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Оновлення теоретичного підґрунтя облікової науки 
(інституціональна парадигма та теорія 

бухгалтерського обліку) 
 
 
УДК 657.1 

К.В. БЕЗВЕРХИЙ, к.е.н., 
головний бухгалтер, ТОВ «Нью-Паріс», м. Київ 

 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ОБЛІК ЯК ГЕНЕРАТОР ОБЛІКОВО-
ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ  

НА МАКРОРІВНІ 
 

Сучасний розвиток соціально-економічних відносин 
характеризується значним попитом на інформацію для 
управління, в забезпеченні якого провідну роль займає 
бухгалтерський облік. Оскільки інформаційні запити 
користувачів такої інформації постійно змінюються, потребують 
поглиблення, бухгалтерський облік постійно перебуває в русі, а 
тому не має свого сформованого методологічного апарату. 
Виходячи на новий рівень економічного розвитку суспільства 
бухгалтерський облік виступає генератором обліково-звітної 
інформації для потреб управління діяльністю підприємств не 
тільки на мікрорівні, але й на макрорівні. Отже, питання обліку 
як генератора обліково-звітної інформації для потреб управління 
діяльністю підприємств на макрорівні в умовах сьогодення 
набуває особливої актуальності. 

Як зазначає провідний вітчизняний вчений-економіст 
Н. Малюга: «В історичному плані оформлення принципів і 
техніки мікро- і макрообліку в самостійні сформовані теорії 
суттєво різняться. Якщо у другій половині ХІХ ст. зусиллями 
вчених різник країн сформовано декілька теорій бухгалтерського 
обліку на мікрорівні, то на макрорівні відповідні теоретичні 
побудови  мали місце значно пізніше – лише в середині ХХ ст., 
коли зусиллями англійця Р. Стоуна був створений новий напрям 
– національне рахівництво» [1, c. 348]. Видатний російський 
вчений Я. Соколов зазначав, що макрооблік мало цікавить 
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бухгалтерів. Це сфера інтересів статистів і державних чиновників 
дуже високого рангу, потенційних закордонних інвесторів, 
думаючих про вкладення капіталу [2, c. 21]. 

Провідні російські вчені-економісти Я. Соколов та 
В. Соколов визначали, що макрорівень бухгалтерського обліку 
представлений національним рахівництвом, яке, по суті, є 
частиною економічної статистики, проте використовує принцип 
подвійного запису для підрахунку показників економічного 
розвитку країни (валовий національний продукт, національний 
дохід, платіжні і торгові баланси тощо) [3, c. 21]. Таким чином, 
вищевказані вчені розглядали макрорівень як облік 
функціонування господарства країни, в рамках якого формуються 
дані про результати його діяльності. Вітчизняний вчений-
економіст Н. Малюга вказує, що в облікових системах, 
орієнтованих на макрорівень, основним завданням обліку є не 
представлення інформації, а забезпечення збереженості майна та 
захист його від розкрадання. Методам обліку властивий 
консервативний характер, що призводить до зниження оцінки 
майна і прибутку підприємства [1, c. 350]. 

Система національних рахунків (надалі – СНС) – комплекс 
балансових таблиць у формі бухгалтерських рахунків (принципу 
подвійного запису), а отже, взаємопов’язаних розрахунків, що 
характеризують кругообіг товарів і доходів між суб’єктами 
економічної діяльності у процесі безпосереднього виробництва, 
обміну, розподілу і кінцевого використання в межах національної 
економіки і створюється для обґрунтування економічної політики 
держави, планування та економічного прогнозування народного 
господарства, зв’язку теорії з практикою [4, c. 371]. 

Спроби розробити СНР вперше були зроблені в XVII віці 
В. Петті й Г. Кінгом в Англії і П. Буагільбером і маршалом 
С. Вобаном у Франції [5, c. 170]. Засновником СНР був Ф. Кене, 
який розкрив сутність методу у праці «Економічна таблиця» [6]. 
Після першої світової війни новаторська розробка по 
розрахункам національного доходу була проведена С. Кузнецом 
та К. Кларком [5, c. 170]. Однією з досконалих СНР була 
французька система, розроблена у 1938 р., удосконаленим 
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варіантом якої стала розширена система національного 
рахівництва, видана в 1976 році. Її особливістю є масове 
використання бухгалтерських даних фірм і компаній та їх 
щорічне обстеження з урахуванням національної специфіки [4, 
c. 371]. Р. Стоун був нагороджений в 1984 р. премією пам’яті 
Альфреда Нобеля з економіки «за фундаментальний внесок у 
розробку системи національних рахунків й істотне 
удосконалення основ емпіричного економічного аналізу» [5, 
c. 174]. Він присвятив свою роботу національним рахункам – 
галузі статистики, яка має безпосереднє відношення до 
бухгалтерського обліку. Внесок Р. Стоуна в розробку методів 
підрахунку національного доходу базується на єдиній 
теоретичній концепції взаємозалежності між обчисленням 
розміром національного випуску продукції в будь-якому році та 
певним рівнем добробуту, характерним до цього обсягу. Вчений 
розглядав зв’язок між добробутом і доходом, при розв’язанні 
таких суперечливих питань, як внесок в дохід видів діяльності, 
що перебувають за межами ринків, та зміну обсягу випуску різної 
продукції, яка ще не отримала вартісної оцінки. Р. Стоун вніс 
також уточнення в загальні уявлення про валовий та чистий 
продукт країни, розробивши методи їх підрахунку [5, c. 168-175]. 
Тому, як зазначає Л. Чижевська, розуміючи національні рахунки 
як результат збору, інформації, попередньо накопиченої на 
рахунках бухгалтерського обліку підприємств, методологія 
бухгалтерського обліку повинна сприяти зростанню 
національного багатства. Ми погоджуємося з думкою В. Травіна, 
що однією з властивостей бухгалтерського обліку є його 
адаптивність до вимог макроекономічного управління, яка 
створює передумови для гармонізації облікових систем на мікро- 
та макрорівнях [7, c. 9]. Провідний вітчизняний вчений-економіст 
Н. Малюга зазначає, що систему національних рахунків 
називають балансовим методом дослідження економічних 
процесів та їх результатів. Усі показники рахунків і балансових 
таблиць будуються, виходячи із загальних правил оцінки та 
обліку [1, c. 356]. 
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Рис. 1. Бухгалтерський облік в Україні на макрорівні 

Рахунки на мікрорівні – це один із способів групування та 
обліку однорідних за змістом активів, джерел їх утворення в 
грошовій оцінці на певну дату. Таку ж саму функцію рахунки 
виконують на макрорівні. Вся СНР є сукупністю за економічним 
змістом господарських операцій та процесів. Формування 
рахунків та занесення на них інформації відбувається за 
допомогою подвійного запису. Принцип подвійного запису 
використовується як в бухгалтерському обліку, так і в СНР. Не 
погоджуємося з думкою вітчизняних авторів В. Бондарчук та 
М. Шигун, які вказують, що на макрорівні балансу як такого 
немає [8, c. 101]. Так, у Методичних положеннях щодо складання 
балансів активів і пасивів, затверджених наказом Державного 
комітету статистики України «Про затвердження Методологічних 
положень щодо складання балансів активів і пасивів» від 
10.12.2010 р. № 504 наводяться звіти: 1) баланс активів і пасивів; 
2) баланс нефінансових активів: а) баланс основного капіталу; б) 
баланс матеріальних оборотних коштів; 3) баланс фінансових 
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активів: баланс фінансових активів і пасивів для національної 
економіки та іншого світу та баланс чистих фінансових 
активів [9]. 

