, що в немалій мірі були викликані і доводами 
Подолинського. Ф. Енгельс, бачачи ці сумніви, намагався всіляко 
принизити вклад останнього в економічну науку, як то він пише 
К. Марксу про дослідження Подолинського: «Таким чином, 
давно відомий економічний факт, що всі, хто працює в 
промисловості, повинні жити за рахунок продуктів землеробства, 
скотарства, полювання і риболовства, можна, виходить, коли є 
бажання, перекласти і на мову фізики, але від цього навряд чи 
буде багато користі...» [133, с. 67]. Проте К. Маркс публічно не 
заперечив концепцію Подолинського.  

На відміну від Ф. Кене, у Подолинського ми не знаходимо 
прямих посилань на побудову бухгалтерського забезпечення 
розвитку фізіократичних ідей. Проте його вклад в теорію 
фізичної економії ставить перед бухгалтерським обліком потребу 
розширення об’єктів обліку природно-ресурсного потенціалу, 
ідентифікації та балансового узагальнення виробництва і 
споживання відновлювальних енергетичних активів. 
У землеробстві це: зерно, корми, гній та інша 
сільськогосподарська продукція, тобто активи, які є істинним 
багатством людства та примножують енергію на Землі. За 
Подолинським для нової фізіократичної парадигми 
бухгалтерського обліку важливою є проблема оцінки таких 
активів за новими методологічними підходами. Суть таких 
підходів полягає в пріоритетності енергетичних та соціальних 
факторів над грошово-міновими схемами.  

Організація обліку і контролю за виробництвом та 
розподілом відновлювальних біоенергетичних активів, їх оцінка 
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на нових методологічних засадах та бухгалтерське забезпечення 
підвищення продуктивності праці є другим етапом постановки 
завдань та запитів до обліку від теорії фізичної економії, яке ми 
умовно пов’язуємо з іменем Сергія Подолинського (див. рис. 2.1). 

На нашу думку, як і сто років тому так і тепер людство і, 
особливо, його «уявний авангард» – економічно розвинуті 
суспільства, не готові до сприйняття фізіократичних ідей. 
Людська жадоба багатства та влади руйнує його головне джерело 
– природу, родючість ґрунтів, живу складову приросту багатства. 
Проте за нинішніх умов вчення фізіократів має кращу можливість 
для розвитку, бо загроза знищення всього живого постійно 
збільшується. 

В свій час фундатор Академії наук України 
В.І.Вернадський вказував на важливість гармонійного поєднання 
людської діяльності з природою, космосом. Він високо оцінював 
вклад фізіократів та їх послідовників в економічну науку, 
зазначаючи, що «…стислі, проте цілком виразні свідчення, думки 
і факти щодо енергетичної відмінності живого від мертвого 
…засновників термодинаміки Р. Майєра, В. Томсона (лорда 
Кельвіна), Г. Гельмгольця …не зрозуміли і не оцінили. Вже 
пізніше і самостійно Сергій Подолинський усвідомив глибоке 
значення цих ідей і намагався застосувати їх до вивчення 
економічних явищ» [26]. 

Сільське господарство як сфера «живого» має бути 
загальновизнаним пріоритетом не тільки в урядових колах, серед 
суб’єктів господарювання, а й мати пріоритетність при розробці 
науково-теоретичної бази розвитку економіки. Аграрна економіка 
визначена академіком Вернадським як орієнтир першочергового 
розвитку економіки людства, яка на відміну від промисловості не 
знищує, а примножує істинне багатство на землі. Геній 
Вернадського беззаперечно стає очевидним зараз – в умовах 
посилення людської ентропії (безжалісного розсіювання земної 
енергії у світовому просторі), загострення кризи в світовій 
економіці, пов’язаної з хибними людськими зусиллями створення 
багатства у «віртуальній» економіці. 

Проте «жива» економіка до цих пір представлена в 
світовому та і національному рахівництві за правилами, які 
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сформовані під інші (неживі) економіки, що, безумовно, стримує 
реалізацію фізіократичних ідей.  

Виокремлення академіком Вернадським поняття «живої» 
економіки та її пріоритетності серед ентропійних та віртуальних 
сфер діяльності людства є об’єктивною підставою не тільки 
побудови під неї окремого спеціалізованого обліку, а й 
необхідності формування його нової парадигми. Постановка такої 
задачі перед обліком розглядається нами як третій етап вимог 
теорії фізичної економії до побудови бухгалтерського обліку та 
умовно пов’язується з іменем Вернадського (див. рис. 2.1). 

Отже, на відміну від інших шкіл економіки фізіократи 
дивилися на економіку, як на щось ціле, а не поодиноке. 
Нагромадження багатства окремими галузями чи підприємствами 
за фізіократами є лише мотиваційним засобом. Метою економіки 
(господарської діяльності) є збільшення людського благополуччя 
в цілому, шляхом упорядкування приватних та суспільних 
інтересів. Останнього слід досягати через використання в 
управлінні методу «ЕТ» та встановлення законів гармонійного 
суспільного порядку. Разом з тим, після Кене тривалий час ніхто 
з економістів не робив спроб іти по шляху дослідження загальної 
взаємозалежності економіки (її галузей). 

Першим, хто після Кене досліджував ці проблеми був 
К. Маркс, який в другому томі «Капіталу» подав схеми 
капіталістичного виробництва в цілому по суспільному 
господарству. Згодом продовжив ці дослідження М.І. Туган-
Барановський в своїй знаменитій роботі «Теорія ринку» [64]. 

Проте найбільшої реалізації фізіократичної ідеї методу 
«ЕТ» знайшли в наукових працях В. Леонтьєва. В роботі 
«Кількісні співвідношення витрат і випуску в економічній 
системі США» Леонтьєв пише: «Ідея загальної взаємозалежності, 
що існує між різними частинами економічної системи… є 
справжньою основою економічного аналізу. Проте і до цього дня, 
коли справа доходить до практичного застосування цього 
теоретичного інструменту, сучасні економісти вимушені 
покладатися, так само, в точності, як і Кене, на вигадувані 
(fictitous) числові приклади» [64, с. 1019]. 

Леонтьєв про метод «затрати–випуск» пише, що він краще 
всього може бути охарактеризований як спроба побудувати «ЕТ» 
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США, на основі недостатніх урядових публікацій статистичної 
інформації [64, с. 1020]. Як і його попередниками, Леонтьєвим 
перед обліком ставиться все те ж завдання інформаційного 
забезпечення методу «затрати-випуск» як вдосконаленого 
варіанта методу «ЕТ» Кене.  

Науковий внесок В. Леонтьєва у розвиток теорії фізичної 
економії, а, відтак, і в розвиток теорії бухгалтерського обліку 
набагато глибший, ніж розширення можливостей методу «ЕТ» 
(методу «затрати-випуск»). 

Лауреат Нобелевської премії з економіки В. Леонтьєв 
помер 05.02.1999 р. Підводячи підсумки його наукової діяльності 
ряд економічних публікацій в США акцентували увагу не тільки 
на методі «ЕТ», а й на його фізіократичному сприйнятті 
проблеми сучасної економіки з енергозбереження, постановки 
питань щодо методології вимірювання (оцінки) енергетичних 
активів (визначення їх істинної цінності) [200]. 

З іменем В. Леонтьєва ми пов’язуємо четвертий етап 
постановки завдань перед обліком, виходячи з теорії фізичної 
економіки: інформаційне наповнення методу «затрати–випуск»; 
побудова нової оцінки (вимірювання) енергетичних активів (див. 
рис. 2.1).  

Наведені вище запити основоположників фізичної економії 
до побудови бухгалтерського обліку мають в більшій мірі 
теоретичний підхід (аспект). Послідуючий вплив фізіократичних 
ідей на розвиток обліку характеризується, на нашу думку, більше 
методолого-практичним змістом. 

П’ятий етап бухгалтерського забезпечення фізіократичних 
ідей пов’язаний з розвитком бухгалтерського обліку в СРСР та 
розвинутих зарубіжних країнах в першій половині ХХ століття 
(рис. 2.1).  

У 1918–1920 рр. в СРСР М.Н. Сміттом та С.Л. Клепиковим 
була зроблена перша методологічна спроба обґрунтування оцінки 
активів, виходячи з витрат умовної оцінки енергії («ерг»). 
О.В. Чаянов пропонував використовувати для цих цілей умовні 
одиниці, що відповідали б величині спожитої для виробництва 
сировини, засобів праці та природних ресурсів. При цьому 
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подальша оцінка активів відбувалася б в грошовій формі, 
виходячи з грошової оцінки «ерг» [16].  
 
   Етап 7 

Парадигма бухобліку 
сталого розвитку 

   

    
 

    

   Етап 6 
Наднаціональні підходи 

   

   (МСФЗ та МСБО 41): 
- відображення в МСФЗ 
особливостей с/г діяльності; 
- запровадження єдиних підходів в 
оцінці біологічних активів та 
сільгосппродукції 

   

  
 

  

 Етап 5 
Національні підходи: 

 

 Радянський: 
- запровадження єдиної 
національної системи 
бухобліку та врахування при 
її побудові галузевих 
особливостей;  
- запровадження єдиної 
методології визначення 
собівартості продукції (робіт, 
послуг) 

Західний: 
Облікове забезпечення:  
- методу затрати- випуск; 
- бюджетної підтримки 
виробництва: харчів, біопалива, 
біоенергії 

 

 
Етап 1 Кене → Етап 2 Подолинський → Етап 3 Вернадський →  

→ Етап 4 Леонтьєв 
 

Рис. 2.2. Наступні етапи постановки завдань щодо побудови 
облікового забезпечення реалізації ідей теорії  

фізичної економії (методолого-практичний аспект  
та побудова нової парадигми) 
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Проте радянський уряд не був зацікавлений у продовженні 
таких досліджень, тому в нормативні документи з 
бухгалтерського обліку були введені положення, виписані 
А.М. Галаганом з італійського Закону про бухгалтерський облік 
1884 року, а саме «вимоги грошової оцінки всіх видів майна за 
ринковими цінами на дату інвентаризації, в разі коли комісія не 
могла знайти такі ціни, то за собівартістю» [16]. 

Більш вдалим було в СРСР запозичення ідеї методу «ЕТ» 
для створення системи (матриці) національного рахівництва. Це 
визнається в передмові до першої роботи по радянському 
національному рахівництву (Балансу) 1923–1924 рр. [64, с. 1059]. 
В статті «Економічна таблиця» Ф. Кене» відомий радянський 
економіст В.С. Німчинов відмічає: «Франсуа Кене – перший 
економіст, котрий розглядав життя країни із загальної 
народногосподарської точки зору. Численні індивідуальні акти 
виробництва та обігу матеріальних цінностей показуються в «ЕТ» 
як народногосподарські процеси виробництва та розподілу 
суспільних продуктів» [64, с. 995]. 

Слід визнати, що ідея управління державою як єдиним 
господарським комплексом та запровадження лозунгу «соціалізм 
– це облік» сприяли розвитку в СРСР потужної школи 
бухгалтерського обліку. Проте ідеї Ф. Кене в Радянському Союзі 
сприймали виключно з позицій К. Маркса (вищенаведені 
уточнення Маркса з приводу джерел доданої вартості були в 
СРСР опубліковані лише в 60-х роках). Тому землеробство 
розглядалось соціалістичною політекономією як звичайна сфера 
матеріального виробництва (за Леніним – Сталіним саме праця 
робітників сфери промислового виробництва була джерелом 
багатства, а не природа і праця селян).  

Разом з тим, слід визнати, що в радянському 
бухгалтерському обліку враховувалася галузева специфіка його 
практичної побудови. В обліку сільськогосподарської діяльності 
це – об’єкти обліку, рахунки, оцінка та калькулювання, 
врахування технологій при організації обліку витрат і т.п. Проте, 
більшій реалізації фізіократичних ідей не сприяла відсутність 
серед об’єктів обліку аграрної галузі земель 
сільськогосподарського призначення, врахування фактору її 
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капіталізації при ціноутворенні, не кажучи вже про біологічну 
метафору цієї економіки.  

Сприймаючи критику результативності радянського обліку 
з приводу розкриття на мові цифр природного фактора 
формування доданої вартості в землеробстві (тут ми 
погоджуємось з М. Руденко), його практичні здобутки та 
методолого-методичні напрацювання до певної міри потрібно  
використовувати при побудові сучасного теоретичного та 
практичного бухгалтерського забезпечення реалізації 
фізіократичних ідей в аграрному секторі економіки. Наприклад, 
важливим приростом бухгалтерської науки для реалізації 
фізіократичних ідей стали розробки в СРСР методик планування, 
калькулювання та визначення собівартості продукції (робіт, 
послуг). Дотримання єдиної методології в цій складовій облікової 
роботи сприяло забезпеченню державного (галузевого) 
управління до певної міри об’єктивною інформацією. Інша 
справа, що ідеологічні, бюрократичні та технічні труднощі в 
СРСР не дозволяли повною мірою реалізувати ці напрацювання в 
управлінні, в т.ч. і через використання методу «ЕТ» Ф.Кене. 

Отже, певна практична реалізація ідеї методу «ЕТ» в 
радянському національному рахівництві, а також досвід 
запровадження спеціалізованого обліку в сільськогосподарській 
діяльності та його гармонійне вписання в систему національного 
бухгалтерського обліку та статистики, розробка та впровадження 
єдиної методології у визначенні собівартості продукції (робіт, 
послуг), по праву створюють теоретико-методологічний та 
практичний базис новітнього бухгалтерського обліку аграрного 
сектору економіки на основі втілення фізіократичних ідей та 
методів «ЕТ» (див. рис. 2.2). 

В той же період у країнах Заходу реальне наповнення «ЕТ» 
та її сприйняття в державному (галузевому) управлінні стало 
можливим у зв’язку із збільшенням технічних можливостей 
обліку, використанням започаткованого В. Леонтьєвим методу 
«затрати – випуск».  

В 1955 р. Алмарін Філліпс приспособив «ЕТ» в матрицю 
національного рахівництва, яка була дещо вдосконалена Міком у 
1962 році та Барна у 1975 році [64]. Ми не знаємо достовірно, але 
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передбачаємо, що саме цей метод використовується статистикою 
розвинутих країн і дозволяє їх урядам забезпечувати сталий 
розвиток національних землеробств та провадження стратегій 
заволодіння землею в країнах, що розвиваються.  

Очевидно, що статистика розвинутих країн ставить собі за 
мету узагальнення даних у фізіократичному аспекті. Їх уряди 
максимально «повертають землеробству» вилучену в процесі 
обігу з нього частину доданої вартості через дотаційний та 
субсидійний механізм. Причому формування вектору подальшого 
розвитку такої підтримки все більше відповідає фізіократичним 
ідеям і вбачається в примноженні родючості ґрунтів, посиленні 
експортного потенціалу, розвитку біотехнологій та людського 
капіталу (сільських територій). Останнє в СОТ прийнято назвати 
«зеленою скринькою» підтримки сільського господарства. Крім 
того, саме економічно сильні країни максимально 
«продавлюють» поширення свого аграрного бізнесу на терени 
слабких економічно, але багатших землею країн. «Секрет» 
розвинутих країн, відкритий ще Ф. Кене, швидко переймають 
країни з прогресуючою економікою – Китай, Бразилія та ін. За 
дослідженнями Інституту економіки і прогнозування НАН 
України, Російська Федерація, Саудовська Аравія, Японія, Індія 
та деякі інші країни визначили довготермінову стратегію 
забезпечення продовольством населення своїх країн і починають 
разом з національним бізнесом її реалізовувати, в тому числі 
через взяття «під контроль» великих площ сільгоспугідь в 
Україні. Діяльність великих холдингів з іноземним 
засновництвом лише одна сторона цього процесу, на іншу вказує 
академік НАН України В. Геєць: «В травні 2008 року в обмін на 
контракт з поставки нафти і газу Лівія отримала в Україні в 
оренду 247 тис. га землі для організації власного виробництва» і 
резюмує: «Світ, пройшовши складний шлях трансформації, не 
убезпечивши себе від самого простого: люди голодні і дуже 
масово» [194, с. 8]. В додаток до продовольчих, перед світом 
відкриваються і нові проблеми енергетичної безпеки, а звідси і  
перспективи використання землеробства також для отримання 
біопалива та біоенергії. Саме це ініціює переоцінку цінностей 
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(активів), джерел багатства в економічній діяльності на базі теорії 
фізичної економії. 

Отже, використання ідеї «ЕТ» в розробці методу «затрати-
випуск» та формування на цій же основі матриці національного 
обліку дозволило розвинутим країнам відстежувати потребу та 
зорганізовувати дієву підтримку власного землеробства. 
Сприйняття ідей фізичної економії дозволяє їх урядам 
орієнтувати економічну політику на виробництво 
відновлювальних енергетичних активів та на збереження власних 
земельних ресурсів, і навіть на  примноження їх за кордоном. 
Тому інформаційне забезпечення цих процесів ми розглядаємо у 
п’ятому етапі розвитку обліку на задоволення потреб та ідей 
фізичної економії (див. рис. 2.2). 

П’ятий етап характеризує фізіократичні підходи до 
побудови обліку, виходячи як з типів економік, так із 
особливостей розвитку національних інститутів кожної країни. 
Потрібно звернути увагу, що у Західних країнах значення 
фізичного капіталу не знижується, а, навпаки, збільшується та 
знаходить широке відображення в обліку поряд з 
інтелектуальним та інформаційним капіталом. 

З посиленням з другої половини ХХ століття глобалізації 
економіки, реалізація фізіократичних ідей все більше потребує 
наднаціонального бухгалтерського забезпечення.  

Не секрет, що ідеологія запровадження спочатку 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), а 
згодом їх заміна на міжнародні стандарти фінансової звітності 
(МСФЗ), продиктована інтересами транснаціональних корпорацій 
та політикою економічної експансії розвинутих країн. За такої 
ідеології МСФЗ, говорити про їх відповідність теорії фізичної 
економії, як і іншим економічним теоріям, поки що завчасно. 
Проте в цієї «медалі» є й інший бік – МСФЗ сприяють розвитку 
не тільки глобальних ринків капіталу, інформаційному 
забезпеченню наддержавних структур тощо, а й ринків 
сільськогосподарської продукції, що посилює забезпечення 
фізіократичних ідей щодо справедливої оцінки природно-
ресурсного потенціалу та продукції аграрної галузі, незважаючи 
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на сприйняття чи несприйняття їх національними урядами (як це, 
на жаль, буває і в Україні).   

Свідомо чи несвідомо основи такого забезпечення 
закладені в 1994 році рішенням Ради з розробки МСБО щодо 
обліку сільськогосподарської діяльності. У грудні 2000 року 
МСБО 41 «Сільське господарство» був затверджений та 
рекомендований до запровадження з 2003 року. Поряд з 
Україною, яка з 2007 року запровадила його адаптовану версію в 
П(С)БО 30 «Біологічні активи», на сьогоднішній день ідеї 
МСБО 41 прийняті до реалізації в деяких країнах третього світу, 
Австралії та Новій Зеландії.   

Із прийняттям цього стандарту не стільки поставлено 
крапки в дискусіях щодо наявності галузевих особливостей 
обліку сільськогосподарської діяльності, скільки, в принципі, 
визнана необхідність відображення в обліку та звітності 
біологічного та природно-ресурсного потенціалу – фізичного 
капіталу – «живої» економіки. Стандартом виділено окремі 
об’єкти обліку – біологічні активи, рекомендовано їх балансове 
(звітне) узагальнення та оцінка за справедливою вартістю.  

МСБО 41 та його український аналог П(С)БО 30 
«Біологічні активи» безумовно, є каталізатором розвитку 
бухгалтерського обліку саме з врахуванням ідей теорії фізичної 
економії. Очікується подальше розширення об’єктів обліку та 
звітності природно-ресурсного характеру землями 
сільськогосподарського призначення, домагатися балансового 
узагальнення і для відновлювальних енергетичних активів 
(принаймні зерна, сировини для виробництва біоетанолу і т.п). 

В оцінці біологічних активів та сільськогосподарської 
продукції за справедливими цінами потрібно бачити основи 
оцінки таких активів виходячи з їх істинних цінностей для 
людства. На наддержавному рівні таку оціночну місію міг би 
виконувати підрозділ з методології оцінки в бухгалтерському 
обліку при ООН. На національному рівні, наприклад, в Україні, 
ми неодноразово доводили необхідність участі Міністерства 
аграрної політики в доведенні до суб’єктів господарювання 
рекомендованих справедливих цін у рамках запровадження 
єдиної галузевої облікової політики [53, 54, 119]. 
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Таким чином, відображення в МСФЗ особливостей 
сільськогосподарської діяльності та запровадження єдиних 
підходів до оцінки біологічних активів та сільськогосподарської 
продукції (за справедливими цінами), ми відносимо до шостого 
етапу бухгалтерського забезпечення посилення фізіократичних 
ідей. Особливістю цього етапу є також і те, що інформаційні 
можливості застосування методу «ЕТ» та справедливої оцінки 
природно-ресурсного потенціалу отримують наднаціональне 
сприйняття і дозволяють певною мірою нівелювати фактор 
заниження значимості землеробства національними урядами 
(див. рис. 2.2). 

Як вже зазначалось, у зв’язку з недостатністю теоретичних 
напрацювань у бухгалтерському обліку, слабкості в цьому питанні 
ООН, поки що МСФЗ мають лише потенційні можливості в 
реалізації фізіократичних ідей та в забезпеченні побудови 
всесвітньої гармонійної економіки.  

На нинішньому етапі розвитку кожна країна відшукує свої 
шляхи збільшення національного багатства та збереження 
природно-ресурсного потенціалу. Прикладом в цьому є розвинуті 
країни. Так, у США не тільки консервують власні вуглеводні 
родовища, посилюють державний контроль та примножують 
державне володіння землями сільськогосподарського 
призначення, а й розробляють власне бухгалтерське забезпечення 
цих процесів.  

Україна володіє колосальним антиентропійним 
потенціалом не тільки в сфері реальної аграрної економіки, а й 
науковому середовищі. Закладена С. Подолинським та 
В.І. Вернадським українська школа фізичної економії в радянські 
часи знайшла своє поглиблення в працях Миколи Руденка, а в 
сучасній Україні в дослідження Наукового товариства 
ім. С.Подолинського під керівництвом професора В.О. Шевчука. 
Останній в своїх публічних виступах неодноразово наголошував, 
що сфера «живого» повинна мати окремий бухгалтерський облік 
як за планами рахунків, так і за правилами та стандартами. 

На XI конгресі економістів-аграрників, який відбувся в 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН 26-27 лютого 
2009 року В.О. Шевчук, аналізуючи вклад М. Руденка в теорію 
фізичної економії, говорив: «Його стаття «Глобалізація і 
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Україна» (2002) містить ключ до адекватного глобальним 
викликам розкриття достатності економічної теорії. На нашу 
думку, цей ключ знаходиться у визначенні українським 
мислителем світової економічної науки. Учений трактує її як 
науку, «від якої залежить життя на землі».  

Визначальною у його дефініції є альтернатива «залежить». 
Тобто, життя на землі або продовжується (тим самим стаючи 
реальним підтвердженням достатності економічної науки), або 
припиняється. На жаль, цієї найактуальнішої проблеми майже 
ніхто крім М. Руденка досі не торкається, що є свідченням 
кричущої недостатності сучасної економічної науки. 

Натомість достатньою може бути лише така економічна 
наука, підвалиною якої є складова, що спирається на природні 
закони. Цю основоположну складову М. Руденко назвав 
фізичною економією» [183]. 

М. Руденко в усіх своїх працях критикує К. Маркса, 
звинувачує останнього в тому, що саме ним та А. Смітом 
скомпрометовані економічні ідеї фізіократів. З цим важко 
погодитися, адже відомо, що Маркс розглянув всі, відомі на той 
час, теорії доданої вартості, в т.ч. і фізіократів та високо оцінив та 
популяризував вклад останніх в економічну науку. Повторимо, 
проблема фізіократів лежить у площині не науки, а політики. До 
речі, як і проблема марксизму, яка була спаплюжена ленінсько-
сталінською політикою. 

Проте, у М. Руденка є положення, що потребують 
негайного наукового забезпечення. Серед них: перше, потенціал 
теорії фізичної економії спрацює, коли людство усвідомить свою 
космічну належність (цей час настає), а кожна країна (нація) свою 
місію на Землі. Для України – це сільське господарство.  

Друге: теорія фізичної економії не сприймається сучасним 
світом ще і тому, що її постулати майже не представлені на 
універсальній мові бізнесу, якою є бухгалтерський облік. В усіх 
своїх працях М. Руденко критикує бухгалтерський облік. Ось 
одна із цитат «… політекономія, що оперує лише 
бухгалтерськими категоріями (у відриві від природознавства!) не 
лише не допомагає нам зрозуміти економічні процеси, а 
породжує нечувані помилки й економічні викривлення» [159, 
с. 303]. 
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У сучасному світі глобалізації економіки (який, на наше 
переконання, хоч і з великими проблемами, але сприяє розвитку 
людської цивілізації до гармонії з природою) значення 
бухгалтерського обліку, як універсальної мови економіки, зростає. 
В зв’язку з цим, для бухгалтерів-аграрників постає питання 
розробки та втілення нової парадигми бухгалтерського 
забезпечення фізіократичних ідей (етап 7 на рис. 2.2).  

Підсумовуючи результати дослідження етапності 
формування бухгалтерського сегменту наукової школи фізичної 
економії варто звернути увагу на наступне: 

По-перше, фізіократична доктрина пріоритетності 
землеробства, «живої» економіки в розвитку людської цивілізації, 
створенні істинного багатства, посилює значимість 
бухгалтерського обліку в аграрній сфері економіки. Фізіократами 
не тільки означено головні для людства об’єкти обліку: людський 
капітал, землі сільськогосподарського призначення, тварини, 
солома, гній, зерно та інша сільськогосподарська продукція – як 
відтворювальні активи, що акумулюють енергію на Землі, але й 
наголошено на важливості бухгалтерського забезпечення методу 
«Економічної таблиці», як дієвого інструменту управління 
галуззю, державою, глобальною економікою. 

По-друге, теорія фізичної економії є не тільки «матір’ю» 
економічної науки, а й науковою базою побудови бухгалтерської 
інформаційної системи для забезпечення запитів управління зовні 
господарюючого суб’єкта.  

Використання бухгалтерської інформації зовнішніми 
користувачами, в тому числі і для реалізації методу «Економічної 
таблиці» за фізіократичною доктриною, спрямоване на 
забезпечення функціонування гармонійної з суспільством та 
природою економіки. Останнє перекликається з ідеями та 
концепцією сталого розвитку, та ставить перед бухгалтерською 
наукою потребу розробки парадигми бухгалтерського обліку, 
економіки гармонійного (сталого) розвитку. 
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2.2. Парадигма бухгалтерського обліку економіки 
гармонійного розвитку 

 
Завдяки фізичній економії М. Руденко відкрив власному 

народові й людству шлях до забезпечення майбутнього 
добробуту, вказавши на необхідність виконання Україною 
продовольчо-енергетичної місії в глобальному розподілі праці. 
Проте, така благородна роль нашої держави у світі має спиратись 
не тільки на добру волю та хліборобські навики нації, але мати в 
своїй основі власний економіко-теоретичний базис. Без всякого 
сумніву таким базисом є теорія фізичної економії та Концепція 
сталого розвитку.  

Однак до цього часу бухгалтерською наукою не 
напрацьовано парадигм2 та методології обліку і контролю 
провадження гармонійного економічного порядку та сталого 
розвитку цивілізацій, процесів примноження та збереження як 
фізичного капіталу, так і відновлювальних енергетичних активів 
в економічній діяльності. 

Відтак в даному підрозділі ставимо собі за мету з’ясувати 
економіко-теоретичні засади побудови нової парадигми 
бухгалтерського обліку на основі теорій інституціоналізму, 
фізичної економії та концепції сталого розвитку.  

Розвиток бухгалтерського обліку характеризується зміною 
основних критеріїв та умов його існування залежно від 
конкретних соціально-економічних чинників. Дослідники по-
різному представляють періодизацію розвитку обліку як науки та 
професії і виділяють пріоритети його сучасного стану. Критерієм 
періодизації розвитку бухгалтерського обліку є формування 
наукових парадигм, що визначаються зміною теоретичних і 
методологічних передумов його розвитку. 

Питанню періодизації розвитку бухгалтерського обліку та 
виділенню парадигм його побудови в конкретних економічних 

                                                
2 Парадигма (від грец. παράδειγμα, «приклад, модель, зразок») – сукупність 
фундаментальних наукових установок, уявлень і термінів, яка приймається та 
розділяється науковим співтовариством й об’єднує більшість його членів. 
Забезпечує спадкоємність розвитку науки і наукової творчості. 
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умовах приділяють увагу у своїх дослідженнях Ф.Ф. Бутинець, 
М.С. Пушкар, С.Ф. Голов, Н.М. Малюга, Г.В. Уманців, 
С.Ф. Легенчук та інші вітчизняні дослідники [13, 14, 36, 85, 175].  

Більшість таких досліджень спрямована на обґрунтування 
структури та елементів парадигм, виходячи з тенденцій в 
розвитку безпосередньо бухгалтерської науки. Однак в них 
звужений аналіз зовнішніх причин та передумов зміни парадигм 
бухгалтерського обліку, відсутній аналіз впливу на ці зміни 
класичних та неокласичних економічних теорій, впливу сучасних 
кризових явищ в економіці. 

Парадигма бухгалтерського обліку – це метатеоретична 
конструкція бухгалтерського обліку, що складається з 
символічних узагальнень, що формують формальний апарат та 
мову бухгалтерського обліку як науки, метафізичних елементів, 
які визначають фундаментальні методологічні принципи 
бухгалтерського обліку як науки, бухгалтерських цінностей, які 
встановлюють ідеали та норми побудови бухгалтерського 
наукового знання, зразкових дослідницьких результатів, які є 
вирішеннями конкретних проблем в сфері бухгалтерського 
обліку [76, с. 55]. 

Серед основних особливостей, які характеризують 
парадигму розвитку обліку у сучасній економіці, Г.В. Уманців 
виділяє такі: пріоритет балансу; оцінка за ринковою вартістю; 
заміна концепції власності концепцією контролю; перехід від 
обліку майна до обліку ресурсів; регулювання звітності, а не 
обліку [175]. 

С.Ф. Голов сучасну парадигму бухгалтерського обліку в 
Україні характеризує як симбіоз трьох складових: 
адміністративних та ринкових концепцій; національних і 
міжнародних стандартів; юридичної й економічної моделі [35]. 
Автор обґрунтовує формування нової облікової парадигми – 
парадигми глобального обліку, яка має ґрунтуватись на 
паритетності потреб користувачів, об’єднувати ідеї уніграфічної, 
камеральної, діграфічної парадигм та враховувати надбання 
суміжних галузей знань [34, с. 453]. 
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Процеси глобалізації як чинника появи нової парадигми 
бухгалтерського обліку описує також Г.Г. Кірейцев. Науковець 
стверджує, що глобалізація економіки спричинила потребу 
застосування єдиних принципів, уніфікованих правил і процедур 
облікового відображення підприємницької діяльності та 
використання єдиних для всіх національних облікових систем 
стандартизованих форм фінансової звітності [68]. 

Говорячи про зміну парадигми обліку в економіці знань, 
М.С. Пушкар зауважує, що й «до цього часу залишається не до 
кінця з’ясованим  генезис обліку, коли під ним розуміють лише 
техніку збору та обробки даних, що відриває сутність складного 
явища від теорії пізнання та підміняє проблему теорії науки 
другорядними питаннями практичної діяльності» [151, с. 46]. 
Нову парадигму обліку автор вбачає в його інтелектуалізації, 
відзначаючи, що «… інтелектуальна модель обліку – це 
реалізація ідеї, що народжена у результаті пошуку засобів 
заставити організацію працювати і створювати додаткову 
вартість через знання» [151, с. 49]. 

Значний внесок у теорію розвитку бухгалтерського обліку 
та його періодизацію внесла Н.М. Малюга, виділивши п’ять 
парадигм бухгалтерського обліку (проста натуральна бухгалтерія, 
камеральна бухгалтерія, проста монетарна бухгалтерія, подвійна 
статична бухгалтерія, подвійна динамічна бухгалтерія) та 
запропонувавши шосту парадигму бухгалтерського обліку – 
подвійну інформаційну динаміку (рис. 2.3). Її суть дослідник 
вбачає у врахуванні нових технологій та нових об’єктів, 
властивих сучасному етапу розвитку суспільства, який 
ґрунтується на новій техніці обліку, що передбачає застосування 
інформаційних технологій [89, с. 19]. 

Пропонована Н.М. Малюгою нова парадигма 
бухгалтерського обліку ґрунтується на віртуальній економіці, на 
переважанні нематеріальних активів у балансі, його оцінці 
виключно за ринковою вартістю. Головною метою обліку за 
даною науковою позицією є забезпечення інформацією 
зацікавлених користувачів, а метою балансу – визначення 
реальної ринкової вартості підприємства.  
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Рис. 2.3. Існуючі положення діючої парадигми подвійної 

інформаційної динаміки [89, с.19] 

НОВА ПАРАДИГМА 
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користувачів 

На основі інформаційних технологій 

Перерозподіл ресурсів в економічній системі 

Визначення реальної ринкової вартості 
підприємства 

За ринковою вартістю 

Включає активи, на які поширюється 
економічний контроль, повне право власності 
- необов’язкове 

Переважають нематеріальні активи  
(в економічно розвинених країнах) 

Людський, організаційний, клієнтський 
капітал, особливою властивістю якого є 
нематеріальна (ідеальна) природа, що 
визначає всі інші властивості. Забезпечує 
розширення «невідомих складових 
гудвілу», тим самим наближаючи 
балансову вартість підприємства до 
ринкової 
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природних ресурсів 
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Разом з тим, Н.М. Малюга за критерій зміни парадигми 
обирає зміну способів та технологій в господарських процесах, 
що, на нашу думку, є недостатнім. Першою причиною зміни 
парадигми слугує зміна підходів до управління на 
наддержавному, національному та корпоративному рівнях. Ця 
зміна пов’язана зі зростаючими факторами глобальної економіки, 
новими соціальними, економічними вимогами та стандартами. 
Відтак нова глобальна та соціально-орієнтована економіка 
вимагає іншої інформації.  

Поява антиентропійних та соціальних підходів мислення в 
побудові економіки змінює спосіб управління, який в загальному 
також визначає базис формування нової парадигми 
бухгалтерського обліку. 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що не тільки 
глобальні процеси та економічні умови господарювання чи 
способи технології виробництва (індустріальна, 
постіндустріальна, інформаційна чи будь-яка інша економіка) 
диктують зміну парадигми. В основі змін слід розглядати нові 
вимоги до обліку з боку економічних, соціальних та 
природоохоронних систем управління. Необхідність розгляду 
нової парадигми розвитку бухгалтерського обліку базується саме 
на інформаційному забезпеченні нових потреб всіх означених 
складових сучасного управління державою та земною 
цивілізацією. 

Підтвердженням цього є і дослідження Томаса С. Куна, 
який розглядав науку як один із соціальних інститутів у вигляді 
наукових співтовариств (шкіл). Самоствердженням цих 
інститутів є кількість та якість вирішених ними проблем для 
людства, що і характеризує науковий прогрес. 

В основі функціонування наукового інституту є його 
«парадигма» як сукупність узагальнених ідей, гіпотез, 
методологічних підходів, які розділяються даним науковим 
співтовариством, є прийнятними для інших інститутів та 
оформлені у вигляді наукових теорій. 

В разі, коли в рамках існуючих теоретичних постулатів 
науковий інститут не може ефективно вирішувати поставлені 
перед ним питання, необхідна зміна його парадигми [197]. 
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За М. Бронфенбренером та Метом, найбільших успіхів 
економічна наука досягає, коли попередні парадигми повністю не 
відкидаються, коли парадигми не змінюють одна одну миттєво, а 
взаємозбагачуються. 

Вищенаведені вимоги ми відносимо і до науки про 
бухгалтерський облік. Еволюція парадигми бухгалтерського 
обліку (рис. 2.4) визначається здатністю вирішувати завдання та 
проблеми, що ставляться перед бухгалтерським обліком 
розширеною системою сучасного управління або науковими 
теоріями, які здатні передбачити потребу цього в майбутньому. 

Завдання, що ставляться перед бухгалтерським обліком 
потребують вирішення широкого спектру проблем: і в глобальній 
економіці, і в перерозподілі ресурсів в національній економіці, і у 
забезпеченні соціальних параметрів суспільно-економічного 
розвитку, забезпеченні економічної безпеки підприємств на 
корпоративному та державному рівнях, збереженні природного 
та біологічного потенціалу країни та іншому. 

 

 
Рис. 2.4. Еволюція парадигм бухгалтерського обліку 
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поведінкою, каже Ф. Кене, а її думкам та економічним діям 
потрібно узгоджуватись з природним порядком [64, с. 866]. 
В. Леонтьєв пояснює «економічний принцип» теорії фізичної 
економії у прагненні до максимального задоволення потреб через 
задіяння механізмів рівноваг [64]. 

Дослідники фізіократії Алмарін Філіпс [64, с. 1054], Шломо 
Майтал [64, с. 1056], Т. Барна [64, с. 1061] та Сайхай Білджінсон 
[64, с. 1076] характеризують принципи методу «Економічної 
таблиці» як початок зародження економічних теорій загальної 
рівноваги. Сам Кене, у своїх принципах успішності урядів, 
перераховує 24 умови, необхідні для того, щоб економіка, 
описана «Економічною таблицею», мала гармонійний, 
благотворний та життєздатний стан [64, с. 459].  

Гармонійною фізіократи називають економіку, яка зважено 
забезпечує зростаючі потреби людства із збереженням 
природного потенціалу та примноженням енергетичних активів 
на Землі. Економіку, що поєднує для цих цілей приватні та 
суспільні інтереси, об’єднує задля цього всі нації та країни. 
Економіку, в основу якої покладено пріоритетність розвитку 
аграрно-біологічних, антиентропійних, енергетичних та 
соціальних  галузей. 