Встановлено, що сучасна СНР являє собою систему макро, 
мезо і мікроекономічних показників, розрахованих за єдиною 
методологією, що складаються з підсистем, кожна з яких 
дозволяє характеризувати економіку країни в тому чи іншому 
аспекті. Генерування обліково-звітної інформації в системі 
бухгалтерського обліку на макрорівні наведено на рисунку. 

Проведене дослідження дало змогу ідентифікувати 
обліково-звітну інформацію системи бухгалтерського обліку для 
потреб управління на макрорівні. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ ФИНАНСОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД И ВЛИЯНИЕ 
НА КРИТЕРИИ АУДИТА 

 
До сентября 2010 года концепцию МСФО определяли 

Принципы подготовки и представления финансовой отчетности1 
(Принципы). Согласно Принципам целью финансовой отчетности 
являлось «представление информации о финансовом положении, 
результатах деятельности и изменениях в финансовом положении 
компании, которая будет полезна широкому кругу пользователей 
при принятии экономических решений» (п. 12 Принципов). 
Данная Принципами формулировка цели финансовой отчетности 
с некоторыми изменениями легла в основу МСФО 1 
«Представление финансовой отчетности», п. 9 которого 
определяет, что «целью финансовой отчетности является 
представление информации о финансовом положении, 
финансовых результатах и движении денежных средств 
предприятия, которая будет полезна широкому кругу 
пользователей при принятии ими экономических решений». 

Таким образом, в соответствии с Принципами и МСФО 1 
основным критерием подготовки и представления информации в 

                                                
1 Впервые Принципы были приняты Комитетом по Международным 
стандартам бухгалтерского учета в июле 1989 года, а в 2001 году приняты 
Советом по Международным стандартам бухгалтерского учета. 
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финансовой отчетности является ее полезность с точки зрения 
заинтересованных пользователей. Такая постановка цели 
финансовой отчетности и требования, определенные 
Принципами для ее достижения, сформировали фактически 
концепцию полезности финансовой информации. 

Основные положения концепции полезности, изложенной в 
Принципах 2001 года, сводились к тому, что финансовая 
информация может быть полезной для заинтересованных в ней 
пользователей только в том случае, если она будет 
соответствовать четырем основным качественным 
характеристикам: уместности и надежности, а также сравнимости 
и понятности. Уместность и надежность характеризуют качество 
содержания финансовой информации, а сравнимость и 
понятность – качество ее представления в финансовой 
отчетности.  

Полезность как основной критерий подготовки и 
представления финансовой информации, в свою очередь, 
является критерием качества финансовой информации, и, 
представляет ее практическую ценность, пригодность для оценки 
и прогноза движения денежных потоков предприятия и принятия 
пользователями финансовой отчетности соответствующих 
экономических решений. Так, каждого пользователя финансовой 
информации интересует ее полезность с точки зрения 
возможности с наименьшими усилиями при ее помощи 
достигнуть определенных целей. Поэтому для пользователя 
финансовая информация тем качественнее, чем в большей 
степени она приближает решение соответствующей задачи. На 
основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
концепция полезности определяет качество финансовой 
информации, которое заключается в степени, с которой 
совокупность ее качественных характеристик обеспечивает 
полезность информации, необходимой заинтересованным 
пользователям.  

Нововведения в концепцию МСФО в части цели и 
качественных характеристик финансовой информации 
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обусловили пересмотр концепции полезности финансовой 
информации. 

В рамках Проекта по пересмотру концепции МСФО2, в 
сентябре 2010 года Советом по МСФО был принят переходный 
документ «Концептуальные Принципы финансовой отчетности» 
(2010), в который вошли: 

1) выводы, полученные в фазе А Проекта по пересмотру 
концептуальных принципов (раздел 1 «Цели финансовой 
отчетности общего назначения» и раздел 3 «Качественные 
характеристики полезной финансовой информации»); 

2) положения Принципов подготовки и представления 
финансовой отчетности (1989) (раздел 4 «Принципы 1989: 
действующие положения») в части основополагающих 
допущений, определения, признания и базисов оценки элементов 
финансовой отчетности, концепций капитала и поддержания 
капитала. 

Концепция полезности претерпела принципиальные 
изменения. Целью финансовой отчетности общего назначения в 
соответствии с Концептуальными Принципами 2010 года 
является «представление финансовой информации об 
отчитывающемся предприятии, полезной для существующих и 
потенциальных инвесторов, заимодавцев и других кредиторов в 
принятии ими решений о выделении ресурсов для предприятия» 
(ОВ 2).  

                                                
2 В 2004 году Советом по МСФО была начата работа по адаптации Принципов 
подготовки и представления финансовой отчетности (Принципы) к 
современным экономическим условиям, которая заключалась в 
последовательном пересмотре всех концептуальных положений МСФО. 
Первоначально Проект по пересмотру Принципов был разделен на восемь фаз 
(A-H). После опубликования в 2010 году результатов работы, полученных в 
фазе А, предметом которой выступили цели и качественные характеристики 
финансовой отчетности, Проект был приостановлен и вновь возобновлен в 
сентябре 2012 года. Однако теперь Советом по МСФО предполагается 
реализовать не поэтапный подход к пересмотру концептуальных принципов, а 
подход «большого взрыва» с окончательным завершением этой работы в 2015 
году [Paper Staff, September 2012]. 
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Рис. 1. Концепция полезности финансовой информации для 
пользователей финансовой отчетности в соответствии с 
Концептуальными принципами МСФО (2010 года) 
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пользователей в получении информации, пригодной для оценки 
настоящих и прогнозирования будущих денежных потоков. 

Полезность финансовой информации повышается, если она 
сравнима, поддается проверке, своевременна и понятна (рис. 1).  

Основной тезис концепции полезности: информация 
должна быть верно и уместно представлена в финансовой 
отчетности, для того чтобы быть полезной пользователям при 
принятии экономических решений. Верная, но неуместная или 
уместная, но неверно представленная в финансовой отчетности 
информация не может обеспечить пользователям основу для 
принятия правильных и эффективных экономических решений. 
Показательно, что определение верности и уместности 
представления в качестве основных критериев полезности 
финансовой информации позволяет выделить необходимый 
уровень качества финансовой информации как соответствие 
стандартам и нормам  (верность представления), так и 
достаточный уровень ее качества при соответствии 
представленной в финансовой отчетности информации 
потребностям пользователей, заинтересованных в деятельности 
предприятия (уместность представления).  

Немаловажное значение для обеспечения полезности 
финансовой информации имеет определение Концептуальными 
Принципами 2010 года основной группы пользователей 
финансовой отчетности – это инвесторы, заимодавцы и другие 
кредиторы. Можно объяснить это нововведение, тем что именно 
эта объединенная группа пользователей (инвесторы и кредиторы) 
имеет прямой финансовый интерес и принимает решения о 
финансировании предприятия, основываясь преимущественно на 
данных финансовой отчетности. Концептуальными Принципами 
отмечается, что информационные потребности всех 
пользователей, заинтересованных в деятельности предприятия не 
могут быть удовлетворены, однако, представление информации, 
которая соответствует потребностям основной группы 
пользователей, будет соответствовать потребностям в 
информации и всех остальных групп пользователей. Поэтому в 
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соответствии с новой концепцией, МСФО позиционируются как 
ориентированные на инвесторов.  

Характер решений, принимаемых основными 
пользователями финансовой информации, зависит от их 
ожиданий относительно вложенных в предприятие инвестиций. 
Принятие инвесторами (кредиторами) решения об 
инвестировании средств в предприятие (кредитовании 
предприятия), зависит от оценки ими величины, времени и 
неопределенности будущих чистых притоков денежных средств 
на предприятие. Оценка настоящих и будущих чистых притоков 
денежных средств производится на основе финансовой 
информации, формируемой предприятием, в частности, 
информации об имеющихся у предприятия экономических 
ресурсах и требованиях, изменениях в их состоянии, и 
информации об эффективности управления менеджерами такими 
экономическими ресурсами и требованиями. Обеспечение 
предприятием установленных Концептуальными Принципами 
качественных характеристик финансовой информации позволит 
пользователям определиться с выбором наиболее полезного для 
них типа финансовой информации.  

Полезной, таким образом, считается та финансовая 
информация, которая предоставляет пользователям отчетности 
возможность оценить, на текущий момент времени и в 
обозримом будущем, способность предприятия генерировать 
денежные потоки по величине и срокам с учетом степени 
имеющейся неопределенности, и принятии решений о 
финансировании его деятельности. Такие решения принимаются 
преимущественно о том, покупать, продавать или держать акции 
или долговые инструменты, предоставлять или урегулировать 
кредиты или займы. 

Принципы 2001 года определяли надежность, наряду с 
уместностью финансовой информации как приоритетную 
качественную характеристику. Однако, концепция полезности 
2010 года, упраздняя требование надежности финансовой 
информации, тем самым устраняет неопределенность ее 
толкования. 
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В общем смысле, надежность финансовой информации это 
такая ее качественная характеристика, которая означает, что 
пользователи могут полагаться на нее при принятии 
экономических решений, будучи уверенными в отсутствии в ней 
ошибок. 

В контексте концепции полезности финансовой 
информации, надежность можно трактовать по-разному, в 
зависимости от того, какой смысл несет в себе категория 
полезности. Полезность характеризуется возможностью 
использования информации, ее нужностью, пригодностью и 
необходимостью для пользователей финансовой отчетности. 
Полезность определяется форматом представления, а также 
содержанием представленной информации. В зависимости от 
восприятия полезности информации, представленной в 
финансовой отчетности ее можно рассматривать в двух 
ипостасях: 

1) полезность априори, выражающуюся тезисом 
«финансовая отчетности является полезной, так как она является 
основным источником информации для анализа и оценки 
будущих денежных потоков предприятия». В этом случае 
надежность следует расценивать как самостоятельный критерий 
качества финансовой информации наряду с полезностью этой 
информации;  

2)  полезность апостериори, выражающуюся тезисом 
«финансовая отчетность является полезной для пользователей, 
так как в ней не содержится существенных искажений». В этом 
случае надежность следует воспринимать как критерий 
полезности. 

И в том, и в другом случае, надежность финансовой 
информации обеспечивает качество принимаемых 
пользователями финансовой отчетности экономических решений, 
в то время как полезность в первом случае (априори) не может 
обеспечить качество принимаемых пользователями на основе 
финансовой информации решений, а во втором случае 
(апостериори), полезность, при обеспечении надежности 
финансовой информации, обеспечивает такое качество. Здесь 
возникает другой вопрос, касающийся того, должны ли аудиторы 



 24

оценивать полезность финансовой информации как основного 
критерия подготовки и представления финансовой отчетности. 
По всей видимости, это не только представляется практически 
возможным, но и является необходимым.  

Базовые качественные характеристики финансовой 
информации, установленные Концептуальными Принципами, 
позволяют идентифицировать критерии оценки качества 
финансовой отчетности и оценить полезность представленной 
информации в контексте различных доктрин: «справедливого 
представления» (true and fair view) и «достоверного и 
справедливого взгляда» (fair presentation). По нашему мнению, 
вне зависимости от того, в соответствии с какой из доктрин 
подготавливается финансовая отчетность, аудитор должен 
выразить мнение о верности и уместности представления 
информации в финансовой отчетности.  

Так, с точки зрения уместности и финансовых интересов 
основной группы пользователей в деятельности 
отчитывающегося предприятия имеет место следующая 
ситуация. Инвесторы, заимодавцы и другие кредиторы, 
информационные потребности которой в приоритетном порядке 
учитываются при раскрытии информации в финансовой 
отчетности, имеют возможность оказывать влияние на решения, 
принимаемые менеджерами предприятия, как позитивного, так и 
негативного характера. В свою очередь, менеджеры предприятия 
имеют возможность позитивно или негативно влиять на решения, 
принимаемые инвесторами, заимодавцами, кредиторами и 
другими поставщиками капитала. Это подчеркивает особую 
важность определения уместности представления информации в 
финансовой отчетности в качестве основного критерия аудита. 
Для снижения вероятности взаимного негативного влияния на 
решения поставщиков капитала и менеджеров отчитывающего 
предприятия, соблюдение требования уместности должно быть 
оценено аудитором. По критерию уместности аудитор должен 
дать оценку того, доведена ли до пользователей вся важная 
информация; правильно ли акцентирована информация в 
финансовой отчетности, обладает ли информация 
прогностической и подтверждающей ценностью. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Власний капітал являє собою центральну категорію в 

економіці кожної країни, у тому числі кожного підприємства. 
Питання про економічну природу поняття «власний капітал» 
завжди вважалося найбільш складним та дискусійним, тому воно 
перебувало в полі зору представників різних напрямів і шкіл в 
економічній теорії. В залежності від рівня економічного розвитку 
суспільства, науковці по-різному трактували поняття «власний 
капітал», але й досі його теорія є незавершеною.  