Фізіократична доктрина економіки гармонійного розвитку 
повністю відповідає сучасній Концепції сталого розвитку. Це 
спонукає нас до означення нової парадигми як парадигми 
бухгалтерського обліку економіки гармонійного (сталого) 
розвитку. 

Нова парадигма має орієнтувати розвиток бухгалтерського 
обліку на забезпечення переходу людства до гармонійної 
економіки сталого розвитку, сприяти прискоренню цього 
переходу через запровадження прогресивних облікових систем. 

Парадигма визначає орієнтири побудови нової системи 
бухгалтерського обліку як на наднаціональному, так і 
національному рівнях, створюючи цілісну систему (ієрархію) 
рівнів, які гармонійно доповнюють та розвивають один одного 
(рис. 2.5). 
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В основі нової парадигми (на першому рівні) (див. рис. 2.5) 
має стати формування якісно нових МСФЗ, з врахуванням 
доповнень завдань та положень теорій інституціоналізму та 
фізичної економії, як мінімум, щодо пріоритетності висвітлення 
показників: реальної економіки над віртуальною; природно-
ресурсного та біологічного потенціалу над грошовим. 

Як зазначалося нами раніше, нові міжнародні стандарти 
мають ґрунтуватись на новій інституціональній теорії 
бухгалтерського обліку, або, як мінімум, поєднати: нормативну 
та позитивістську теорію обліку; приватні і суспільні 
(загальнолюдські) інтереси при побудові звітності та 
використання її інформації для прийняття управлінських рішень 
на всіх рівнях, в т.ч. і з використанням методу «Економічної 
таблиці» та вимог Концепції сталого розвитку ООН. 

Останнє неможливо здійснити без розширення МСФЗ 
стандартами другого (галузевого) та третього (корпоративного) 
рівнів (рівень 2) (див. рис. 2.5). Саме за допомогою цих рівнів має 
бути реалізована ідея сталого розвитку через інформаційне 
забезпечення всіх складових сучасного управління та 
фізіократична ідея інформаційного забезпечення перерозподілу 
світового багатства на користь землеробства та інших 
антиентропійних сфер людської діяльності через прийняття 
відповідних національних та наднаціональних рішень.  

Рівень 2 – поглиблення МСФЗ – має гармонійно 
узгоджувати методологічні положення бухгалтерського обліку з 
сучасними економічними теоріями, переймати досягнення 
національних облікових шкіл, особливо  в побудові галузевого 
обліку. 

Отже, ключовою особливістю нової парадигми 
бухгалтерського обліку є запровадження трирівневої моделі його 
побудови для інформаційного забезпечення всіх, визначених 
Концепцією сталого розвитку, сегментів управління. 

Наступним рівнем пропонованої нами парадигми 
бухгалтерського обліку є формування на фізіократичних засадах 
та з врахуванням положень інституціональної теорії 
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національних систем бухгалтерського обліку та їх адаптації 
(узгодження) з МСФЗ (рівень 3). 

Концептуальним положенням цього рівня є те, що при 
запровадженні національних стандартів бухгалтерського обліку 
кожною країною має обов’язково враховуватись її спеціалізація у 
світовому розподілі праці та використовуватись досвід 
національних напрацювань та традицій. 

Наступний рівень національних галузевих стандартів 
розширює інформаційні можливості бухгалтерського обліку та 
сприяє більш ефективному використанню його даних в 
управлінні, реалізації державної економічної політики з 
підтримки, посилення конкурентоздатності, експортного 
потенціалу найбільш важливих для нації галузей.  

Для України вкрай важливим є запровадження галузевих 
стандартів саме у сфері аграрної економіки, яка за фізіократами є 
першою продуктивною сферою діяльності людства та яка в 
Україні має потужний фізичний капітал. 

Виходячи з теорії фізичної економії, аграрний сектор 
виробництва, на відміну від іншого, використовує «живі активи», 
або за міжнародною термінологією біологічні активи. Останні є 
природно необхідними, невід’ємними для підтримання життя 
людини та людства. Очевидно, що за необхідністю аграрна 
економіка була, є і залишиться першою, головною економікою 
людства. Таку економіку, виходячи з фізіократичних доктрин, 
можна назвати «живою», тоді коли економіку промисловості – 
«механічною», нау-технології – «розумною» і т.д. Для фізіократів 
очевидним є відмінність цих типів економік, як і їх переплетіння 
по мірі розвитку людства. Різні типи економік повинні мати 
відмінності в їх представленні на мові бізнесу – в 
бухгалтерському обліку. Проте, як ми доводили вище, в цій 
справі робляться лише перші кроки. 

Таким чином, «жива» економіка має бути адекватно 
представлена в бухгалтерській системі. Більше того, з 
теоретичної точки зору можна доводити, що такі  системи мають 
бути як різні для різних типів економік, так і мати спільні 
складові. На нашу думку, на нинішньому етапі світової 
стандартизації бухгалтерського обліку, слід говорити про 
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необхідність відображення цих типів економік на другому 
(галузевому) рівні стандартів бухгалтерського обліку. 
Необхідність бухгалтерського відображення різних типів 
економік є другою ключовою особливістю нової облікової 
парадигми. 

Нова парадигма має забезпечувати розширення статей 
балансового узагальнення, а, отже, й узагальнень на рахунках. 
Вище зазначалась важливість доповнення балансового 
узагальнення біологічними активами, що викликано 
запровадженням, в т.ч. в Україні, МСБО 41 «Сільське 
господарство». Зокрема, бухгалтерський баланс (форма 1) до 
П(С)БО 2 підприємств доповнено рядками: «Довгострокові 
біологічні активи (за справедливою, первісною вартістю та 
врахуванням їх амортизації); Поточні біологічні активи, які, в 
свою чергу, розшифровуються за групами в таблиці XIV 
«Біологічні активи» ф. 5 «Приміток до річної фінансової 
звітності». 

Разом з тим, «жива» економіка оперує й іншими, не менш 
важливими (відмінними від інших економік), активами, що також 
потребують балансового узагальнення. Йдеться про землі 
сільськогосподарського призначення, незавершене виробництво в 
рослинництві, органічні добрива, насіння і корми, готову 
продукцію від сільськогосподарської діяльності. Всі ці активи за 
теорією фізичної економії відіграють роль біоенергетичного 
забезпечення суспільно-господарського буття. У зазначеному 
вище виступі, професор В. Шевчук зазначає: «Освоєння сфери  
живого передбачає здобуття людьми важливих для їх 
життєдіяльності ресурсів. Перелік найважливіших ресурсів 
пропонуємо звести до п’яти. Це гумус, зерно, солома, худоба, гній. 
Відсутність навіть будь-якого з них унеможливлює людське 
існування. Отже, ці п’ять ресурсів належать до абсолютних благ. Їх 
сукупність являє собою абсолютний, біоенергетичний, врешті 
фізичний капітал. У забезпеченні людського життя абсолютні 
блага не мають жодної альтернативи» [183]. 

Отже, біоенергетичні (відновлювальні) активи мають бути 
представлені у фінансовій звітності окремими статтями. 
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Відмітимо, що в Радянській Україні (УРСР) ці ресурси мали 
певне балансово-рахункове узагальнення (наприклад: рах. 10 
«Насіння і корми»; 201 «Основне виробництво в рослинництві»; 
401 «Готова продукція рослинництва»; 402 «Готова продукція 
тваринництва», в т.ч. гній і т.д.). З практичної точки зору, сучасне 
запровадження таких узагальнень можливе і в Примітках до річної 
фінансової звітності (ф. 5). З теоретичної точки зору це засвідчує 
необхідність запровадження другого рівня стандартів фінансової 
звітності (коли, наприклад, Примітки будуть мати виключно 
галузеву ознаку). 

Окремого балансового узагальнення потребує 
найважливіший біоенергетичний актив – землі 
сільськогосподарського призначення. З точки зору фізичної 
економії, Україна має потенціал найбагатшої країни, оскільки 
володіє 10 відсотками світових сільгоспугідь та третиною 
чорноземів. На XI Конгресі економістів-аграрників В. Шевчук 
наголошував, що мудрість кожного народу є в його 
самодостатності і навів баське прислів’я: «Дім – золото, а земля – 
гаманець». 

Таким чином, землі сільськогосподарського призначення 
повинні мати розширене балансове узагальнення як об’єкти 
бухгалтерського обліку, незалежно від впливу політичних 
інституцій на науковий інститут бухгалтерського обліку. З точки 
зору фізичної економії, бухгалтерський облік земель 
сільськогосподарського призначення має забезпечити різні 
сегменти управління інформацією щодо збереження, відновлення 
цього ресурсу та його ефективного використання. 

Отже, нова парадигма має розширити інформативність 
обліку через запровадження галузевих спеціалізованих звітних 
форм. 

Реалізація фізіократичних ідей через запровадження 
спеціалізованих приміток (або додаткових звітних форм) до 
фінансової звітності є четвертою особливістю нової облікової 
парадигми. Цей рівень нової парадигми має гармонійно поєднати 
приватні та національні інтереси і забезпечити ефективне 
використання державним галузевим управлінням методу 
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«Економічної таблиці» на користь підтримки виробників та 
сільських територій (див. рис. 2.5 – рівень 5).  

На національному та, особливо, галузевому рівнях 
важливого значення набуває робота з вдосконалення методології 
обліку. Особливо в галузях, за якими спеціалізуються країни в 
глобальній економіці. Для України такою є «жива» економіка. 
Відпрацювання нової методології оцінки і обліку живого 
біологічного та природно-ресурсного потенціалу, 
відновлювальних енергетичних активів для України є не тільки 
національною, а й міжнародною справою. Фактично її місією у 
справі вдосконалення МСФЗ (див. рис. 2.5 – рівень 6).  

В контексті наших досліджень розглянемо методологічний 
напрям розвитку аграрного («живого») бухгалтерського обліку, 
що визначає той сегмент облікової теорії (парадигми), який 
враховує ідеї фізичної економії. В першу чергу це стосується 
впливу теорії фізичної економії на призначення бухгалтерського 
обліку, вибір облікових процедур, означення об’єктів та 
методологічної основи.  

Реалізація фізіократичних ідей потребує єдності 
методології бухгалтерського обліку «живої» економіки, оскільки 
останнє сприятиме відстоюванню її інтересів в глобальному 
розподілі (обміні) національних та світових продуктів (доданої 
вартості). Єдність методології забезпечить розвиток (а відтак і 
сприйняття Урядами та міжнародними організаціями) методу 
«Економічної таблиці» Ф. Кене та В. Леонтьєва. Базуючись на 
єдиній методології, бухгалтерська інформаційна система зможе 
стати вагомим інструментом у подоланні економічних криз, 
боротьбі з виснаженням відновлювальних природних ресурсів та 
інших негараздів економічної діяльності людства. В Україні, до 
того ж, запровадження методу «Економічної таблиці» та його 
бухгалтерське наповнення в найближчій перспективі сприятиме 
інформуванню щодо згубних наслідків політики відбирання 
доданої вартості у селян на користь інших типів економік чи 
«непродуктивних класів».  

Питання методології оцінки в бухгалтерському обліку 
викликає нині найбурхливішу дискусію в науково-практичних 
колах. Проблеми оцінки активів, у тому числі біологічних активів 
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та сільськогосподарської продукції, за «справедливими» цінами 
неодноразово піднімались і в наших працях. В даному підрозділі 
лише тезисно зазначимо, що з точки зору фізичної економії 
оцінка біоенергетичних активів за, так званими «справедливими» 
чи ринковими цінами є неприйнятною, оскільки ці цінності не 
можуть бути оцінені «невидимою рукою» ринку. Принаймні до 
тих пір, поки ці «невидимі руки» не будуть нівельовані 
державницькою, а в світі – політикою сталого розвитку, в основу 
якої покладено використання методу «Економічної таблиці». 

З практичної точки зору, ми запропонували виконання 
вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» щодо оцінки таких активів 
та сільгосппродукції за справедливими цінами, на основі 
запровадження єдиної облікової політики в цілому по аграрній 
галузі України [119].  

Розробка єдиних облікових політик є також особливістю 
нової парадигми та її впливу на побудову Концепції розвитку 
бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України.  

Побудова системи обліку за новою парадигмою має 
орієнтуватися на зменшення трансакційних витрат у цілому по 
економіці та індивідуальних витрат при обов’язковому веденні 
обліку та оприлюдненню звітності різними суб’єктами 
господарювання. Регулювання форм обліку та звітності має 
проходити за критерієм вкладу суб’єкта в створення  валового 
національного продукту та не зашкоджувати як ефективному 
бізнесу, так і державному (галузевому) управлінню. З іншого 
боку, облікових процедур має бути достатньо для зменшення 
(оптимізації) трансакційних витрат через посилення інформо-
ваності та участі в цьому держави (див. рис. 2.5 – рівень 7).  

Формування нової парадигми бухгалтерського обліку 
економіки гармонійного (сталого) розвитку здійснюється через 
еволюційне доповнення змісту основних категорій з попередніх 
парадигм. Таким чином, нова парадигма характеризується не 
революційною, а еволюційною зміною або доповненням змісту 
основних категорій теорії бухгалтерського обліку (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Зміст основних доповнень облікових категорій  
від парадигми бухгалтерського обліку економіки 

гармонійного (сталого) розвитку 

Місія обліку 
інформаційне забезпечення провадження гармонійного 
економічного порядку сталого розвитку, мобілізація ресурсів на 
збереження та примноження енергетичних активів і фізичного 
капіталу 

Мета 
звітності 

забезпечення інформацією економічних, соціальних, 
екологічних та інших сегментів управління сталого розвитку, 
інвесторів та інших зацікавлених користувачів 

Мета 
балансу 

оцінка кадрового, соціального, природно-ресурсного, 
інтелектуально-інформаційного та виробничого потенціалу 
підприємства на основі застосування нової методології оцінки 
та вимірювання 

Облікова 
система 

ієрархічне функціонування взаємодоповнюючих облікових 
систем: «міжнародно-національних» та в них «загальної - 
галузевих - корпоративних» 

Предмет 
обліку 

господарські процеси та явища в різних типах економік 
(«живої», «індустріальної», «розумної»), які в обліку 
відображаються та контролюються запитами інституцій 

Нові об’єкти 
обліку 

кадровий, соціальний та фізичний капітал; природно-ресурсні, 
біологічні та відновлювальні енергетичні активи 

Оцінка 
формування нової методології вимірювання облікових 
цінностей на засадах теорії інституціоналізму, фізичної економії 
та Концепції сталого розвитку 

Техніка 
обліку 

застосування новітніх інформаційних технологій, сумісних з 
провадженням методу «Економічної таблиці» (зокрема XBRL – 
Extensible Business Reporting Language) 

ПАРАДИГМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
ЕКОНОМІКИ ГАРМОНІЙНОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ 
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Отже, подолання кризових явищ сучасної економіки через 
запровадження дієвого механізму реалізації ідей сталого 
розвитку, контролю за її віртуальним сектором та іншими 
непродуктивними сферами діяльності, запровадження 
антиентропійних технологій у промисловій сфері, перерозподіл 
ВВП на користь підтримки виробництва продовольчих та 
біоенергетичних товарів вносить корективи в функціонування 
системи управління на всіх рівнях та розширює її складові.  

Ефективність сучасного управління ґрунтується на 
врахуванні доктрин сучасних наукових теорій, серед яких ми 
виділяємо економічні теорії інституціоналізму, фізичної економії 
та сталого розвитку.  

Останнє вимагає змін теоретичних і методологічних 
підходів по всіх ключових функцій управління, в тому числі і 
бухгалтерського обліку. Зміна чи оновлення парадигми 
бухгалтерського обліку є першим теоретичним вкладом 
бухгалтерської науки в оновлення системи управління, а, звідси, і 
в майбутній (гармонійний) розвиток глобальної економіки в 
цілому та української зокрема. 

 
 

2.3. Розвиток предметної та об’єктної складових 
бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності 

 
В різних галузях економіки фактори, які впливають на 

формування результатів діяльності, кардинально відрізняються. 
Ці фактори як частина предмета та об’єкта бухгалтерського 
обліку і визначають його галузеву спеціалізацію та формують 
галузеву облікову підсистему. 

Даний підрозділ монографії присвячено дослідженню 
теоретичних аспектів формування підсистеми обліку в аграрній 
галузі на основі її спеціалізації за предметом та об’єктами 
бухгалтерського обліку. 

За тлумачним словником предмет – це будь-яке конкретне 
матеріальне явище, що сприймається органами чуття; річ; те, на 
що спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність, об’єкт; 
логічне поняття, що становить зміст думки, пізнання. Об’єкт же 
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трактується як матеріальний предмет пізнання та практичного 
впливу з боку людини (суб’єкта); будь-який предмет думки, 
дослідження, художнього віддзеркалення [118]. 

Визначення предмета і об’єкта бухгалтерського обліку є 
фундаментом його теорії. В сучасній Україні дослідженню цих 
категорій присвячені роботи практично всіх провідних вчених з 
бухгалтерського обліку. На пострадянському просторі 
найвагомішими з теорії бухгалтерського обліку є праці професора 
Я.В. Соколова, сформовані, в свою чергу, по роботах Л. Пачолі, 
Б. Вентурі, І. Шера, Ж. Дюмарше, М. Хендріксена, 
О. Рудановського, О. Галагана, В. Циммермана, М. Метьюса та 
ін. Паралельно з дослідженнями Я.В. Соколова та Ф.Ф. Бутинця 
слід відзначити і праці професора Г.Г. Кірейцева, в яких 
акцентувалася увага на соціальній природі обліку. 

Серед учених, які займалися подальшою систематизацією 
підходів до визначення предмета бухгалтерського обліку, слід 
виділити К.Я. Анджана, М.Т. Білуху, Л.І. Вороніну, С.Ф. Голова, 
Л.М. Кіндратську, М.В. Кужельного, Ю.А. Кузьмінського, 
В.Г. Лінника, І.В. Малишева, Н.М. Малюгу, В.В. Сопко, 
В.П. Швеця та ін. [9, 29, 34, 73, 85-87, 168, 182]. 

Зокрема, В.П. Швець зазначає, що предметом 
бухгалтерського обліку є господарські засоби за їх складом і 
використанням, джерела формування та їх цільове призначення, 
господарські процеси, що відбуваються на підприємстві [182, 
с. 32]. При цьому, «предмет бухгалтерського обліку складається з 
окремих елементів, складових, які називаються об’єктами. Під 
об’єктами обліку розуміють конкретний засіб (майно), джерело 
його утворення та їх рух у процесі відтворення» [182, с. 31].  

На думку М.Т. Білухи, предметом бухгалтерського обліку є 
капітал та його обіг у процесі виробництва, розподілу і частково 
споживання продукту, а також джерела утворення капіталу та 
використання його в господарській діяльності [9, с. 47], а 
об’єктами бухгалтерського обліку на підприємстві є капітал, 
джерела його утворення, використання у процесах господарської 
діяльності [9, с. 46-47]. 
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Цікавою є позиція М.В. Кужельного та В.Г. Лінника, на 
думку яких термін «предмет» і термін «об’єкт», як правило, 
означають те саме [73, с. 32]. 

Узагальнюючи дослідження інших вчених, Н.М. Малюга 
дійшла висновку, що предметом бухгалтерського обліку є 
відносини власності, зумовлені фактами господарського життя, у 
результаті яких відбувається зміна стану майна, зобов’язань, 
капіталу та фінансових результатів підприємства, тобто вивчення 
того, що підлягає відображенню в бухгалтерському обліку. При 
цьому зазначає, що об’єктами бухгалтерського обліку є явища та 
процеси, які пов’язані з діяльністю підприємства, виражені за 
допомогою грошового вимірника та зафіксовані в первинних 
документах. Це засоби підприємства та джерела їх утворення, 
господарські процеси та їх результати [85, с. 64]. 

На нашу думку просто, а, відтак, геніально підійшов до 
розкриття сутності цих категорій Я.В. Соколов: «Предмет 
бухгалтерского учета не «дан», а «задан» ему интересами лиц, 
участвующих в хозяйственных процессах» [167, с. 41]; 
«Объектами бухгалтерского учета …. выступают факты 
хозяйственной жизни» [167, с. 285]; «Обращаясь к объектам 
бухгалтерского учета, мы можем выделить две группы фактов 
состояния: средства и их источники» [167, с. 286].  

Відтак, предмет бухгалтерського обліку, за 
Я.В. Соколовим, визначається інтересами інститутів, що беруть 
участь у господарському процесі. Такими інститутами є не тільки 
власник–менеджер чи держава (регулятор), а й, наприклад, 
галузеве управління. Останнє бере участь у господарських 
процесах через відпрацювання цінової, податкової політики, 
бюджетної підтримки тощо. В своєму визначенні Я.В. Соколов 
мудро не обмежує зміст слова «задан» для категорії «предмет 
бухгалтерського обліку», лишаючи простір для розвитку 
бухгалтерської науки та практики.  

Натомість можна спостерігати, як в наукових колах 
намагаються знайти «істину в останній інстанції» чи «розставити 
крапки над і» (мабуть грішимо цим і ми). Так, талановитий 
вітчизняний вчений С.Ф. Голов визначає: «В сучасних умовах 
предметом бухгалтерського обліку як практичної діяльності є 
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ретроспективні та перспективні параметри господарської 
діяльності підприємства та його середовища, визначені органами, 
що регулюють бухгалтерський облік та власником підприємства 
або уповноваженим ним органом (посадовою особою). 

Предметом бухгалтерського обліку як науки є історичні, 
сучасні та майбутні методологічні, організаційні та інші аспекти 
бухгалтерського обліку у взаємозв’язку із відповідними 
елементами середовища, в якому він здійснюється» [34, с. 453]. 

З цим важко не погодитись. Проблема лише в розвитку 
інститутів, які регулюють бухгалтерський облік, або його 
зорганізовують на підприємстві. Як ми вже неодноразово 
доводили вище, стан таких інституцій у світі, а, особливо, в 
Україні такий, що може значно звузити теоретичне і практичне 
застосування понять «предмет» та «об’єкти» бухгалтерського 
обліку. Більше того, індивідуальне сприйняття лише окремими 
інституціями змісту цих категорій та його перенесення в 
нормативно-правові документи може значно звужувати місію, 
метод та завдання бухгалтерського обліку. Що ми і спостерігаємо 
в Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність» та на практиці. Більше того, такі «обмеження» не 
сприяють і розвитку бухгалтерського обліку, бо вводять його в 
залежність від стану «зрілості» обмеженого числа інституцій. 

Звідси можна зробити висновок, що предмет 
бухгалтерського обліку не «даний» тільки зовні (регулятором) чи з 
середини (власником), а «задається» інтересами ширшого загалу 
інституцій, інтереси яких є змінними і випливають із специфіки 
середовища, де здійснюються господарські процеси та із змін в 
глобальній економіці тощо.  

На нашу думку, предметом бухгалтерського обліку є 
реальні, визначені соціально-правовими відносинами, господарські 
процеси та явища, які в обліку відображаються та контролюються 
запитами інституцій. Зазначимо, запитами не тільки тих 
інституцій, які його регулюють та зорганізовують, а й тих, що 
використовують його інформацію для прийняття управлінських чи 
інших рішень. 
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Об’єктами бухгалтерського обліку є складові його 
предмета, які знаходять, окреме як об’єкти, відображення в системі 
бухгалтерського обліку та представляють інформаційну цінність 
загалом для всіх користувачів (інституцій), чи вибірково для їх 
груп чи індивідуумів.  

Запропоновані тлумачення та, головне, підхід до сутності 
облікового предмета та об’єктів посилює теоретико-практичну 
основу розвитку бухгалтерського обліку, в т.ч. і через 
запровадження галузевих стандартів та галузевої підсистеми 
бухгалтерського обліку. 

Відмітимо, що галузеве посилення розвитку бухгалтерської 
науки сприймається не всіма вітчизняними вченими. Останні 
готові поділяти думку К.Я. Анджана «Бухгалтерський облік як 
наука ділиться на теорію і галузевий облік. У теорії 
бухгалтерського обліку розглядаються питання про предмет, 
метод, організацію і техніку бухгалтерського обліку, вивчаються 
загальні його принципи, властиві обліку у всіх галузях і 
господарських одиницях. Галузевий облік відображає специфіку 
обліку у відповідних галузях, наприклад, облік в бюджетних 
організаціях, на промислових підприємствах, в сільському 
господарстві, торгівлі, постачанні, будівництві і т.д.» [2, с. 12]. 

Проте практика застосування галузевих стандартів в США 
та ЄС означення галузевих особливостей в МСФЗ (описані нами 
в попередньому підрозділі), засвідчує необхідність розширення 
теоретичних уявлень про основи бухгалтерського обліку (його 
предмет, об’єкти, систему і тому подібне) саме галузевими 
аспектами. 

У США про врахування галузевої специфіки обліку в 
сільському господарстві при застосуванні загальноприйнятих там 
принципів бухгалтерського обліку (GAAP US) та аудиту (GAAS) 
свідчить існування окремого «Керівництва з аудиту та 
бухгалтерського обліку: сільськогосподарські виробники та 
сільськогосподарські кооперативи» (остання редакція від 1 
травня 2008 року) [196], яке підготовлене Спеціальним 
Комітетом Агробізнесу Американського Інституту 
Сертифікованих Публічних Бухгалтерів (American Institute of 
Certified Public Accountants – AICPA), однієї з найчисленніших та 
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найбільш впливових професійних бухгалтерських організацій у 
світі. 

Це Керівництво встановлює рекомендації по застосуванню 
загальноприйнятих принципів аудиту при здійсненні перевірок і 
підтвердженні фінансової звітності сільськогосподарських 
виробників та кооперативів, а також рекомендації і пояснення 
принципів і практики фінансового обліку і звітності для 
сільськогосподарських виробників та кооперативів.  

Вітчизняна наукова та професійна бухгалтерська спільнота 
також не може стояти осторонь цих процесів. Визначальна роль 
аграрного сектору в забезпеченні продовольчої та енергетичної 
безпеки, суспільної стабільності, реалізації експортного 
потенціалу держави, а також специфіка, пов’язана з 
використанням у господарському процесі незамінних природно-
біологічних факторів виробництва, ставить специфічні вимоги до 
галузевого бухгалтерського обліку як інформаційної системи, що 
має проводити достовірну діагностику стану життєво важливих 
галузей національної економіки. 

Діючі підходи до регулювання на державному рівні 
бухгалтерського обліку не сприяють реалізації місії аграрного 
сектору економіки, який справедливо оцінюється політиками, 
вченими і практиками як базова складова національної 
економіки, що покликана відігравати ключову роль у 
забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку України. 

До специфічних особливостей аграрного сектору 
економіки, що потребують розробки окремих облікових 
технологій, зокрема, але не виключно, відносяться: 

· біологічна складова економічного процесу, відповідно до 
якої саме родючий ґрунт, рослина і тварина, біологічні закони, за 
якими вони існують, визначають технологію побудови 
бухгалтерського обліку. Це зумовлено насамперед 
використанням природного феномену, яким є придатні для 
здійснення сільськогосподарської діяльності землі – унікальний, 
відтворюваний, обмежений в просторі засіб виробництва і 
предмет праці; 

· соціальна складова і неоціненна суспільна значимість 
сільськогосподарської продукції, що апріорі передбачає 
орієнтацію аграрного бізнесу не стільки на отримання 
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максимального прибутку, скільки на провадження соціально 
орієнтованого підприємництва в громадянському суспільстві, в 
основі якого в першу чергу лежить задоволення життєвих потреб 
суспільства, забезпечення соціальної стабільності і сталого 
розвитку сільських громад та підвідомчих їм територій; 

· місія забезпечення продовольчої, екологічної та 
енергетичної безпеки світу в умовах участі України в Світовій 
організації торгівлі (далі – СОТ), що вимагає здійснення активної 
інформаційної політики, спрямованої на підвищення 
ефективності і конкурентоспроможності виробництва 
та реалізацію Україною свого значного аграрного експортного 
потенціалу. 

Без належного інформаційного представлення цих 
особливостей аграрний сектор, як складова національної 
економіки, не зможе повною мірою забезпечити збереження та 
примноження унікальних земельних та біологічних ресурсів, 
інвестиційної привабливості суб’єктів господарської діяльності і 
сільських територій, конкурентоспроможності національного 
аграрного виробництва в світовій господарській системі. 

Проте наші дослідження засвідчили недостатність 
наукового забезпечення вирішення вищеозначених питань.  

Навіть у радянській школі бухгалтерського обліку питання 
теорії аграрного бухгалтерського обліку було другорядним. Ми 
вивчили десятки підручників [11, 19, 21, 33, 38, 39, 41, 66, 115, 
132, 161, 177] і тільки в Г.І. Грінмана знайшли теоретичне 
обґрунтування об’єктів аграрного бухгалтерського обліку. 

Предметом обліку Г.І. Грінман виділяє «господарські 
засоби, джерела їх формування та кругообіг засобів в процесі 
виконання планів підприємства, організації і їх об’єднаннями... 
Але бухгалтерський облік відображає лише ті сторони 
господарської діяльності підприємства, які мають вартісну 
форму. Це і визначає об’єкти бухгалтерського обліку» [39, с. 15]. 
Об’єкти бухгалтерського обліку залежать від галузевих 
особливостей господарства [39, с. 24].  

В сучасній Україні наукове означення об’єктів аграрного 
бухгалтерського обліку ми знаходимо в працях Г.Г. Кірейцева, 
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Л.К. Сука, М.Ф. Огійчука, М. Палюха, В.Б. Моссаковського, 
М.М. Коцупатрого, О.О. Канцурова та ін. 

Окремим питанням екологічного обліку та обліку земель 
сільськогосподарського призначення присвячені роботи 
Н.М. Малюги, В. Чудовця, О.В. Вороновської, І. Замули та ін.  

Слід відмітити посилення впевненості науковців у 
формуванні теоретичних основ аграрного бухгалтерського обліку 
після прийняття МСБО 41 «Сільське господарство» та П(С)БО 30 
«Біологічні активи». 

Так, В.Б Моссаковський. констатує: «Вихід у світ 
МСФО 40 «Сільське господарство» поставило перед 
бухгалтерами України вибір або продовжувати запровадження 
іноземної облікової технології, зокрема оцінки активів за 
справедливою вартістю, або застосувати власну невідому 
іноземним спеціалістам методику обліку та звітності, адже 
сільськогосподарські підприємства не тільки ведуть облік витрат 
і калькулюють собівартість продукції, а і складають звітність 
за формою 50-сг, чого немає у розвинених країнах. Відповідно 
до цього слід вивчити доцільність прийняття на рівні уряду 
України постанови щодо широкого запровадження міжнародних 
стандартів чи проаналізувати належним чином досягнення 
підприємств України та залишити ті з них, які краще 
відповідають умовам нашої країни» [105, с. 30].  

О.О. Канцуров, досліджуючи біологічні активи як 
специфічні об’єкти обліку, робить висновок: «Міжнародний 
стандарт визначає, що біологічним активом є жива тварина або 
рослина. На наш погляд, це визначення не тільки не розкриває 
зміст терміну, але й не конкретизує об’єкт обліку і вносить 
плутанину, бо є всеосяжним, оскільки за таким визначенням 
біологічними активами є вся флора і фауна Землі. Таке 
визначення характеризує тільки першу складову терміну – 
«біологічний» і зовсім ігнорує другу, але не менш важливу 
складову «актив». Об’єктом бухгалтерського обліку є актив 
незалежно від його форми: матеріальної, нематеріальної чи 
біологічної» [63, с. 146]. 

Професори М.Ф. Огійчук та Л.К. Сук в своїх дослідженнях 
більше звертають увагу на галузеву специфіку обліку 
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виробництва – як процесу біологічних перетворень [121, с. 24-23; 
172, с. 128-134]. 

Щодо обліку земель та екологічних витрат, Г.Г. Кірейцев 
відмічає, що «Землі сільськогосподарського призначення – це 
основний біологічний актив в системі аграрної економіки, 
можливості котрого використано в Україні недостатньо» [68, 
с. 207]. 

В. Чудовець зазначає, що «Земля виступає особливим 
об’єктом обліку з певними властивими тільки їй 
характеристиками, що вимірюються у кількісних і якісних 
показниках, а також має вартісну оцінку» [181, с. 108]. 

Н.М. Малюга та І. Замула, досліджуючи специфіку 
екологічних витрат, доводять, що: «Основним елементом 
організації бухгалтерського обліку екологічних витрат є 
визначення об’єктів аналітичного обліку…Для бухгалтерського 
відображення екологічні витрати доцільно поділяти за двома 
ознаками: за видами діяльності та за характером впливу на 
навколишнє природне середовище…» [88, с. 39-41]. 

Вищеозначені дослідження формують науково-теоретичну 
базу аграрного бухгалтерського обліку. Проте, через певну 
вибірковість об’єктів дослідження та несистемність, вони не 
можуть слугувати фундаментом теорії бухгалтерського обліку 
аграрного сектору економіки. 

Комплексно (системно) окреслити сучасні особливості 
агропромислового виробництва та їх вплив на побудову 
бухгалтерського обліку спробував М. Палюх: «Вивчення досвіду 
ведення обліку в сільськогосподарських підприємствах України 
та діючих інструктивних матеріалів показало всю складність 
організації, його відмінність від обліку в інших галузях 
народного господарства». Серед цих відмінностей автор виділяє 
землю, як головний засіб виробництва, живі організми, вплив 
природних факторів, сезонність та просторовість виробництва, 
внутрішнє відтворення активів, різноманітність форм 
господарювання….» [155, с. 111-114]. Проте М. Палюх не надав 
своїм дослідженням теоретичного обґрунтування. 

На нашу думку, «перший камінь у фундамент» сучасної 
теорії бухгалтерського обліку аграрного сектору заклав 
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Г.Г. Кірейцев, який побачив та виділив в ній «біологічну 
метафору»: «Біологічний аспект сприйняття об’єктів обліку 
сільськогосподарського виробництва важливий не тому, що 
створюються штучні умови обчислення кінцевих фінансових 
результатів ще на стадії виробництва («ефект чемпіона – 
легкоатлета; який не прийняв участі у фіналі змагань»). Такий 
аспект важливий тому, що теоретичною основою формування 
облікових показників є «Біологічна метафора», як підґрунтя 
прогресивної інституціональної економічної теорії.  Доречним тут 
згадати про звинувачення Фритьофом Капра, висловленим на 
адресу представників неокласичної економічної теорії, які не в 
змозі визнати, що економіка не більш ніж одна із сторін цілісної 
екологічної і соціальної структури. Це жива система, що охоплює 
людей, які безперервно взаємодіють один з одним та із 
природними ресурсами, причому більша частина останніх є 
живими організмами (наведено за Д. Ходжсоном) [179]. Облік 
біологічних активів за Г.Г. Кірейцевим є першим кроком на шляху 
створення галузевої системи бухгалтерського обліку» [68].  

Виходячи з визначальності «біологічної метафори», теорії 
фізичної економії, «живої економіки» та специфічних відносин 
власності, соціальної інфраструктури в табл. 2.1 нами проведено 
наукове означення специфіки предмета та об’єктів 
бухгалтерського обліку. 

Перш за все, слід відзначити розуміння того, що аграрна 
система бухгалтерського обліку базується на його загальній 
теоретичній основі, тому ми говоримо про аграрну підсистему 
бухгалтерського обліку та аграрну складову облікової теорії. Як 
видно з табл. 2.1, за змістом обсяг цієї складової є досить 
значним.  

Відмінною від інших галузей економіки, складовою 
предмета аграрної підсистеми бухгалтерського обліку є 
специфічні організаційні та господарські процеси, визначені 
особливостями соціально-правових відносин, процеси, пов’язані з 
біологічними перетвореннями та використанням і примноженням 
фізичного капіталу, процеси, що впливають на формування 
фінансових результатів діяльності та зміну активів і капіталу. 
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Таблиця 2.1 
Предмет та об’єкти обліку в підсистемі аграрного 

бухгалтерського обліку 
Предмет Об’єкти 

Процеси, пов’язані з 
біологічними 
перетвореннями та 
примноженням 
фізичного капіталу та 
біологічних активів 
(«жива» економіка) 

Виробництво, використання та примноження: 
– земельного капіталу 
– еколого-природоохоронного капіталу 
– біологічних активів 
– енергетичних активів  
(в т.ч. сільськогосподарської продукції) 
– виробництво сільськогосподарської 
(біологічні перетворення) та харчової продукції  

Специфічні 
господарські процеси 

– Відносини власності, в т.ч.  
- майнові 
- земельні 

– Спеціальні режими оподаткування: 
- ФСП 
- ПДВ 
- Земельний податок тощо 

– Державна (бюджетна) підтримка за 
програмами 
– Формування та використання галузевих 
нематеріальних активів (порід тварин, сортів 
рослин тощо) 

Процеси зміни 
активів, формування 
фінансових 
результатів діяльності 

Формування та розподіл результатів 
сільськогосподарської та іншої діяльності 

Специфічні 
організаційні процеси 

Особливості: 
– приватизації майна та землі; 
– організації різноманітних форм 
господарювання (від сімейних форм до 
холдингів); 
– формування соціальної інфраструктури; 
– формування людського капіталу; 
– формування природоохоронної та екологічної 
інфраструктури 

Джерело: запропоновано автором. 
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Об’єктами аграрного бухгалтерського обліку є складові 
його предмета. Ці складові визначені і окремо відображаються в 
обліковій системі, виходячи із запитів користувачів на 
бухгалтерську інформацію.  