Перша згадка про власний капітал, як об’єкта обліку, 
з’явилася в Італії ще в 1491 році. На той час під власним 
капіталом розуміли особисті засоби власника, які він мав у 
своєму користуванні, вкладав у підприємство та отримав в 
процесі підприємницької діяльності їх збільшення. Для 
відображення інформації про власний капітал створювався 
відповідний рахунок, який називали «капітал». За його дебетом 
відображалися активи підприємства, а кредитом – джерела їх 
створення, тобто пасиви. Цей рахунок разом з результатними 
рахунками використовували також для визначення прибутків і 
збитків підприємства. 

Із часом сутність власного капіталу змінювалася, проте не 
суттєво. Залежно від ступеня розвитку суспільства, вимог 
законодавства та організаційно-правової форми підприємства 
представники економічної думки вкладали в поняття «власний 
капітал» своє значення та сутність. Під власним капіталом 
розуміли: 

• вартість, що створює додаткову вартість;  
• весь нагромаджений запас засобів для виробництва 

матеріальних благ і досягнення тих переваг, які, як правило, 
вважаються частиною доходу;  



 26

• засоби, як грошові, так і майнові, на які відкривається 
торговельне чи промислове підприємство;  

• ресурси та блага, які виробляються та розподіляються в 
державі для задоволення потреб суспільства;  

• сума цінностей вкладених у підприємство з метою 
отримання прибутку та багато інших. 

Сьогодні категорія поняття «власний капітал» 
характеризується кількома десятками термінів висловлених 
вітчизняними вченими, які під власним капіталом розуміють 
наступне:  

Шатило Н.В. вважає, що власний капітал – це власні 
джерела підприємства, які без визначення строку повернення 
внесені засновниками або залишені ними на підприємстві з 
оподатковуваного прибутку. 

Професор Ф.Ф. Бутинець зазначає, що власний капітал – це 
загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на 
правах власності і використовуються ним для формування його 
активів. 

На думку В.С. Левина, власний капітал підприємства 
складається з вкладеного капіталу незалежно від джерел його 
отримання та накопичуваного прибутку. 

Голов С.Ф., Єфименко В.І. схиляються до думки, що 
власний капітал корпорації формується акціями, тобто коштами 
інвесторів (власників) в обмін на реалізовані ним акції. 

Чебанова Н.В. й Василенко Ю.А. дають наступне 
визначення власному капіталу – власні джерела фінансування 
підприємства, які без зазначення строку повернення внесені його 
засновниками (учасниками), або суми реінвестованого чистого 
прибутку, нагромаджені протягом строку існування 
підприємства, а також дарчий капітал.  

Варто також відзначити внесок Сопко В.В. у теоретичні 
основи категорії «власний капітал», яка в своїй монографії 
запропонувала виділити три підходи до визначення поняття 
власний капітал, а саме: бухгалтерський підхід, правовий та 
економічний. Дані підходи визначають власний капітал 
відповідно до зазначених вище наук. 
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Інші визначення зводиться до тлумачення власного 
капіталу, як активів за вирахувань зобов’язань (Азрилиян А.Н., 
Хом’як Р.Л., Борисов А.Б., Мочерний С.В., Кутер М.І., 
Райзберг Б.А.), або умовне зобов’язання перед власником 
(Андрєєв С., Блатов Н.). 

Проте всі вони, незважаючи на різноманітність поглядів 
щодо даного поняття, єдині в думці про те, що власний капітал є 
основою самостійності та незалежності будь-якого підприємства. 
Чим вища частка власного капіталу в загальній вартості активів 
підприємства, тим надійніше фінансове становище і менший 
ризик банкрутства.  

Вважаємо, що кожне з наведених вище поглядів 
представників економічної думки не можна назвати правильними 
чи неправильними, оскільки кожен дослідник адаптував зміст 
поняття капітал під вирішення конкретної проблеми чи завдання 
у різні економічні умови та періоди часу. З цього приводу Лутца 
Крушвіца висловив думку про те, що немає неправильного чи 
правильного визначення поняття. Терміни можна створювати, 
лише враховуючи наші цілі. 

Відсутність чіткого й однозначного трактування поняття 
«власний капітал» та різноманітність поглядів на його 
економічну природу та в сучасній науковій літературі зумовлює 
появу проблем при веденні бухгалтерського обліку та складанні 
фінансової звітності. Адже від змісту, що вкладається в цей 
показник, будуть змінюватися сформовані управлінські рішення 
власниками та керівниками, а також висновки експертів та 
аналітиків. Переконані в тому, що існування єдиного 
загальноприйнятого трактування (визначення) категорії власний 
капітал дасть можливість отримувати прозору та достовірну 
інформацію і відповідно правильно приймати управлінські та 
інвестиційні рішення.  

Отже узагальнення та уточнення даної категорії є 
важливим завданням при адаптуванні сучасної економіки до 
ринкових відносин та вирішення вище вказаних проблем. 
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МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПОБУДОВИ ОБЛІКУ 

ВИТРАТ ПЕРІОДУ 
 

Визнання витрат періоду та відображення їх у 
бухгалтерському обліку базується на чітко визначених правилах 
–  принципах бухгалтерського обліку [1]. Даними принципами 
слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації 
господарських операцій, а також при відображенні результатів 
діяльності суб’єкта господарювання у його фінансовій звітності. 
Зокрема, до складу витрат періоду входять принципи: обачності; 
повного висвітлення; автономності; послідовності; 
безперервності; нарахування та відповідності доходів і витрат; 
превалювання сутності над формою; історичної (фактичної) 
собівартості; єдиного грошового вимірника; періодичності.  

Зазначені принципи є фундаментальною складовою 
методології бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності, тим самим формуючи базу для створення єдиних 
правил ведення обліку. Доцільно зауважити, що саме на основі 
вище наведених принципів були розроблені й національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

Досліджуючи питання організації обліково-аналітичного 
забезпечення управління витратами періоду нами встановлено, 
що з усіх принципів, найвагоміший вплив на визнання та 
відображення витрат в обліку підприємства, втілює принцип 
нарахування та відповідності доходів і витрат.  

З метою вивчення впливу даного принципу на облік витрат 
періоду, умовно розділимо його на дві частини: нарахування 
витрат та відповідності доходів і витрат.  

Економічна сутність першої частини – принципу 
нарахування, розкривається у тому, що витрати відображають в 
обліку безпосередньо у момент виникнення, незалежно від 
терміну їх погашення. Прикладом дії зазначеного принципу на 
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формування інформації про витрати періоду в обліку та звітності 
є витрати на проведення передноворічної рекламної компанії 
торговельного підприємства, що проводиться у кінці звітного 
року. Розрахунок же з підприємством, яке займатиметься 
проведенням акційних заходів, відбудеться у наступному 
звітному періоді. 

Згідно вимог П(С)БО 16 «Витрати» [2] ці витрати, на 
підставі первинних документів, відносяться до складу збутових 
витрат, а, відповідно до Інструкції про застосування плану 
рахунків [3], в обліку будуть відображені на рахунку 93 «Витрати 
на збут» (за умови використання 9-го класу рахунків). З метою 
визначення фінансових результатів, у кінці звітного періоду всі 
витрати, що акумулювались на зазначеному рахунку підлягають 
списанню на рахунок 79 «Фінансові результати».  

Враховуючи вимоги принципу нарахування, витрати на 
проведення рекламної програми у обліку будуть відображені 
безпосередньо у момент їх виникнення, незалежно від дати їх 
погашення, а отже матимуть прямий вплив на визначення 
фінансових результатів в період їх відображення в обліку. Також 
варто зауважити, що фінансова звітність, складена з урахуванням 
принципу нарахування, формує інформацію не тільки про 
витрати, що вже понесені, але й про ті витрати, погашення яких 
буде здійснене в майбутньому.  

Другою особливістю зазначеного принципу є вимога 
відповідності витрат і доходів. Суть її проявляється у 
співставленні отриманих доходів з витратами, які були здійсненні 
для їх отримання. Із витратами, які є складовою собівартості 
реалізації продукції (товарів, робіт чи послуг) усе зрозуміло – 
вони здійснені з метою отримання доходу. А от щодо 
взаємозв’язку невиробничих операційних витрат із отриманим 
доходом виникає питання: «Як можливо пов’язати 
адміністративні чи збутові витрати із доходами підприємства?».  

Прикладом дії принципу відповідності на відображення 
витрат періоду в обліку є наступна ситуація. З метою 
раціональної організації руху та управління фінансовими 
потоками підприємство звернулось за консультацією до відомої 
консалтингової компанії. За результати проведеного моніторингу 
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діяльності підприємства компанія виконавець розробила 
індивідуальні практичні рекомендації щодо покращення 
фінансового становища. Можливо, що в подальшому, при 
застосуванні запропонованих рекомендацій,  підприємству 
вдасться покращити своє матеріальне становище та збільшити 
свій дохід. Проте, витрати на оплату фінансових консультацій 
необхідно нарахувати та відобразити в обліку заздалегідь.  

Згідно з Інструкцією про застосування плану рахунків 
бухгалтерського обліку витрати такого характеру необхідно 
обліковувати на активному рахунку 92 «Адміністративні 
витрати», сальдо якого в кінці періоду закривається на рахунок 
79 «Фінансові результати» [3]. Стає зрозуміло, що здійснені 
витрати зменшать фінансовий результат вже в поточному періоді, 
тим самим не маючи зв’язку, а ні із отриманими доходами цього 
періоду, а ні із можливими доходами, які підприємство зможе 
отримати від реалізації отриманих рекомендації консалтингової 
компанії в майбутньому. Тобто, враховуючи вимоги принципу 
відповідності зазначені витрати можна пов’язати лише із 
періодом  в якому вони були відображені в обліку. 

Методологічні засади формування інформації про витрати в 
обліку та фінансовій звітності, що визначені П(С)БО 16 
«Витрати» в частині визнання та складу витрат, забороняють 
включати адміністративні витрати, витрати на збут та інші 
операційні витрати до собівартості реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), а неможливість визначення взаємозв’язку цих 
витрат із отриманими доходами підприємства, зумовлює 
відображення їх у тому періоді, коли вони виникли [2]. 
Враховуючи вище наведене, на наш погляд, виникає необхідність 
об’єднання таких витрат в окремий об’єкт обліку - «витрати 
періоду». Завдяки цьому виникає можливість дослідження 
адміністративних, збутових та інших витрат операційної 
діяльності, як одного із важелів впливу на визначення фінансових 
результатів діяльності підприємства. 
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В сучасних умовах все більшими темпами зростає значення 

інформації в різних сферах життя суспільства, в т.ч. її соціально-
економічної складової. Активне використання засобів обробки й 
передачі інформації, розвиток новітніх технологій, що сприяє 
розробці інноваційних заходів захисту від незаконних посягань 
на інформацію в комп’ютерному середовищі, викликає 
необхідність перегляду міжпредметної компоненти теорій 
інформації й бухгалтерського обліку як головної інформаційної 
системи сучасного суб’єкта господарювання.  

Нові виклики інформаційної економіки вимагають 
адекватних кроків від системи бухгалтерського обліку, реалізація 
яких повною мірою неможлива із застосуванням лише 
традиційної методології, з чого і виникає питання щодо її 
трансформації та необхідності формуванні сучасної теорії, яка б 
базувалась на новітніх досягненнях суспільства, прийнятого зараз 
називати інформаційним. 
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В сучасній філософській науці з приводу природи 
інформації склалися два основні напрями: «атрибутистів», які 
трактують інформацію як властивість усіх матеріальних об’єктів, 
тобто як атрибут матерії, та «функціоналістів», які пов’язують 
інформацію лише з функціонуванням самоорганізованих систем 
[1, с. 13]. 

З середини ХХ ст. – початком четвертої хвилі 
інформаційної революції (попередні були пов’язані з винаходом 
писемності, книгодрукування, електричних засобів зв’язку) – 
інформація із засобу комунікації та знань перетворюється на 
загальнонаукову категорію, яка охоплює обмін даними між 
людьми й електронно-обчислювальними машинами, 
персональними комп’ютерами, винахід яких відкрив нові 
можливості використання інформації. На початкових етапах 
вивчення інформації було пов’язано з технічними проблемами 
зберігання й передачі даних, а також спробою визначення 
інформації на основі зменшення ентропії. На базі цих досліджень 
була створена статистична теорія інформації, яка заклала основи 
кібернетичному підходу (праці Л. Бріллюена, Н. Вінера, 
А. Харкевича, Р. Хартлі, К. Шеннона та ін.). У зв’язку з певною 
обмеженістю підходу до вивчення інформації лише кількісними 
параметрами, практично одночасно почали розвиватися якісні 
теорії інформації, в яких основна увага приділялася змісту 
інформації та її впливу на користувача, – семантична 
(Є.К. Войшвілло, Р. Карнап, Ю.А. Шрейдер) й прагматична 
(Р.Ф. Абдєєв, К.К. Вальтух, Л.І. Тамбовцев, Р.І. Цвилєв та ін.) 
теорії. Представники семантичної теорії проводили аналіз змісту 
інформаційних сигналів. Якість інформаційного сигналу 
визначається, виходячи з кількості альтернатив, які він виключає. 
В прагматичних теоріях інформації головна увага приділялася 
вивченню впливу інформації на поведінку самоорганізуючих 
систем, на зміст цілеспрямованого стану користувачів, які 
отримують повідомлення.  

Ще одним напрямом дослідження прояву інформації в 
соціально-економічній сфері є розвиток теорії 
постіндустріального чи інформаційного суспільства. В теоріях 
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постіндустріалізму (Р.Ф. Абдєєв, Д. Белл, В.Л. Іноземцев, 
Ф. Махлуп, P.M. Нижегородцев, М. Порат, Т. Стоуньєр, 
Е. Тоффлер та ін.) інформація й знання визначаються як базові 
ресурси нового етапу розвитку (в основному через розгляд їх 
соціальних й філософських аспектів), вивчаються технічні й 
технологічні аспекти їх обігу, а також їх вплив на характеристики 
й еволюцію соціально-економічної системи [4, с. 4]. У роботах 
представників неоінституційного напряму в економічній теорії 
(А. Алчіана, К. Ерроу, Р. Капелюшнікова, Р. Коуза) детальному 
розгляду підлягає інформаційна основа трансакційних витрат.  