Найбільш важливими є об’єкти обліку так званої «живої» 
економіки. Значимість цих об’єктів обліку є визначальною не 
тільки для сільгосппідприємств, а й для України – в її місії в 
глобальному світі. На відміну від інших галузей економіки, 
аграрна економіка є антиентропійною, відновлювальною за 
природними характеристиками. В найближчому майбутньому 
саме аграрний сектор реалізовуватиме місію продовольчої та 
енергетичної безпеки світу. Останнє визначає і значимість 
бухгалтерського обліку об’єктів «живої» економіки, про що 
йтиметься далі. 

Аграрний сектор відрізняється від інших галузей економіки 
специфічними відносинами власності, оподаткуванням, 
державною підтримкою, формуванням та використанням 
нематеріальних активів, визначенням фінансових результатів 
господарської діяльності, приватизацією майна та землі, 
формуванням людського капіталу, соціальної інфраструктури 
села тощо. Всі ці процеси є окремими об’єктами обліку для 
задоволення запитів на інформацію щодо них різноманітних 
користувачів (від простих селян і до ООН) (див. табл. 2.1). 

Реформування аграрного сектору економіки, що 
розпочалось з перших років незалежності України, вимагало і 
сьогодні вимагає належної організації специфічного облікового 
забезпечення як самих процесів приватизації майна та землі, так і 
відносин щодо його подальшого використання: формування 
статутних фондів, власного капіталу новоутворених 
агроформувань; організації орендних відносин та формування 
інших об’єктів обліку (див. табл. 2.1). 

Розробці методологічних засад та методичного 
забезпечення бухгалтерського обліку об’єктів сільсько-
господарської діяльності присвячені дослідження відділу 
методології обліку та аудиту Національного наукового центру 
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«Інститут аграрної економіки» та науковців Інституту обліку і 
фінансів.  

Відділ методології обліку та аудиту ННЦ «Інститут 
аграрної економіки» на державному рівні брав участь у розробці 
облікового забезпечення реалізації Постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2001 р. № 177 «Про врегулювання питань 
щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі 
реформування аграрного сектору економіки» [144] та в розробці 
відповідних рекомендацій до неї, що затверджені наказами 
Міністерства аграрної політики України. Крім цього, для 
організації обліку відносин власності, що притаманні виключно 
аграрному сектору економіки, відділом було підготовлено: 
практичний посібник «Бухгалтерське та податкове забезпечення 
майнових і земельних відносин у новостворених 
сільськогосподарських підприємствах» [17]; навчальний посібник 
«Організація обліку відносин власності» [124] та «Рекомендації з 
врегулювання майнових і земельних відносин в 
сільськогосподарському бізнесі: документальне оформлення, 
облік і оподаткування» [154]. 

Відмінними від інших сфер господарської діяльності є 
процеси створення в аграрному секторі економіки таких 
особливих нематеріальних активів як сорти рослин та породи 
тварин. Означенню та організації обліку таких об’єктів 
присвячені: навчальний посібник «Нематеріальні активи в роботі 
підприємств» [114], Методичні рекомендації з бухгалтерського 
обліку та оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності в 
бюджетних установах [97], Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку інноваційної діяльності в науково-
дослідних установах [95].  

Відмінним від інших галузей економіки є також 
відображення в обліку аграрних підприємств процесу 
формування результату від сільськогосподарської діяльності. 
Специфічний підхід до цього визначений нормами П(С)БО 30 
«Біологічні активи» та МСБО 41 «Сільське господарство». 
Рекомендації щодо організації побудови обліку визначення 
фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності 



84 

розроблені в навчальному посібнику «Облік 
сільськогосподарської діяльності» [119]. 

Новими об’єктами обліку сільськогосподарських 
підприємств мають бути, а по деяких агроформуваннях вже є, 
витрати на формування людського капіталу та соціальної 
інфраструктури села. Сьогодні існує багато методів вимірювання 
та обліку інтелектуального капіталу, які були розроблені 
спеціально для цілей внутрішнього управління, однак їх 
адаптація на підприємствах і організаціях, тобто на практиці 
відбувається досить повільно. На думку І.В. Жураковської, 
основною причиною цього є те, що інтелектуальний капітал – це 
сукупність об’єктів, створених на окремо взятому підприємстві, 
тобто мовою МСФЗ, він належить до «внутрішньогенерованих» 
об’єктів, що і зумовлює певні особливості обліку і звітності [57, 
с. 15]. Достатньо значимими є ці особливості в сфері аграрного 
бухгалтерського обліку, що й обумовлює необхідність розробки 
окремих методологічних підходів до його побудови. 

Вищеозначені об’єкти обліку безперечно визначають 
специфічність, особливість побудови бухгалтерського обліку в 
аграрному секторі економіки України. Разом з тим, 
визначальними для теорії та практики як українського, так і 
світового аграрного бухгалтерського обліку є предмет та об’єкти 
бухгалтерського обліку, що пов’язані з процесами біологічних 
перетворень рослин і тварин та з процесами використання і 
примноження фізичного капіталу. Саме останні асоціюють 
аграрну економіку з «живою» економікою. Економікою, яка 
характеризується господарськими процесами з живими 
організмами – рослинами, тваринами, землею 
(сільськогосподарського призначення), продовольчо-
енергетичними запасами, природоохоронними комплексами тощо.  

Серед об’єктів бухгалтерського обліку вітчизняної «живої» 
економіки найбільшу питому вагу займають біологічні активи 
рослинництва. Як видно з табл. 2.2 вітчизняна аграрна економіка 
має значний потенціал нарощування поточних біологічних 
активів рослинництва. Серед об’єктів бухгалтерського обліку 
виділяються не тільки окремі види рослин, які вирощуються 
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підприємством з метою отримання сільськогосподарської 
продукції або інших вигод, а й окремі поля в розрізі певних 
культур, окремі ділянки посівів за центрами відповідальності 
тощо.  

Таблиця 2.2 
Динаміка поточних біологічних активів рослинництва в 

розрізі посівних площ 

Показник 

Роки 
1990 2000 2008 2014* 

тис. 
га % тис. 

га % тис. 
га % тис. га % 

Вся посівна 
площа 32406 100,0 27173 100,0 27133 100,0 27258,2 100,0 

Зернові та 
зернобобові 
культури 

14583 45,0 13646 50,2 15636 57,6 14945,5 54,83 

Технічні 
культури 3751 11,6 4187 15,4 6778 25,0 8339,5 30,59 

Картопля і 
овоче-
баштанні 
культури 

2073 6,4 2277 8,4 1967 7,2 1895,4 6,95 

Кормові 
культури 11999 37,0 7063 26,0 2752 10,1 2077,8 7,62 

* Інформацію наведено без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 
Джерело: дані Державного комітету статистики України. 

 
Неабиякий потенціал вітчизняна аграрна галузь має і для 

вирощування довгострокових біологічних активів рослинництва, 
де також спостерігається різноманітність об’єктів обліку в розрізі 
садів, виноградників, ягідників, лісових насаджень тощо.  

Важливе місце в аграрній економіці займають біологічні 
активи тваринництва. Хоча в Україні продовжується скорочення 
поголів’я тварин (табл. 2.3), однак природно-кліматичні умови 
дозволяють вирощувати кожному підприємству практично всі 
види продуктивних тварин, що зумовлює різноманітність об’єктів 
обліку за віковими групами, центрами відповідальності тощо. 
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Різноманітність об’єктів обліку біологічних активів, за 
вимогами П(С)БО 30 «Біологічні активи», подвоюється у зв’язку 
з можливістю застосування оцінки таких активів як за 
справедливою вартістю, так і за первісною вартістю. 

Таблиця 2.3 
Динаміка біологічних активів тваринництва 

сільськогосподарських підприємств 
(на 1 січня; тис. голів) 

 

Велика рогата 
худоба Свині 

Вівці та кози 
Коні Птиця всіх 

видів усього у т.ч. 
корови усього у т.ч. 

вівці 
Сільськогосподарські підприємства 

1991 21083,3 6191,6 14071,2 7165,5 7164,1 700,9 132966,6 
1996 13701,4 4595,1 7152,5 2423,3 2420,7 517,2 54074,2 
2001 5037,3 1851,0 2414,4 413,3 412,4 249,8 25352,9 
2006 2491,8 866,2 2602,4 270,9 268,8 98,1 66625,3 
2011 1526,4 589,1 3625,2 298,4 294,9 41,6 110561,3 
2012 1510,6 583,7 3319,2 290,0 285,8 36,9 105725,3 
2013 1506,5 575,2 3556,9 265,3 260,4 32,5 117888,6 
2014 1437,5 565,4 3878,9 248,5 243,7 29,1 132072,5 
Джерело: дані Державного комітету статистики України. 

 
Крім того, в обліку малих та середніх 

сільськогосподарських підприємств (які не поділяють облік на 
фінансовий та управлінський) при запровадженні П(С)БО 30 
виникає необхідність збереження існуючої до цього системи 
виробничого обліку також в розрізі різноманітних об’єктів обліку 
сільськогосподарського виробництва з метою забезпечення 
запитів управління та державної звітності. Зазначимо також, що 
виробництво сільськогосподарської продукції здійснюється за 
відмінними від інших галузей технологіями та має природно-
просторовий та сезонний характер, що також має специфічне 
облікове відображення.  

Проблеми оцінки біологічних активів в бухгалтерського 
обліку та шляхи їх вирішення розглянуті в четвертому розділі 
монографії. В цьому підрозділі для нас важливим є означення 
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біологічних активів та сільськогосподарського виробництва як 
специфічних об’єктів обліку «живої» економіки. До об’єктів 
обліку «живої» (аграрної) економіки ми також відносимо і 
сільськогосподарську продукцію та додаткові біологічні активи, 
які являють собою живу, енергетичну цінність за ознаками теорії 
фізичної економії. 

Враховуючи вищевикладене зазначимо, що теоретико-
методологічне забезпечення обліку сільськогосподарської 
продукції слід вибудовувати з позицій теорії фізичної економії, 
представники якої переконливо довели безальтернативність 
продукованих сільським господарством благ в забезпеченні 
життєдіяльності усього людства. 

Відмінність від інших галузей, об’єктів обліку аграрної 
(«живої») економіки спостерігається також у співвідношенні статей 
бухгалтерського обліку стандартизованої форми 1 «Баланс».   

17,9 

21,9 

24,3 

35,9 

Об"єкти "живої економіки" Основні засоби 
Поточна дебіторська заборгованість Інші активи 
Рис. 2.7. Структура об’єктів обліку сільськогосподарських 

підприємств (за даними форми № 1 «Баланс»  
станом на 31.12.2008 року), % 
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Частка таких активів у балансах досліджуваних 
підприємств Київщини, що є правонаступниками колишніх КСП 
та орендують значну частину майна – сягає до 70 %. Зменшення 
цієї частки до 36 % у цілому по сільськогосподарських 
підприємствах України за даними ф. № 1 «Баланс» станом на 
31.12.2008 року (рис. 2.7), пояснюється масовим недотриманням 
сільськогосподарськими підприємствами методології обліку та 
звітності за вимогами П(С)БО 30 «Біологічні активи». 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що навіть і 
при 36 % частки «живих» активів у валюті балансів 
сільгосппідприємств слід говорити не тільки про суттєву 
відмінність практики аграрного бухгалтерського обліку від 
обліку в інших галузях економіки, а й, головне, про необхідність 
розширення цим, галузевим аспектом, його теоретичної 
складової. Останнє стане ще більш очевидним при постановці на 
баланс землі. 

Особливим активом, якого на сьогоднішній день немає на 
балансах вітчизняних сільськогосподарських підприємств як 
через правові особливості її приватизації та використання, так і 
через відсутність нормативного регламентування такого обліку, є 
землі сільськогосподарського призначення. Проблемам обліку 
цього специфічному активу присвячені наші дослідження, 
результати яких представлені в наступному розділі монографії. В 
цьому підрозділі ми лише означуємо наявність такого 
специфічного об’єкта обліку в аграрній економіці. Адже облік 
земель сільськогосподарського призначення є основою для 
означення аграрного фізичного капіталу за теорією фізичної 
економії. Крім того, як зазначає відомий білоруський вчений 
С.Г. Вегера, «Отражение в балансе организации земельных 
участков (как принадлежащих организации на праве 
собственности, так и используемых на правах аренды, 
постоянного или временного пользования) является важным 
элементом формирования целостной ноосферной системы 
бухгалтерского учета земли, ориентированной на 
воспроизводство и устойчивое использование земельных 
ресурсов, а также реализацию научно обоснованного принципа 
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прямой зависимости собственного капитала организации от ее 
вклада в воспроизводство природного капитала страны как части 
национального богатства» [22. с. 82]. 

Разом з об’єктами обліку біологічних активів, 
господарських процесів, пов’язаних з біологічними 
перетвореннями об’єктів обліку, сільськогосподарської 
енергетичної продукції та кормів, облік сільськогосподарських 
угідь формує домінуючу основу специфічного бухгалтерського 
обліку в загальному обліку аграрної економіки. 

Таким чином, наскільки беззаперечною є визнання 
ідентичності управління аграрним сегментом економіки, 
настільки ми можемо говорити про наявність аграрного 
бухгалтерського обліку в його практичній та теоретичній 
площинах. 

Означення і домінування живої, біологічної метафори в 
предметі та об’єктах аграрного бухгалтерського обліку потребує 
формування окремої аграрної складової в теорії бухгалтерського 
обліку. Ця складова може мати вираження як в стандартах 
першого рівня (міжнародних), так і в стандартах другого рівня 
(галузевих). Найближчими завданнями аграрної теорії 
бухгалтерського обліку мають також стати питання 
удосконалення оцінки землі, біологічних активів та 
сільгосппродукції. 

Враховуючи значимість аграрної економіки для 
забезпечення сталого розвитку людства, наука про 
бухгалтерський облік має взаємодіяти з іншими економічними та 
природознавчими науками для побудови дієвої теорії та практики 
бухгалтерського обліку в сільському господарстві. Однак, 
беззаперечно, теоретичною платформою аграрного сегменту 
теорії бухгалтерського обліку є теорія фізичної економії, яка 
«навчає умінню виходити з енергетичних підвалин, на яких 
базується буття народів, опановувати найголовніші види енергії, 
без яких неможливе життя на планеті, бачити джерело додаткової 
вартості там, де народжується нова матерія, а разом із нею – нова 
енергія» [72, с. 63]. 
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Розділ ІІІ 
ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

3.1. Фізико-економічні засади ідентифікації об’єктів 
бухгалтерського обліку агарного землекористування 
 
Зростання чисельності світового населення обумовлює 

необхідність розширення площ під будівництво житла та об’єктів 
соціальної інфраструктури. Як наслідок, скорочується площа 
сільськогосподарських земель, а питання їх раціонального і 
бережливого використання з кожним роком набирають все 
більшої гостроти, зважаючи на об’єктивну необхідність 
збільшення виробництва продовольства.  

Нові реалії суспільного розвитку вимагають здійснення 
обліку та всебічного контролю використання земельних ресурсів, 
насамперед найбільш цінної їх складової – земель 
сільськогосподарського призначення.  

Теоретичним підґрунтям побудови бухгалтерського обліку 
використання земель сільськогосподарського призначення, 
безсумнівно, мають бути положення теорії фізичної економії та 
концепції сталого розвитку. Саме фізіократи, вивчивши природні 
закони землеробства та визначивши земельні ресурси як джерело 
примноження багатств нації, вказали на необхідність та 
пріоритетність державного обліку їх використання.  

В історичному аспекті фізіократи на чолі з Ф. Кене вперше 
поставили перед обліком завдання в сфері суспільного 
землекористування [64]. Аналіз цих завдань дозволяє визначити 
предмет та об’єкти бухгалтерського обліку використання земель 
сільськогосподарського призначення – основоположні елементи 
організації облікового процесу. Погляди Ф. Кене та ранніх 
фізіократів набули подальшого розвитку в працях 
В.І. Вернадського [23, 26, 27], С. Подолинського [133], 
М. Руденка [157-159], В.О. Шевчука [183-185]. Близькими 
фізіократичній доктрині є окремі дослідження С.Г. Вегери [22], 
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Н.О. Голуб [37], В.М. Жука [47, 49-51], І.В. Замули [58], 
Г.Г. Кірейцева [68, 69], М. Харріса та І. Фрасера [198], присвячені 
розвитку бухгалтерського обліку сільськогосподарського 
землекористування.  

Сьогодні більшість дослідників поверхнево підходять до 
визначення методологічних та організаційно-методичних засад 
бухгалтерського обліку в сфері сільськогосподарського 
землекористування. Як відзначає В.О. Шевчук, «в їх працях не 
завжди і не в повній мірі враховуються еколого-економічні 
аспекти досліджуваних об’єктів. У той же час необхідність 
розгляду об’єктів обліку, контролю та аналізу з урахуванням 
еколого-економічних викликів істотно зросла. З огляду на це стає 
дедалі актуальнішою їх відповідна ідентифікація та 
інтерпретація» [184, с. 67].  

Поглибити ідентифікацію об’єктів обліку та контролю в 
сфері використання земель сільськогосподарського призначення 
через розкриття їх взаємозв’язку можна на основі систематизації 
положень фізичної економії, що і визначає мету даного 
підрозділу монографії. 

В сільському господарстві основним засобом виробництва є 
землі сільськогосподарського призначення, наділені унікальною 
біологічною властивістю – родючістю ґрунту. Український 
письменник і правозахисник, палкий прихильник ідей теорії 
фізичної економії М.Д. Руденко, доводячи, що продуковані 
землеробством блага є безальтернативними у забезпеченні 
життєдіяльності людей, та будучи глибоко переконаним, що 
гумусний шар планети – це найцінніше, чим володіє людство, відніс 
землю, поряд із зерном, соломою, гноєм і худобою, до п’яти 
абсолютних благ. «Як визначальні для теперішньої і майбутньої 
життєдіяльності людей об’єкти, вони мають бути ретельно 
відстежуваними» [184, с. 68]. 

Передумовою здійснення такого спостереження, яке 
виражається через запровадження системи обліку та контролю на 
рівні підприємства, галузі, держави, є визначення його об’єктів. 
В.О. Шевчук зазначає: «Облік, контроль та аналіз ефективно 
виконують покладені на них функції в системах управління 
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економікою сучасних підприємств за умов адекватного 
визначення їхніх об’єктів. Належна ідентифікація є запорукою 
визнання та оцінювання цих об’єктів і отримання 
господарюючими суб’єктами очікуваних економічних вигод від 
їх ефективного використання» [184, с. 67]. 

При ідентифікації об’єктів обліку в сфері використання 
сільськогосподарських земель слід враховувати взаємозв’язок 
землі та біологічних активів у виробничому процесі, а також 
вплив виробництва на динаміку родючості ґрунту. Адже для 
своєчасного виявлення проблем у сфері землекористування та 
ефективного їх вирішення інформація за визначеними об’єктами 
повинна всебічно характеризувати стан земельних ресурсів і 
пояснювати тенденції його зміни.  

«Фундаментальну наукову основу для тлумачення 
абсолютних благ як новітніх об’єктів обліку, контролю та аналізу 
створює фізична економія – галузь заснованого на природничих 
засадах економічного знання, започаткована фізіократами» [184, 
с. 68]. Представники теорії фізичної економії на чолі з 
французьким економістом Ф. Кене вперше найбільш комплексно 
підійшли до визначення об’єктів бухгалтерського обліку в 
землеробстві. «Економічна таблиця» Ф. Кене стала першою 
обліковою моделлю суспільного використання 
сільськогосподарських земель, основоположні ідеї якої не 
втратили своєї актуальності й сьогодні.  

Як відомо, основою для розрахунків, проведених Ф. Кене в 
Економічній таблиці, були конкретні дані, зібрані французькими 
статистиками Вобаном, Бюффоном, Буленвільє, Согреном, 
Дюпре де Сен-Мором. Саме фізіократи здійснили першу і в 
науці, і в економічній політиці держави, спробу довести на мові 
цифр теорію виникнення багатства в сфері виробництва, а не при 
обміні, створивши знамениту Економічну таблицю [52, с. 11].  

Аналізуючи процес виробництва зерна, Ф.Кене визначає 
першочергові об’єкти обліку у землеробстві: «Першочерговими 
благами, які знаходяться в розпорядженні держави, являються 
люди, землі і худоба» [64, с. 151]. В землеробстві найбільш 
яскраво проявляється виробничий потенціал цих ресурсів. 
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Зокрема, додатковий продукт в землеробстві отримується 
лише завдяки поєднанню біологічного потенціалу 
сільськогосподарських земель із працею людей. К. Маркс, 
критикуючи Ф. Кене та його послідовників, показує, що 
джерелом створення «економічного надлишку» є не природа, як 
стверджували фізіократи, а праця робітників сфери матеріального 
виробництва [64, с. 999]. Зауважимо, що й сам Ф. Кене у статті 
«Зерно» пише: «Доходи є продуктом землі та людини. Без 
докладання праці землі не представляють ніякої цінності» [64, 
с. 151]. Саме праця, поряд із залученням у виробництво 
додаткових матеріальних засобів, дозволяє реалізувати 
виробничий потенціал землі та є незамінним компонентом в 
отриманні додаткового продукту, який не тільки забезпечує 
життєдіяльність людини шляхом формування продовольчих 
запасів, але також, як стверджує К. Маркс, є базисом для 
розвитку капіталу. 

Еволюція фізіократичних ідей Ф. Кене спостерігається у 
працях відомого українського вченого, представника теорії 
фізичної економії Сергія Подолинського. Зокрема, вчений 
досліджує сутність і види праці, її вплив на розподіл енергії. 
Праця в нього – це процес, результатом якого є «збільшення 
перетворюваної енергії чи збереження від розсіювання такої 
енергії, яка в своєму споживанні матиме результатом збільшення 
запасу енергії». Саме це додаткове нагромадження сонячної 
енергії становить додатковий продукт [72, с. 38]. Таким чином, 
праця призводить до змін якісного стану землі, тобто забезпечує 
перенесення частини акумульованої у ґрунті енергії в продукт 
землеробства. В цьому аспекті витрати праці є важливим 
об’єктом обліку в землеробстві. 

Проте не будь-яка праця може бути корисною, а саме – 
сприяти створенню додаткового продукту в землеробстві без 
«формального перенесення енергії» землі. С. Подолинський 
наголошує, що «землеробство виснажує ґрунт, але тільки тоді, 
коли воно ведеться нерозсудливо» [72, с. 40]. Відтак у полі 
нашого дослідження з’являються операції з відновлення та 
збереження природної родючості землі – так званої 
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«автоматичної сили природи», яка бере участь у створенні 
додаткового продукту. «Чим більше землеробство знаходиться в 
занепаді, тим більша частина витрат, якими можна 
розпоряджатися на власний розсуд, повинна бути присвячена 
йому з ціллю його відновлення» [64, с. 357]. 

Тут варто згадати про худобу як одне із п’яти абсолютних 
благ. Забезпечити раціональне ведення землеробства можливо за 
відповідного розвитку галузі тваринництва. Адже, як ми 
покажемо нижче, між усіма п’ятьма абсолютними благами існує 
тісний взаємозв’язок. Для підтримання природної родючості 
земель їм потрібно повертати достатню кількість органічних 
добрив. Можна отримати «… безмір органічних добрив – завдяки 
контрольованому, «вписаному» у природу нарощуванню 
поголів’я худоби, яку в даному контексті належить розглядати 
насамперед у ролі продуцента гною як незамінного мінеральними 
добривами абсолютного блага» [184, с. 69]. На наш погляд, 
вартість гною, внесеного поза межами процесу вирощування 
конкретної культури, може бути розглянута як частина витрат на 
відновлення та збереження природної родючості землі. 

Важливість обліку витрат на відновлення природної 
родючості земель пов’язана насамперед із прямим впливом 
величини цих витрат на величину чистого продукту землі. 
Необхідність їх здійснення набирає все більшої актуальності зі 
зниженням рівня природної родючості землі внаслідок 
інтенсивної експлуатації, ціллю якої є отримання найвищого 
доходу сьогодні при мінімальних витратах на збереження земель 
для майбутніх поколінь. Виснаження землі, як вказує М. Руденко, 
неминуче відбувається на початку формування індустріального 
суспільства, бо «землі не повертається енергія, яку у неї 
відбирають. Спочатку цей процес ледве помітний або непомітний 
зовсім. Однак чим активніше розвивається суспільство, тим  
швидше приходить воно до виснаження землі. Непомітно для 
нашого ока енергія гумусного шару переливається в енергію 
промислових підприємств» [157, с. 144]. 

Ф. Кене зазначає, що земля перестає виснажуватись, коли 
через землеробство пропускається 3/5 загальнодержавних коштів. 
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М. Руденко пов’язує необхідність спрямування фінансових 
ресурсів у землеробство для відновлення родючості землі з 
економічним інтересом власників продукту землеробства. 
Зокрема він пише: «суспільство вливає до своїх артерій капітал 
… Припиняється виснаження землі – капіталіст бачить, що 
погано угноєна земля не дає прибутків. Економічний інтерес 
набуває природного напрямку: спочатку треба нагодувати землю, 
а потім вона нагодує суспільство. … капітал веде найсуворіший 
облік доходам та витратам» [157, с. 144]. 

Процеси відновлення та збереження родючості верхнього 
шару ґрунту – гумусу мають бути об’єктом постійного 
спостереження державних органів, адже мають визначальне 
значення для розвитку національної економіки. «Слід відмітити, 
що найбільш родючі землі нічого не вартували б при відсутності 
багатств, необхідних для здійснення витрат на культуру земель, 
через те занепад землеробства в державі слід приписувати не 
лінощам людей, а їх пильності. … Якщо б першочергові затрати 
здійснювалися в достатньому розмірі, то земля вільно могла би 
приносити сто і навіть більше чистого продукту на сто річних 
затрат» [64, с. 416]. З арифметичної формули Економічної таблиці 
Ф. Кене виводить співвідношення першопочаткових витрат для 
приведення землі в придатний для обробітку стан і щорічних 
затрат на виробництво додаткового продукту. Так, першочергові 
витрати в п’ять раз перевищують річні затрати. Згодом вчений 
обґрунтовує, що однією з умов ефективного розвитку 
землеробства є відрахування 10 % від отриманого продукту на 
першочергові затрати, тобто в сучасному розумінні – на 
капітальні витрати на поліпшення земель. «Ми не говоримо, що 
землекористувачі щорічно утримують, поряд з їх щорічними 
затратами, ще десять відсотків на їх першочергові затрати, але ми 
стверджуємо, що такою є одна з головних умов процвітання, і що 
всякий раз, коли у будь-якої нації це не має місця, дана нація 
знаходиться в стані занепаду і при цьому занепаду, 
прогресуючого з року в рік, так що, коли відомо напрямок руху, 
можна визначити шляхом розрахунку момент повної катастрофи» 
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[64, с. 354]. На думку фізіократів, обов’язкові витрати на 
поліпшення земель повинні нести фермери. 

Якщо в умовах обмежених фінансових можливостей 
аграрні підприємства не можуть здійснити значного поліпшення, 
то як мінімум зобов’язані забезпечити збереження родючості 
земель сільськогосподарського призначення та їх охорону. 

Доводячи, що багатством нації є додатковий продукт 
землеробства, Ф. Кене наголошує на тому, що основу цього 
багатства формують виробничі витрати, які в Економічній 
таблиці представлені грошовими потоками. Як зазначає 
К. Маркс, грошові потоки в Економічній таблиці Ф. Кене також 
правильно пояснені як цілком обумовлені не обігом товарів, а їх 
виробництвом, тобто процесом обороту капіталу [64, с. 1002]. 
Виробничі витрати пов’язані з оборотом матеріальних засобів 
(насіння, добрива, паливо-мастильних матеріалів та ін.) у 
виробничому процесі. Ф. Кене пише: «Під майном, що поступає в 
оборот, не слід розуміти лиш те майно, яке при споживанні 
знищується, але і також – майно безплідне або безкорисне, яке 
стає активним, коли використовується, наприклад, для утворення 
затрат у великих землеробських підприємствах, … або ж 
затрачається на поліпшення земельних ділянок, доходи з яких 
щорічно поступають в оборот» [64, с. 418].  

Таким чином, поряд з витратами на відновлення природної 
родючості земель, витрати, пов’язані з виробництвом 
сільськогосподарської продукції за участю землі, є не менш 
важливим об’єктом обліку в сфері використання 
сільськогосподарських земель. «Важливо не тільки визначити 
взаємовідношення витрат, але і встановити їх наявність, природу, 
розмір, призначення, а також вивчити розподілення та вказати, що 
отримує кожен на свою частку [64, с. 323].  

У своїх працях Ф. Кене також аналізує розподіл чистого 
продукту між власниками, землекористувачами, державою і 
царем, тим самим вводячи до переліку об’єктів бухгалтерського 
обліку орендну плату (як вираження частини чистого доходу, що 
належить власнику) та земельний податок. Орендна плата у 
фізіократів – це прибуток землевласників, частина чистого 
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продукту землеробства, яку землевласник через витрачання 
розподіляє серед усієї нації. Щодо податку із землі Ф. Кене 
зазначає: «Ніяким іншим способом не можна встановити податок, 
який може принести настільки великий суспільний дохід, не 
завдаючи при цьому ніякого погіршення в щорічному відтворенні 
багатств нації» [64, с. 352–353]. 

Не оминув увагою Ф. Кене і вплив на результати 
землеробства природних процесів. Розуміючи, що землеробство 
невіддільне від багатьох стихійних явищ, вчений відносить до 
об’єктів обліку страховий фонд землекористувача, необхідний 
для покриття витрат, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями 
(заморозки, засуха, град та ін.). «Якщо землекористувачі не 
володіють ніяким запасним фондом, то в результаті вони після 
подібних стихій будуть або не спроможні сплатити власникам і 
царю, або неспроможні будуть покрити витрати на свою культуру 
в наступному році» [64, с. 354]. Такі фонди повинні приносити 
фермерам певний дохід у вигляді процентів від їх вигідного 
розміщення.  

Таким чином фізіократи розглядали землеробство 
комплексно, у його взаємозв’язку з іншими галузями суспільного 
виробництва, а чистий продукт землеробства – як багатство нації 
й джерело забезпечення життєдіяльності людини. Звідси і 
широкий перелік об’єктів обліку в сфері використання 
сільськогосподарських земель. «Можна стверджувати, що саме 
фізіократами вперше поставлена задача організації уніфікованого 
обліку і звітності в державі як дієвого інструменту управління в 
справі примноження додаткової вартості в національному 
масштабі» [178, с. 312]. 

Сьогодні з ростом усвідомлення вченими важливості та 
ролі бухгалтерського обліку в забезпеченні довіри, порозуміння й 
керованості в соціоекономічному середовищі, змінюється і 
сприйняття об’єктів обліку та контролю в сфері 
землекористування, актуалізуються фізіократичні ідеї, а 
положення теорії фізичної економії беруться за основу при 
розробці нових парадигм облікової науки. 
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Так, в своїй монографії «Бухгалтерський облік екологічної 
діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки» 
І.В. Замула вводить до переліку об’єктів бухгалтерського обліку в 
сфері землекористування операції по охороні земель. Як вважає 
вчений, реалізація положень Концепції сталого розвитку 
економіки, посилення вимог щодо розкриття інформації про 
реальні екологічні процеси, вимагає розкриття в обліку 
інформації не лише про природні ресурси, але й вплив 
господарської діяльності на них [58, с. 237]. 

Пропонуючи змістовне наповнення галузевого стандарту 
обліку земель сільськогосподарського призначення, 
В.М. Метелиця широко окреслює коло об’єктів бухгалтерського 
обліку в агарній сфері, які презентують складові земельного 
капіталу. Дослідник розподіляє їх на три категорії: 

1) Землі сільськогосподарського призначення у складі 
основних засобів (інвестиційна нерухомість, земельні ділянки (в 
т.ч. на умовах фінансової оренди, капітальні витрати на 
поліпшення земель, права постійного користування земельною 
ділянкою державної (комунальної) власності (у бюджетних 
установах)). 

2) Плата за користування землями сільськогосподарського 
призначення (орендна плата за оренду земельної ділянки 
приватної власності, земельний податок за користування 
земельною ділянкою державної (комунальної) власності). 

3) Права користування землями сільськогосподарського 
призначення у складі нематеріальних активів (права 
довгострокової оренди земельної ділянки, права користування 
чужим майном – сервітут, права постійного користування 
земельною ділянкою державної (комунальної) власності, права 
користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб – емфітевзис). 

В основу запропонованої В.М. Метелицею систематизації 
об’єктів обліку використання сільськогосподарських земель 
покладено «існуючі методологічні підходи до обліку земельного 
капіталу в аграрному секторі» [93, с. 28]. Зокрема, в спрощеному 
вигляді згруповані об’єкти представляють собою дві групи 
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активів (основні засоби, нематеріальні активи) та зобов’язання 
перед власниками земельних ділянок і державою (орендна плата, 
земельний податок). Слід зауважити, що зазначені зобов’язання 
конвертуються в актив шляхом їх включення до витрат 
виробництва, які є складовою вартості виробленої за участю 
землі продукції. 

На наш погляд, вивчення положень теорії фізичної економії 
дозволяє виокремити класифікаційний критерій систематизації 
об’єктів обліку в сфері використання сільськогосподарських 
земель, який не знайшов належного розкриття в працях сучасних 
науковців.  

Так згідно з ідеями М. Руденка, сутність господарювання в 
аграрній сфері виражає опанування п’ятьма найважливішими 
ресурсами живого, які містять землю, зерно, солому, худобу і 
гній. «Цим ресурсам притаманна низка властивостей, завдяки 
яким вони є абсолютними, безальтернативними благами» [184, 
с. 61]. Найбільш головною особливістю землі є її природна 
родючість. Інші чотири блага, так чи інакше пов’язані з цією 
характеристикою гумусу. Зерно здатне прорости лише в ґрунті, 
сполучивши свій зародковий генетичний потенціал з енергією 
землі. Солома та гній слугують основними джерелами 
відновлення вмісту поживних органічних речовин у ґрунті, 
підтримуючи таким чином природну родючість. Худоба, 
споживаючи частину вирощеної продукції, через гній повертає 
землі необхідні для підтримання належного рівня її родючості 
органічні речовини. Отже, динаміка родючості землі нерозривно 
пов’язана з кругообігом решти чотирьох абсолютних благ. 
В сучасних умовах бухгалтерський облік має забезпечувати не 
лише відображення використання земельного капіталу й 
кругообіг цих активів, але й допомагати користувачам облікової 
інформації розуміти їх вплив та вплив інших об’єктів обліку на 
родючість земель. На наш погляд, в цьому аспекті всі об’єкти 
обліку в сфері використання сільськогосподарських земель за 
характером їх зв’язку з природною родючістю можна поділити на 
три групи (рис. 3.1). 
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* До першої групи об’єктів належать також виробничі витрати в тій їх 
частині, що призводить до нагромадження або втрат, а також переміщення 
енергії ґрунту в продукцію, чим і визначається динаміка природної родючості 
землі. 

Рис. 3.1. Класифікація об’єктів обліку та контролю 
використання сільськогосподарських земель на основі  

їх взаємозв’язку з природною родючістю землі 
Джерело: розроблено автором. 
 
Об’єкти першої групи характеризують вартість засобів, 

витрачених на відновлення та збереження родючості земель 
сільськогосподарського призначення. За умов підтримання 
визначеного рівня родючості їх сукупна величина порівняно з 
вартістю отриманої продукції може характеризувати 
ефективність використання земельної ділянки. 

Об’єкти другої групи, попри їх різну правову природу, 
презентують один і той же фізичний об’єкт – земельну ділянку, 
облікова вартість якої формується з врахуванням даних про 
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якість ґрунтів. В цьому аспекті вартість права як об’єкта обліку 
не прямо, а опосередковано пов’язана з родючістю земельної 
ділянки, на яку діє право. Можна стверджувати, що облікова 
вартість земельної ділянки прямо або опосередковано (через 
право) певною мірою виражає і грошову оцінку рівня її 
родючості.  

Об’єкти третьої групи характеризують платність 
землекористування і з позицій фізіократів являють собою дохід 
власника та частку доходу держави від володіння землею. Розмір 
земельного податку і орендної плати, як і вартість об’єктів 
першої групи, залежить від виду сільськогосподарських угідь 
(рілля, пасовища, сіножаті, багаторічні насадження та ін.) та 
оцінки їх природної родючості.  

В сучасній системі бухгалтерського обліку не 
розглядаються як об’єкт в сфері використання 
сільськогосподарських земель виробничі витрати (підготовка 
ґрунту, оплата праці робітників, насіння, добрива, витрати на 
страхування посівів та ін.), сьогодні мета їх обліку – визначення 
собівартості продукції. Однак, як слідує з Економічної таблиці 
Ф. Кене та праць представників теорії фізичної економії, в 
землеробстві виробничі витрати тісно пов’язані з родючістю 
землі (рис. 3.1), що, на наш погляд, дозволяє долучити їх до 
переліку об’єктів обліку в сфері використання 
сільськогосподарських земель. 

В руслі здійснення поглибленого аналізу положень теорії 
фізичної економії не зовсім зрозуміла мотивація окремих 
економістів-аграрників сучасності щодо необхідності включення 
вартості землі в ціну сільськогосподарської продукції.  

Наведемо деякі контраргументи. По-перше, вартість 
орендної плати вже включена до складу інших прямих витрат, які є 
складовою виробничої собівартості сільськогосподарської 
продукції, отриманої на орендованій земельній ділянці. Відтак у 
собівартість продукції закладаються витрати, що характеризують 
платність використання сільськогосподарських земель.  

По-друге, частина виробничих витрат характеризує 
закладену в собівартість продукції частку енергії землі. Так, в 
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контексті норм П(С)БО 30 «Біологічні активи» 
сільськогосподарська діяльність розглядається як процес 
управління біологічними перетвореннями з метою отримання 
сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних 
активів. Біологічні перетворення в землеробстві згідно засад 
фізико-економічного вчення пов’язані з перенесенням енергії 
землі та кругообігом п’яти абсолютних благ (рис. 3.2.) 