В рамках неокласичної економічної теорії на особливу 
увагу заслуговують роботи, присвячені вивченню проблем 
інформаційної асиметрії на сучасних ринках (Дж. Акерлофа, 
М. Спенса, Дж. Стіглера, Дж. Стігліца). Зокрема, Дж. Стіглер 
визначав ефективність ринків залежно від кількості інформації, 
доступної агентам певних ринків. Проблема інформаційної 
асиметрії розглядалася Дж. Стігліцом з точки зору поведінки 
«менш поінформованих учасників на ринку страхових послуг». 
Вчений показав, що наявність більш повної інформації у 
покупців страховки та відсутність її у страхових компаній може 
призвести навіть до занепаду даного сегменту ринку. За 
відсутності інформації та існуванні певних труднощів в її 
отриманні страхові компанії намагаються знизити свої ризики 
різноманітними шляхами аж до створення таких умов 
страхування, за яких воно стає невигідним. Іншим напрямом 
поведінки страхових компаній як менш поінформованих 
суб’єктів є створення таких стимулів, які призвели б до розкриття 
інформації покупцями [4, с. 70]. 

В числі перших дослідників економічної природи 
інформації знаходиться А. Харт [5], який розглядав інформацію 
як одну із причин успіху діяльності підприємств, що діють у світі 
фінансів. Він обґрунтував неможливість виробничого циклу без 
постійного надходження нової інформації. Надалі 
Дж. Ф. Нейманом у зв’язку з теорією управління була розвинута 
теорія ігор, яка на сьогодні широко застосовується багатьма 
економічними школами, насамперед, в дослідженні поведінки 
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учасників фондового ринку. Інформація в даній концепції 
виступає в ролі сигнального механізму для визначення більш 
ймовірних дій учасників гри. Також до проблеми ефективного 
функціонування суб’єктів господарювання з позиції їх 
інформаційного забезпечення звертався Ф. Найт, визначивши 
інформацію як величину, обернено пропорційну невизначеності. 
Вчений визначив інформацію як засіб зниження невизначеності й 
ризику. Саме невизначеність як наслідок неповноти інформації 
може сприяти певному монополізму в інформаційній сфері. 

Помітний вплив на зміну підходів до вивчення інформації 
здійснив розвиток не лише теорій інформації, а й становлення 
системних теорій – кібернетики й синергетики. Функціонально-
кібернетичні концепції пропонують розглядати інформацію як 
«властивість певного класу матеріальних систем; ця властивість 
виникає та збагачується в процесі становлення, розвитку цих 
систем, їх взаємодії між собою та із зовнішнім середовищем» [2, 
с. 253]. При цьому дані системи є самоорганізуючими та 
самоуправляючими. Інформація, надходячи до системи, 
переробляється в ній, а потім відбуваються різні відповідні 
процеси, котрі залежать від множини зовнішніх та внутрішніх 
факторів. Кібернетика ґрунтується на принципі зворотного 
зв’язку, відповідно до якого «будь-яке відхилення системи 
коригується пристроєм управління після отримання інформації 
про це відхилення» [3, с. 38].  

Синергетика, на відміну від кібернетики, передбачає не 
підстроювання системи під умови, що змінилися, а поступове 
зародження нових процесів та явищ. Тобто зміни постійно 
накопичуються та спричиняють руйнування старої системи. 
Предметом зацікавленості синергетичних досліджень служать 
загальні закономірності еволюції системи будь-якої природи. 
Відсторонюючись від специфічної природи систем, синергетика 
набуває властивість описувати їх еволюції на інтернаціональній 
мові, встановлюючи свого роду ізоморфізм двох явищ, які 
вивчаються спеціальними засобами двох різних наук, але які 
мають спільну модель, чи, точніше, які зводяться до спільної 
моделі. Знаходження єдності моделі дозволяє синергетиці робити 



 35

досягнення однієї галузі науки доступним розумінню 
представників зовсім іншої, може бути, досить далекої від неї 
галузі науки і переносити результати однієї науки на, як 
здавалося б, чужорідний ґрунт. 

Отже, багатоманіття форм втілення інформації та аспектів 
її впливу на економічну сферу обумовлює множинність напрямів 
дослідження інформації в економіці та складнощі розвитку 
системних і комплексних теорій, враховуючи синергетичний 
вплив інших галузей науки. На сьогодні одним із найбільш 
поширених є підхід до інформації як до комуніційованого знання, 
що дозволяє розглядати її як економічний ресурс. Але статус 
економічного ресурсу передбачає його рідкість (обмеженість). 
Проте ознака рідкості зовсім не характерна інформації по своїй 
суті. Діалектична подвійність інформаційного ресурсу пов’язана з 
тим, що він, з однієї сторони, наявний у надлишку. Це положення 
пояснюється можливістю безмежного тиражування інформації та 
високим ступенем мобільності інформаційних ресурсів. З іншої 
сторони, інформація є обмеженим ресурсом, коли мова йде про її 
стратегічні, комерційні види чи ступені опрацювання тієї чи 
іншої проблеми.  

Проблема нерівномірного розподілу інформації, пошуку 
балансу між забезпеченням доступності до інформації з 
обмеженим доступом до такого блага є однією із найважливіших 
проблем для дослідження. Емпіричний рівень забезпечення 
такого обмеженого доступу до інформації реалізується в 
основному через систему бухгалтерського обліку підприємства. 
При цьому відсутність комплексних досліджень обліково-
аналітичного забезпечення функціонування системи економічних 
відносин в загальній системі безпеки суб’єкта господарювання 
посилює необхідність розробки концептуальних засад 
забезпечення безпеки бухгалтерської інформації в умовах 
застосування автоматизованих засобів обробки інформації, 
зберігання інформації на нетрадиційних носіях, розмежування 
прав доступу до окремих ділянок облікових робіт тощо.  

Таким чином, в умовах активного розвитку інформаційного 
суспільства важливим стає не послаблення дії інституту 
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бухгалтерського обліку, а, навпаки, посилення ролі обліку в 
нових умовах господарювання. Потребує розробка нових 
концептуальних підходів до відображення даних та інформації в 
системі бухгалтерського обліку, спрямованого на випереджаюче 
стратегічне бачення й забезпечення прийнятного рівня 
економічної безпеки підприємства. Ризики й невизначеності, 
якими супроводжується відображення фактів господарського 
життя в сучасному інформаційному суспільстві (починаючи від 
навмисного відображення недостовірної інформації, продаж 
інформації, яка становить комерційну таємницю, браку належної 
компетенції та знань бухгалтерів й закінчуючи відсутністю 
методик відображення нових об’єктів інформаційного 
суспільства) повинні бути максимально враховані й 
спрогнозовані задля забезпечення безпеки підприємства в 
конкурентному бізнес-середовищі. 
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Ринкова економіка із її динамізмом та високим рівнем 

впливу на управління оборотними засобами суб`єктів 
господарювання ставить принципово нові завдання до методики 
оцінки активів підприємств, найбільшу питому вагу в структурі 
яких займають виробничі запаси. Оцінка є одним із найбільш 
універсальних елементів методу бухгалтерського обліку та 
контролю, завдяки чому виробничі запаси у натуральному 
вимірнику легко трансформуються у вартісний вираз. При цьому, 
від особливостей застосування тих чи інших методів оцінки 
запасів прямо залежить величина собівартості, що важливо при 
управлінні оборотними засобами за умов ринкової економіки.  