 

 
Рис. 3.2. Модель кругообігу енергії землі в землеробстві 

(згідно концепції взаємозв’язку п’яти абсолютних благ за 
М. Руденком) 

Джерело: розроблено автором. 

 
Запропонована модель кругообігу енергії землі в 

землеробстві побудована з врахуванням положень концепції 
М. Руденка про п’ять абсолютних благ, природничо-наукового 
визначення праці С. Подолинським, основних положень 
Економічної таблиці Ф. Кене щодо необхідності постійного 
здійснення витрат на відновлення природної родючості землі та 
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достатності виробничих авансів для отримання максимального 
доходу в землеробстві. 

На основі аналізу взаємозв’язку п’яти абсолютних благ 
можна стверджувати, що першочерговим компонентом 
собівартості продукції, який відображає грошову оцінку енергії 
землі у створеному продукті, є вартість внесених органічних 
добрив (соломи та гною). В даному випадку йдеться про 
компенсовану землі енергію, адже за відсутності внесення 
органічних добрив ґрунт буде виснажуватися. Отже, якщо ми 
хочемо забезпечити раціональне використання земель, 
збереження і підвищення їх родючості, вимірювання їх участі у 
створенні продукції землеробства, необхідно збільшувати обсяги 
внесення органічних добрив та вести всебічний облік їх вартості 
й витрат на ці процеси. 

Людська праця та виробничі аванси на рис. 3.2 
характеризують трансформаційні витрати у землеробстві, 
необхідні для отримання додаткового продукту. Як вважає 
С. Подолинський, саме в землеробстві найяскравіше 
проявляється роль праці як засобу нагромадження енергії [72, 
с. 39]. Як зазначає Ф. Кене, виробничі аванси беруть участь у 
відтворенні багатства нації. Їх величина необхідна для оцінки 
ефективності сільськогосподарського виробництва як окремого 
суб’єкта господарювання, так і держави в цілому: «від 
збереження або від збільшення авансів (тобто засобів витрачених 
на виробництво), які щорічно відроджують багатства, залежить 
благополуччя націй, що займаються землеробством. Адже, якщо 
ці аванси недостатні для відтворення з широтою, що забезпечує 
найбільш можливий дохід, то нація втрачає продукт, який вона 
могла б отримати із своєї землі. Якщо ж ці аванси такі малі, що 
можуть лише відновлюватися, то зникає дохід…» [64, с. 290]. 

На основі проведеного дослідження спробуємо визначити 
предмет бухгалтерського обліку використання земель 
сільськогосподарського призначення через узагальнення та 
групування його об’єктів (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку 
використання сільськогосподарських земель 

Джерело: розроблено автором. 
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відновлення їх родючості матимуть вираження в натуральному і 
грошовому вимірнику для оцінки їх ефективності. Відтак існує 
необхідність в застосуванні всеохоплюючої облікової моделі 
оцінки результативності господарювання в сільському 
господарстві.  

– Передумовою організації бухгалтерського обліку є 
ідентифікація їх об’єктів. Встановлено, що представники теорії 
фізичної економії більш широко підходили до визначення 
об’єктів обліку у землеробстві на основі врахування їх 
взаємозв’язку з природною родючістю ґрунту і взаємозалежності 
в процесі виробництва. Відтак до таких об’єктів вони відносили і 
виробничі витрати (праця і допоміжні матеріальні ресурси), або, 
як називав їх Ф. Кене – аванси для відродження багатства.  

– Об’єкти обліку в сфері використання 
сільськогосподарських земель на основі їх взаємозв’язку з 
природною родючістю землі можна поділити на три групи, 
зокрема які:  

1) впливають на якісний стан (природну родючість) 
земельної ділянки;  

2) презентують земельний капітал з певним рівнем 
природної родючості, який є в розпорядженні підприємства;  

3) значно залежать від виду сільськогосподарських угідь 
та їх природної родючості. 

– Вважаємо, що здійснена з врахуванням положень 
Економічної таблиці, концепції взаємозв’язку п’яти абсолютних 
благ та кругообігу енергії землі ідентифікація і поглиблена 
класифікація об’єктів у землеробстві сприятиме підвищенню 
ефективності системи бухгалтерського обліку використання 
сільськогосподарських земель, їх раціональному використанню, 
відновленню та збереженню природної родючості ґрунту, 
процвітанню аграрної галузі. 
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3.2 Методологія бухгалтерського обліку земель 
сільськогосподарського призначення та шляхи її розвитку  

на засадах фізичної економії 
 
В площині бухгалтерського обліку терміном «методологія» 

можна описати способи трансформації фактів та явищ 
життєдіяльності підприємства в бухгалтерську інформацію, 
необхідну для цілей управління. Проте, з огляду на існування 
розбіжностей в сприйнятті бухгалтерського обліку як 
економічної науки, окремого виду практичної діяльності та 
соціально-економічного інституту, вчені по-різному визначають 
зміст поняття «методологія бухгалтерського обліку».  

В навчальних посібниках з теорії бухгалтерського обліку 
термін «методологія» зустрічається досить рідко. Натомість іде 
мова про метод бухгалтерського обліку, під яким розуміють: 
систему способів і прийомів, за допомогою яких відображають 
об’єкти бухгалтерського обліку з метою контролю та управління 
ними [174, с. 31; 78, с. 18; 73, с. 43]; сукупність спеціальних 
прийомів, за допомогою яких вивчають його предмет [182, с. 44] 
та які дозволяють бухгалтерському обліку здійснювати свої 
функції [77, с. 17]; спосіб пізнання (вивчення) об’єктів 
бухгалтерського обліку [29, с. 51]; сукупність конкретно-
емпіричних методичних прийомів відображення обігу капіталу в 
процесі нагромадження, збереження і використання для 
подальшого його зростання [9, с. 58]. Як складові методу 
бухгалтерського обліку вчені розглядають вісім його елементів 
(документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, 
подвійний запис, бухгалтерський баланс і звітність). 

Як зазначає професор Г.Г. Кірейцев, методологію 
бухгалтерського обліку часто ототожнюють із вченням про його 
метод, але наукова інтерпретація цієї категорії інша. В науковому 
розумінні її слід розглядати як структуру, логіку організації, 
методи вимірювання, що спираються на положення методології 
економічної науки, і засоби облікової діяльності в їх взаємодії 
[65, с. 57]. На нашу думку, спрощене розуміння методології – 
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ототожнення її з методом обліку, є наслідком звуженого 
сприйняття ролі, предмета та функцій бухгалтерського обліку в 
суспільстві. Зокрема, на теренах колишнього Радянського Союзу 
поширеним було уявлення про бухгалтерський облік як сервісну 
функцію управління. 

Поглиблення уявлень вітчизняних вчених про 
бухгалтерський облік як окрему науку в останні два десятиліття 
дозволило по-новому розкрити зміст його методології.  

Як вважає О.М. Петрук, «під методологією науки 
«бухгалтерський облік» слід розуміти вчення про методи 
наукового дослідження, тобто знання всієї сукупності прийомів і 
способів теоретичного пізнання господарських явищ з точки зору 
їх законності, доцільності та достовірності. Методологія визначає, 
що і як вивчається за допомогою теорії» [131, с. 107-108].  

Винесення методології за рамки восьми елементів методу 
бухгалтерського обліку вказує на її філософське спрямування в 
сфері пізнання сутності господарських явищ і процесів в 
цифровому вимірі. «Методологія – це філософія науки, а 
методологія бухгалтерського обліку – це філософія 
бухгалтерської науки» – пише професор Г.Г. Кірейцев [65, с. 55]. 

Методологія бухгалтерського обліку розвивається в міру 
удосконалення методів управління. Поява нових економічних 
знань, як вважає Н.М. Малюга, вказує на необхідність 
розширення меж та характеру предмета бухгалтерського обліку, 
збагачення його методології. Саме тому сьогодні в методологію 
бухгалтерського обліку активно включаються елементи нової 
групи загальнонаукових методів – кібернетичні методи [86, 
с. 234], тобто методи інформаційного моделювання на основі 
використання комп’ютерних систем.  

Підтримуємо думку О.М. Петрука, що «бухгалтерський 
облік – це наука методологічна, яка є методом відображення 
господарської дійсності, завдяки якому з’являється можливість 
визначити стан господарства, пізнати зміни, що відбулися в 
ньому [131, с. 108]. Виходячи з цього, в сучасних умовах 
методологія обліку перетворюється на інструмент відображення 



108 

положення підприємства, стану його активів та джерел їх 
утворення в інтересах інституційних груп. Тобто методологія дає 
певний простір для маневру, зміни ідентифікованих в обліку 
параметрів господарської дійсності в інформаційному просторі – 
на рахунках та фінансовій звітності підприємства.  

М.С. Пушкар слушно зауважує, що «методологія обліку є 
відправним моментом для моделювання технологічного процесу 
отримання інформації, спрямованої на задоволення потреб 
споживачів та контроль за станом об’єктів спостереження» [150, 
с. 23]. 

В рамках інституціональної теорії бухгалтерського обліку 
методологія розглядається як засіб реалізації інтересів 
інституційних груп. Її формування відбувається в рамках 
розвитку прийнятої в суспільстві економічної теорії з метою 
вирішення завдань, продиктованих практикою господарювання. 
При цьому вектор розвитку методології задається інтересами 
більш сильних інституційних груп. Таку думку поділяє і 
Н.М. Малюга: «Методологія бухгалтерського обліку суттєво 
залежить від інтересів осіб, які беруть участь у господарському 
процесі, і від того, які завдання поставлять користувачі» [85, 
с. 205].  

Таке її тлумачення пов’язано з тим, що в умовах 
глобалізації економічних відносин та розвитку інформаційного 
суспільства методологія стала предметом конкурентної боротьби 
інституційних груп. Відтак поряд з іншими об’єктивними 
факторами (глобалізація, завдання, які ставлять користувачі 
облікової інформації, специфічні ознаки землі, удосконалення 
методів управління, стійкі соціокультурні психотипи селянства, 
земельне законодавство) інституційні інтереси сторін, які беруть 
участь у господарському процесі, стали одним із найвагоміших 
факторів впливу на формування і розвиток методології 
бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Фактори, що впливають на розвиток методології 

бухгалтерського обліку землекористування 
Джерело: розроблено автором. 
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забезпечували представлення земельних ділянок і прав 
користування ними як окремих об’єктів в обліку та фінансовій 
звітності всіх суб’єктів господарювання.  

Однак у зв’язку із завершенням процесу конвергенції 
національних стандартів бухгалтерського обліку Індонезії 
(PSAKs) та Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ), з 1 січня 2012 року після внесення змін до окремих 
стандартів бухгалтерського обліку та видання Інтерпретації до 
стандартів бухгалтерського обліку № 25 «Права користування 
землею» [195], даний стандарт втратив чинність. Відтак на даний 
час методологічні засади обліку земель та прав користування 
ними в Індонезії визначають одразу декілька стандартів та 
відповідна інтерпретація.  

Вищеописана ситуація свідчить про послаблення 
методологічної складової галузевого бухгалтерського обліку в 
умовах глобалізації економічних відносин. Поділяємо позицію 
професора Г.Г. Кірейцева, що МСФЗ недостатньо орієнтовані на 
вимоги управління національної економіки. «Концепція обліку та 
фінансової звітності, розроблена Міжнародною радою 
бухгалтерських стандартів, зорієнтована на задоволення потреб 
глобальних виробництв. В ній рівень розвитку національних 
продуктивних сил, соціальних, екологічних, економічних та 
правових відносин, як і придатність сформованих механізмів 
регулювання економіки в окремих державах, до уваги не 
беруться» [65, с. 17]. Таким чином, глобалізація світової 
економіки, як один із чинників оновлення облікових систем, 
зумовила зміни методологічних положень бухгалтерського 
обліку в Республіці Індонезія.  

Уніфікація методології в інтересах суб’єктів глобальної 
економіки негативно впливає на ефективність національних 
систем бухгалтерського обліку. Знижується їхня здатність 
задовольняти інформаційні вимоги локальної економіки. Тому 
бухгалтерський облік земель сільськогосподарського 
призначення передусім повинен розвиватись у напрямку 
вдосконалення його методології, з тим щоб стати своєрідним 
фільтром, який, показуючи проблеми аграрного 



111 

землекористування в цифровому виразі, допомагає знайти шляхи 
їх своєчасного вирішення.  

Як вважає Н.М. Малюга, «саме через послаблення уваги до 
бухгалтерського обліку, недостатнє розуміння сутності категорії 
«методологія» представниками державних органів влади, які 
регулюють бухгалтерський облік в Україні, неможливо … 
забезпечити його відповідність соціально-економічним і 
економіко-правовим відносинам» [85, с. 191].  

Ще одним із факторів, який впливає на вибір та 
формування методологічного інструментарію бухгалтерського 
обліку землекористування, є притаманність землям 
сільськогосподарського призначення специфічних 
методологічних характеристик, зокрема:  

· на підприємстві об’єктом бухгалтерського обліку є не 
вся земля загалом, а окремі земельні ділянки, які згідно діючих 
стандартів класифікуються як один із об’єктів основних засобів; 

· на вартість земельних ділянок не нараховується 
амортизація, так як термін корисного використання таких активів 
є необмеженим. За умов раціонального використання земель 
сільськогосподарського призначення родючість гумусу не лише 
не знижується, але й може підвищуватись; 

· не визначається ліквідаційна вартість земельної ділянки, 
адже такий об’єкт не може бути ліквідований фізично; 

· первісна вартість земельної ділянки може бути 
збільшена лише у випадку дооцінки землі, при цьому капітальні 
витрати на поліпшення земель не збільшують первісну вартість 
земельної ділянки, а визнаються в обліку як окремий інвентарний 
об’єкт основних засобів. 

Попри це, виявлено, що землям сільськогосподарського 
призначення притаманні також й ознаки суспільного активу. 
Суспільні активи – «це необоротні, довгострокові активи, 
придбані для суспільства в цілому і контрольовані суб’єктами 
суспільного сектору в рамках виконання їх функцій» [98, с. 279]. 
Моральний обов’язок держави урізати право абсолютної 
власності на користь загального блага усього суспільства вказує 
на те, що земля може розглядатись як суспільний актив. 
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Суспільні активи відповідають наступним ознакам [98, 
с. 280-281]:  

1) Ці ресурси приносять вигоди, але відповідальні за них 
організації обмежені у правах користування ними. Наприклад, 
продаж таких ресурсів може здійснюватися не на розсуд 
відповідальних за них суб’єктів, а на основі законодавства. 

2) Не мають визначеного строку корисного використання, і 
тому нарахування амортизації на вартість суспільних активів 
недоцільне. 

3) Слугують швидше для соціальних, ніж для комерційних 
цілей. 

М.Р. Метьюс та М.Х.Б. Перера до складу суспільних 
активів відносять інфраструктурні активи, такі як автомобільні та 
залізничні магістралі, мости, дамби, парки, водосховища. 
Характерною рисою, що об’єднує ці об’єкти в одну групу, є 
причетність людини до їх створення. Хоча сільськогосподарські 
угіддя є продуктом природи, а їх родючість сформувалася без 
участі людини, вплив на земельні ресурси антропогенного 
фактора з розвитком землеробства значно посилився. Тому 
можна стверджувати, що землі сільськогосподарського 
призначення є не звичайним, а особливим суспільним активом.  

Близькою нашому підходу за суттю є ідентифікація 
земельного активу, здійснена В.М. Жуком. Згідно запропонованої 
вченим моделі земельного активу, його складовими є: 
1) господарський актив; 2) національне багатство; 3) планетарний 
природний ресурс [47, с. 418]. На наш погляд, землі 
сільськогосподарського призначення як національне багатство в 
запропонованій В.М. Жуком моделі є особливим суспільним 
активом, адже їм притаманні наступні ознаки: 

– Обмеження можливості розпоряджатися земельними 
ділянками. Стосовно земель сільськогосподарського призначення 
існувало і на даний час існує обмеження щодо їх продажу.  

– Відповідальність перед суспільством за використання 
земель. Відповідно до земельного законодавства громадяни та 
юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або 
кримінальну відповідальність за псування та неналежне 
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використання сільськогосподарських угідь та інших земель, їх 
забруднення, а також приховування від обліку і реєстрації та 
перекручення даних про стан земель, розміри та кількість 
земельних ділянок [59]. 

– Безстроковість корисного використання земель. Земля як 
просторова основа не може бути ліквідована, а отже, і не має 
визначеного строку корисного використання.  

– Пріоритетність соціальних цілей використання земель. 
Попри використання земельних ресурсів сільськогосподарського 
призначення з метою отримання прибутку, головною соціальною 
ціллю аграрного землекористування є виробництво 
сільськогосподарської продукції для забезпечення продовольчої 
безпеки країни та добробуту її громадян. 

Наведені особливості, безперечно, впливають на 
організацію та ведення бухгалтерського обліку земель 
сільськогосподарського призначення, а отже, і на розвиток 
методології обліку таких активів.  

Розглянемо більш детально генезис вітчизняної методології 
бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення. 

До 1 січня 2000 року загальні принципи побудови 
бухгалтерського обліку визначались Положенням про 
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, 
затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 
03.04.1993 р. [143]. У Положенні відсутня інформація щодо 
земель як об’єкта бухгалтерського обліку. Тому підприємства, їх 
об’єднання та госпрозрахункові організації бухгалтерський облік 
земельних ділянок не здійснювали. З цього можна зробити 
висновок, що земля як актив не була визнана на законодавчому 
рівні, а отже, і не відображалася у балансі підприємств. 

Як вважають Б.С. Гузар, Н.І. Загребельна та Л.Л. Головко, 
визнання земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення активом відбулося із прийняттям Указу Президента 
України «Про продаж земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення» від 19.01.1999 р. № 32/99 
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та Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV [40, с. 134].  

Зазначимо, що Указ № 32/99 стосувався лише земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебували у 
державній або комунальній власності, та дозволив юридичним 
особам виступати в ролі покупців таких земельних ділянок. 
Законом № 996-XIV було закріплено визначення активів як 
об’єктів бухгалтерського обліку та визначено умови визнання 
ресурсів активами: 1) наявність у підприємства контролю над 
ресурсами, що виникає в результаті минулих подій; 
2) можливість отримання у майбутньому економічних вигод від 
їх використання [145].  

Таким чином, було створено необхідні умови для 
відображення земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення в бухгалтерському обліку приватних підприємств.  

Певний час було дискусійним питання визнання земель 
об’єктом бухгалтерського обліку, виходячи із відповідності 
земельних ділянок критеріям визнання активів. Насамперед 
ідеться про можливість контролю активу підприємством. Згідно 
НП(С)БО 1, «активи – ресурси, контрольовані підприємством в 
результаті минулих подій, використання яких, як очікується, 
призведе до отримання економічних вигод у майбутньому» [109]. 
Впровадження інституту приватної власності на землю в Україні 
визначило умови використання земельних ресурсів. Відтак 
сьогодні переважна більшість аграрних підприємств 
використовують земельні ресурси на правах оренди, адже їх 
власниками є фізичні особи. Однак слід враховувати, що 
договори оренди земель сільськогосподарського призначення 
укладаються на доволі тривалий термін, після завершення якого 
орендар має переважне право на продовження оренди. Вважаємо, 
це надає підприємству можливість контролю над залученими 
земельними ресурсами, адже орендар використовує земельні 
ділянки протягом тривалого періоду для власних цілей та 
отримує економічні вигоди від їх використання. 

Такої ж позиції дотримуються П.І. Гайдуцький, 
П.Т. Саблук та інші економісти-аграрники: «Земля відповідає 
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всім умовам визнання активу і може бути відображена у складі 
або необоротних активів підприємства (власні та набуті на правах 
фінансової оренди земельні ділянки) або на позабалансовому 
рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» (земельні ділянки в 
оперативній оренді)» [17, c. 370]. «А тому, – підсумовує 
результати їх досліджень І.В. Замула, – землі 
сільськогосподарського призначення підлягають відображенню в 
бухгалтерському обліку як власні (для власників земельних 
ділянок) або орендовані (для орендарів) активи» [58, c. 235]. 

Визнання земельних ділянок активом поряд з іншими 
матеріальними цінностями, які знаходять своє відображення в 
системі бухгалтерського обліку, неодмінно вимагає формування 
методологічних та методичних засад їх обліку підприємствами 
різних форм власності. Правові обмеження використання земель 
сільськогосподарського призначення на правах власності 
призвели до значного поширення у практиці господарювання 
орендних відносин та зумовили розвиток одразу кількох 
методологічних підходів до відображення в бухгалтерському 
обліку земельних ресурсів аграрних підприємств.  

Необхідною і ключовою умовою визнання земельних 
ділянок об’єктом основних засобів є набуття підприємством 
права власності на них. Методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, зокрема 
про земельні ділянки на правах власності, а також розкриття 
інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку (далі – П)С)БО) 7 «Основні 
засоби». Відповідно до п. 5 даного положення, земельні ділянки 
(в тому числі сільськогосподарського призначення), які 
перебувають у власності підприємств, визнаються активом, є 
об’єктом бухгалтерського обліку та зараховуються до складу 
основних засобів на підставі офіційних документів на право 
приватної власності на землю [141]. 

Для відображення в обліку земельної ділянки, що 
надійшла, необхідно провести відповідну оцінку її вартості, по 
якій вона буде зарахована на баланс підприємства, тобто 
встановити її балансову вартість. Методичні рекомендації з 
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бухгалтерського обліку основних засобів № 561 [96] визначають, 
що всі основні засоби (у тому числі й земельні ділянки) повинні 
відображатися в обліку за первісною вартістю.  

Пунктом 7 П(С)БО 7 «Основні засоби» також передбачено, 
придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства 
за первісною вартістю [141]. Однак в даному документі відсутня 
конкретизація складових первісної вартості земельних ділянок, 
що придбані підприємством і повинні бути зараховані на його 
баланс. Вважаємо, що первісна вартість земельної ділянки має 
складатися з:  

· суми, що сплачується за договором купівлі-продажу 
земельної ділянки;  

· реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних 
платежів, що здійснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) 
прав на земельну ділянку;  

· витрат на оплату послуг органу землевпорядкування з 
проектування відведення земельної ділянки, органу містобудування 
та архітектури, інших витрат пов’язаних з державною реєстрацією 
прав власності на земельну ділянку; 

· витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням 
земельної ділянки до стану, у якому вона придатна для 
використання із запланованою метою (впорядкування території, 
витрати на знос існуючих на ділянці будівель, споруд, якщо дана 
ділянка придбана для будівництва на ній нового об’єкта). 

Зазначимо, що на даний час аграрні підприємства 
користуються землями сільськогосподарського призначення в 
основному на правах оренди. Відсутність у підприємств прав 
власності на такі земельні ділянки робить неможливим 
застосування вищенаведеного підходу до їх відображення в 
бухгалтерському обліку у складі основних засобів.  

Методологічні засади формування у бухгалтерському 
обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття 
у фінансовій звітності визначає П(С)БО 14 «Оренда». Згідно п. 8 
даного положення, отримана на умовах операційної оренди 
земельна ділянка відображається орендарем – аграрним 
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підприємством на позабалансовому рахунку за вартістю, 
вказаною в угоді про оренду [136].  

На наш погляд, недоліком цього підходу є те, що 
орендовані земельні ділянки хоча і визнаються активом, проте 
ідентифікуються як об’єкт позабалансового обліку. Протягом 
терміну оренди підприємство отримує економічні вигоди від 
використання земельних ділянок, але джерело таких вигод не 
відображається в балансі та звітності. За умов значного терміну 
оренди (понад 3 роки) цей недолік є суттєвим, адже звітність 
суб’єкта господарювання не розкриває інформацію про 
найвагоміший виробничий ресурс сільськогосподарської 
діяльності – орендовані земельні ділянки. Це також послаблює 
можливості контролю процесів аграрного землекористування. 

Третій методологічний підхід до відображення в 
бухгалтерському обліку земельного капіталу аграрних 
підприємств найбільш відповідає змісту правових норм, що 
регулюють сучасні земельні відносини в сільському господарстві. 
Згідно земельного законодавства, після укладання договору 
оренди підприємство набуває нематеріальний актив – право 
користування земельною ділянкою, яке виникає з моменту 
державної реєстрації такого права. У випадку відповідності права 
користування земельною ділянкою, набутого на підставі 
договору оренди, критеріям визнання нематеріальних активів, що 
встановлені П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», воно підлягає 
відображенню у складі нематеріальних активів.  

Відповідно до п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», 
нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має 
матеріальної форми та може бути ідентифікований [142]. 
Нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує 
імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних 
з його використанням, та його вартість може бути достовірно 
визначена [142].  

Пунктом 5 П(С)БО 8 визначено, що одним із видів 
нематеріальних активів є право користування земельною 
ділянкою відповідно до земельного законодавства. Право 
користування земельною ділянкою відображається у складі 
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нематеріальних активів в групі «Права користування майном» за 
умов відповідності наступним ознакам:  

· довгостроковий характер договору оренду (більше 1 року); 
· можливість відчуження права оренди; 
· наявність достовірної оцінки вартості такого права. 
Вищеописані методологічні підходи можуть бути 

застосовані для відображення в обліку земельних ділянок, які 
використовуються у виробничих цілях. Якщо ж земельні ділянки 
не використовуються у виробничому процесі, а утримуються для 
здачі в оренду чи продажу, методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про такі земельні ділянки 
визначають П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» [140] та 
П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
припинена діяльність» [138]. Застосування того чи іншого 
підходу залежить від правових засад землекористування та цілей 
використання земельної ділянки.  

Зважаючи на те, що розглянуті вище підходи є загальними, 
тобто можуть бути застосовані й щодо інших активів, професор 
Г.Г. Кірейцев звертає увагу на необхідність визнання земель 
сільськогосподарського призначення у складі біологічних активів 
та розроблення нових методологічних засад їх облікового 
відображення. Зокрема, вчений пише: «Потреба у створенні нової 
методології їх обліку (тобто біологічних активів, до яких 
професор Г.Г. Кірейцев відносить і землю – авт.), оцінки 
інтегрованої екологічної та соціально-економічної 
результативності використання їх людиною є актуальною» [69, 
с. 16]. На даному етапі розвитку бухгалтерського обліку земля 
згідно МСБО 41 «Сільське господарство» [102] та П(С)БО 30 
«Біологічні активи» [139] виключена зі складу біологічних 
активів, що суперечить основним постулатам теорії фізичної 
економії та Концепції сталого розвитку. Як наслідок, сьогодні 
немає чіткої методології бухгалтерського обліку земель 
сільськогосподарського призначення, а облік таких земельних 
ділянок здійснюється аналогічно іншим об’єктам основних засобів. 

Хоча погляди вченого на організацію обліку земель за його 
життя не знайшли практичного вираження та є лише 
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фундаментом для подальших наукових пошуків, на нашу думку, 
такий підхід все ж заслуговує на розгляд з наступних причин. По-
перше, як зазначав професор Г.Г. Кірейцев, практику вирішення 
проблем управління процесами аграрного землекористування, 
побудовану на філософії бізнесу та зорієнтовану виключно на 
критерій прибутковості й винятково на інтереси приватного 
власника в сільському господарстві, не можна визнати 
обґрунтованою. Такий підхід виключає можливість розуміння 
землі як основного біологічного активу сільськогосподарського і 
лісового виробництва та людини, чиє право власності на цей 
актив надано йому природою [69, с. 16].  

По-друге, тенденція до загострення проблем використання 
та відновлення запасів природних ресурсів, зокрема і 
виробничого потенціалу родючих українських ґрунтів, неодмінно 
призведе до недостатності лише статичної бухгалтерської 
інформації про наявність земельних ресурсів, їх оцінки в 
грошовому вимірнику для цілей управління 
сільськогосподарським виробництвом. На перше місце по 
затребуваності вийде оперативна облікова інформація про 
використання земельних ресурсів як особливого біологічного 
середовища, що характеризуватиме екологічні, виробничі та інші 
параметри земельної ділянки, які впливають на кількість і якість 
виробленої продукції. Відмітимо, що ще у 1988 році Р. Репетто у 
Звіті про облік природних ресурсів висловив занепокоєння 
стосовно проблеми асиметрії облікової інформації про 
використання природних ресурсів, яку породжує діюча 
методологія: «Існує небезпечна симетрія щодо способів, як ми 
вимірюємо ... цінність природних ресурсів... Країна може 
вичерпати свої мінеральні ресурси, вирубати свої ліси, еродувати 
свої ґрунти, забруднити водоносні горизонти і полювати на свою 
дику природу до її вимирання, але виміряний дохід буде 
неухильно зростати, хоча ці активи зникли» [198, с. 139]. 

На наш погляд, причиною відсутності практичного прояву 
методології обліку земель сільськогосподарського призначення 
як особливих біологічних активів є домінування в економічному 
житті положень маржиналістичних теорій. Як відзначає 
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В.М. Жук, «розвинуті країни через власні інститути формують 
методологію Міжнародних стандартів фінансової звітності та 
нав’язують світу пріоритетність власних цінностей» [46, с. 56] – 
фінансових ресурсів, інновацій, нематеріальних активів та інших 
активів віртуальної економіки. При цьому, згідно положень 
фізіократичної доктрини, вартісне відображення земель в обліку 
потребує суттєвої докапіталізації. Маржиналістичні теорії, що 
лежать в основі діючої практики господарювання, призводять до 
відображення заниженої вартості природних ресурсів, зокрема 
земель сільськогосподарського призначення, в бухгалтерському 
обліку. «В сучасних умовах система менеджменту і методологія 
бухгалтерського обліку зорієнтовані на забезпечення збереження 
капіталу, отримання максимальних прибутків та відображення їх 
показників у стандартизованій фінансовій звітності. Інші 
завдання і цілі управління процесами суспільного економічного 
відтворення та обліково-аналітичного його забезпечення 
залишаються другорядними» [65, с. 13]. 

Як наслідок, існує необхідність вирішення проблеми 
дисбалансу інтересів суб’єктів господарювання розвинутих країн, 
у яких переважає віртуальна економіка, та суб’єктів 
господарювання менш розвинутих країн, розвиток економіки 
яких пов’язаний з використанням природних матеріально-
сировинних ресурсів (рис. 3.5).  

Соціально-економічна природа цієї проблеми пов’язана з 
намаганням більш сильних інституційних груп використовувати 
методологію бухгалтерського обліку для привабливого розкриття 
у звітності активів, що забезпечують їх прибутковість 
(див. рис. 3.4). Теоретичне обґрунтування такого лобіювання 
формується в рамках прийнятих суспільством економічних теорій.  

В Україні реформування бухгалтерського обліку призвело 
до монополізації впливу окремих державних інституцій на 
формування облікової методології, що, безумовно, знижує 
ефективність інформаційного забезпечення галузевого 
управління. 
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Рис. 3.5. Модель вирішення проблеми дисбалансу в оцінці 
земель сільськогосподарського призначення на основі 
узгодження інтересів різних інституційних груп 

методологічного впливу 
Джерело: розроблено автором. 
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бухгалтерської на статистичну інформацію, дані Державного 
земельного кадастру. 
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сільськогосподарського призначення та дисбалансів у методології 
їх обліку необхідно:  

· по-перше, розвивати галузеву методологію 
бухгалтерського обліку земель шляхом запровадження 
відповідного положення (стандарту), що видається найбільш 
доцільним в умовах міжнародної уніфікації обліку і звітності;  

· по-друге, розширити коло суб’єктів методологічного 
впливу на розвиток такого обліку, що дозволить  збалансувати 
інтереси сторін, які беруть участь у господарському процесі. 

Науковою платформою реалізації даних кроків є посилення 
теоретичного базису економічних теорій, альтернативних 
маржиналізму – зокрема, фізіократичної доктрини та Концепції 
сталого розвитку.  

Запропонований підхід орієнтований на сприйняття 
методології бухгалтерського обліку як «організації суб’єктами 
методологічного впливу науково-професійної системи знань для 
вирішення та супроводження завдань, що задаються 
бухгалтерському обліку практикою господарювання (управління) 
та теоретичними доктринами економічних та інших наук» [47, 
с. 293]. Заходи в межах інституціонального підходу до вирішення 
проблем регулювання бухгалтерського обліку земель 
сільськогосподарського призначення дозволяють адекватно 
відобразити земельний капітал у фінансовій звітності в інтересах 
різних інституційних груп та в цілях соціально-економічного 
розвитку країни і суспільства в цілому. 
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Розділ ІV 
ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ  

ТА СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ  

 
4.1. Фундаментальні основи вибору оцінки  

в бухгалтерському обліку 
 
Поставивши на п’єдестал «людину економічну», що 

абсолютизує раціональну поведінку в погоні за максимізацією 
доходіва і корисності, сучасна економічна наука відкинула 
неринкові категорії (соціальну, екологічну та біологічну 
складову, бережливе відношення до природи та ін.), які важко 
детермінуються і ще важче інтегруються в процес прийняття 
раціональних управлінських рішень. 

Відтак прикладне застосування лише ринкових 
економічних категорій в бухгалтерському обліку призводить до 
формування викривленої інформації про сільськогосподарську 
діяльність суб’єкта господарювання. Головною причиною цього є 
використання в обліку оцінки біологічних активів та 
сільськогоподарської продукції, яка не враховує біоенергетичної 
природи таких активів.  

В цьому розділі спробуємо визначити фундаментальні 
основи вибору оцінки в бухгалтерському обліку, проаналізувати 
позитивні та негативні сторони оцінки біологічних активів та 
сільськогоподарської продукції за справедливою вартістю в 
практичній діяльності й обґрунтувати перспективи її подальшого 
використання. 

Основною методологічною базою для всіх економічних 
наук є економічна теорія, яка вивчає закони економіки у 
виробництві та розподілі, а також у розвитку суспільних 
виробничих відносин. Бухгалтерський облік не є виключенням. 

Зміни умов існування, суспільних потреб, економічних 
пріоритетів зумовлювали пристосування облікової системи до 
нового становища. Таким чином, економічна теорія вибудовує 
фундамент для бухгалтерської науки. 
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Так, професор Ф.Ф. Бутинець стверджує, що «наука про 
бухгалтерський облік, розробляючи властиві їй поняття, методи 
та організаційні форми контролю за процесом господарських 
операцій в господарській діяльності, має спиратися на положення 
економічної теорії та філософії» [12]. 

Ігнорування економічної теорії, несприйняття її в якості 
наукової платформи розвитку бухгалтерського обліку негативно 
впливає на реалізацію ним своїх функцій. Проте, і розвиток 
основних положень економічної теорії неможливий без обробки, 
систематизації та узагальнення первинних облікових даних. 
В іншому випадку економічна теорія перетворюється на набір 
абстрактних гіпотез, а висновки, сформовані на основі її 
положень, стають хибними. 

Бухгалтерський облік як економічна наука використовує у 
власному понятійному обігу категорії, узагальнені в економічній 
теорії. Так, наприклад, в обліку господарських процесів 
використовуються принцип вартісної оцінки. 

Еволюція підходів до оцінки для цілей бухгалтерського 
обліку тісно пов’язана з розвитком економічної теорії, що 
відображає, в тому числі, і потреби суспільства в інформації про 
вартість. Саме тому для здійснення бухгалтерської оцінки 
потрібне точне розуміння категорії «вартість». 

Зауважимо, що вартість як фундаментальна економічна 
категорія хоча важко піддається розумінню та аналізу, проте має 
дуже широкий спектр значень. Крім того, різні економічні школи 
її природу пояснюють по-різному. Тому, для розуміння даної 
категорії детальніше зупинимося на розгляді теорій вартості як 
фундаменту, на якому вибудовується теоретична структура 
економічного організму. 

Доктор економічних наук, професор Г.Г. Кірейцев приділяє 
значну увагу розвитку теорій вартості, так як у них бачить 
передумови для пояснення багатьох явищ. Зокрема, вчений 
переконаний у тому, що «за умови відображення внутрішньо 
системного (неринкового) та загальносистемного (ринкового) 
економічного обороту в бухгалтерських процедурах оцінювання 
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об’єктів обліку повинні використовуватися різні концепції 
вартості» [153, с. 17]. 

В економічній теорії при дослідженні вартості 
застосовувалися два методологічних підходи: функціональний і 
причинно-наслідковий, які, на думку В.І. Видяпіна, 
характеризують маржиналістський і марксистський методи 
дослідження категорії «вартість» [189, с. 144]. 

Таким чином, в даний час в економічній літературі 
сформувалися дві основні концепції вартості – трудова теорія 
вартості та теорія граничної корисності, детальний аналіз яких 
викладено нижче. 

Прихильники теорії граничної корисності зосереджували 
свою увагу на аналізі функціональної залежності вартості від 
інших економічних категорій тоді, як марксисти намагалися 
з’ясувати сутність явищ, базуючись на причинно-наслідковій 
залежності економічних процесів. 

При цьому представники теорії граничної корисності 
надавали визначального значення граничним кількісним 
характеристикам економіки, використовуючи для їх адекватного 
пізнання відповідний математичний апарат. Для їх опонентів не 
був характерним розгляд економічних явищ у розрізі їх 
граничних кількісних характеристик. Вони у своїх працях 
відштовхувалися від середніх кількісних значень. 

Крім того, принципова відмінність вищеназваних теорій 
полягає і у використані різних підходів до визначення субстанції 
вартості (рис. 4.1). 

Трудова теорія вартості історично є більш ранньою 
концепцією. Її зародження розпочалося близько ІV ст. до н.е. [1, 
134, 188]. Саме тоді прослідковуються перші спроби мислителів 
Стародавньої Греції (Аристотеля, Ксенофонта, Платона) виявити 
субстанцію, яка робить товари порівнянними в обміні. 

Теорія трудової вартості є основою класичної політичної 
економії. Ґрунтовний виклад її базових положень міститься у 
наукових роботах англійських економістів В. Петті, Д. Рікардо і 
А. Сміта. В працях К. Маркса вона отримала свою найбільш 
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завершену форму та в даний час є однією з основних 
фундаментальних концепцій економічної науки. 

 

 
Рис. 4.1. Напрямки розвитку теорії вартості 

Джерело: розроблено автором на основі [1, 61, 189] 
 
Прихильники трудової теорії вартості вважали, що 

«вартість – це суспільна властивість речі. Визначити її 
безпосередньо в товарі за допомогою певних фізичних або 
хімічних досліджень неможливо. Вона виявляється лише у 
відносинах між товаровиробниками» [125, с. 82]. 

На думку прихильників трудової теорії, основою 
економічних зв’язків між людьми є обмін продуктами праці. 
Співвідношення в процесі обміну формується через порівняння 
вартостей. Крім того, щоб відбувся обмін двох товарів, 
необхідно, аби в кожному з них ще до обміну було щось спільне. 

Трудова теорія вартості Теорія граничної корисності 

ВЧЕНІ 

СУТЬ 

Д. Рікардо, К. Маркс, П. Буагільбер, 
П. Сраффа, А. Сміт, Дж. Робінсон, 

М. Морішіма, В. Петті 

К. Менгер, В. Парето, О. Бем-
Баверк, Г. Госсен, Л. Вальрас, 

Е. Бернштейн, П. Струве, Дж. Кларк, 
П. Самуельсон 

Вартість товару визначається 
працею, витраченою на його 
виробництво. Міра вартості - 
робочий час, необхідний для 
виробництва товару, тобто 

вартість праці. 

Джерелом вартості може бути 
лише корисність. Вартість 

зростає/ зменшується залежно від 
того, як розширюються / 
знижуються потреби. 
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Представники трудової теорії вартості були переконані, що 
всі товари мають одну базову загальну властивість – всі вони є 
результатом людської праці. Зерно, трактор, голка, стіл, картонна 
коробка чи літак – все це продукти праці людини. Рівність двох 
товарів, їх обмін можливі тільки тому, що ці товари втілюють у 
собі однакову кількість праці, витраченої на їх виробництво. 

А. Сміт стверджував, що «праця є єдиним загальним, так 
само як і єдиним точним мірилом вартості або єдиною мірою, за 
допомогою якої ми можемо порівнювати між собою вартості 
різних товарів в усі часи і в усіх місцях» [165, с. 94]. 

Отже, вартість виражає трудові витрати на виробництво 
того чи іншого товару і тому є уречевленою в товарі працею. 

Втілена у товарі праця формує його вартість. Вартість, 
створена працею, є внутрішньою властивістю товару. При цьому 
вартість товару формується не тільки працею, яка витрачена 
безпосередньо на його виробництво, а й працею уречевленою, 
тобто працею, що витрачена на всіх стадіях виробництва. 

Так, Д. Рікардо вважав, що на вартість товарів «впливає не 
лише праця, безпосередньо витрачена на їх виробництво, а й 
капітал, тобто праця, витрачена на знаряддя, інструменти, 
будівлі, що беруть участь у виробництві» [61, с. 82]. Наприклад, у 
вартості зерна, вирощеного селянином, втілена праця 
машинобудівельників (трактори, комбайни), хіміків (добрива, 
отрутохімікати), селекціонерів (виведення сортів) і багатьох 
інших працівників. 

Отже, праця будь-якого товаровиробника є водночас і 
індивідуальною працею, і частиною суспільної праці. 

Окремі прихильники трудової теорії вартості наголошували 
на тому, що праця, створюючи вартість, тобто будучи її 
субстанцією, сама вартості не має, адже не може існувати поза 
уречевленою формою. У процесі праці остання уречевлюється в 
своєму продукті [83, 107], іншими словами, вартість товару 
визначається величиною матеріалізованої в ньому праці. 

Така позиція пов’язана із появою спрощених економічних 
моделей, в яких основним об’єктом спрощення є «робоча сила». 
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На відміну від К. Маркса, в таких моделях робоча сила не 
розглядається як товар зі своєю власною вартістю [28]. 

Оскільки вартість товару створюється працею, то величина 
вартості товару визначається кількістю витраченої праці. Мірою 
праці для прихильників трудової теорії вартості є робочий час: 
година, день, місяць тощо. 

К. Маркс писав: «Вартість будь-якого товару, – а отже, і 
товарів, з яких складається капітал, – визначається не тим 
необхідним робочим часом, що міститься в ньому самому, а 
робочим часом, суспільно необхідним для його відтворення» [90, 
с. 131]. Вчений був переконаний, що вартість товарів залежить не 
стільки від витрат робочого часу, затраченого безпосередньо на 
їх виробництво, скільки від витрат робочого часу для 
виробництва товарів-аналогів за теперішніх умов. 

Проте, на виробництво не лише різних, але й однотипних 
товарів виробники можуть витрачати різну кількість часу. Це 
залежить від умов та знарядь праці, професійної підготовки та 
кваліфікації працівників тощо. Тому, час, витрачений на 
виробництво окремим працівником, у трудовій теорії має назву 
«індивідуальні витрати праці». 

Але, на думку К. Маркса, вартість товару визначається не 
індивідуальними витратами праці, а суспільно необхідними, 
тобто тими витратами, які необхідні для створення продукту за 
суспільно типових умов виробництва та при середньому рівні 
інтенсивності праці. 

Таким чином, обмін товарів здійснюється на основі 
зіставлення суспільно необхідних витрат праці, що містяться в 
кожному товарі, тобто на основі тих витрат, які суспільство 
визнає для себе прийнятними. 

Враховуючи головні положення трудової теорії, її 
прибічники під вартістю розуміли економічну категорію, яка 
виражає відносини між господарюючими суб’єктами щодо 
еквівалентності витраченої на виробництво праці. 

В останній третині XIX століття сформувалася нова теорія 
вартості – теорія граничної корисності (рис. 4.2), засновником якої 
вважають німецького економіста Г. Госсена [82, 189, 190, 192]. 
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Рис. 4.2. Ключові принципи суб’єктивного напряму теорії 
вартості 

Джерело: розроблено автором на основі [82, 190]. 
 
Представниками нового підходу до з’ясування сутності 

категорії «вартість» вважаються О. Бем-Баверк, Л. Вальрас, 
Ф. Візер, У. Джевонс, К. Менгер, В. Парето та інші. 

Теорія граничної корисності – це складова частина вчення, 
що має назву «маржиналізм». 

Представники маржиналістського напряму вважали, що 
джерело вартості – це корисність. Під корисним ефектом вони 
розуміли задоволення, яке отримують люди від споживання 
речей, тобто корисність благ визначається їх здатністю 
задовольняти певні потреби людини. Покупець, купуючи товар, 
оцінює його корисність, а не витрати праці на його виробництво. 
Тобто, пропорцію обміну диктує виключно корисність, рідкість 
та бажання володіти предметами, які мають ці властивості. 

Головними об’єктами, на які була спрямована увага 
вчених-маржиналістів, були ринок, попит і пропозиція та сили 
визначаючі їх. 

Прихильники цієї теорії стверджували, що вартість – це 
психологічне явище, яке пояснюється граничною, тобто 
найменшою корисністю даного товару для покупця. Іншими 
словами, вартість визначається мірою корисного ефекту від 
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Оцінка благ на основі їх суб'єктивної корисності для 

конкретного споживача 

Принцип граничності, що полягав у переході від 
аналізу сукупних середніх величин до аналізу 

граничних 

Аналіз послідовних змін граничних величин на основі 
застосування математичних методів 
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використання товару для споживача. Звідси висновок: вартість є 
категорією суб’єктивною, адже виводиться виходячи із 
індивідуальних суб’єктивних оцінок корисності товару. 

М.М. Чепурін та О.О. Кісєльова так описують погляди 
послідовників теорії граничної корисності: «Якщо товар 
купується на ринку, то це відбувається не тому, що хтось 
розцінив витрати праці на виробництво товару як суспільно 
необхідні, а тому, що даний товар для покупця має певний 
корисний ефект; покупець цінує цей товар. А цінність – це 
категорія у багатьох (якщо не у всіх) випадках суб’єктивна. Отже, 
згідно з вченням австрійської школи, вартість жодним чином не 
може бути властивістю, що об’єктивно притаманна речі. Цінність 
має лише те, що цінне в очах покупця, чиї суб’єктивні оцінки і 
надають зробленому благу властивості вартості. Таким чином, 
трудова вартість – лише фантом, а дійсна вартість констатується 
лише на ринку і поза ним просто не існує» [75, с. 79-80]. 

Теорія граничної корисності прийняла за вихідний пункт 
суб’єктивну мотивацію економічної поведінки окремого індивіда, 
тобто ставлення людини до речі, суб’єктивна оцінка певного 
індивіда корисності різних благ стали відправною точкою при 
визначенні вартості. 

Базуючись на вищенаведених твердженнях, теорію 
граничної корисності ще називають суб’єктивною парадигмою 
вартості [117, 189] або суб’єктивно-психологічною теорією [135, 
с. 42; 188, с. 19], а вчених, що репрезентували цю теорію – 
суб’єктивістами. 

Таким чином, оцінка споживача для суб’єктивістів 
вважалася визначальним фактором вартості. 

Аналізуючи базові положення теорії граничної корисності, 
професор Л.Я. Корнійчук та професор Н.О. Татаренко 
зауважують, що для прибічників цієї теорії економічна діяльність 
базується на психології суб’єкта господарювання. При цьому 
вчені наголошують на тому, що «об’єктивний характер розвитку 
суспільного виробництва і властивих йому законів повністю 
ігнорувався». В системах, побудованих суб’єктивістами, «усі 
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економічні суб’єкти цілком однорідні й рівноправні, кожний діє 
виключно у власних інтересах» [61, с. 242]. 

Л.В. Білецька відмічає, що в теорії граничної корисності 
«за вихідний пункт визначення вартості товару беруться не 
цілком об’єктивні фактори (суспільно необхідні витрати праці), а 
суб’єктивна мотивація, суб’єктивна оцінка економічної поведінки 
окремої особи» [8, с. 65]. 

Проте, суб’єктивісти вважали, що такий підхід є цілком 
об’єктивним, а вартість – об’єктивною, оскільки формується на 
ринку автоматично під впливом попиту і пропозиції, відповідне 
співвідношення яких забезпечується вільною конкуренцією. Сам 
процес обміну розглядався як джерело приросту корисності, 
пояснюючи це тим, що «в процесі обміну кожний віддає те, що 
для нього менш корисне, замість ціннішого блага» [61, с. 240]. 

Теоретики граничної корисності перемістили предмет 
дослідження в сферу обігу, де вартість є результатом 
суб’єктивних оцінок. Такий підхід означав ігнорування 
суспільного характеру економічних процесів і, перш за все, ролі 
виробництва. Навіть у тих випадках, коли представники теорії 
граничної корисності визнавали роль витрат виробництва, вони 
прирівнювали їх до суб’єктивних відчуттів. 

Отже, прихильники теорії граничної користі обмежували 
економічні відносини ринковими зв’язками (відносинами 
обміну), оскільки, на їхню думку, вартість формується на ринку і 
поза сферою обміну її не існує. Таким чином, визнавалася 
беззаперечна перевага сфери споживання над виробництвом. 

Узагальнення ключових позицій трудової теорій вартості та 
теорії граничної корисності наведено на рис. 4.3. 

Отже, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що з 
виникненням теорії граничної корисності відбувається зміщення 
акцентів із суспільного виробництва та пропозиції, які є базовими 
об’єктами дослідження у класиків, на вивчення сфери обміну та 
попиту. Як наслідок, вартість виявляється не результатом 
понесених витрат, а наслідком суб’єктивного визначення 
споживача. 
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Рис. 4.3. Порівняльна характеристика концепцій вартості 
Джерело: розроблено автором на основі [8, 61, 187, 189]. 

 
Так, Л.М. Давиденко вважає, що «вартість – це прихована 

властивість товару, яка визначає пропорцію обміну, універсальна 
властивість обмінюваності» [188, с. 81]. Тому у будь-якому 
економічному контексті вартість за трудовою теорією повинна 
розумітися як сума коштів, яку реально затрачено на 
виробництво даного товару, тоді як за теорією граничної 
корисності – сума коштів, яку за нього готові заплатити покупці у 
зв’язку з його особливою корисністю. 

Спираючись на вищенаведені твердження, слід виділити 
головні ідеї трудової теорії вартості та теорії граничної 
корисності, які мають безпосередній вплив на вибір оцінки в 
бухгалтерському обліку. 
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1) трудова теорія вартості: 
- вартість створюється в процесі виробництва. Так, Карл 

Маркс у першому томі «Капіталу» стверджує, що «форма 
вартості продукту праці є найбільш абстрактною і в той же час 
найбільш загальною формою буржуазного способу виробництва, 
який саме нею характеризується як особливий тип суспільного 
виробництва» [90, с. 79]; 

- формування вартості товару відбувається історично, 
тобто вартість новоствореного товару включає не лише працю, 
затрачену на його створення, а й працю, втілену раніше в 
залучених для цього процесу факторах виробництва. Аналізуючи 
ідеї марксистів, О.С. Анісімов підсумовує, що «капіталісту діяч і 
засіб потрібні лише як частини капіталу, як фактори породження 
вартості» [3, с. 20]. Отже, вартість товару визначалася виходячи з 
понесених витрат. 

2) теорія граничної корисності: 
- вирішальне значення надається сфері обігу, тобто 

вартість формується на ринку під час обміну; 
- вартість за своєю суттю суб’єктивна, адже є 

результатом індивідуальної суб’єктивної оцінки. Тобто оцінкою 
вартості є те значення, «що їй надає людина у своїй свідомості. 
Інакше кажучи, цінність речі зумовлюється корисністю її для тієї 
або іншої особи» [6, с. 75]. При цьому не враховується те, що 
«суб’єктивна оцінка одного і того ж товару різними людьми 
неоднакова: суб’єктивна оцінка хліба у багатої і бідної людини 
різниться, проте вони платять однаково за рівну кількість хліба» 
[187, с. 113]; 

- вартість залежить від фактора часу (майбутнього, а не 
минулого). «Вартість товару є похідною від його майбутнього 
використання, а не від колишніх витрат, інакше кажучи, вартість 
товару народжується з використання його у споживанні, а не з 
того, скільки було витрачено колись на його виробництво» [61, 
с. 243]. 

Аналізуючи ключові позиції, згенеровані представниками 
обох теорій, вважаємо, що вартість: 



134 

- дійсно проявляється під час обміну, проте створюється 
вона виключно в ході виробництва; 

- визначає пропорції обміну, а не визначається останнім; 
- в бухгалтерському обліку отримує грошову форму в 

результаті тієї чи іншої оцінки. 
Австрійський вчений Ф.А. фон Хайєк у книзі «Згубна 

самовпевненість. Помилки соціалізму» стверджує, що «ринок не 
виробляє предмети, а передає інформацію про них» [176]. На 
нашу думку, така позиція є цілком обґрунтованою. Більше того, 
вартість і є частиною тієї інформації, яку передає ринок, не 
створюючи її. 

Заслуговує уваги і позиція Т. Суботіної. Так, вчений 
переконана, що «у будь-якому хоч в найменшій мірі 
економічному контексті вартість повинна розумітися як сума 
грошей, яких реально коштувало виробництво або придбання 
даного товару, а цінність – як сума грошей, за яку цей же товар 
можна продати (тобто яку за нього готові заплатити покупці у 
зв’язку з його особливої корисністю)» [169]. 

Вважаємо, що вартість формується в процесі виробництва. 
Під час обміну визначається цінність товару (ставлення людини 
до речі). Виходячи з даних положень, виникає питання: що має 
відображатися в обліку – вартість чи цінність? 

Отже, проводячи паралель між бухгалтерським обліком та 
економічною теорією, слід зауважити, що протягом ХІХ століття 
та першої третини ХХ століття бухгалтерські оцінки 
ґрунтувалися на трудовій теорії вартості, в обліку закріпилася 
оцінка за фактичною собівартістю (історичною вартістю). 

Проте, вже до середини XX століття отримала визнання і 
широке поширення економічна теорія граничної корисності, що 
зумовило зміни у підходах до оцінки в бухгалтерському обліку. 
Створивши моделі порівняння вартості товарів залежно від їхньої 
корисності для продавців і покупців, теорія граничної корисності, 
як стверджує професор В.Ф. Палій, «перенесла визначення 
вартості на ринковий механізм. В бухгалтерському обліку 
з’явилася оцінка по справедливій вартості» [129, с. 16]. 
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Крім того, вчений зауважує, що новий вид вартісного 
вимірювання не є наслідком ігнорування об’єктивних тенденцій 
суспільного розвитку, умов і закономірностей суспільного життя. 
Навпаки, оцінка за справедливою вартістю «виникла на основі 
економічної теорії, що узагальнює об’єктивний досвід розвитку 
ринкових відносин» [129, с. 16]. 

Таким чином, поширення теорії граничної корисності 
переміщає вивчення категорії «вартість» із виробництва в 
площину обміну. Як наслідок, у бухгалтерському обліку оцінка за 
первісною вартістю (фактичною собівартістю) поступово 
витісняється оцінкою за справедливою вартістю та займає 
другорядну позицію. 

Взаємозв’язок економічної теорії та бухгалтерського обліку 
в контексті впливу теорій вартості на застосовуваний вид оцінки 
активів в обліковій системі наведено на рис. 4.4. 

Рис. 4.4. Виявлений вплив концепцій вартості на оцінку 
активів в обліковій системі 

Джерело: розроблено автором. 
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затрачену на його створення, а й 
працю, втілену раніше в 
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факторах виробництва. 
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За таких умов, вважає професор Г.Г. Кірейцев, «центром 
методології обліку стає бухгалтерська оцінка, технічні 
можливості обчислення якої актуалізують дослідження 
регулюючої його функції» [153, с. 17]. 

Крім того науковець переконаний, що в даний час 
важливим є визнання обох (а не лише однієї) основоположних 
концепцій вартості. Свою позицію вчений обґрунтовує тим, що ці 
теорії створюють можливості для сприйняття об’єкта 
дослідження з різних позицій. 

Моделі оцінки благ та їх облік, запропоновані в 
міжнародних облікових стандартах, переконаний вчений, є 
науково не обґрунтованими, тому що базується на одній 
концепції вартості (теорії граничної корисності). 

Впровадження в наукову термінологію та національну 
практику категорії «справедлива вартість» для професора 
Г.Г. Кірейцева є лише нав’язуванням ідеологічних поглядів 
глобального управління, що зумовлюють зміну структури 
економічної науки та ігнорування потреб локальної економіки. 

Таким чином, примусове запозичення та введення в 
національну облікову практику науково не обґрунтованої оцінки, 
що покликана обслуговувати механізми розвиненої ринкової 
економіки та базується на одній теорії вартості (теорії граничної 
корисності), стимулює недовіру до системи бухгалтерської 
інформації. Використання ж методологічно обґрунтованої оцінки, 
на думку професора Г.Г. Кірейцева, «дозволяє управляти не лише 
витратами, а й ефективністю виробництва» [65, с. 17]. Проте, 
переконаний вчений, ці можливості не використано. 

Крім того, спрямованість розвитку облікової науки лише на 
обслуговування обмінних операції ринку є методологічно 
однобокою концепцією. Її реалізація не сприяє ефективному 
виконанню функцій бухгалтерського обліку, а, отже, і 
достовірному вартісному відображенню інформації в обліковій 
системі. 

Таким чином, домінуюча в економічній теорії концепція 
вартості має суттєвий вплив на вибір оцінки, що 
використовується в бухгалтерському обліку. Тому використання 
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теорії вартості, яка підкріплена розумними аргументами, 
вибудовує методологічну основу розширення можливостей 
облікової оцінки. 

 
 

4.2. Проблеми застосування оцінки біологічних активів  
та сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю 

 
Сучасне соціально-економічне середовище України 

потребує достовірної і неупередженої інформації про майновий 
стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб’єктів 
господарювання країни, отримання якої за сьогоднішніх умов 
пов’язують із застосуванням справедливої вартості як категорії 
бухгалтерського обліку. 

Отже, подобається це науковій спільноті, обліковцям-
практикам, іншим суб’єктам інформаційних відносин чи ні, але, 
схоже, сфера використання оцінки за справедливою вартістю 
продовжуватиме розширюватися. Доказом вищесказаному слугує 
постійне підвищення вимог до застосування справедливої 
вартості як у американських, так і у міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку. Тому зворотній рух цієї тенденції, на 
наше переконання, є надто малоймовірним. 

Прийняття та введення в дію вимоги застосовувати оцінку 
за справедливою вартістю для біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції, закріпленої П(С)БО 30 
«Біологічні активи», викликало значні труднощі в практичній 
діяльності сільськогосподарських підприємств України [105, 106, 
171]. Бухгалтери аграрних підприємств вперше зіштовхнулися із 
незрозумілою обліковою категорією, що фактично не піддавалася 
об’єктивному визначенню. 

Як зазначає І.В. Герасимук, такий підхід призводить до 
порушення чинного законодавства, зокрема, суперечить 
принципу, визначеному в Законі України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» [145], відповідно до якого 
пріоритетною є оцінка за історичною (фактичною) собівартістю, 
а зовсім не за ринковою (справедливою) вартістю [32]. 
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Професор Л.Г. Ловінська вважає, що справедлива вартість 
володіє і сильними сторонами. Зокрема, перевагою справедливої 
вартості є «те, що її використання створює умови для 
об’єктивного оцінювання майбутніх грошових потоків, 
забезпечення порівнянності активів, придбаних у різний час» 
[79]. На нашу думку, таке твердження є не зовсім коректним, 
оскільки зв’язок між справедливою вартістю та вартістю 
майбутніх грошових потоків є оберненим до описаного 
професором Л.Г. Ловінською. 

Так, відповідно до п. 15 П(С)БО 30 «Біологічні активи» 
саме справедлива вартість біологічних активів визначається за 
теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень 
від такого активу, а не навпаки. 

А от щодо визначених Л.Г. Ловінською слабких сторін 
важко не погодитися: «Слабкою стороною справедливої оцінки є 
її умовний характер, адже вона визначається не за реальною 
господарською операцією і не підтверджена документально. Крім 
того, вона певною мірою «сприяє» порушенню принципу 
обачності, дотримання якого вимагається при складанні 
звітності» [79]. 

На думку професора В.Б. Моссаковського, оцінку за 
справедливою вартістю «слід застосовувати лише у 
сільськогосподарських підприємствах, які підпадають під статус 
малих підприємств» [104]. Таку позицію вчений обґрунтовує тим, 
що суб’єкти малого підприємництва не здійснюють 
калькулювання собівартості продукції, а фінансовий результат 
своєї діяльності визначають на основі співставлення отриманої 
виручки від реалізації та понесених витрат (згрупованих за 
елементами). 

Для з’ясування наслідків запровадження справедливої 
вартості в бухгалтерський облік аграрних підприємств, 
детальніше зупинимося на самому процесі оцінки. 

На жаль, на сьогоднішній момент не сформовано чітких 
рекомендацій щодо методики визначення справедливої вартості. 
Таким чином, практикуючі бухгалтери змушені самостійно 
проводити оцінку біологічних активів та сільськогосподарської 
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продукції, не маючи відповідних теоретичних знань та 
практичного досвіду, що є надзвичайно складно. 

Доказом наведеному вище слугують отримані результати 
проведеного нами опитування бухгалтерів сільськогосподарських 
підприємств Київської області.  

Аналіз узагальненої інформації, отриманої із заповнених 
анкет, дозволив виявити та оцінити загальну картину 
впровадження справедливої вартості в облікову практику 
аграрних підприємств.  

На рис. 4.5 зображено згруповані відповіді опитаних 
респондентів на питання: «Які проблеми в поточній роботі 
бухгалтерської служби виникли при впровадженні П(С)БО 30 
«Біологічні активи» на Вашому підприємстві?». 

 
Рис. 4.5. Співвідношення практичних проблем, пов’язаних із 

застосуванням П(С)БО 30 «Біологічні активи» 
Джерело: розроблено автором. 
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справедливою вартістю (44,7 %) та відсутність чіткого алгоритму 
її визначення (38,2 %). 

Кілька варіантів вирішення проблеми процесу оцінки на 
підприємствах аграрного сектору економіки запропоновано у 
навчальному посібнику «Облік сільськогосподарської діяльності» 
під редакцією В.М. Жука [119]. Серед них: метод аналізу 
контрактів; метод аналогів; метод прийняття цін; експертна 
оцінка Комісією; стороння професійна оцінка. 

У третьому розділі вищезгаданого посібника зазначено, що 
на даний час оптимальним «шляхом по вирішенню проблем 
оцінки є створення на підприємствах постійно діючих Комісій з 
визначення справедливої вартості біологічних активів та 
сільгосппродукції» [119, с. 51]. В даному випадку Комісія з 
визначення справедливої вартості може в своїй роботі 
користуватися першими трьома вищеперерахованими 
методичними підходами. 

З одного боку, організація такої постійно діючої Комісії 
дійсно спрощує бухгалтерським службам процес оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції, проте 
існує і недолік. 

Така оцінка має відбуватися на кожну звітну дату, а отже 
(для підтвердження достовірності) вимагає наявності досить 
великої кількості інформації, значних затрат праці та часу. 
Сільськогосподарські підприємства, які не мають вільного 
доступу до інформаційних ресурсів, змушені відштовхуватися 
або від «орієнтовних» цін, або від власного бачення ситуації. 

За таких умов управлінському апарату аграрного 
підприємства відкривається доступ до «бажаного коригування» 
фінансового результату діяльності (прибутку чи збитку). Тобто 
керівництво за допомогою такої «справедливої» оцінки може або 
«зробити» прибуток, або ж, за необхідності, показати збитковість 
діяльності підприємства. Звісно, такі переходи від прибутковості 
до збитковості відбувається лише «на папері». 

Що ж стосується визначення справедливої вартості 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції із 
залученням сторонніх професійних оцінювачів, то ймовірність 
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отримання достовірної справедливої вартості дещо зростає. 
Проте, вірогідність проведення оцінки зовнішніми експертами 
зводиться до мінімуму [84]. Така ситуація обумовлюється 
кількома факторами: 

1) низька платоспроможність аграрних підприємств. 
Фінансові ресурси більшості сільськогосподарських підприємств 
є обмеженими тоді, як вартість оціночних послуг знаходиться на 
досить високому рівні; 

2) суттєві терміни оцінки. Більшість підприємств 
аграрного сектору економіки неможливо віднести до 
вузькоспеціалізованих, тобто значна кількість вітчизняних 
господарюючих суб’єктів займається диверсифікованим 
виробництвом. Для оцінки біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції таких підприємств термін 
проведення оцінки зростає та вимірюється місяцями; 

3) наявність технічних проблем, що проявляється в 
ідентифікації об’єктів, виборі бази та методу оцінки (рис. 4.6). 

 
 

Рис. 4.6. Обмежуючі фактори залучення оцінювачів до 
визначення справедливої вартості біологічних активів  

та сільськогосподарської продукції 
Джерело: розроблено автором. 
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Серед опитаних бухгалтерів послугами незалежних 
оцінювачів при визначенні справедливої вартості біологічних 
активів та/або сільськогосподарської продукції користуються 
лише 7,7 % респондентів. На думку самих бухгалтерів, про що 
свідчать дані анкетування, залучення незалежних експертів 
обмежується двома головними факторами: 

- висока вартість послуг – 56,6 % опитаних; 
- сумнівність такої оцінки – 37,7 % опитаних. 
Крім того, 2,7 % опитаних зазначили, що не користуються 

послугами оцінювачів через їхню територіальну концентрацію. 
Ще 3,0 % респондентів вважають, що не потребують зовнішнього 
втручання при визначенні справедливої вартості. 

На глибоке переконання вчених Санкт-Петербурзького 
державного університету В.В. Ковальова та Віт.В. Ковальова, 
«справедлива вартість встановлюється або ринком, або 
оцінювачем; перше має місце відносно активів, що продаються на 
активному ринку, друге – в іншому випадку» [70, с. 29]. 

Отже, якщо встановити справедливу вартість за допомогою 
оцінювача не можливо (через ряд суб’єктивно-об’єктивних 
причин, згаданих вище), на перше місце виходить активний 
ринок. Останній для керівників та бухгалтерів 
сільськогосподарських підприємств виявився черговим доказом 
того, що запровадження оцінки за справедливою вартістю є 
фальстартом для України. Пояснення такої ситуації вбачаємо в 
наступному. 

Справедлива вартість – сума, за якою може бути 
здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті 
операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними 
сторонами [137]. 

Виходячи із вищенаведеного визначення, для того, щоб 
визначити справедливу вартість, необхідним є виконання 
наступних умов: 

- угода здійснюється між незалежними сторонами; 
- сторони добре обізнані з умовами угоди та ситуацією на 

ринку аналогічних активів; 
- угода не є вимушеною; 
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- інформація про ціни є відкритою і загальнодоступною. 
Найбільшою мірою всі перераховані вище умови 

дотримуються при наявності так званого «активного ринку». 
Тобто ринку, що відповідає наступним критеріям: 

а) активи, що продаються на ринку, є однорідними; 
б) зазвичай в будь-який час можна знайти продавців і 

покупців, бажаючих здійснити операцію; 
в) є доступність цін для громадськості [101]. 
Вищезгадані критерії схематично зображено на рис. 4.7. 

 
Рис. 4.7. Головні критерії функціонування активного ринку 

Джерело: розроблено автором на основі [101]. 
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Справедливість такої точки зору підтверджується і тим, що 
в Україні ринок носить переважно анклавний3 характер, рівень 
цін на будь-який актив значно варіює від ринку до ринку та 
спостерігається однобічна дія моделі центр-периферія, що 
зумовлює значні контрасти не лише на ринках, а й в рівні життя. 

На переконання Б.В. Мельничука, «в сучасних умовах 
розвитку агропромислового комплексу України не прийнятний 
підхід до визначення справедливої вартості на основі цін на 
активному ринку», оскільки «розвиненого публічного 
(біржового) ринку в Україні… на біологічні активи, сьогодні не 
існує» [92]. 

Переважна більшість опитаних бухгалтерів (77,6 %) 
підтвердили вищенаведену позицію, констатуючи той факт, що 
функціонуючого активного ринку біологічних активів та/або 
сільськогосподарської продукції в регіоні не існує. 

Отже, для значної кількості біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції активний ринок виявився зовсім 
«не активним». Ще складнішим завданням для підприємств стала 
необхідність оцінювання незавершеного виробництва, яке взагалі 
не має діючого ринку. Таким чином, не маючи «активних 
ринків», не можливо говорити про справедливу вартість. 

Враховуючи зазначене, вважаємо, що оскільки 
функціонування активного ринку біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції як таке в Україні відсутнє, 
використання в даний час оцінки за справедливою вартістю в 
бухгалтерському обліку вітчизняних аграрних підприємств є 
недоречним. 

Крім того, навіть за умови наявності активного ринку 
отримання достовірної оцінки біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції ставиться під сумнів так, як 
подібна оцінка стосується конкретних активів, абсолютно точних 
аналогів яких знайти неможливо. 

Звідси – справедливу вартість можна визначити лише щодо 
активів, точні аналоги яких продаються та купуються на ринку. 

                                                
3 Від франц. «enklave» або лат. «inklavare» – зачиняти на ключ. 
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Такими активами є ринкові цінні папери. Всі інші активи (не 
фінансові) в переважній більшості випадків не мають точних 
аналогів, а тому оцінка таких активів за справедливою вартістю 
носить виключно умовний характер. 

Так, біологічні активи, що перебувають на балансі 
сільськогосподарського підприємства, тобто вже експлуатуються 
ним протягом певного періоду, навряд чи можливо оцінити за 
справедливою вартістю, оскільки ринку саме таких активів, як 
правило, не існує, а замінником справедливої вартості в цьому 
випадку виступає деяке суб’єктивне бачення (бухгалтера, 
оцінювача чи іншого експерта). 

Не варто забувати і про те, що інформаційна система, якою 
в даному випадку виступає ринок, не є прозорою. А, отже, 
зумовлює не лише асиметрію, а й часткову (чи повну) «втрату» 
даних, якими, по суті, повинні оперувати бухгалтери при оцінці 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції. 

Хоча, на перший погляд, справедлива вартість як поточна 
оцінка здається дуже виваженою і виправданою, проте наведені 
нижче факти доводять протилежне. 

Одним із факторів, який знижує достовірність будь-яких 
даних, є варіабельність їх подання. Така здатність мати 
(утворювати) варіанти притаманна алгоритмам визначення 
справедливої вартості, що в кінцевому результаті призводить до 
отримання різноманітних кількісних характеристик одного 
активу (в нашому випадку – біологічного активу та 
сільськогосподарської продукції). 

Розподіл підприємств, які застосовують той чи інший метод 
визначення справедливої вартості, передбачений П(С)БО 30 
«Біологічні активи», запропоновано на рис. 4.8. 

Таким чином, 70,0 % опитаних бухгалтерів 
сільськогосподарських підприємств, які оцінюють біологічні 
активи і сільськогосподарську продукцію за справедливою 
вартістю, орієнтуються на ціни активного ринку (26,7 %) та 
ринкові ціни на подібні активи (43,3 %). 20,0 % респондентів 
оцінюють біологічні активи і сільськогосподарську продукцію, 
користуючись останньою ринковою ціною операції з такими 
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активами. Справедливу вартість за теперішньою вартістю 
майбутніх чистих грошових надходжень від активу визначають 
лише 10,0 % опитаних бухгалтерів. 

 

 
Рис. 4.8. Відсоткове співвідношення методів визначення 
справедливої вартості відповідно до даних проведеного 

анкетування 
Джерело: розроблено автором. 

 
Не менш суттєве зауваження стосується і суб’єктивного 

характеру оцінки за справедливою вартістю. Адже жоден 
нормативний документ не містить чітко прописаної послідовності 
дій, яку повинен (чи не повинен) здійснити бухгалтер для 
отримання такої вартості. 

Відсутність чіткого і недвозначного алгоритму обчислення 
справедливої вартості біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції сприяє не лише поширенню 
суб’єктивності в обліку, але й зумовлює підвищення рівня ризику 
щодо сільськогосподарського підприємства. Кожне 

43,3 % – за ринковими 
цінами на подібні активи  

 

 

 

 

26,7 % – ґрунтуючись на 
цінах активного ринку 

20,0 % – на основі останньої 
ринкової ціни операції з 
такими активами 

10,0 % – за теперішньою 
вартістю майбутніх чистих 
грошових надходжень від 
активу 
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підприємство, позиціонуючи себе на ринку, через фінансову 
звітність зацікавлене надати про себе «потрібну» інформацію. 
При цьому оцінка за справедливою вартістю є ідеальним 
інструментом вуалювання фактичної ситуації, засобом реалізації 
ефекту замовчування та фактором зниження достовірності 
звітних даних. 

Тобто використання справедливої вартості в якості 
визначального способу оцінки дає можливість підприємству 
необмежено завищувати вартісні показники та валюту балансу, 
перекручуючи вартісну оцінку з позиції ймовірного вкладу 
активів у генерування майбутніх доходів. 

За таких умов ставиться під сумнів достовірність 
отриманих облікових даних, оскільки справедлива вартість, по 
суті, – це лише ймовірна характеристика оцінюваного активу, 
отримана під час потенційного здійснення обмінних операцій. 

42,1 % бухгалтерів, які прийняли участь у анкетуванні, 
вважають, що при використанні справедливої вартості 
достовірність і точність даних звітності становить менше 50 %. 
При цьому лише 5,3 % опитаних респондентів відповіли, що 
справедлива вартість забезпечує абсолюту (100-відсоткову) 
достовірність звітних даних. 

Крім того, оцінка за справедливою вартістю не містить під 
собою документального підтвердження, що є підставою для 
різнорідних маніпуляцій з обліковими даними. За таких умов 
бухгалтерський облік втрачає можливість виконувати одну зі 
своїх основних функцій – контрольну. 

Доречною в цій ситуації вбачається позиція вчених 
Я.В. Соколова і В.Я. Соколова, які стверджували, що «відмова від 
документального оформлення фактів господарського життя та 
надання бухгалтеру навіть не права, а поставлення йому в 
обов’язок обліку активів за справедливою, а по суті, за довільною 
ціною тільки відкриває зелене світло для розтрат і розкрадань» 
[166]. 

Отже, визнання в національних стандартах бухгалтерського 
обліку оцінки за справедливою вартістю потенційно несе в собі 
втрату державного контролю над діяльністю господарюючих 
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суб’єктів. Цей контроль перейде до фінансових спекулянтів, під 
чиї інтереси, власне, і створюються МСФЗ та запроваджується 
справедлива вартість як варіант оцінки, що втілює в собі 
інституційну зацікавленість «великих гравців». 

Кардинально інша ситуація спостерігається при 
застосуванні оцінки за історичною (фактичною) собівартістю. 
Превалювання в бухгалтерському обліку останньої пояснюється 
тим, що потраплянню її в бухгалтерські регістри, головну книгу і 
звітність передують первинні документи, в яких ця оцінка 
зафіксована. Отже, така оцінка: 

- об’єктивна, оскільки документально підтверджена; 
- піддається перевірці так, як відповідає вимогам 

зовнішніх і внутрішніх нормативних документів; 
- інтерпретується без ускладнень, тобто є зрозумілою та 

легкою для сприйняття (рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9. Головні якісні характеристики оцінки за собівартістю 
Джерело: розроблено автором. 

 
Слушною є думка вчених В.В. Ковальова та 

Віт. В. Ковальова про те, що «історичні ціни стабільні і незмінні, 
справедливі вартості виключно мінливі і, по суті, відповідають 

 Оцінка за 
собівар-
тістю 

Об’єктивна 
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своїй назві (справедливість) лише на момент оцінки, та й то з 
досить значними застереженнями, бо поняття справедливості 
таке ж аморфне, як і поняття краси» [70, с. 140]. 