М.Ф. Огійчук класифікує оцінки за групою ознак: стосовно 
вимірювального об'єкта (індивідуальні і агрегатні); за суб'єктом 
вимірювання (історичні, калькуляційні); за критеріями 
визначення оцінок (об'єктивні, суб'єктивні); за моментом 
визначення оцінок (минулі, сучасні, майбутні); за методами 
розрахунків оцінки (початкова, відновлювальна, реалізаційна, 
рентна) [1]. 

Згідно з П(С)БО № 9 «Запаси» [2] матеріально-виробничі 
запаси відображаються в бухгалтерській звітності відповідно до 
правила нижчої з двох оцінок – за собівартістю або за ринковою 
ціною (чиста вартість реалізації). Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 2 «Запаси», п. 7 визначає, що чиста 
вартість реалізації – це чиста сума, яку суб`єкт господарювання 
очікує отримати від продажу запасів у звичайному ході бізнесу. 
Справедлива вартість відображає суму, за яку ті самі запаси 

                                                
* Науковий керівник – к.е.н., професор М.Ф. Огійчук 
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можна обміняти між обізнаними та зацікавленими покупцями та 
продавцями на ринку [3]. 

Одразу виникає проблемне питання: а за яким критерієм 
визначати дані ринкові ціни і які межі вони мають? На 
сьогоднішній день відсутнє жодне нормативне забезпечення 
стосовно визначення справедливої (ринкової) вартості активів 
підприємств.  

Нині в Україні можуть використовуватися 5 методів оцінки 
списання виробничих запасів: ідентифікованої собівартості 
запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за 
часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни 
продажу. Виходячи із того, що на більшості 
сільськогосподарських підприємств за рахунок впливу сезонності 
виробництва запаси надходять нерівномірними партіями 
протягом року, вважаємо, що найбільш доцільним є застосування 
методу середньозваженої собівартості.  

Також дискусійним залишається питання оцінки поточних 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції за 
справедливою вартістю, передбаченої П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» [2], яка ґрунтується на цінах активного ринку за мінусом 
витрат на місці продажу. Законодавче закріплення алгоритму 
визначення цих цін до сих пір відсутнє, існують лише пропозиції 
по створенню спеціально діючих Комісій на підприємстві із 
визначення цін активного ринку. Зважаючи на ситуацію, за якої 
на більшості сільськогосподарських підприємств кадрове 
забезпечення фахівцями, які об`єктивно нададуть оцінку картини, 
що склалася на ринку є скрутним, вести мову про дію даних 
комісій некоректно. 

На сьогоднішній день все більше науковців і практиків 
критикують впровадження даного стандарту, оскільки він зовсім 
не відповідає реаліям ринкової економіки в Україні. Таким 
чином, підприємства, орієнтуючись на ситуацію співвідношення 
попиту та пропозиції на регіональному ринку у конкретний 
момент часу, визнають її одночасно із відображенням 
«паперових» доходів чи збитків, які взагалі не мали місця у 
господарському процесі. В результаті цього відбувається 
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спотворення бухгалтерської звітності і порушення принципу 
історичної (фактичної собівартості). 

Визнання поточних біологічних активів за справедливою 
вартістю також є недосконалим, оскільки воно взагалі не 
враховує біологічного характеру вирощування худоби, понесення 
витрат на їх догляд та утримання.  

На нашу думку, застосовування справедливої вартості при 
оцінці поточних біологічних активів та сільськогосподарської 
продукції є недоречним саме у аграрній галузі й потребує або 
відміни або належної законодавчої і чіткої регламентації.  

Досить важливими також є питання переоцінки оборотних 
засобів, оскільки саме від неї залежить вартісний їх вираз, без 
якого неможливо оцінити ефективність обороту. Незрозумілим 
залишається питання, чому оборотні засоби дозволяють 
переоцінювати лише в межах попередніх уцінок, цей механізм не 
дозволяє реально відобразити вартість активів, яка може стрімко 
зростати, особливо це стосується тих груп виробничих запасів, 
які еластичні до інфляційних змін. 

Витрати на придбання МШП, що відносяться до 
податкових витрат, які формують собівартість реалізованих 
товарів (послуг), визнаються в момент визнання доходів (п. 138.4 
ПКУ). Однак проблема полягає в тому, що згідно із діючим 
Податковим кодексом [4] діє вартісна межа включення запасів до 
малоцінних та  швидкозношуваних предметів чи до малоцінних 
матеріальних необоротних активів у розмірі 2500 грн. 
Конкретного математичного обґрунтування даної суми 
законодавством не передбачило, тому, на нашу думку, 
підприємствам необхідно надати право самостійно визначати 
даний критерій, виходячи із того, на протязі якого терміну 
підприємство буде використовувати даний актив із обов`язковим 
відображенням його у обліковій політиці. Але ця межа повинна 
мати певні граничні межі, які має встановити закон. 

У процесі гармонізації Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку до вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, Міністерством фінансів Україні прийнято 
рішення про скасування перших п’яти П(С)БО та введення в дію 
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [5]. У відповідності до 
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даного стандарту внесені зміни у порядок відображення 
оборотних засобів у формі фінансової звітності «Баланс» (Звіт 
про фінансовий стан) для всіх підприємств, окрім банків та 
бюджетних установ. Суб’єкти малого підприємництва складають 
скорочено звітність у відповідності до вимог П(С)БО 25 
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» [2]. 

Якщо раніше П(С)БО 2 «Баланс» було передбачено 
відображення запасів у розрізі їх окремих видів, то п. 4 
НП(С)БО 1 визначено, що підприємства можуть не наводити 
статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, 
якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а 
також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з 
переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у 
додатку 3 до цього Національного положення (стандарту), у разі 
якщо стаття відповідає таким критеріям: інформація є суттєвою; 
оцінка статті може бути достовірно визначена [5]. 

У відповідності до вимог Методичних рекомендацій щодо 
заповнення форм фінансової звітності, затверджених 
Міністерством фінансів 28.03.2013 р. № 433 [6], у разі 
відповідності ознакам суттєвості може бути окремо наведена у 
додаткових статтях інформація про вартість виробничих запасів, 
незавершеного виробництва, готової продукції та товарів. До 
підсумку балансу включається загальна вартість запасів, 
інформація про вартість окремих складових запасів наводиться у 
додаткових статтях в межах загальної суми. Отже, в частині 
відображення оборотних засобів у балансі відбулося їх 
розмежування на основні та додаткові статті. 