60,5 % опитаних бухгалтерів зазначили, що на 
підприємствах, де вони працюють, оцінка біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю 
взагалі не проводиться. Свою позицію респонденти 
обґрунтовують тим, що справедливу вартість таких активів на 
дату балансу достовірно визначити неможливо. 

Більше того, 77,6 % учасників дослідження при можливості 
вибору виду оцінки біологічних активів та/або сільсько-
господарської продукції, відмовилися б від справедливої вартості 
на користь історичної (фактичної) собівартості. Оскільки, на їхню 
думку, така оцінка є більш надійною, тобто вільною від помилок, 
суб’єктивних «вподобань» і впливів різних штучних факторів. 

На нашу думку, саме бухгалтер має право вирішувати чи 
застосовувати оцінку за справедливою вартістю в обліку, чи 
забезпечує вона достовірність звітних даних. При цьому важливо, 
щоб прийняте рішення було виважене і обґрунтоване. 

Отже, неможливість визначення достовірності 
застосовуваної оцінки, підтверджує те, що використання 
справедливої вартості в бухгалтерському обліку є досить 
небезпечним для вітчизняних аграрних підприємств. 

Занепокоєння викликає і механізм визначення фінансового 
результату від сільськогосподарської діяльності при 
використанні справедливої вартості. Коли продукція оцінюється 
за справедливою вартістю на дату збору врожаю, господарство 
отримує вартість такої продукції, а не доходи. І тому зміни 
справедливої вартості не повинні включатися в розрахунок 
чистого прибутку або збитку до того, як завершиться процес 
отримання доходів. В іншому випадку відбувається порушення 
принципу відповідності, в якому йдеться, що витрати і доходи 
мають бути відображені в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності в момент їх виникнення. Очевидно, в цьому випадку 
відображення нереалізованих прибутків чи збитків у складі 
чистого прибутку (збитку) призводить до різких коливань 
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фінансового результату. З іншого боку, існує велика ймовірність 
того, що результати біотрансформації так і залишаться 
нереалізованими, особливо з урахуванням ризиків, яким 
піддаються біологічні активи. 

Не слід забувати і про те, що ринкові ціни станом на звітну 
дату насправді не мають тісного зв’язку із цінами, за якими ці 
активи будуть реалізовані [170]. Поява разових економічних 
ситуацій, що призвели до завищення вартісної оцінки активів, в 
подальшому може спричинити зворотну тенденцію. Крім того, 
значна кількість біологічних активів взагалі не призначена для 
продажу. 

Отже, використання в обліку сільськогосподарської 
діяльності оцінки за справедливою вартістю підвищує ризики 
необґрунтованого обчислення фінансового результату, тому що 
на бухгалтерських рахунках з’являється прибуток/збиток, 
непідтверджений грошовими надходженнями. 

Наслідки застосування оцінки за справедливою вартістю в 
бухгалтерському обліку сільськогосподарських підприємств 
схематично зображено на рис. 4.10. 

 
Рис. 4.10. Наслідки застосування оцінки за справедливою 

вартістю в обліку аграрних підприємств 
Джерело: розроблено автором. 
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Разом з тим для окремих категорій користувачів фінансової 
звітності оцінка за справедливою вартістю безумовно важлива. 
Основними «споживачами» справедливої вартості є, перш за все, 
фінансові аналітики, біржові спекулянти та потенційні власники. 
Крім того, вона використовується у поточній діяльності 
господарюючого суб’єкта та знаходить своє вираження в окремих 
операціях, зокрема, під час отримання кредиту під забезпечення 
(заставу) біологічних активів або сільськогосподарської 
продукції; при внесенні таких активів до статутного капіталу 
підприємства тощо. 

Однак, враховуючи той факт, що теоретичний базис 
застосування оцінки біологічних активів та сільськогосподарської 
продукції за справедливою вартістю потребує удосконалення, 
практичне її застосування в цілому є недоцільним. 

Інформацію про справедливу вартість можна надавати 
будь-яким чином, але ніяк не у вигляді однієї-єдиної цифри у 
фінансовій звітності. На нашу думку, сфера застосування 
справедливої вартості на даний час є занадто широкою. 

Таким чином, проведене дослідження щодо оцінки 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції за 
справедливою вартістю засвідчило, що всі позитивні якості, які 
науковці знаходять у такій оцінці, нівелюються наслідками її 
фактичного застосування на практиці. Вихід із ситуації, що 
склалася, вбачаємо у використанні оцінки за справедливою 
вартістю, розробивши чіткий механізм її визначення, виключно 
як інструмент розкриття інформації. Застосування цього 
інструменту сприятиме розширенню та поглибленню облікових 
даних про ринкову вартість активів для забезпечення 
інформаційних потреб та прийняття кредитно-інвестиційних 
рішень суб’єктами інституційного середовища. 
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Розділ V 
ОБЛІК СПЕЦИФІЧНИХ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ  

В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ 
 

5.1. Концептуальні підходи до вирішення поверхневих  
та глибинних проблем обліку інноваційної діяльності 

 
Інформаційна епоха відкриває перед людством нові 

цивілізаційні можливості, реалізація яких залежатиме, значною 
мірою, від здатності кожної з країн перейти від сучасної силової 
глобалізації до демократичної глобальної інтеграції, що 
передбачає використання нових інформаційних, інноваційних та 
інтелектуальних ресурсів. Як зазначає О. Білоус, світова 
спільнота повинна відмовитися від побудови системи силового 
глобалізму, який є модерною формою «глобального 
тоталітаризму», і повернутися до реалізації доктрини глобальної 
демократії та глобального солідаризму на основі принципів 
ноосферного розвитку. В основі такого розвитку має бути нова 
інтегрована система освіти і науки, тобто виробництво та 
споживання знань [122]. 

Зростання ролі інтелектуального потенціалу нації на 
сучасному рівні розвитку людської цивілізації, який під впливом 
інтелектуальної активності може перетворитися в 
інтелектуальний капітал, є необхідною умовою ноосферизації.  

Ноосферизація – тенденція до панування сфери розуму, 
регулювання планетарної діяльності із збереженням біологічного 
та культурного різноманіття на основі цінності та самоцінності 
людини; забезпечення пріоритетного розвитку нематеріальної 
сфери суспільного відтворення особливо науки, освіти, культури 
та охорони здоров’я [43, с. 248].  

Неминуче перетворення біосфери в ноосферу, тобто в 
сферу, де розум людини відіграє найважливішу роль в розвитку 
природи, у 1944 році обґрунтував В.І. Вернадський. Поштовх і 
підґрунтя працям В.І. Вернадського, К.Е. Ціолковського та інших 
космістів дав український вчений С.А. Подолинський, який 
обрахувавши баланс енергії для планети Земля, показав 
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залежність ноосфери від джерел енергії і їхній культурний вплив 
на формування економіки і соціуму Землі. 

Процес ноопереходу передбачає також створення «нової» 
економіки (неоекономіки) – економіки знань, нових 
інформаційних технологій , бізнес процесів, що забезпечують 
лідерство та конкурентоспроможність. Тобто такої економічної 
інфраструктури, що характеризується переважанням 
нематеріальних активів.Нематеріальні активи є традиційним 
інструментом забезпечення конкурентоспроможності компаній, 
частка яких у країнах великої сімки в активах промислових 
підприємств коливається від 30 до 40 %, а у наукомістких 
компаніях цей показник досягає 70-80 %. На глобальному рівні 
можна виділити чотири лідери за цим показником: США (35 % 
світових витрат на НДДКР), ЄС (24 %), Японія і Китай (близько 
12 %) [43, с. 249]. В Україні поки що частка нематеріальних 
активів у балансах агропромислових підприємств досить 
незначна – менше 1 %, що з одного боку свідчить про 
недостатній їх обсяг, а з іншого про слабкість розвитку 
методології їх обліку. 

Отже, сучасна модель розвитку економіки вимагає 
підвищення інноваційної активності як наукових, так і 
виробничих суб’єктів господарювання. Останнє пов’язане з 
необхідністю модернізації системи управління, а, відтак, і 
формування нових сегментів розвитку його базової 
інформаційної підсистеми – бухгалтерського обліку. 

Стан наукового вирішення вказаної проблеми на теренах 
СНД засвідчує певну увагу вчених до цього питання. Зокрема 
підготовлено дві докторські дисертації: А.Н. Шепельова 
«Стратегічний облік інновацій в комерційних організаціях: теорія 
і методологія» (2007 р. Російська Федерація) та О.В. Кантаєвої 
«Бухгалтерський облік та аналіз інноваційної діяльності 
підприємств: організація і методологія» (2011 р. Україна) [62]. 

Якщо розглядати дану проблему зі сторони створення 
інноваційної продукції в наукових (і не тільки) установах у 
вигляді об’єктів прав інтелектуальної власності, нематеріальних 
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активів, то дана проблема вивчалась значно ширшим колом 
науковців.  

Зокрема вченими Інституту аграрної економіки та 
Інституту обліку і фінансів Національної академії аграрних наук 
України розроблено нові методичні підходи до обліку та оцінки 
нематеріальних активів, результатів інноваційної діяльності, які 
розкриті навчальних і практичних посібниках («Нематеріальні 
активи в роботі підприємств» (2009 р.) [114], «Бухгалтерський 
облік інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної 
власності в науково-дослідних установах» (2013 р.) [18], «Облік 
об’єктів інтелектуальної власності та прав користування у складі 
нематеріальних активів» (2013 р.)), методичних рекомендаціях 
(Методика оцінки вартості й бухгалтерського обліку прав на 
об’єкти інтелектуальної власності в наукових установах УААН 
(2009 р.) [94], Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 
та оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності в бюджетних 
установах (2009 р.) [97], Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку інноваційної діяльності в науково-
дослідних установах (2014 р.) [95]).  

Відзначаючи вагомий внесок попередніх досліджень у 
розв’язання проблеми, слід відмітити, що питання обліку 
інноваційної діяльності потребують поглибленого вивчення та 
адаптування зарубіжних і вітчизняних напрацювань до специфіки 
роботи національних наукових й комерційних установ. 

Метою даного підрозділу є виявлення проблем обліку 
інноваційної діяльності в наукових установах НААН та 
означення концептуальних підходів до їх вирішення в рамках 
фізіократичної доктрини розвитку бухгалтерського обліку.  

Під інноваційною продукцією, з урахуванням теорії та 
чинного законодавства, розуміємо конкурентоспроможні товари 
та послуги, що розроблені на основі наукового та 
інтелектуального потенціалу і здатні забезпечити техніко-
екологічний та соціально-економічний ефект. 

Як вже було зазначено, стан обліку інноваційної діяльності, 
оцінки й обліку створених нематеріальних активів в Україні має 
незадовільний рівень. Фінансова та статистична звітність (запити 
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держави) не стимулюють побудови такого обліку. Відтак частка 
інвестицій у інновації не досягає і 10 відсотків, а частка 
нематеріальних активів і 1 % у загальних активах вітчизняних 
підприємств. Тоді як у розвинутих країнах цьому приділяється 
значна увага з метою успішного розвитку та позиціонування в 
глобальній економіці.  

В авангарді розв’язання цієї проблеми в аграрній галузі є 
підприємства системи НААН України, де бюджетні кошти в 
основному виділяються на інноваційні розробки, а частка 
об’єктів прав інтелектуальної власності (далі – ОПІВ) досягає 
4,5 % активів. Проте така статистика має більшу нормативну 
мотивацію, ніж перспективу отримання економічних вигод від 
наявності ОПіВ в системі НААН України.  

Нормативна мотивація посилена: 
· дорученням Президента України від 7 липня 2005 р. 

щодо проведення інвентаризації об'єктів права інтелектуальної 
власності у складі нематеріальних активів підприємств, установ і 
організацій, з метою виявлення об'єктів, права на які належали 
державі, або які було створено за державні кошти; 

· вимогами державного казначейства України (лист від 
25.08.2005 р. № 07-04/1654-6902) щодо зобов’язання взяття на 
облік бюджетними установами нематеріальних активів, які є 
закінченими та засвідченими відповідними документами 
(патентом, сертифікатом, ліцензією тощо);  

· вимогами листа Міністерством фінансів України від 
12.08.2005 р. № 31-04200-10-5/17045 щодо підприємств інших 
форм власності, у якому об'єкти права інтелектуальної власності 
як такі, що не відображені в бухгалтерському обліку зобов’язано 
поставити на баланс підприємства.  

В останні роки, розв’язання державою проблем обліку та 
оцінки нематеріальних активів набуло значного розмаху. На 
сьогодні дане питання регулює велика кількість правових та 
методичних актів. Зокрема: 

· 38 документів, що прямо чи опосередковано регулюють 
бухгалтерський облік нематеріальних активів; 

· 44 - що стосуються оцінки нематеріальних активів; 
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· 13 нормативних та методичних актів з питань обліку та 
оцінки нематеріальних активів в державному секторі економіки.  

Фактично державні контролюючі органи заставляють 
оформити та ставити на баланси наукових установ всі результати 
досліджень не переймаючись їх здатністю відповідати вимогам 
інноваційної продукції. 

Однак, не дивлячись на значну кількість правових актів з 
питань обліку та оцінки нематеріальних активів, взяття 
інноваційної продукції, інтелектуального капіталу на баланси 
вітчизняних підприємств залишається одним з найскладніших і 
неоднозначно вирішуваних проблем. Ця проблема має як 
поверхову, так і глибинну площину. 

Поверхово – існують складнощі застосування такої 
кількості (подекуди протирічивих) нормативних документів в 
роботі бухгалтерських служб. 

Найсуттєвішою глибинною проблемою вітчизняних ОПІВ, 
є слабкість комерційної та капіталізованої складової таких 
активів. 

Винаходи, корисні моделі, на які отримані патенти, як 
засвідчує практика, не використовуються підприємствами задля 
отримання прибутку. А відтак, визнання їх активом втрачає 
економічне й правове підґрунтя. За вимогами міжнародних 
стандартів фінансової звітності та П(С)БО 8 «Нематеріальні 
активи» лише той об’єкт може бути визнаний нематеріальним 
активом, який утримується підприємством для виробництва, 
торгівлі, франчайзингу, в адміністративних цілях чи надання в 
оренду (паушальні доходи та роялті) іншим особам [142].  

Звідси, державна мотивація постановки на баланси всіх 
наукових розробок, навіть слабокапіталізованих, має негативну 
сторону у вигляді недостовірної фінансової звітності, 
викривлення наукового потенціалу і не тільки. 

Отже, бездієвість існуючих механізмів оцінки та обліку 
ОПІВ, інноваційної продукції пов’язана з проблемами цінності 
цих активів (продукції) саме у їх подальшому комерційному 
використанні. Немає сенсу суттєвого завищення валюти балансу 
за рахунок постановки на баланс, витрат на науково-дослідні 
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роботи, коли їх результати не використовуються підприємствами 
та установами у господарській діяльності, коли відсутня 
товарність такого науково-технічного доробку. 

Саме ланка комерційного використання (соціально-
екологічної важливості) доробку має мотивувати та визначати 
підходи до побудови обліку інноваційної діяльності та 
інноваційної продукції. Облік зорганізовується лише у разі 
націлення на інновацію, формування пропозицій майбутніх 
товарів, ОПІВ, бізнес-проектів, що пропонуються ринку або 
потрібні для подальших наукових досліджень.  

Інвестування в сучасній технології визначають інноваційну 
діяльність, якщо їх іншою та невід’ємною складовою є 
інвестування в наукову діяльність. Відтак, об’єктами обліку 
інноваційної діяльності завжди поряд мають бути:  

– витрати, інвестиції у нові технології (інтелектуальні 
активи, сучасну техніку та комунікації тощо);  

– витрати на наукову діяльність (власне дослідження та 
створення дослідних зразків їх апробація тощо). 

Метою інноваційної діяльності є посилення 
конкурентоспроможності господарюючого суб’єкту, що 
передбачає отримання та подальше комерційне (важливе 
суспільне) використання інноваційної продукції. При цьому 
зрозуміло, що не завжди з інноваційної діяльності є змога 
отримання товарної інноваційної продукції.  

Інноваційна діяльність відрізняється від будь-якої іншої 
діяльності підприємства наявністю інтелектуальної складової, в 
обов’язковому порядку закріпленої правом власності. 
Інноваційна продукція стає об’єктом бухгалтерського обліку з 
моменту документального оформлення її прийняття та набуття 
майнових прав на неї. 

Наявність охоронних документів на об’єкт інтелектуальної 
власності дозволяє установі бути повноправним учасником на 
ринку, продавати майнове право на інноваційний продукт, 
передавати в користування за ліцензійним договором, а саме 
головне – відображати в балансі. 
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Об’єктами інтелектуальної власності в агропромисловому 
секторі економіки є сорти рослин, селекційні досягнення, 
технології (новий спосіб схрещування культур, їх захисту, 
обробіток грунту, догляду за тваринами), а також нова 
сільськогосподарська техніка, вакцини, штами мікроорганізмів, 
пристрої, автоматизація процесів, креслення, схеми, проекти, 
літературні письмові твори наукового характеру.  

Створювані або придбані господарюючими суб’єктами такі 
нематеріальні об’єкти можна застосовувати безпосередньо у 
власній діяльності або надавати в оренду іншим суб’єктам 
господарювання. Зазвичай право на використання таких активів 
надається за винагороду на основі ліцензійних договорів, доходи 
і витрати за якими виступають ще одним важливим об’єктом в 
обліку. 

Нова продукція та технологія, що створена у результаті 
інноваційної діяльності, в обліку знаходить відображення у 
складі об’єктів інтелектуальної власності. Важливо достовірно, 
своєчасно, а головне відокремлено згрупувати дані щодо 
інноваційного процесу у розрізі витрат на дослідження, витрат 
капітального характеру та нематеріальних активів. Це 
забезпечить об’єктивне обліково-аналітичне відображення 
інформації щодо інноваційної діяльності. 

З вищевикладеного, основними об’єктами обліку 
інноваційної діяльності, на наш погляд, є: 

· кошториси на її створення;  
· витрати на інвестиції у нові технології та наукову 

діяльність; 
· інноваційна продукція;  
· процеси комерційного використання продукції (чи її 

використання для подальшої інноваційної діяльності) (рис. 5.1). 
При цьому, за словами О.В. Кантаєвої, «практичний 

досвід діяльності вітчизняних підприємств показав, що облікове 
відображення інновацій відбувається за такими напрямами: 
капітальні інновації в оновлення основних засобів або створення 
нематеріальних активів; оборотні інновації у створення нових 
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видів готової продукції, товарів, робіт і послуг; у складі витрат 
майбутніх періодів» [62, с. 111-112]. 

 
Рис. 5.1. Основні об’єкти обліку інноваційної діяльності 

Джерело: розроблено автором. 
 
Важливим з позиції класифікації і розподілу витрат у 

бухгалтерському обліку для цілей управління є їх облік в процесі 
здійснення інноваційної діяльності. До складу цих витрат, 
входять витрати на дослідження та розробки, а також витрати на 
планування та виробництво інноваційного продукту. Достовірне 
відображення понесених витрат є метою фінансового обліку, в 
той час як для керівників підрозділів, виробних цехів, бригад 
важливою є управлінська інформація для раціонального 
використання ними матеріалів, виробничих запасів, основних 
засобів тощо. Дана інформація має бути обґрунтованою, а 
основне своєчасною, коли вплинути на процес ще можливо. 

Як стверджують Б. Валуєв, О. Кантаєва: «Єдиним 
показником, що дає змогу звести воєдино та визначити загальний 
обсяг інноваційної діяльності, можуть бути тільки витрати – на 
проект, продукт, процес, групу процесів, їх загальна величина» 
[20, с. 29]. 

Інноваційна продукція 

 
Витрати на 
інвестиції у 

нові технології 

 
Витрати на 
наукову 
діяльність 

Комерційне використання інноваційної продукції 

Кошториси на створення інноваційної продукції 
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Інноваційна технологія (від задуму на створення 
інноваційної продукції до її успішної реалізації), посилює 
сприйняття бухгалтерського обліку як інформаційної системи 
здатної бути корисною в управлінні інноваційною діяльністю на 
всіх стадіях та рівнях. Звідси, потреба управління в обліковій 
інформації щодо інноваційної діяльності означує основні 
концептуальні складові побудови відповідного бухгалтерського 
обліку. Такими складовими є: нормативні, методологічні, 
методичні та організаційні заходи щодо розв’язання проблем 
обліку інноваційної діяльності. 

На сьогодні очевидною є необхідність уточнення та 
узгоджень у вищезгаданих нормативних документах з обліку 
інноваційної діяльності, нематеріальних активів. 

Щодо наукових установ, на часі прийняття відповідного 
стандарту з обліку в державному секторі економіки. Останнє 
цілком реально, адже методологічною радою з бухгалтерського 
обліку Мінфіну України з 2010 року розпочато процес адаптації 
стандартів з обліку в державному секторі, що розроблені 
Міжнародною Федерацією Бухгалтерів. 

Організація обліку інноваційної діяльності в наукових 
установах потребує і нормативного запровадження механізмів 
попередньої спеціалізованої акредитації майбутньої інноваційної 
продукції. Певні підходи до цього означуються положеннями 
Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» 
[148]. Однак відсутні методики, щоб відповідні кошториси, 
проекти стали об’єктами обліку і контролю, формували початок 
ланцюга бухгалтерського обліку інноваційної діяльності. 

Окремого врегулювання потребує облік застосування 
системи інноваційного провайдингу, системи взаємодії 
інтегрованих з науковими установами підприємницьких 
формувань, які створюються з метою посилення комерційної 
спроможності наукових установ через розповсюдження 
інноваційної продукції, залучення інвестицій на інноваційну 
діяльність. 
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Важливим напрямом розв’язання проблем бухгалтерського 
обліку інноваційної діяльності є формування відповідної 
методології. 

Цей напрям роботи має не обмежуватись розкриттям 
облікових процесів за елементами методу бухгалтерського 
обліку, а, перш за все, вирішити питання:  

1) означення джерел фінансування витрат інноваційної 
діяльності;  

2) покриття здійснених витрат за рахунок поточного чи 
майбутнього періодів;  

3) віднесення витрат на собівартість інноваційної продукції 
(послуг);  

4) визначення ринкової вартості інноваційного доробку при 
її первісному визнанні;  

5) амортизаційна політика інноваційних капіталовкладень і 
не тільки. 

На сьогодні більш розробленою, але такою, що потребує 
подальших удосконалень є методична складова піднятих питань.  

На часі формування по наукових підгалузях типових 
методик планування обліку і калькулювання продукції 
інноваційної діяльності. Подібні методики (методичні 
рекомендації) необхідні і для організації обліку інноваційної 
діяльності недержавними підприємствами й установами. 

Розробка вказаних методик зумовлює доповнення рахунків 
та субрахунків по класу 9 «Витрати діяльності», 3 «Кошти, 
розрахунки та інші активи», 2 «Запаси» та рахунків бюджетного 
обліку. 

Побудова облікових моделей інноваційної діяльності 
залежить і від внутрішніх та зовнішніх запитів на таку 
інформацію. Відтак передбачаються зміни і до фінансової та 
статистичної звітності. 

На стимулювання інноваційної активності вітчизняного 
бізнесу та науки направлені і положення Податкового кодексу 
України (розрахунки об’єктів оподаткування, в якому базуються 
на даних бухгалтерського обліку). 
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5.2. Визначення первісної вартості інноваційної продукції 
 
Підвищення ролі знань та інформації у виробничому 

процесі висунуло на перший план систему науки, яка у 
посіндутріальному суспільстві набуває якості інтелектуального 
виробництва. Сьогодні основним державним інститутом 
інтелектуального капіталу аграрної науки та генератором 
наукового потенціалу в нашій державі є Націонаольна академія 
аграрних наук України (НААНУ), основною метою 
функціонування якої є створення наукового продукту на потреби 
розвитку агропромислового комплексу задля гарантування 
продовольчої безпеки країни. Наукові установи академії щороку 
завершують 500-800 наукових розробок, реєструють 200-250 
патентів та інших охоронних документів на винаходи і корисні 
моделі, укладають 350-400 ліцензійних договорів на 
використання об’єктів інтелектуальної власності [43, с. 251].  

Найбільшою проблемою об’єктів інтелектуальної 
власності, створених в Україні є те, що порівнянно з зарубіжними 
– їх складно комерціалізувати та капіталізувати. У зв’язку з цим 
інноваційна продукція, створена науково-дослідними установами 
не використовується з метою отримання доходу.  

Комерціалізація інноваційної продукції – це механізм 
створення ринкових товарів з результатів інтелектуальної сфери 
діяльності. На жаль сьогодні велика кількість як 
фундаментальних, так і прикладних відкриттів залишаються 
лише на стадії розроблення. Причиною цього може бути не лише 
відсутність коштів, але і невміння правильно визначити первісну 
вартість інноваційної продукції з метою її комерціалізації.  

Складність оцінки вартості інноваційної продукції є однією 
із головних причин того, що закінчені та оформлені у 
відповідності із законодавством результати наукової діяльності 
(патенти, свідоцтва) (табл. 5.1), не оцінені, не враховуються і не 
відображаються в бухгалтерських балансах наукових установ 
системи НААНУ як нематеріальні активи.  
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Таблиця 5.1 
Створення об’єктів права інтелектуальної власності науково-
дослідними установами Національної академії аграрних наук 

України 

ОПІВ 
2011 2012 2013 

заявки, 
шт. 

отрим., 
шт. 

заявки, 
шт. 

отрим., 
шт. 

заявки, 
шт. 

отрим., 
шт. 

Об’єкти 
промислової 
власності, 
всього 

428 476 501 412 415 399 

винаходи  71 104 35 34 47 26 
корисні 
моделі 218 191 261 229 215 254 

сорти та 
гібриди  135 178 193 144 147 115 

знаки товарів 
та послуг 3 1 9 4 6 4 

промислові 
зразки 1 - - 1 - - 

селекційні 
досягнення в 
тваринництві 

- 2 3 - - - 

Об’єкти 
авторського 
та суміжних 
прав 

- 36 29 27 13 30 

Разом 428 512 530 439 428 484 
Джерело: Звіти про діяльність НААНУ за 2011-2013 рр.  

 
Найбільше подано завок та отримано охоронних 

документів на корисні моделі. На другому місці – сотри та 
гібриди. Найменше наукових результатів в області селекційних 
досягнень у тваринництві, що пов’язано з відсутністю Закону 
України «Про охорону прав на породи тварин». 

За даними Державної служби статистики України за 
аналогічний період в Україні створено чимало об’єктів прав 
інтелектуальної власності (табл. 5.2).  
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Вклад академічних установ у створення інновацій досягає 
20 % від загального обсягу по країні. У 2011 р. всіма академіями 
наук подано 1788 заявок, отримано 1885 охоронних документи; у 
2012 р. – 1656 та 1552; у 2013 р. 1578 та 1552 відповідно.  

Лідером у патентуванні об’єктів прав інтелектуальної 
власності є Національна академія наук України, друге місце 
посідає Національна академія аграрних наук України.  

На основі проведеної вибірки інформації щодо інноваційної 
діяльності науково-дослідних установ НААН виявлено, що не 
дивлячись на патентування об’єктів прав інтелектуальної 
власності у 2012-2013 рр. та їх комерційне використання – 
балансова вартість нематеріальних активів в наукових установах 
залишається мінімальною, а окремі наукові установи такі активи 
взагалі не відображають в бухгалтерському обліку. 

В системі НААНУ протягом 2012-2013 рр. найбільшу 
кількість охоронних документів на сорти рослин було отримано 
Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. Як видно з табл. 5.3, 
цим інститутом здійснювалось комерційне використання 
інноваційної продукції, що дозволило отримати установі у 
2012 р. – 5342,4 тис. грн та у 2013 р. – 3467,3 тис. грн. Однак 
частка об’єктів інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів склала 7 % та 6 % відповідно. Інша 
ситуація в ННЦ «Інституті землеробства НААН», де частка 
вартості ОІВ на балансі досить значна (2012 р. – 35 %, 2013 р. – 
31 %), при цьому кількість патентів є не дуже великою (2012 р. – 
13 шт. та у 2013 р. – 13 шт.). 

В Інституті сільського господарства Полісся об’єкти 
інтелектуальної власності взагалі не оцінюються та не 
відображаються в балансі. 

Однією з головних причин такої ситуація є нерозробленість 
механізмів оцінки та обліку інноваційної продукції в наукових 
установах, а також неприділення керівництвом інститутів 
достатньої уваги можливостям комерційного використання 
новостворених розробок. Отже, визначення вартості 
нематеріальних активів – один з необхідних кроків, що допоможе 
вирішити проблему надання майнових прав у користування. 
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Проводячи дослідження у сфері вартісного відображення 
нематеріальних активів в обліку Т.М. Банасько констатує, що 
найбільшою проблемою у цій сфері є їх оцінка, причиною чого 
може являтись [4, с. 8]: 

– відсутність розуміння суті інноваційних продуктів; 
– значний ризик під час залучення коштів у наукову 

діяльність, що пов’язано з слабкою можливістю передбачення 
результату; 

– складність процедури набуття права власності та 
отримання охоронних документів.   

Зазначимо, що оцінка даних активів може проводитися з 
метою: здійснення операцій купівлі-продажу ОІВ; укладення 
ліцензій на їх використання; формування статутного капіталу; 
приватизації, злиття та поглинання; визначення збитків, 
нанесених підприємству; здійснення змін у звітності суб’єктів 
господарювання; безкоштовної передачі; обміну; проведення 
операцій страхування, кредитування. 

У дослідженні Л.В. Бражної видiлено наступнi положення 
щодо визначення вартостi iнновацiйної продукцiї в облiку [10, с. 91]: 

– оцiнка здiйснюється тiльки у вартiсному вимiрнику; 
– оцiнка має виконуватись згiдно з принципами облiку; 
– покупець, купуючи майнове право на iнновацiйний 

продукт, має знати економiчну вигоду вiд його використання. 
У бухгалтерському обліку оцінка нематеріальних активів 

здійснюється з метою визначення їх вартості. Залежно від мети 
обліку визначається різна вартість даних активів. При 
зарахуванні на баланс – первісна вартість, під час подальшого 
відображення в обліку – переоцінена вартість, у фінансовій 
звітності – залишкова вартість. 

Західні економісти Б. Нидлз, Х. Андерсон та Д. Колдуелл  
відмічають, що Рада з бухгалтерських стандартів одним із 
ключових моментів в обліку нематеріальних активів вважає 
визначення їх первісної вартості [116].  

Відповідно до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні 
активи» від 12.10.2010 р. № 1202, нематеріальний актив – 
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немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може 
бути ідентифікований [111].  

Таблиця 5.4 
Визначення первісної вартості нематеріального активу  
від способу надходження до науково-дослідної установи 

Спосіб надходження на 
підприємство Визначення вартості 

Придбання за плату Ціна придбання (крім отриманих торгівельних 
знижок), мита, непрямих податків, що не 
підлягають відшкодуванню, та інших витрат, 
безпосередньо пов’язаних з його придбанням та 
доведенням до стану, в якому він придатний 
для використання за призначенням 

Самостійне 
виготовлення 

Витрати, які можна прямо віднести на 
створення (витрати на оплату праці, матеріальні 
витрати, інші витрати, безпосередньо пов’язані 
зі створенням цього нематеріального активу) та 
підготовку нематеріального активу до 
використання (оплата реєстрації права, 
амортизація патентів, ліцензій тощо) у 
визначений спосіб 

Отримання без оплати 
від фізичних та 
юридичних осіб 

Справедлива вартість на дату отримання з 
урахуванням витрат, які безпосередньо 
пов’язані з приведенням нематеріального 
активу до використання за призначенням  

Отримання без оплати 
від суб’єктів державного 
сектору 

Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних 
активів суб’єкта державного сектору, що їх 
передав з наведенням суми накопиченої 
амортизації 

Отримання в результаті 
обміну на інший актив 

Є залишкова вартість переданого об’єкта 
нематеріальних активів. Якщо залишкова 
вартість дорівнює нулю, то первісною вартістю 
є його справедлива вартість на дату 
оприбуткування 

Джерело: систематизовано автором на основі [111]. 
 
Об’єкт нематеріальних активів при зарахуванні на баланс 

установи оцінюється за первісною вартістю, якою є [111] 
(табл. 5.4): 

– вартість придбання у разі придбання за плату; 
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– собівартість виробництва у разі самостійного 
виготовлення (створення); 

– справедлива вартість у разі отримання без оплати від 
фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору); 

– первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів у 
разі отримання без оплати від суб’єктів державного сектору; 

– залишкова вартість переданого нематеріального активу у 
разі отримання в результаті обміну на інший актив. 

Відповідно до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні 
активи» від 12.10.2010 р. № 1202. Не визнаються нематеріальним 
активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного 
періоду, в якому були здійснені, витрати на [111]:  

– дослідження;  
– підготовку і перепідготовку кадрів;  
– створення, реорганізацію та переміщення суб’єкта 

державного сектору або його частини.  
На основі аналізу та узагальнення обмежень щодо включення 

витрат до нематеріального активу в нормативних документах інших 
країн та законодавчих актах України вважаємо за доцільне внести 
зміни до п. 12 Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні 
активи» від 12.10.2010 р. № 1202 та доповнити перелік витрат, що не 
включаються до первісної вартості нематеріального активу, а 
підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в 
якому були здійснені, наступним чином: 

– повернення сум податків; 
– витрати на освоєння окремих виробництв, цехів та агрегатів 

(пускові витрати); 
– витрати на рекламу та просування продукції на ринку. 
Відповідно до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні 
засоби» від 12.10.2010 р. № 1202, первісна вартість – історична 
(фактична) вартість активів, за якою вони оприбутковані на 
баланс установи [110]. 
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Зазвичай науково-дослідні установи створюють нематеріальні 
активи власними силами, тому первісною вартістю таких активів є 
їх собівартіть. Міжнародним стандартом фінансової звітності 38 
«Нематеріальні активи» визначено, що собівартість – сума 
сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива 
вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на 
час його придбання або створення або (якщо прийнятно) сума, що 
відноситься на цей актив при первісному визнанні згідно з 
конкретними вимогами інших МСФЗ [101].  

Отже, можна стверджувати, що термін «справедлива» за 
міжнародними стандартами застосовується і до собівартості. Як за 
міжнародним, так і за національними стандартами, справедлива 
вартість – це сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або 
оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, 
зацікавленими та незалежними сторонами [103], [113]. 

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XV 
пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх 
виробництво та придбання, тобто за історичною (фактичною) 
собівартістю [145].  

Таким чином, в бухгалтерському облiку виникає проблемa у 
визнaченнi первiсної вaртостi iнновaцiйної продукцiї з метою 
зарaхування її нa бaлaнс у склaдi нематерiальних активiв. Однaк, 
при подaльшому використaннi її в комерцiйних цiлях – необхiдне 
визнaчення ринкової вaртостi. За словами І.Й. Яремко: «Оцінка 
передбачає розв’язання складної методологічної проблеми, оскільки 
наявність в обліковій системі декількох основ дає змогу 
неоднозначно трактувати багато бухгалтерських понять [193, с. 98]». 

Аналізуючи тенденції до оцінки необоротних активів 
С.В. Свірко констатує, що за останній період оцінка таких активів 
зазнала значних змін та удосконалень [162, с. 28]. Це стосується і 
установ бюджетного сектору, зокрема нормативними актами були 
визначені підходи до оцінки активів державних підприємств, 
установ, організацій, процес оцінки тощо. 

Згідно пар. 3.1 Міжнародного стандарту оцінки 1 «Ринкова 
вартість як база оцінки», ринкова вартість – це визначена сума 
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грошей, за яку на дату оцінки майно буде обміняне у правочині між 
типово мотивованим покупцем і типово мотивованим продавцем, 
які не пов’язані один з одним, після належного маркетингу, за умов, 
що кожна сторона діяла із знанням справи, розсудливо та без 
примусу [103].  

Відповідно до Національного стандарту № 1 «Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав» від 10.09.2003 р. № 1440 ринкова 
вартість – вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на 
ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між 
покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу 
за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і 
без примусу [113]. 

Як бачимо, терміни «справедлива вартість» та «ринкова 
вартість» схожі. Однак словосполучення «буде обміняне» й 
«можливе відчуження», що наведені в двох попередніх дефініціях 
не можна вважати рівнозначними за своїм економічним змістом. 
Оцінка інноваційної продукції за ринковою вартістю не дорівнює 
справедливій вартості у бухгалтерському обліку, яка має 
відповідати принципу історичної (фактичної) собівартості. За 
словами О.Б. Бутніка-Сіверського: «За формальною ознакою 
справедлива вартість за суто ринковим змістом прирівнюється до 
ринкової вартості. А методики визначення справедливої вартості 
для цілей бухгалтерського обліку у положеннях (стандартах) з 
бухгалтерського обліку немає. Тому без оцінювачів тут обійтись 
неможливо [15]».  

Такої ж думки притримується і Ю.С. Рудченко: «Поняття 
оцінки, яке застосовується в бухгалтерському обліку, не слід 
ототожнювати з незалежною оцінкою. Основна відмінність полягає 
у наявності різних видів вартості. Якщо в обліку базовою є 
історична вартість (собівартість), то в основі незалежної оцінки 
лежить справедлива вартість об’єкту, тобто його реальна ринкова 
вартість [160, с. 75]». Тому підходи до оцінки інноваційної 
продукції за ринковою вартістю та її організацію в бухгалтерський 
облік переносити не можна.  

Справедливим є твердження Н.М. Малюги: «Про 
неможливість виробітку універсальних методик вартісної оцінки 
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об’єктів нематеріальних активів у зв’язку з різноманітністю об’єктів 
власності, цілей, областей та умов їх застосування. Виникає 
необхідність в розробці окремих методик, в залежності від виду 
нематеріальних активів та суб’єктів, власників майнових прав на ці 
об’єкти [87]». 

Відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 
12.07.2001 р. № 2658, оцінка майна – це процес визначення їх 
вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою 
нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом 
практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності [149]. Як 
бачимо, бухгалтерська служба визначати самостійно первісну 
вартість об’єкта інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів не має права. 

Як стверджує Л.Г. Ловінська: «Визначення об’єктів оцінки 
базувалося на тому, що оцінка як складова методу бухгалтерського 
обліку бере участь у формуванні обліково-економічної інформації 
на всіх етапах облікового процесу, починаючи із складання 
первинного документу і завершуючи бухгалтерською звітністю. 
Кожний об’єкт бухгалтерського обліку має специфічні особливості 
оцінки. Таким чином, кожний об’єкт бухгалтерського обліку є 
одночасно і об’єктом оцінки [8080, c. 12]». 

Визначення вартості інноваційного продукту є одним із етапів 
реалізації майнових прав на нього на ринку за допомогою 
ліцензійних угод. Крім того, під час відображення нематеріальних 
активів в обліку, збільшується балансова вартість активів науково-
дослідних установ та їх інвестиційна привабливість.  

Незалежна оцінка об’єктів інтелектуальної власності 
здійснюється відповідно до законодавства професійних асоціацій, 
інститутів та відповідає: 

– Європейській групі асоціацій оцінювачів – TEGOVA; 
– Міжнародному комітету зі стандартів оцінки – IVSC; 
– Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. 
№ 2658-ІІІ; 
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– Наказу Фонду державного майна «Про затвердження 
Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності» від 
25.06.2008 р. № 740; 

– Постанові КМУ «Про затвердження методики оцінки 
майна» від 10.12.2003 р. № 1891; 

– Наказу Фонду державного майна «Про затвердження 
Порядку визначення оціночної вартості об’єктів права 
інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності 
або були створені (придбані) за державні кошти, з метою 
зарахування на бухгалтерський облік» від 13.12.2005 р. № 3162; 

– Національному стандарту оцінки № 1 «Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав» від 10.09.2003 р. № 1440; 

– Національному стандарту оцінки № 4 «Оцінка майнових 
прав інтелектуальної власності» від 03.10.2007 р. № 1185. 

Нормативна база оцінки інтелектуальної власності і 
нематеріальних активів – це не тільки стандарти оціночної 
діяльності, але й законодавство, що стосується інтелектуальної 
власності та правила бухгалтерського обліку нематеріальних 
активів. Існує досить суттєва різниця між нематеріальними 
активами в бухгалтерському значенні та значенні для потреб оцінки. 
Далеко не всі неосяжні цінності, що враховуються при оцінці, 
взагалі можна назвати активами. Тому потрібно розуміти цілі, 
заради яких здійснюється оцінка. 

За словами Л.Г. Ловінської «… оцінка виступає як 
передумова обліку і як його мета, результат. Як передумова 
обліку оцінка забезпечує можливість узагальнювати різнорідні 
об’єкти при їх відображенні в синтетичному обліку і фінансовій 
звітності [80, с. 10]». 

Складність проблеми оцінки ОПІВ виявляється ще і в тому, 
що як оцінники від замовників, так оцінники від продавця повинні 
знайти остаточну ціну угоди, яка в ціні (вартості) враховує інтереси 
партнерів. У цьому випадку партнери можуть керуватися ринковою 
базовою оцінкою, тобто ціною на види ОПІВ. На практиці 
здебільшого такого аналізу не існує, бо ОПІВ частіше має 
індивідуальні особливості, які не є загальними для їх відповідної 
групи. У цьому випадку мова йдеться про теоретичну вартість 
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(ціну), яка підкріплюється відповідними варіантними розрахунками, 
що потребують високої кваліфікації оцінювача. Пристосування до 
умов замовника, за відсутності аналітичної проробки 
ціноутворюючих факторів, призводить до теоретичного варіанта 
визначення вартості (ціни) ОПІВ, що частіше значно відхиляється 
від фактичної ціни ОПІВ за результатами ринкового продажу саме 
інноваційної продукції, яка створена з використанням цього ОПІВ. 

 
Рис. 5.2. Основні види вартості відповідно до баз оцінки 

Джерело: розроблено автором на основі [113]. 

Процес оцінки розпочинається з ідентифікації об’єкта 
інтелектуальної власності, тобто зі встановлення факту його 
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юридичної правомочності та правовласника. Наступним кроком є 
визначення мети оцінки. Коли встановлені об’єкти оцінки і мета 
оцінки, визначають базу оцінки. Під базою оцінки розуміють вид 
вартості, що буде використаний під час оцінки. За базу оцінки 
приймається ринкова вартість та неринкові види вартості (рис. 5.2). 

Прийоми, що застосовуються для визначення вартості прав 
на об’єкти інтелектуальної власності, можна розділити на три 
групи: підходи, методи і методики. Підходи дають принципи 
визначення вартості. Методи визначають процедуру розрахунку 
вартості. Методики розглядають застосування того чи іншого 
методу стосовно конкретних об’єктів інтелектуальної власності 
та конкретних цілей розрахунку [112].  

Оцінка вартості прав на кожен об’єкт інноваційної 
продукції у конкретному випадку їхнього використання є досить 
складною процедурою й у кожному випадку вимагає унікального 
рішення задачі. Однак при усьому різноманітті таких випадків 
існує три загальновизнаних підходи до оцінки прав на об’єкти 
інтелектуальної власності: витратний, порівняльний (ринковий), 
дохідний. Відповідно до Національних стандартів оцінки 1 та 4 
кожному підходу відповідають певні методи оцінки (табл. 5.5).  

Таблиця 5.5 
Зв’язок між підходами та основними прийомами оцінки 

об’єктів прав інтелектуальної власності 
Методичний 

підхід 
Метод Вартість,що 

визначається 
Принципи 

Витратний 
Прямого 

відтворення Залишкова Корисності, 
заміщення Заміщення 

Порівняльний 
Метод 

порівняння 
продажів 

Ринкова Заміщення, попиту 
і пропонування 

Дохідний 

Прямої 
капіталізації 

доходу 
Ринкова, 

інвестиційна, 
ліквідаційна, 

вартість ліквідації 

Найбільш 
ефективного 
використання, 
очікування 

Непрямої 
капіталізації 

доходу 
Джерело: розроблено автором на основі [112]. 
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Ринкова вартість може розраховуватись за допомогою 
усіх методичних підходів, якщо є всі необхідні дані. Щодо 
неринкової – то причини застосування саме цього виду вартості 
мають бути описані у звіті про оцінку майна.  

Згiдно з Нацiональним стандартом № 1, до неринкових 
видiв належать вартiсть замiщення, вартiсть вiдтворення, 
залишкова вартiсть замiщення (вiдтворення), вартiсть у 
використаннi, споживча вартiсть, вартiсть лiквiдацiї, 
iнвестицiйна вартiсть, спецiальна вартiсть, лiквiдацiйна 
вартiсть, чиста вартiсть реалiзацiї, оцiночна вартiсть та iншi 
види, порядок визначення яких встановлюється окремими 
нацiональними стандартами [113].  

Також, згідно з п. 22 цього стандарту, залишкова вартість 
заміщення (відтворення) як база оцінки визначається із 
застосуванням витратного підходу і використовується для 
проведення оцінки спеціалізованого майна, у тому числі для 
ведення бухгалтерського обліку з метою визначення його 
справедливої вартості згідно з положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку [113]. 

І далі, якщо умови угод щодо спеціалізованого майна, для 
укладання яких проводиться оцінка, відповідають вимогам, що 
висуваються для визначення ринкової вартості, залишкова 
вартість заміщення (відтворення) може дорівнювати їх 
ринковій вартості [113].  

Відповідно до стандартів оцінки, визначення вартості 
інноваційного продукту для потреб бухгалтерського обліку має 
здійснюватись за принципами ринкового середовища. Тобто 
справедлива вартість, за якою відповідно до національних 
положень стандартів бухгалтерського обліку відбувається 
зарахування нематеріальних активів на баланс, має відповідати 
ринковій. 

Фондом державного майна України затверджено 
Методику оцінки майнових прав інтелектуальної власності від 
25.06.2008 р. № 740, що застосовується для оцінки об’єктів 
інтелектуальної власності як приватного так і державного 
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сектору, та ґрунтується на застосуванні дохідного, 
порівняльного та витратного методичних підходів.  

Крім того, для оцінки інноваційної продукції 
незалежними оцінювачами у науково-дослідних установах 
рекомендовано застосовувати Порядок визначення оціночної 
вартості об’єктів права інтелектуальної власності, що 
перебувають у державній власності або були створені 
(придбані) за державні кошти, з метою зарахування на 
бухгалтерський облік, затвердженого Наказом Фонду 
державного майна України від 13.12.2005 р. № 3162, за яким 
передбачено використання тільки витратного методичного 
підходу. 

Проаналізуємо кожен з підходів. Сутність дохідного 
підходу полягає у тому, що оцінка об’єктів інтелектуальної 
власності залежить від можливості отримання економічної 
вигоди у майбутніх періодах та її величини. 

Даний підхід застосовується у випадку, якщо є 
можливість визначити ймовірний дохід, який власник отримає 
від його використання в майбутньому. Вартість об’єкта оцінки 
визначається як поточна вартість очікуваних доходів від 
найбільш ефективного використання об’єкта оцінки, 
включаючи дохід від його можливого перепродажу [146].  

При визначенні вартості інноваційного продукту за 
дохідним підходом застосовуються такі методи: метод непрямої 
капіталізації (дисконтування грошового потоку) та метод 
прямої капіталізації доходу.  

Основними етапами згiдно п. 2.7 Наказу Фонду 
державного майна України «Про затвердження методики 
оцiнки майнових прав iнтелектуальної власностi» вiд 
25.06.2008 р. № 740 наведених методiв є [146]:  

– визначення величини i поточної структури грошових 
потокiв, що створюються з використанням ОПІВ;  

– визначення величини вiдповiдної ставки дисконту 
(ставки капiталiзацiї); 
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– розрахунок вартостi майнових прав iнтелектуальної 
власностi шляхом капiталiзацiї грошових потокiв, якi 
виникають у результатi використання ОПІВ.   

Як констатує О.В. Захарчук: «Розрахунки за цими 
методами базуються на встановленнi причинного зв’язку мiж 
функцiональними (фiзичними, технiко-економiчними, 
агрономiчними, екологiчними тощо) властивостями 
iнтелектуальної продукцiї, що використовується в конкретнiй 
галузi виробництва, технологiї, речовинi, знаряддi тощо, та 
майбутнiми доходами вiд запровадження такої продукцiї в 
господарський оборот [108, с. 23]». 

Застосовуючи методичні прийоми дохiдного пiдходу 
оцiнювач орiєнтується на позитивнi тенденцiї, якi вiдбуваються 
чи можуть вiдбутися в господарськiй діяльностi установи або 
пiдприємства, що отримує майнове право за лiцензійним 
договором, у разi використання об’єкта iнтелектуальної 
власностi. Такими тенденцiями є:  

– зростання вартостi продукцiї, яка виготовляється з 
використанням створеного ОІВ; 

– зростання кiлькостi реалiзованої готової продукцiї; 
– збiльшення доходiв пiдприємства, установи; 
– зменшення обсягу накладних витрат у структурi 

собiвартостi продукцiї. 
За словами І.В. Жураковської: «В сiльському 

господарствi не розробленi види основних коефiцієнтiв 
приведення (норми повернення), якi використовуються для 
капiталiзацiї доходiв при оцiнцi об’єктiв iнтелектуальної 
власностi, рiзновиди ставок капiталiзацiї i поточної вартостi, 
частки прибуткiв, якi вiдносяться до використовуваних в роботi 
iнтелектуальних продуктiв i iн. [56, с. 144-145]». 

Отже, можна зробити висновок, що в основу дохідного 
підходу лягають методи дисконтування грошового потоку. Він 
досить часто використовується під час вкладення коштів 
інвесторами, з метою прогнозування можливих прибутків.  

Цей підхід є найбільш трудомісткий та складний у 
застосуванні. У науково-дослідних установах АПК є чимало 
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проблем з його застосуванням, так як не існує однакових 
підходів щодо цін на сільськогосподарську продукцію. Крім 
того, в умовах інфляції 15-25 % на рік та кризових явищ в 
економіці таке прогнозування вартості є недоцільним.  

В основі порівняльного підходу покладені принципи 
ринку, тобто вартість об’єктів інтелектуальної власності 
порівнюється з аналогічними об’єктами.  

Для застосування цього методу необхідні наступні вхідні 
дані: ціни та оціночні мультиплікатори стосовно ідентичних 
або подібних нематеріальних активів.  

Визначення ціни на інтелектуальну власність ринковим 
методом включає наступні етапи:  

– порівнюються ціни на інноваційні продукти, що 
відрізняються тільки за однією ознакою; 

– порівнюється дохід, який отримується від використання 
інноваційних продуктів, що відрізняються тільки за однією 
ознакою; 

– до вартості інноваційного продукту зі слабшими 
властивостями додаються витрати, які дозволяють зрівняти його з 
аналогом. Сума таких витрат і є перевагою. 

За ринковим підходом до оцінки інноваційної продукції 
стає можливим визначення ціни об’єкта, яка співпадає з цінами 
об’єктів, що є подібними за своїми функціональними 
можливостями та технічними характеристиками. Вартість таких 
товарів визначається співвідношенням попиту і пропозиції, тобто 
наявністю достатньої кількості продукції, що призначена для 
продажу та кількості зацікавлених споживачів. 

Визначення ринкової вартості майнових прав 
інтелектуальної власності з використанням порівняльного 
підходу здійснюється шляхом коригування цін продажу 
(пропонування) подібних об’єктів, що склалися внаслідок 
укладання договорів, істотні умови яких відповідають або 
відповідатимуть умовам, що висуваються для визначення 
ринкової вартості [146]. 

Повноцінне використання ринкового підходу може бути 
лише за наявності в покупця можливості вибору ОПІВ з-поміж 
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інших подібних і з такими ж функціями. Однак, інноваційна 
продукція не має аналогів, і досить важко знайти подібні 
продукти, щоб достовірно оцінити ОПІВ інноваційного 
спрямування, до того ж інформація про ОПІВ, що оцінювались є 
конфіденційною.  

Навіть якщо продаж може бути вільний та інформація про 
сплачену ціну доступна, досить важко визначити відповідні 
корегування до ціни або оціночних мультиплікаторів, які 
необхідні для відображення різниці між нематеріальним активом, 
що оцінюється порівняно із тими, що були включені до угоди про 
продаж. 

Отже, у практичному використанні цей метод може 
вживатися лише для взаємозалежної перевірки. 

Відповідно до Порядку № 3162, витратний підхід пропонує 
визначення поточної вартості витрат на відтворення або заміщення 
об’єктів оцінки в поточних цінах і подальше коректування її на суму 
зносу, тобто за витратами. Згідно даного порядку оцінка 
інноваційної продукції здійснюється за допомогою витратного 
підходу, який передбачає застосування таких методів: методу 
прямого відтворення; методу заміщення [147].  

При застосуванні методу прямого відтворення 
досліджується фінансова звітність, бухгалтерська облікова 
документація, протягом якого виконувалася робота зі створення 
інноваційного продукту. Особливістю цього методу є 
обов’язковість збільшення виявлених фактично зазначених 
витрат на коефіцієнт (на підставі індексу споживчих цін або 
відповідних галузевих індексів) з метою їх приведення до рівня 
цін на товари, роботи, послуги на дату оцінки. 

Метод замiщення використовують тодi, коли в установi є 
всi документально пiдтвердженi данi щодо виготовлення або 
купiвлi схожих активів. 

У такому випадку ціна об’єкта інтелектуальної власності 
встановлюється за тими самими розрахунками, що і в першому 
випадку. Однак, беруться до уваги дані про понесені витрати на 
виготовлення продукту, що подібний за багатьма визначеними 
параметрами [18, с. 65]. 
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Згідно з п. 2.23 Наказу Фонду державного майна України 
«Про затвердження методики оцінки майнових прав 
інтелектуальної власності» від 25.06.2008 р. № 740, витратний 
підхід застосовується для оцінки тих об’єктів оцінки, які 
виникають на створені самим правоволодільцем ОПІВ і для яких 
на дату оцінки не існує активного ринку (науково-дослідні і 
дослідно-конструкторські розробки, програмні продукти 
спеціального призначення та інші) [146].  

При визначенні вартості за таким методом враховуються 
прямі та накладні витрати, витрати на патентування, визначення 
кон’юнктури ринку, маркетинг, отримані доходи від ліцензійної 
діяльності. Інформаційною базою при цьому служить 
бухгалтерська звітність, кошториси, калькуляції, первинні 
документи та журнали-ордери, відомості, статистичні звіти тощо. 

Проаналізувавши вищесказане, можна зробити висновок, 
що в бухгалтерському обліку при первісному визнанні 
нематеріального активу з метою постановки на баланс, не 
залежно від способу його надходження, відбувається залучення 
незалежного оцінювача та визначається справедлива вартість, так 
як відсутні методики для самостійного визначення первісної 
вартості нематеріального активу бухгалтерською службою. У 
бухгалтерському обліку перевага надається принципу оцінці за 
історичною (фактичною) вартістю. Такому принципу найбільше 
відповідають методичні прийоми витратного підходу.  

Оцінка за витратним підходом не завищує податкову базу 
при постановці нематеріальних активів на баланс установи та при 
подальшому продажу інноваційного продукту з усіма правами 
дозволить встановити межу, нижче якої не можна його 
реалізовувати на ринку. Крім того, застосування витратного 
підходу не впливає на суму доходу за ліцензійними договорами. 
Однак, оцінювачі при проведенні оцінки інноваційної продукції 
науково-дослідних установ його не використовують, так як 
інформація про витрати на її створення майже відсутня. Для його 
ефективного застосування необхідна детальна обліково-
аналітична інформація, яку можна отримати на основі 
вдосконалення системи бухгалтерського обліку. 
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Розділ VI 
ФІЗІОКРАТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ТА РОЗВИТКУ  

ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА 
 

6.1. Орієнтири удосконалення бухгалтерської звітності 
аграрних підприємств на засадах фізико-економічного вчення 

 
Згідно теорії фізичної економії сільське господарство є 

ключовою галуззю у примноженні багатства як окремої держави, 
так і людства загалом. Таким повинне бути і сприйняття 
сільського господарства при розробці науково-теоретичного 
забезпечення розвитку економіки. Цю істину повинні 
підтверджувати і дані бухгалтерської звітності. Однак сьогодні 
аграрна галузь перебуває в повній залежності від промисловості. 
Як зазначає доктор агрономії Ана Марія Прімавесі, після другої 
світової війни людство почало боротись із землею, застосовуючи 
отрутохімікати, пестициди, мінеральні добрива [81]. Це привело 
до росту промисловості, що виробляє ці засоби та послаблення 
природного потенціалу сільського господарства через суттєве 
зниження родючості та масштабну ерозію ґрунтів. Практика 
ринкових відносин у економічно розвинутих країнах породила і 
узаконила енергетичний перерозподіл між селом і містом через 
фінансові дотації сільськогосподарським виробникам. 

У зв’язку з вищеописаною ситуацією виникає необхідність 
розширення предмету, об’єктів бухгалтерського обліку 
сільськогосподарської діяльності, розкриття у звітності процесів 
виробництва і споживання відновлюваних енергетичних активів. 
Перш за все, такими активами є п’ять абсолютних благ, 
визначених Миколою Руденком: земля, зерно, солома, худоба і 
гній. Взаємозв'язок цих активів забезпечує кругооборот енергії на 
Землі та її примноження завдяки накопиченню у ґрунті енергії 
Сонця. 

Спроба людиною ХХ сторіччя замінити окремі компоненти 
енергетичного кругообігу або скоротити їх кількість призвела не 
лише до зменшення природної енергії в сільському господарстві, 
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але й до фізичного скорочення територій, придатних для 
здійснення сільськогосподарського виробництва. Лише 
загрозливі масштаби руйнації природного середовища змусили 
людство задуматись над проблемою вичерпності природної 
енергії та обмеженості росту світової економіки. Як наслідок, в 
кінці ХХ століття з метою встановлення балансу між 
задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів 
майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і 
здоровому довкіллі, була розроблена Концепція сталого 
розвитку. Знову набули актуальності положення фізичної 
економії, перегляд і поглиблення яких можна знайти не лише у 
дослідженнях економістів-аграрників, але й загальноекономічних 
дослідженнях провідних вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Положення фізичної економії є платформою для побудови 
фізіократичної доктрини розвитку бухгалтерського обліку, яка 
повинна містити нові методологічні підходи, орієнтовані на 
пріоритетність енергетичних, екологічних й соціальних факторів 
над грошово-обмінними схемами в оцінці активів та 
відображенню їх на рахунках і в звітності. 

Бухгалтерська звітність, завдяки місцю, яке вона займає в 
соціально-економічному просторі як інструмент бізнесової 
комунікації, має надзвичайно важливе значення для забезпечення 
сталого розвитку локальної і глобальної економіки (рис. 6.1). 

Останнім часом роль бухгалтерського обліку та звітності 
значно підвищилась. Це пов’язано зі зміною адресності 
бухгалтерської фінансової звітності, розширенням кола суб’єктів, 
які приймають інвестиційні та інші господарські рішення і 
спираються при цьому на бухгалтерські дані. Відповідно 
змінюються вимоги до бухгалтерської фінансової звітності. При 
цьому акцент ставиться на якість та різноаспектність звітної 
інформації (розкриття інформації про екологічну діяльність 
суб’єктів господарювання, людський капітал і т.п.), що 
визначається реальністю, змістовністю, оперативністю даних та 
забезпечується за рахунок методологічних основ її формування. 
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Рис. 6.1. Місце бухгалтерської звітності в забезпеченні сталого 

розвитку економіки 
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певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Мета 
складання Балансу – надання користувачам повної, правдивої, 
неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на 
звітну дату. Баланс дає можливість визначити склад та структуру 
майна підприємства, ліквідність та оборотність засобів, наявність 
власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та 
кредиторської заборгованості та інші показники. 

Професор В.О. Шевчук зазначає, що визначальним 
напрямом формування інформаційного забезпечення аналізу 
процесів сталого розвитку має стати модифікація 
бухгалтерського балансу на засадах фізичної та підпорядкованої 
її вимогам політичної економії. Йдеться про найзагальніші 
основи облікової методології, що поєднують: з одного боку, 
канонічний баланс та типи змін, що відбуваються в ньому, а з 
іншого – принципово нове предметне «наповнення» складових 
балансу (активу, пасиву, їх розділів) та новітнє тлумачення 
сутності типів вказаних змін [183]. 

З позицій фізичної економії існуючий баланс є 
проблемним, адже в ньому не розкривається інформація про 
повну вартість природних ресурсів, які використовує 
підприємство На наш погляд, таку ситуацію спричиняють два 
фактори – надмірна уніфікація звітності та складність визначення 
справедливої вартості природних ресурсів. 

Надмірна уніфікація обліку та звітності призводить до 
неможливості задоволення всіх інформаційних запитів на 
галузевому рівні. «Складна та розгалужена галузева структура 
економіки висуває відповідні вимоги до інформаційного 
забезпечення функціонування окремих галузей. Не викликає 
сумнівів той факт, що характер і склад такої інформації не 
можуть бути спільними для всіх галузей економіки. А отже, і 
уніфікована, стандартна для всіх галузей система бухгалтерського 
обліку – явище в певній мірі нереальне в плані можливості 
стовідсоткового задоволення потреб її користувачів» [5, с. 18]. 

На думку О.П. Скирпан, функціонування в аграрному 
секторі різних організаційно-правових форм підприємницької 
діяльності вимагає нових підходів до організації бухгалтерського 
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обліку та звітності, яка повинна враховувати особливості 
біологічних перетворень в сільському господарстві [164, с. 106]. 
Такі особливості можуть бути враховані лише при побудові 
обліку і звітності на засадах фізичної економії. 

Більш складним у вирішенні є питання багатовимірності 
об’єктів обліку та розкриття їх у звітності. Як зазначає 
О.В. Вороновська, ми оцінюємо успіх економічного розвитку 
головним чином по приросту грошей, однак не включаємо в 
розрахунок повну вартість природних ресурсів та повну вартість 
погіршення стану навколишнього середовища [31, с. 351]. На 
неповне відображення цінності природних ресурсів у сучасній 
обліковій практиці вказував також професор Г.Г. Кірейцев. «В 
даний час існує значний перелік природних ресурсів, що входять 
до економічного оберту, але їх не вимірюють прийомами 
економічної та бухгалтерської методології. Традиційними 
прийомами бухгалтерського обліку такі ресурси відображають 
частково. Одним із таких важливих ресурсів є земля як 
біологічний актив» [68, с. 65]. 

Розвинуті країни через власні інститути формують 
методологію Міжнародних стандартів фінансової звітності та 
нав’язують світу пріоритетність власних цінностей [46, с. 56] – 
фінансових ресурсів, інновацій, нематеріальних активів та інших 
активів віртуальної економіки. При цьому, згідно положень 
фізіократичної доктрини, вартісне відображення земель в обліку 
потребує суттєвої докапіталізації. Маржиналістичні теорії, що 
лежать в основі діючої практики господарювання, призводять до 
відображення заниженої вартості природних ресурсів, зокрема 
земель сільськогосподарського призначення, в бухгалтерському 
обліку. «В сучасних умовах система менеджменту і методологія 
бухгалтерського обліку зорієнтовані на забезпечення збереження 
капіталу, отримання максимальних прибутків та відображення їх 
показників у стандартизованій фінансовій звітності. Інші 
завдання і цілі управління процесами суспільного економічного 
відтворення та обліково-аналітичного його забезпечення 
залишаються другорядними» [65, с. 13]. 
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Проблема виміру ефективності використання природних 
ресурсів людиною стала настільки глобальною, що у 1993 році 
Організацією Об’єднаних Націй була запропонована Система 
еколого-економічного обліку (System of Environmental-Economic 
Accounting (SEEA)). SEEA містить погоджені на міжнародному 
рівні стандартні концепції, визначення, класифікації, правила 
бухгалтерського обліку та форми для отримання порівнянних на 
міжнародному рівні статистичних даних про навколишнє 
середовище і його зв'язок з економікою.  

SEEA – це система організації статистичної інформації для 
виведення когерентних показників і описових статистичних 
даних, необхідних для моніторингу взаємодії між економікою та 
навколишнім середовищем, стану навколишнього середовища з 
метою формування інформаційного забезпечення прийняття 
рішень. Дана система не пропонує якогось одного показника, а 
швидше має багатоцільову спрямованість, генеруючи широкий 
спектр статистичних даних та показників з різними аналітичними 
додатками.  

Попри свою значимість SEEA не повністю враховує вимоги 
сталого розвитку. Хоча Система еколого-економічного обліку 
може бути адаптована до пріоритетів і потреб політики країн, 
вона не вирішує проблеми розкриття інформації про 
використання природних ресурсів у звітності окремих суб’єктів 
господарювання.  

При розробці підходів до удосконалення звітності аграрних 
підприємств важливе значення має те як сприймається їх 
господарська діяльність. Згідно МСБО 41 «Сільське 
господарство» сільськогосподарська діяльність – це управління 
суб'єктом господарювання біологічною трансформацією та збір 
врожаю біологічних активів для продажу чи для переробки в 
сільськогосподарську продукцію або в додаткові біологічні 
активи [102]. Із наведеного визначення можна зробити висновок, 
що на сучасному етапі економіка сприймається як замкнута 
система, в якій згідно першого закону термодинаміки енергія, 
будучи сталою величиною, переходить із однієї форми в іншу. Як 
пише О.В. Вороновська, в основі сучасної економічної парадигми 
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лежить уявлення про економіку, як кругообіг продуктів (товарів 
та послуг) і доходів між господарствами, фірмами та ринками 
продуктів і праці. В цій схемі потоків випускається з уваги той 
факт, що крім кругових потоків існують колосальні потоки 
речовин та енергії, які рухаються з природного середовища в 
економічне в протилежному напрямку. Тому необхідно 
розглядати економіку не як сукупність замкнутих потоків, а як 
фізичну підсистему навколишнього середовища, яка має 
обмеження росту [30, с. 29]. 

Різниця між фізичною та політичною економією в тому, 
перша досліджує відповідність процесів господарського буття 
об'єктивним законам природи, а друга – зосереджується на 
процесах, що здійснюються людьми та суспільними інститутами, 
які мають свободу вибору. На схожості цих складових має 
базуватися гармонійний синтез цілісного економічного знання, а 
їх розбіжності зумовлюють необхідність підпорядкування 
політичної економії фізичній. Саме синергетика стає своєрідним 
мостом у цьому процесі. Синергетика – це погляд на господарські 
операції з точки зору дії законів природи [30, с. 29]. 

Звідси виникає необхідність розширення кола вимірників в 
бухгалтерському обліку і звітності з метою формування 
інформаційного забезпечення такого сценарію сталого розвитку, 
що передбачає переважання нагромадженої живої речовини 
(енергії прогресу) над витраченими ресурсами (ентропією) з 
одночасним запобіганням створенню загроз для задоволення 
потреб майбутніх поколінь. 

Грошовий вимірник в динамічній системі бухгалтерського 
обліку призводить до існування ряду дискусійних проблемних, 
пов’язаних з об’єктивністю вартісної оцінки облікових даних. Як 
вважає О.В. Вороновська, прихованою субстанцією, що ховається 
за цінами сільськогосподарської продукції, є енергія, яку Ф. Кене 
ідентифікував як енергію накопичену землею, а М. Руденко 
назвав «енергією прогресу». Таємниця грошей завжди полягала в 
енергетичному забезпеченні грошової маси. Таким чином, за 
гроші завжди купується енергія а основним їх забезпеченням є 
сільськогосподарська продукція. Необхідність впровадження 
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енергетичних показників для оцінки сільськогосподарської 
діяльності очевидна. Енергія повинна стати мірою вартості 
сільськогосподарської продукції, необхідно знайти енергетичний 
еквівалент, який би був узгоджений з натуральними та 
грошовими одиницями [31]. 

Згідно теорії фізичної економії саме біологічна енергія 
перетворює гумус, зерно, солому, худобу та гній в біоенергетичні 
(відновлювані) активи, що забезпечують життя на землі. 

З метою забезпечення сталого розвитку економіка повинна 
не спонукати до зменшення об'єму кожного виду природних 
активів. Узгодженість господарської діяльності з навколишнім 
середовищем потребує виділення в бухгалтерському обліку 
нових напрямків, зокрема обліку природно-ресурсних, 
біологічних та відновлювальних активів. Це дозволить вирішити 
назрілі завдання з інформаційного забезпечення якісного 
управління та розбудови економіки гармонійного (сталого) 
розвитку. 

Тенденція до загострення проблем використання та 
відновлення запасів природних ресурсів, зокрема і виробничого 
потенціалу родючих українських ґрунтів, за умови прийняття і 
практичної реалізації дієвої концепції їх збереження для 
майбутніх поколінь, неодмінно призведе до недостатності лише 
статичної бухгалтерської інформації про наявність земельних 
ресурсів, їх оцінки в грошовому вимірнику для цілей управління 
сільськогосподарським виробництвом. На перше місце по 
затребуваності вийде оперативна облікова інформація про 
використання земельних ресурсів як особливого біологічного 
середовища, що характеризуватиме екологічні, виробничі та інші 
параметри земельної ділянки, які впливають на кількість і якість 
виробленої продукції. Відмітимо, що ще у 1988 році Р. Репетто у 
Звіті про облік природних ресурсів висловив занепокоєння 
стосовно проблеми асиметрії облікової інформації про 
використання природних ресурсів, яку породжує діюча 
методологія: «Існує небезпечна симетрія щодо способів, як ми 
вимірюємо ... цінність природних ресурсів... Країна може 
вичерпати свої мінеральні ресурси, вирубати свої ліси, еродувати 
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свої ґрунти, забруднити водоносні горизонти і полювати на свою 
дику природу до її вимирання, але виміряний дохід буде 
неухильно зростати, хоча ці активи зникли» [198, с. 139]. 

Отже, біоенергетичні (відновлювальні) активи мають бути 
представлені у фінансовій звітності окремими статтями. 

Професор В.О. Шевчук пропонує в активі модифікованого 
балансу відображати: джерела відтворюваних і невідтворюваних 
ресурсів (розділ І); акумульовані, нагромаджені та створені 
людьми блага (розділ II); видобуті із надр копалини і заподіяна 
природі та людям шкода (розділ III). У відповідних розділах 
пасиву модифікованого балансу відображати: загальнолюдську 
власність (власність усіх поколінь) (розділ І); власність сучасних 
поколінь (розділ П); позики, взяті минулими та сучасними 
поколіннями у прийдешніх поколінь (розділ III) (рис. 6.2). 

 
Баланс на засадах фізичної та підпорядкованої її вимогам 

політичної економії 
Актив  Пасив 

Необоротні активи: 
джерела відтворюваних і 
невідтворюваних ресурсів 

 Власний капітал та 
забезпечення зобов’язань:  
загальнолюдська власність 
(власність усіх поколінь) 

Запаси: 
акумульовані, нагромаджені та 
створені людьми блага 

 Довгострокові зобов’язання: 
власність сучасних поколінь 

Кошти. Розрахунки та ніші 
активи: 
видобуті із надр копалини і 
заподіяна природі та людям 
шкода 

 Поточні зобов’язання: 
позики, взяті минулими та 
сучасними поколіннями у 
прийдешніх поколінь 

Рис. 6.2. Модифікований баланс за В.О. Шевчуком [185] 
 
Таким чином, предметом інформаційного відображення у 

модифікованому балансі є: з позицій фізичної економії - 
поновлювані та непоновлювані ресурси, антиентропійні та 
ентропійні процеси (актив), а з позицій політичної економії -
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економіко-правові відносини між певними суб’єктами (групами 
суб’єктів) з приводу нагромадження та споживання благ (пасив). 

Інформація про біоенергетичні активи у примітках до 
фінансової звітності повинна відбивати комплекс показників, що 
мають екологічне, економічне, соціальне значення, які юридично 
значимі для правового регулювання сільськогосподарської 
діяльності, на підставі якого держава вправі втручатися в 
господарську діяльність аграрних підприємств, якщо її 
результати негативно впливають на навколишнє середовище та 
суперечать вимогам сталого розвитку агросфери. 

Такий підхід дозволяє за допомогою модифікованого на 
викладених засадах балансу та основних типів змін у ньому 
описувати та аналізувати статику і динаміку аналізу соціально-
економічних процесів відповідно до вимог сталого розвитку. 

Вирішення вищеозначених проблем можливе лише за 
умови поєднання уніфікації звітності аграрних підприємств з 
розширенням її галузевої спрямованості завдяки впровадженню 
трирівневої моделі побудови бухгалтерської звітності.  

Трирівневу модель побудови фінансової звітності слід 
розглядати як основу формування нової методології фінансової 
звітності як на міжнародному рівні, так і в національній системі 
бухгалтерського обліку. 

Важливість дослідження методології звітності на 
міжнародному рівні зумовлена необхідністю формування 
передумов національних систем фінансової звітності з 
врахуванням глобального інституційного середовища та 
специфіки національних інституційних запитів на облікову 
інформацію. Виділено два головні методологічні завдання 
системи звітності на міжнародному рівні: 

– потреба методологічного узгодження (забезпечення 
порівнянності) звітності окремих національних систем обліку; 

– розробка уніфікованої (єдиної) методології оцінки земель 
сільськогосподарського призначення, біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції для відображення у звітності. 

Методологічний підхід до галузевого рівня звітності в 
глобальній бухгалтерській інформаційній системі визначається у: 
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1) потребі формування нової методології фінансової звітності 
на вимогу інвесторів, глобальних продовольчих корпорацій, 
галузевого управління на рівні ООН, держав та їх об’єднань; 

2) необхідності розкриття у звітності додаткової інформації 
для формування прозорих світових продовольчих ринків; 

3) потребі формування методології відображення у 
звітності фізичної та біологічної складової «живої» аграрної 
економіки; 

4) формуванні методології відображення соціальної, 
продовольчої та енергетичної місії аграрного сектору та 
забезпечення його бюджетної, фінансової підтримки для 
виконання цих місій; 

5) потребі розкриття у звітності дотримання 
сільськогосподарськими виробниками екологічних стандартів 
виробництва; 

6) потребі розкриття у звітності дотримання виробниками 
технічних регламентів (стандартів) виробництва. 

В табл. 6.1 визначені головні методологічні завдання, що 
ставляться при розробці національної системи бухгалтерської 
звітності базованої на трирівневій моделі її побудови. 

Таблиця 6.1 
Національний підхід до розробки методології бухгалтерської 
звітності сільськогосподарських підприємств відповідно до 

трирівневої моделі її побудови 
Рівні регулювання обліку 

та звітності 
Методологічні підходи до звітності в умовах 
запровадження трирівневої моделі її побудови 

1 2 
Третій рівень 

Облікова політика 
підприємства на певних 
загальних правилах 

(рекомендаціях) 

1. Представлення у звітності специфічної 
нефінансової інформації – становище на ринку, 
репутація, технологічні досягнення, інші 
аналітичні дані про діяльність підприємств. 
2. Відображення у звітності перспективної 
інформації, інформації про менеджерів і 
акціонерів та інших базових характеристик 
підприємства. 
3. Удосконалення методології системи 
внутрішньої (управлінської) звітності 



193 

Продовженя табл. 6.1 
1 2 

Другий рівень 
Галузеві стандарти 
(затверджена КМУ 
галузева облікова 
політика). Накази, 

Інструкції 
Мінагрополітики 

України 

1. Прийняття Річного бухгалтерського звіту 
сільськогосподарських підприємств (та інших 
періодичних звітних форм). 
2. Розробка форм «Основних економічних 
показників роботи сільськогосподарських 
підприємств». 
3. Розробка галузевих форм звітності щодо 
специфіки відображення об'єктів фізичного та 
біологічного капіталу, інтелектуальної 
власності, майнових та земельних відносин тощо 

Перший рівень 
Закони України, 

національні П(С)БО на 
базі МСФЗ. Нормативи 
регулюючих звітність 
державних органів 

1. Вдосконалення відображення у звітності 
фізичного та біологічного капіталу та 
сільськогосподарських енергетичних активів. 
2. Розробка методології звітності щодо 
специфіки інтелектуального капіталу. 
3. Методологічне забезпечення відображення у 
звітності земель сільськогосподарського 
призначення. 
4. Методологічне забезпечення відображення у 
звітності бюджетної підтримки розвитку 
аграрного виробництва та сільських територій. 

Джерело: узагальнено автором на основі [47]. 
 
Що стосується першого рівня, методологія галузевої 

фінансової звітності формується під впливом розвитку галузевих 
стандартів у трирівневій системі МСФЗ. Вітчизняна аграрна 
галузь та її наукова і професійна спільнота з бухгалтерського 
обліку має всі можливості та зобов’язана формувати методологію 
бухгалтерської звітності як на міжнародному, так і на 
національному рівнях. 

Разом з тим, галузева наука з бухгалтерського обліку має не 
тільки самостійно формувати методологію фінансової звітності 
сільськогосподарських підприємств на національному другому та 
третьому рівнях побудови звітності, а й практикувати розробку 
відповідних звітних форм. Останнє слугує певною апробацією 
методологічних ідей та формує передумови змін і доповнень до 
МСФЗ і НП(С)БО, а також до розробки відповідних галузевих 
стандартів. В цьому напрямі важливою є розробка Річного звіту 
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сільськогосподарського підприємства (для апробації 
методологічних підходів другого рівня) та Річний звіт-брошура 
(для апробації методологічних підходів другого та третього 
рівнів). 

Потреба формування методології галузевої звітності як 
ключового інформаційного джерела в управлінні аграрним 
сектором економіки України постійно зростає. Посилюється роль 
бухгалтерської звітності як стратегічно важливого джерела 
інформації про стан розвитку галузі, сільських територій, 
суб’єктів господарювання, що зайняті в сільському господарстві.  

Однак зараз у системі інформаційного забезпечення 
управління аграрним сектором існують суттєві методологічні 
проблеми. Стосовно їх впливу на методологічне забезпечення 
звітності, ці проблеми узагальнено у чотири групи: 

– ігнорування впливу аграрного галузевого управління на 
формування методології звітності сільськогосподарських 
підприємств; 

– обмеження кількості форм та складу показників 
бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств;  

– відсутність у них інформації для провадження 
ефективного управління та державної аграрної політики; 
неспівставність показників фінансової, статистичної та 
податкової звітності; 

– відсутність контролю за дотриманням встановленої 
методології бухгалтерського обліку та звітності. 

Дані фінансової звітності не можуть повністю 
охарактеризувати фінансово-виробничу діяльність підприємства. 

Зокрема, за даними існуючої стандартизованої фінансової 
звітності неможливо простежити інформацію щодо володіння та 
використання підприємствами фізичного та біологічного 
капіталу. Зовсім відсутня інформація щодо кадрового та 
соціального потенціалу підприємства, дотримання ним 
екологічних стандартів виробництва. 

Таким чином, проведені дослідження вказують на те, що 
інформаційний комплекс галузевої аграрної системи 
бухгалтерської звітності буде завершеним та збалансованим, 
якщо її представити у вигляді окремого Звіту 
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сільськогосподарського підприємства із включенням до нього 
окрім стандартних фінансових форм додаткових форм звітності, 
які розроблені виходячи із трирівневої моделі побудови 
міжнародної фінансової звітності, доктрин теорії фізичної 
економії та Концепції сталого розвитку. 

Для досягнення та забезпечення більш високого рівня 
адаптації фінансової звітності українських підприємств до змін 
соціально-економічного простору, необхідно постійно переглядати 
та вдосконалювати структуру інформації, яка узагальнюється у 
фінансовій звітності, і при цьому враховувати вітчизняні розробки, 
яким притаманна глибина й ідентичність сприйняття впливу на ці 
процеси національного інституційного середовища. 

Формування методологічних підходів до запровадження 
окремої галузевої звітності розпочато з розробки Річного звіту 
сільськогосподарського підприємства (далі – Звіт). Основними 
завданнями Звіту визначено розкриття, коригування, уточнення й 
доповнення показників звітних форм з орієнтацією на потреби 
розвитку галузі в глобальному світі. Суттєвим моментом 
вбачається те, що відомості, які передбачено відображати у Звіті, 
дадуть змогу повніше розкрити властивості галузі; деталізувати 
звітні дані; представити некількісну інформацію як органічне 
ціле звітності; забезпечити зіставність показників і підвищити 
аналітичну цінність звітності в умовах запровадження ідеї 
сталого розвитку. 

Складання такого Звіту на єдиних методологічних засадах, 
за єдиною галузевою обліковою політикою, дозволить 
узагальнювати результати всієї фінансово-господарської 
діяльності підприємства та в цілому по сегменту 
сільськогосподарська діяльність. Запровадження окремого Звіту 
для сільськогосподарського підприємства забезпечить зіставними 
даними органи державного управління.  

У Звіті передбачено крім форм фінансової звітності, форми 
галузевої виробничої звітності, які складаються з нових розділів 
за систематизованим переліком, де узагальнюються інформація 
щодо виробництва й реалізації сільськогосподарської продукції, 
виконаних робіт і послуг; витрат операційної діяльності; 
розрахунків за податками та платежами; цільового фінансування 
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та цільових надходжень; руху кредитних ресурсів; земельних 
ресурсів; розрахунків за майновими паями та з орендної плати тощо. 

Проект Звіту представляє систему аналітичних показників, 
яка, з одного боку, відображає результати господарювання, 
ступінь виконання прогнозів, динаміку розвитку, ефективність 
господарських процесів, а з іншого – характеризуватиме наявні 
ресурси, які при цьому використовуються. Останнє формує 
потужну базу для аналізу за об’єктами досліджень. Основними 
функціями Звіту, для забезпечення яких формується його нова 
методологія побудови, є аналіз та оцінка результатів діяльності 
підприємства з суспільного та приватного поглядів. 

У методологічному плані запровадження такого Звіту, в 
доповнення до форм фінансової звітності, передбачає повніше 
розкриття аналітичних відомостей щодо фінансового, 
виробничого, соціального та екологічного характеру діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Це забезпечуватиме 
можливість здійснювати аналіз важливих показників 
господарської діяльності підприємств аграрного сектору 
економіки у комплексі з фінансовою звітністю, яка в основному 
призначена для узагальненої характеристики фінансової 
діяльності підприємств всіх галузей економіки. 

В методологічному плані пропоновані у Звіті додаткові 
форми передбачають додаткові аналітичні відомості до 
фінансової звітності та новий зміст розкриття виробничого 
характеру діяльності. Крім того, вони надають можливість 
здійснення соціального аналізу, тоді як фінансова звітність в 
основному призначена для характеристики фінансової діяльності. 
Метою запровадження додаткових форм є: 

- надання інформації для системи національних рахунків 
макрорівня; 

- аналіз стану галузі на регіональному і державному рівнях; 
- формування бази для визначення питомої ваги показників 

для відпрацювання дієвої податкової, митної політики щодо 
галузі, а також її державної фінансової підтримки. 

Економічна інформація щодо діяльності АПК має певні 
особливості. Насамперед, це пов’язано із залученням фізичних, 
біологічних та інших природних ресурсів, що характеризуються 



197 

нестабільністю їх використання під впливом не тільки 
економічних, але й біологічних, фізичних, хімічних законів. 

Основними функціями нової галузевої звітності є:  
- оцінювальна, яка передбачає визначення  відповідного 

стану економічної системи її цільових параметрів 
функціонування та потенційних можливостей; 

- діагностична – встановлення причинно-наслідкових 
змін економічної системи у кількісному і якісному вимірі, впливу 
факторів на цю зміну і розвиток; 

- пошукова, яка передбачає виявлення невикористаних 
резервів та потенційних можливостей зміни та розвитку 
економічної системи, обґрунтування механізму їх мобілізації.  

Звіт передбачає врахування зворотного зв’язку між 
вимогами, які висуває аналіз, тобто переадресування їх до 
бухгалтерського обліку. На цьому напрямку можливо 
забезпечити зв’язок: бухгалтерського обліку, економічної теорії, 
галузевої економіки, статистики, економічного аналізу і 
планування, господарського контролю. 

На галузевому рівні важливим є значення Звіту в 
інформаційному забезпеченні проведення економічного аналізу 
аграрної галузі, особливо аналізу фінансового стану, фінансових 
результатів за джерелами виробництва та реалізації продукції, 
матеріальних ресурсів, витрат на виробництво. На основі аналізу 
показників форми можна робити висновки з порівняння (з 
планом, даними минулих років,  підприємств галузі), діагностики 
(характер порушень нормального ходу економічних процесів на 
підставі типових ознак), факторного аналізу (виявлення величини 
впливу факторів на результативні показники), витратно-цінового 
аналізу (співвідношення витрат, обсягів і прибутку), аналізу 
комерційних ризиків, функціонально-вартісного аналізу 
(оптимальні методи реалізації функцій) тощо. 

Не менш важливе значення має розробка специфічної 
методології бухгалтерської звітності на корпоративному рівні 
(рівні сільськогосподарського підприємства). 

Україні необхідна нова методологія звітності, заснована на 
місії задоволення інформаційних потреб корпоративного 
управління, власника та інвестора. Важливим, щоб потенційний 
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інвестор отримував з бухгалтерської звітності більше інформації 
щодо інвестиційної привабливості підприємства.  

Наукові дослідження з цього питання виділяють до 50 
позицій, які мають бути у звітності. Серед них: фізичний капітал, 
біологічні активи, земельний капітал, кадровий капітал, 
інтелектуальний капітал,  виробнича та соціальна 
інфраструктура, сертифікація, дотримання технічних регламентів 
виробництва тощо.  

Незаперечним є те, що зміст інформації у звітності має 
складатись не лише з фактичної, а й з прогнозної фінансової і 
нефінансової інформації, інформації щодо наявності та вартості 
специфічних активів сільськогосподарського підприємства. 

Підсумовуючи, слід зазначити наступне: 
· сприйняття трирівневої моделі побудови фінансової 

звітності є найбільш привабливим вектором розвитку методології 
бухгалтерської звітності підприємств аграрного сектору 
економіки; 

· дослідження методології бухгалтерської звітності 
сільськогосподарських підприємств слід розглядати не тільки з 
потреби розширення інформації для прийняття бізнес-рішень, а й 
для забезпечення всезростаючих запитів на бухгалтерську 
інформацію від інституцій, визначених Концепцією сталого 
розвитку ООН та відповідно парадигмою бухгалтерського обліку 
економіки гармонійного (сталого) розвитку та інституціональною 
теорією бухгалтерського обліку; 

· розробка та апробація на практиці Річного звіту 
сільськогосподарського підприємства, поряд з проведенням 
фундаментальних методологічних досліджень з проблем 
звітності, формує передумови запровадження галузевого 
стандарту з бухгалтерської звітності сільськогосподарських 
підприємств. 
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6.2. Фізіократичні аспекти розвитку бухгалтерської професії  
в аграрній галузі 

 
Саме близькістю ідей фізіократичної доктрини для аграрної 

держави України можна пояснити появу у 80-х роках XIX ст. 
національної наукової школи фізичної економії, яка, зважаючи на 
відсутність аналогів, сьогодні досягла світових масштабів. Її 
засновник, український вчений С.А. Подолинський (1850-1891), 
довів, що єдиний шлях подолання економічних криз – це відмова 
від підпорядкування енергетичної теорії Ф. Кене трудовій теорії 
вартості К. Маркса, тобто відступ від домінування політичної 
економії над фізичною і забезпечення їх рівноправного синтезу 
[60, 133, 163]. Положення школи фізичної економії повинні 
також знайти своє місце у сучасних дослідженнях з питань 
бухгалтерського обліку та професії в аграрному секторі. 

Поділяючи національний інтерес України в розвитку 
аграрної галузі, сподвижники національної школи фізичної 
економії, запропонували світу експансію своїх ідей, побудованих 
на фізіократичних засадах. Це і біосферна та ноосферна концепції 
В.І. Вернадського (1863-1945) [7, 23-27, 44, 152], і формула 
енергії прогресу М.Д. Руденка (1920-2004) [156-159], і стратегія 
«вписування» господарських систем у природне середовище 
В.О. Шевчука [183-186]. У 1999 р. М.Д. Руденко зініціював 
утворення громадської організації «Наукове товариство ім. 
Сергія Подолинського», прихильники якої продовжують вчення 
фізичної економії. Сам Микола Руденко вивів формулу енергії 
прогресу, згідно якої суспільно-господарський прогрес можливий 
тільки тоді, коли енергія буде розподілена на п’ять основних 
напрямів: 2/5 (у вигляді соломи і трави) – для згодовування 
худобі (1/5) та удобрення землі органікою (1/5), а 3/5 (у вигляді 
зерна) – для споживання самими виробниками цієї продукції 
(1/5), працівниками промисловості (1/5) та задоволення потреб 
держави (1/5) [158, с. 15]. Таким чином, М.Д. Руденко підтримав 
думку фізіократів про те, що тільки аграрна галузь є 
продуктивною, а державні органи влади, промисловість і торгівля 
– ентропійні, тобто споживацькі, частини суспільства. 
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Метою даного підрозділу є узагальнення поглядів 
основоположників фізіократичної доктрини (Ф. Кене (1694-1774), 
П.С. Дюпон де Немур (1739-1817), А.Р.Ж. Тюрго (1727-1781) для 
обґрунтування положення про становлення і розвиток аграрного 
сегменту бухгалтерської професії. 

У світі фізіократична школа по праву вважається 
засновницею «першої строго наукової системи економічної 
науки» (А. Онкен (1844-1911) [64, с. 854], проте її ідеї 
трактувались найбільш неправильно і недооцінювались, як в 
період їх виникнення, так і в наш час. На думку Т.П. Нейла, 
класики (А. Сміт, Ж.Б. Сей) повели себе некоректно по 
відношенню до фізіократів, перенісши ідеї господарської 
діяльності у галузі землеробства на потреби індустріальної 
економіки, яка розвивалась, витісняючи аграрний сектор на 
другий план [64, с. 848]. Незважаючи на те, що і А. Сміт, і 
Ж.Б. Сей визнавали фізіократів своїми інтелектуальними 
батьками, саме ці вчені були визнані творцями класичної 
економічної теорії, яку самі ж і звузили до рівня науки про 
багатство, за що й не отримали розуміння у фізіократів. 
Критикуючи «землеробську систему», як називав фізіократію 
А. Сміт, за те що в ній мануфактуристи і купці визнані 
«невиробничим» класом, класик, тим не менше, використав 
дослідження Ф. Кене у своїй праці «Багатство народів». Як зазначає 
С. Бауер, ідеї «триєдиної формули» Ф. Кене – земля, труд і капітал – 
прийняті за основу теорії розподілу А. Сміта [64, с. 841]. 

Дослідження фізіократичної доктрини дасть нам 
можливість не лише відповісти на питання, яку роль в управлінні 
галуззю фізіократи відводили професії бухгалтера, але і й 
окреслити фізіократичні аспекти її становлення в аграрному 
секторі.  

Погляди Ф. Кене. Ключове місце в роботах Ф. Кене займає 
обґрунтування положення про те, що аграрний сектор є 
визначальним для економіки країни, оскільки лише в ньому 
формується додана вартість, яка розподіляється між іншими 
сферами діяльності в процесі обміну. У своїй роботі «Фермери» 
Ф. Кене зазначає, що «роль фермера… заслуговує найбільшої 
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уваги з боку уряду», тобто держава повинна давати 
товаровиробникам можливість вільно авансувати засоби для 
покриття витрат на сівбу чи на купівлю худоби, створюючи 
умови для правильного планування «ведення виробничої системи 
сільського господарства» [64, с. 87, 96]. На думку Ф. Кене, 
прагнення держави знизити ціни на хліб і створення тим самим 
сприятливих умов для населення міст, промислових робітників 
«знищує сільське господарство, яке є дійсним джерелом 
багатства держави». Істинним багатством вважаються предмети 
повсякденного вжитку (хліб, м’ясо, сир, сало, сукно), які не є 
предметами розкоші [64, с. 108, 115]. Звичайно, багатство 
необхідно продавати за високою ціною, яка перевищує виробничі 
витрати, а це потребує від фермерів, у свою чергу, удосконалення 
методів ведення сільськогосподарської діяльності і підвищення 
родючості ґрунтів [64, с. 109]. Проте, у іншій своїй праці «Зерно» 
Ф. Кене вимушений визнати, що «землеробство, яке представляє 
найбільш плідну… основу… торгівлі і джерело доходів… далеке 
від визнання його… первісною основою всіх багатств», а 
діяльність фермерів і селян «обмежується тим, що продаж 
вироблених ними товарів покриває тільки витрати виробництва» 
[64, с. 122]. Така ситуація є неприйнятною, зважаючи на те, що 
«нація, в розпорядженні якої знаходиться земельна власність, яка 
забезпечує їй можливість торгівлі продуктами свого землеробства, 
… є абсолютно незалежною від інших націй» [64, с. 173]. 

В іншій своїй статті – «Населення» – Ф. Кене трактує 
поняття товарних багатств, як благ, які «власники можуть… 
продати і … покупці їх потребують». Саме тому не слід 
змішувати ціну товарних багатств з їх споживчою цінністю. 
Якщо перша «залежить від людей, від їх потреб», то друга – 
«мінлива і залежить від різних причин» [64, с. 195-196]. Тут 
важливо спростувати хибну думку представників класичної 
економічної теорії про те, що фізіократи не вважали працю 
фактором утворення цінності. Сам Ф. Кене підкреслював 
положення, що «тільки праця на землі, що дає продукцію, 
цінність якої перевищує витрати, створює багатства і щорічні 
доходи» [64, с. 218]. Саме це твердження лягло в основу поняття 
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доданої вартості, визначеного Ф. Кене в праці «Філософія 
землеробства», як чистий продукт (produit net) – різниця між 
продажною ціною і витратами на обробіток землі [64, с. 291-292]. 
На думку Ф. Кене, яку він наводить у роботі «Загальні принципи 
економічної політики землеробської держави та примітки до цих 
принципів», чистий продукт може бути знищений за рахунок 
витрат на обробіток виснажених земель, що є наслідком нестачі 
худоби, яка забезпечує добрива для землі. Тому вчений робить 
висновок про необхідність об’єднання земель у великі ділянки, 
оскільки у «великих землеробських підприємствах порівняно з 
дрібними… витрати значно нижчі, а чистий продукт незрівнянно 
більший. Багаточисельність дрібних фермерів невигідна для 
населення» [64, с. 412, 410]. В сучасній економічній літературі це 
явище отримало назву «економія на масштабах», а його прояв 
спостерігається в укрупненні вітчизняного земельного капіталу в 
руках окремих суб’єктів аграрного бізнесу. 

Найбільшим здобутком Ф. Кене для економічної науки 
вважається його «Економічна таблиця», якій сам автор присвятив 
окрему працю «Аналіз економічної таблиці». У цій роботі 
необхідно звернути увагу на поділ суспільства на класи, щоб 
зрозуміти, яке місце вчений відвів професії бухгалтера. 
Дослідник поділяє суспільство на три класи: виробничий клас, 
клас власників та безплідний клас. Перший клас – це той, який 
виконує землеробські роботи і єдиний, хто відновлює «щорічні 
багатства нації». Другий включає землевласників і отримувачів 
десятини, існує за рахунок доходу, який йому щорічно виплачує 
виробничий клас. Третій клас утворюють «всі громадяни, які 
виконують інші заняття», його витрати забезпечуються 
попередніми двома класами [64, с. 350]. Виходячи з такого 
розподілу, стає зрозумілим, що Ф. Кене відніс бухгалтерську 
професію до безплідного класу, який не виробляє додану вартість 
і не потребує пріоритетної уваги з боку держави. Цю думку 
вчений формулює так: «постійно відтворювані багатства 
сільського господарства… забезпечують заняття усім видам 
професій». Роль бухгалтерів Ф. Кене звужує до помічників 
податківців, які доручають писарям здійснювати розрахунки «у 
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відповідності з оцінкою загального обсягу виробництва різних 
видів продукції в даній місцевості» та складати «податкові 
списки» [64, с. 146, 121]. При цьому, якщо самих писарів вчений 
вважає «діловими людьми», які «приводять в добротний 
порядок» кіпи паперу (стаття «Очевидність», [64, с. 62]), то 
податківці, які здійснюють збір податків із сільськогосподарської 
продукції і не виробляють своєю працею ніякого багатства для 
держави, як і витрати на них, «представляють чисту втрату» для 
держави (стаття «Податки, [64, с. 256]). Проте, і ті, й інші 
зобов’язані дотримуватись встановленого суспільством порядку 
поведінки. Ці етичні норми у своїй праці «Китайський 
деспотизм» Ф. Кене називає «моральним законом, на якому 
базується все державне управління» [64, с. 459]. 

Глибше ознайомлення з працями Ф. Кене дає підстави для 
підтвердження висновку про те, що родоначальник фізіократії не 
зупинився на окресленні такого елементу бухгалтерської 
професії, як функції і етика бухгалтера. Вчений також висловив 
свої погляди на інший елемент бухгалтерської професії – 
нормативно-правове регулювання обліку. Останнє знайшло 
відображення в ідентифікації об’єктів сільськогосподарського 
обліку, визначенні підходів до їх оцінки та відображення у 
податковій і статистичній звітності. Серед об’єктів обліку, якими 
оперує Ф. Кене, необхідно виокремити як загальні, так і суто 
галузеві – сільськогосподарські. До перших відносяться: доходи, 
виробничі витрати, прибутки, податки, людський капітал (в тому 
числі, заробітна плата), гроші, кредити, векселі. До других – 
земля, орендна плата за землю, витрати на поліпшення земель, 
худоба, сільськогосподарська продукція. Щодо податкової 
системи слід відзначити, що вчений був противником довільного 
оподаткування і відстоював позицію сплати податкових платежів 
землевласниками пропорційно розмірам отриманого урожаю 
(приплоду, надою). Саме тому Ф. Кене пропонує «зобов’язати 
землевласників щорічно представляти податківцю точну 
декларацію, яка містить дані про кількість і природу різних благ, 
якими власники чи фермери розпоряджаються» [64, с. 120]. На 
основі даних цих декларацій податківці повинні здійснювати збір 
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податкових платежів. Що стосується людського капіталу, землі і 
сільськогосподарської продукції, то Ф. Кене переконаний, що 
«від людської праці… залежить родючість земель, продажна ціна 
продукції», і що «без продукції сільського господарства нація не 
може мати інших джерел існування». Щодо витрат на 
поліпшення земель, то на переконання Ф. Кене «чим більші ці 
витрати, тим родючішими стають землі і тим більше дають 
вони… прибутків фермерам і доходів землевласникам» [64, 
с. 183, 151, 258]. В статті «Пояснення економічної таблиці» 
Ф. Кене формулює базис управлінського обліку, пояснюючи 
природу виробничих витрат на землеробство, луки, пасовища. Це 
дає можливість автору у роботі «Філософія землеробства» 
навести калькуляцію витрат на продукцію тваринництва [64, 
с. 279, 308]. 

Проблеми оцінки об’єктів обліку Ф. Кене торкається, коли 
досліджує строк служби робочої худоби (коней, волів), коливання 
цін на продукти харчування внаслідок зміни ринкової 
кон’юнктури, залежність ціни землі від системи обробітку та 
удобрення. 

Останнє питання, яке ми виділили в роботах Ф. Кене, – це 
статистична звітність. Вчений вважає звітність «однією із 
галузей, яка відрізняється крайньою складністю і найбільш 
схильною до безладу». Складання такої звітності могло б 
попередити розкрадання державних фінансів з боку чиновників, 
«але ці форми і правила зводяться до таємничої техніки, яка 
пристосовується до обставин і не введена в ранг знань, здатних 
просвітити націю» [64, с. 480]. 

Як бачимо, праці родоначальника фізіократії – Ф. Кене – 
стосуються не тільки питань державної аграрної політики, але й 
торкаються проблем статусу суб’єктів обліку (писарів, 
фінансистів-податківців); ідентифікації та оцінки об’єктів обліку 
(в тому числі й чистого продукту); складання звітності для 
фіскальних цілей і для потреб управління торговим оборотом 
сільськогосподарської продукції. Тобто у своїх роботах вчений 
зачіпає проблеми таких елементів бухгалтерської професії: 
функції і професійна етика бухгалтера та нормативно-правове 
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регулювання бухгалтерського обліку в частині галузевої 
звітності. 

Погляди П.С. Дюпона де Немура та А.Р.Ж. Тюрго. 
Послідовник Ф. Кене – П.С. Дюпон де Немур – об’єднав всі 
об’єкти сільськогосподарського обліку у дві групи: початкові 
аванси (землеробські знаряддя, вози, робочі тварини і тварини, 
що забезпечують землю органічним добривом) та річні витрати 
(заробітна плата та витрати на підтримку людей і тварин). В 
результаті понесення цих витрат та виконання робіт з очищення, 
осушення, посадки, будівництва споруд землеробського 
призначення створюється чистий продукт, який стає земельною 
власністю [64, с. 498-499]. 

Інший фізіократ – А.Р.Ж. Тюрго – не тільки розвинув ідею 
статусу фінансистів-податківців, окреслив основні об’єкти обліку 
та підходи до визначення справедливої вартості, але й пояснив 
роль професійних об’єднань, що нами виділені в окремий 
елемент бухгалтерської професії. Професію фінансиста 
А.Р.Ж. Тюрго вважає такою, що необхідна державі, адже формує 
дохідну частину бюджету за рахунок продукту галузі 
землеробства, а тому інтереси фінансистів та торговців, які 
реалізують сільськогосподарську продукцію, повинні співпадати. 
Насправді ж перші тримають тісний зв’язок з органами 
державного управління, тоді як другі знаходяться на периферії і 
їхні проблеми навряд чи можуть бути почуті. Тобто саме 
фінансисти «представляють собою стан людей, наділених 
довірою, і тим більшою довірою, чим настійніші потреби 
держави; вони.. не дозволяють собі ні відволікань, ні помилок» 
[64, с. 562]. Проте, на думку вченого, діяльність фінансистів-
податківців – це не що інше, як безплідне використання людей 
для стягнення податків. До цієї ж групи А.Р.Ж. Тюрго відносить і 
бухгалтерів. Так, у своїй роботі «Роздуми про створення і 
розподіл багатств» дослідник, слідуючи ідеям Ф. Кене про поділ 
суспільства, виділив три класи: виробничий клас (землероби); 
клас, утримуваний за рахунок (фонду) продуктів землі (ремісники 
і всі інші); і клас власників (незайнятий клас). На думку вченого, 
праця землероба дає заробіток, що перевищує його особисту 
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потребу, і такий заробіток розподіляється між іншими членами 
суспільства в обмін на їхню працю. Тому і виходить, що 
бухгалтер віднесений до утримуваного класу. Він 
характеризується як розумний керуючий, якому власник доручає 
справу захисту продуктів від розкрадання і який «веде рахунок 
продуктів, але (в цьому випадку) власник завжди може бути 
обдурений» [64, с. 581, 585-587]. Щоб уникнути обману, власник 
сам може керувати робітниками, спостерігаючи за використанням 
їхнього часу і за їх чесністю. Іншими словами, у своїх працях 
А.Р.Ж. Тюрго оцінював ризики вибору форми організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Що стосується об’єктів обліку та їх оцінки, А.Р.Ж. Тюрго 
класифікував активи на необоротні та оборотні, визнаючи 
предметом обліку капітал. До необоротних активів дослідник 
відносив «товари, за своєю природою найміцніші,… які можна 
було б використовувати для отримання прибутку, що з 
надлишком відшкодовує природне зменшення». Відповідно, до 
оборотних активів включене рухоме багатство: «меблі, будинки, 
посуд, товари в магазинах, знаряддя всякого ремесла, худоба» 
[64, с. 602-603]. На відміну від Ф. Кене, вчений вважає, що 
капітал може щорічно накопичуватись за рахунок відкладання 
надлишку цінності, створеної не тільки у землеробстві, але й в 
інших галузях. Такий надлишок формується внаслідок того, що 
«дохід від своєї землі, або з заробітків від своєї праці, або від 
свого промислу» створює цінність, більшу, ніж потрібно 
витратити. Ключовою категорією тут є ціна і цінність. 
Рівноважна ціна між різними пропозиціями і різними попитами 
формує справедливу вартість обміну і поточну ціну. На 
переконання А.Р.Ж. Тюрго конкуренція в землеробстві 
встановлює поточну ціну оренди, виходячи з родючості землі і 
ціни продукції, яка на ній виробляється [64, с. 611]. 
Характеризуючи категорію цінності у своїй праці «Цінності і 
гроші», вчений дійшов до висновку, що річ має цінність у 
випадку, якщо їй притаманна якість, яка робить таку цінність 
придатною до вжитку. 
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Значний інтерес для нас представляє позиція А.Р.Ж. Тюрго 
щодо мотивів утворення громадських об’єднань. У своїй праці 
«Утворення фондів» вчений наголошує на тому, що громадяни 
мають права, які захищаються законами суспільства. Для 
реалізації цих прав громадяни утворюють об’єднання, «які не 
існують ні самі по собі, ні для самих себе; вони… створені для 
суспільства і повинні припиняти своє існування, коли перестають 
бути корисними» [64, с. 544]. Для бухгалтерської професії це 
положення звучить буквально: поки існують організації 
бухгалтерів і аудиторів, які відстоюють їхні професійні права, 
доти сама професія затребувана суспільством і приносить йому 
користь у вигляді задоволення інформаційних запитів. 

Проведене вище дослідження дає можливість узагальнити 
погляди основоположників фізіократичної доктрини для 
унаочнення факту становлення аграрного сегменту 
бухгалтерської професії (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 
Становлення аграрного сегменту професії бухгалтера  
під впливом положень фізіократичної доктрини 
Положення фізіократів Значення для професії 

бухгалтера 
Ф. Кене 

- статус суб’єктів обліку (писарі, 
фінансисти); 
- ідентифікація та оцінка об’єктів обліку; 
- складання податкової та статистичної 
звітності 

– функції та професійна етика 
бухгалтера; 
– нормативно-правове 
регулювання організації 
галузевого обліку і звітності 

П.С. Дюпон, А.Р.Ж. Тюрго 
- статус податківців; 
- форми організації бухгалтерського 
обліку; 
- класифікація об’єктів обліку та 
визначення справедливої вартості; 
- формування професійних організацій 

- // - 
– професійні об’єднання 

Джерело: узагальнено автором. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Вивчення здобутків представників світової та вітчизняної 

наукових шкіл фізичної економії є одним з пріоритетних 
напрямків фундаментальних досліджень відділу методології 
обліку та аудиту Національного наукового центру «Інститут 
аграрної економіки» для обґрунтування і розробки теоретико-
методологічних засад розвитку бухгалтерского обліку в аграрній 
галузі на засадах фізико-економічного вчення. 

В даній монографії, як певний підсумок проведених 
досліджень, висвітлено теоретичні засади означених питань, 
оскільки від розробленості теорії залежить подальша практична 
реалізація нових ідей. Доктрина втілюється в життя не тоді, коли 
її усвідомлює і пропагує певне наукове товариство, а тоді, коли 
вона поширюється за межі наукового товариства до прикладної 
науки і набуває практичного застосування. Лише за таких умов 
доктрина може слугувати орієнтиром для запровадження 
прикладних речей, певної політики (в даному випадку йдеться 
про облікову політику). Саме з погляду теорії фізичної економії, 
ми сьогодні повинні розглядати вирішення практичних проблем 
розвитку бухгалтерського обліку в аграрній галузі.  

Витоками фізичної економії як теоретичної платформи 
аграрного сегменту теорії бухгалтерського обліку на сучасному 
етапі є вчення Франсуа Кене, який формулював ідеальну модель 
економіки – знамениту «Економічну таблицю».  

Фізіократи вперше сформулювали предмет економічної 
науки, визначивши його як «науку, яка вивчає предмет 
походження абсолютного багатства». Стверджувати, що Ф. Кене 
вбачав походження багатства тільки в землеробстві, з природних 
факторів – не зовсім вірно. Він стверджував, що абсолютна 
додана вартість формується якраз у відновлювальних сферах 
економіки, які дають відновлення енергії, – а це різні речі. Ці ідеї 
(філософські, економічні) тісно переплітаються з вченням 
В. Вернадського, який не раз зазначав, що вчення фізіократів про 
абсолютну додану вартість, про формування багатства і про 
вимір цінності – не зрозуміли. Навіть сьогодні фізико-економічні 
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ідеї залишаються не зовсім зрозумілими для більшості наукового 
співтовариства, не кажучи вже про політикум та інші еліти 
суспільства. Причиною цього є неусвідомлення цінності й 
важливості аграрної галузі, яка відновлює енергію на Землі. 
Завдання науки – розвивати ідеї фізіократів та їх послідовників, 
формуючи на основі них доктрини і концепції бухгалтерського 
обліку, економічної політики в аграрній галузі.  

Основною ідеєю фізіократичної доктрини є те, що сутність 
цінностей належить наповнити новим змістом: живе зробити 
мірилом неживого, а не навпаки. Притаманні монетарному 
підходу функції слід підпорядкувати обслуговуванню аграрного 
сектору. Вкладання коштів в аграрну сферу можна і треба 
збільшувати, не спричиняючи інфляції. При цьому незамінним 
компонентом вдалої реалізації політики сталого розвитку та 
ноосферизації суспільства є саме фізіократична доктрина 
розвитку бухгалтерського обліку.  

Ми інколи недооцінюємо бухгалтерський облік як 
спеціалізацію в економічній науці. Економісти користуються 
працею бухгалтерів, бо вони продукують цифри, а юридичні 
особи спілкуються між собою мовою цифр. Бухгалтерський облік 
– це є мова бізнесу. Фізіократична «мекка» бухгалтерів якраз в 
оцінці активів – від оцінки бухгалтера залежить сприйняття тієї 
чи іншої цінності. Сьогодні методологія оцінки активів в 
бухгалтерському обліку знаходиться на етапі переосмислення. 
Після фінансових потрясінь, починаючи з краху Enron 
Corporation, людство мало б зробити відповідні висновки. Але 
з’явився Facebook. Поглянемо на оцінку активів Facebook, який 
має більшу капіталізацію, ніж капіталізація Газпрому із 
родовищами газу, трубопроводами, будівлями тощо. Оцінка 
цінностей не змінилася. І це все вирішується в бухгалтерському 
обліку, в методології оцінки активів через застосування 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Величезний 
вплив на них мають транснаціональні корпорації, які фінансово 
підтримують розробку стандартів, методологію, яка вигідна для 
них. Аграрний сектор в усьому світі не має такого лобі 
(міжнародного лобі), щоб оцінювати активи аграрного сектору 



210 

по-іншому. Ось чому в теорії бухгалтерського обліку 
фізіократична доктрина розвитку методології оцінки має 
величезне значення.  

В історичному аспекті представники наукової школи 
фізичної економії першими обґрунтували необхідність побудови 
системного обліку суспільного використання земель 
сільськогосподарського призначення. Однак, протягом довгого 
періоду відсутність бачення вченими і практиками зв’язку 
фізіократичних ідей з обліковою методологією не сприяла 
розвитку бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення. Сьогодні ж побудова бухгалтерського обліку 
земель сільськогосподарського призначення на фізіократичних 
засадах дозволить здійснювати контроль їх раціонального 
використання та запобігати зниженню їх природної родючості.  

В умовах глобалізації економічних відносин розвиток 
методології бухгалтерського обліку в інтересах 
інституціональних груп, що керуються маржиналістичними 
теоріями, призвів до суттєвого заниження вартості земель та 
побудови їх фрагментарного обліку. На практиці відсутні підходи 
до розбудови методології обліку земель сільськогосподарського 
призначення як особливого біологічного середовища, що за 
своєю суттю не відповідає вимогам концепції сталого розвитку. 
Розробниками бухгалтерських стандартів ігноруються об’єктивні 
фактори, які впливають на побудову методологічних засад 
бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення, зокрема специфічні ознаки землі, земельне 
законодавство, завдання, які ставлять користувачі облікової 
інформації, та інші.  

Вирішення проблем асиметрії в оцінці земель 
сільськогосподарського призначення та дисбалансів у методології 
їх обліку можливе в межах застосування інституціонального 
підходу, що передбачає запровадження відповідного галузевого 
стандарту, розширення кола суб’єктів методологічного впливу на 
розвиток такого обліку. Дані заходи дадуть змогу адекватно 
відобразити землі сільськогосподарського призначення як 
складову абсолютного капіталу людства у фінансовій звітності з 
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урахуванням інтересів різних інституційних груп та соціально-
економічного розвитку країни. 

Однією з найважливіших методологічних проблем 
сучасного бухгалтерського обліку є питання розкриття цінності 
біоенергетичних активів у звітності суб’єктів господарювання. 

Неопрацьованість всього комплексу проблем методології 
формування бухгалтерської звітності проявляється у двох 
найважливіших аспектах: 

– потребі в розробці методології формування специфічної 
галузевої звітності сільськогосподарських підприємств, з метою 
задоволення всезростаючих інформаційних потреб; 

– відсутності моделі звітності сільськогосподарського 
підприємства, що включала б разом з показниками основних 
форм фінансової звітності інші нефінансові показники 
сільськогосподарської діяльності. 

Тож навіть і з врахуванням вже сформованої потужної бази 
досліджень проблем бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в сільськогосподарських підприємствах, залишається 
потреба у їх продовженні. Проблеми світових фінансових криз, 
вимоги Концепції сталого розвитку ООН ставлять перед наукою 
завдання пошуку та запровадження нової методології та моделей 
побудови обліку та звітності на засадах фізичної економії.  
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