Таким чином, узгодження елементів облікової політики та 
удосконалене нормативно-правове забезпечення оцінки активів є 
одним із важелів впливу на управління ефективністю 
використання оборотних засобів та господарювання в цілому. 
Сучасний стан оцінки оборотних засобів, зокрема поточних 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції, не 
відповідає реаліям та призводить до відображення у звітності 
«штучного» прибутку. Застосування справедливої вартості для 
оцінки оборотних засобів сільськогосподарських підприємств в 
Україні є недосконалим та недостатньо чітко визначеним у 
методологічному плані. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК НАУКА 
 

Історично процес формування бухгалтерської науки 
проходив так, що понад сімдесят тисяч років бухгалтерський 
облік формувався тільки як практика. Протягом останніх трьох 
тисячоліть (починаючи з Ксенофонта та Платона) бухгалтерський 
облік формується і як теоретична система знань. Найважливіші 
теоретичні розробки бухгалтерської науки відносяться до XV-XX 
століття – від Л. Пачоллі (1494 р.) до наших днів [2, 4]. 

Бухгалтерський облік - один із небагатьох предметів, 
становлення і розвиток якого довгий час базувалося лише на 
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практичному досвіді і не мало власної, чітко розробленої теорії. 
Теорії бухгалтерського обліку, яку можна назвати наукою, менше 
двохсот років. Бухгалтерський облік як наука почав формуватися 
в кінці XIX ст. У цей час визначається предмет і об’єкти 
бухгалтерської науки, уточнюються її методи, науково 
обґрунтовуються категорії обліку, здійснюється їх класифікація, 
розроблюються методологічні основи бухгалтерської науки.  

На це  вплинули наступні історичні події: створення 
перших компаній, що були відокремлені від власника; 
виникнення акціонерного капіталу; введення поняття «діюче 
підприємство»; поява фондових бірж; розширення промисловості 
й торгівлі; відокремлення капіталу й прибутку; збільшення 
біржових операцій і торгових оборотів різних корпоративних 
підприємств; виникнення інституту бухгалтерів-ревізорів; 
виникнення інституту аудиторів. 

Питання визнання обліку наукою постало на теренах 
України, яка входила до складу Російської Імперії, більше ніж 
100 років тому [1]. Щодо існування бухгалтерського обліку як 
окремої науки Б. Валуєв констатує, що система бухгалтерського 
обліку повинна адаптуватися в своєму розвитку до обставин і 
вимог, які постійно змінюються. У зв'язку з цим він повинен 
спиратися на власну науку, яка здатна поглиблювати загальну 
теорію, формулювати цілі, завдання і принципи, удосконалювати 
методику обліку [3]. 

В. Швець зазначає, що облік є самостійною прикладною 
економічною наукою, має свою власну історію, предмет, об’єкти, 
методологію і виконує важливу зовнішню функцію – практичну 
[6]. 

Методологія бухгалтерського обліку як науки застосовує 
загальнонаукові методи пізнання дійсності, а саме: експеримент; 
спостереження; опис; аналіз; синтез; абстрагування; 
конкретизація; узагальнення; індукція; дедукція; систематизація. 
Кожен із цих методів дає змогу визначити та усвідомити певні 
характеристики об’єкту та зафіксувати їх у пам’яті в конкретних 
образах. 

Бухгалтерський облік, як наука повинен виконувати такі 
функції: опис (розробка способів та методів опису та фіксації 
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господарської діяльності підприємства); пояснення (розробка 
способів та методів пояснення господарських явищ науковими 
методами); передбачення (прогнозування та передбачення 
розвитку бухгалтерського обліку як науки); розуміння (розуміння 
необхідності розвитку облікової системи на теоретичному та 
практичному рівнях). 

Слід наголосити на тому, що Вища атестаційна комісія 
України у класифікації економічних наук визнала як самостійну 
науку 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Це 
зумовлено тим, що бухгалтерський облік накопичує, групує і 
систематизує факти господарської діяльності, є досконалою 
інформаційною базою управління підприємством. 

Досліджуючи історію розвитку бухгалтерського обліку, 
необхідно пам’ятати і про інші науки, які так чи інакше пов’язані 
з обліком. Необхідно використовувати так званий корпоративний 
підхід, суть якого полягає в тому, що знання, отримані з різних 
дисциплін, так чи інакше пов’язаних бухгалтерським обліком, 
служать вихідним матеріалом, який може бути використаний при 
побудові нових методологічних конструкцій обліку. 

Зазначимо, що бухгалтерський облік має свій герб, який 
було створено французьким науковцем Жан Батист Дюмарше 
(1874-1946). На гербі зображено: сонце – бухгалтерський облік 
освічує господарську діяльність; терези – баланс; крива Бернуллі 
– символ того, що, виникнувши, облік буде здійснюватись 
завжди. Визначають ці символи три девізи: наука, довіра, 
незалежність [5]. 

Отже, бухгалтерський облік є самостійною прикладною 
економічною наукою і певною галуззю практичної суспільної 
діяльності. Бухгалтерський облік є складовою частиною 
управління і представляє собою складну систему відображення і 
пізнання різних господарських процесів і явищ господарського 
життя. Можна стверджувати, що бухгалтерський облік – це 
наука, яка має свої власні цілі, принципи, предмет, об’єкт і метод, 
а також відповідає всім критеріям науки. Проте бухгалтерський 
облік є досить специфічною наукою. Його особливість полягає в 
тому, що він є одночасно і наукою і сферою застосування 
наукових знань.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Теоретическая экономическая наука (мировая и 

национальная) снова оказалась в состоянии глубокого кризиса. 
Прикладное применение основных экономических категорий в 
бухгалтерском учете дают искаженную информацию о 
сельскохозяйственной деятельности субъекта.  

Поставив во главу угла «человека экономического», 
абсолютизирующего рациональное поведение в погоне за 
максимизацией доходов и полезности, экономическая наука 
отбросила не рыночные категории (социальную, экологическую и 
биологическую составляющую, бережное отношение к природе и 
т. д.), которые сложно детерминируются и еще сложнее 
интегрируются в процесс принятия рациональных решений. 
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Система бухгалтерского учета строится в зависимости 
направления экономической науки каждой страны. 
Бухгалтерский учет не имеет самостоятельного значения, 
поэтому зависит от информационных запросов пользователей 
информации, сохраняя свою сущность – элементы метода 
(документация, двойную запись и т.п.), изменяет в своем 
конечном продукте – информацию.  

Сегодня бухгалтерский учет обслуживает частные 
интересы отдельных людей, проблемы хозяйственного выбора и 
эффективного использования ограниченных ресурсов, игнорируя 
социальные, экологические и биологические факторы 
сельскохозяйственного производства. С помощью экономических 
постулатов, принципов функционирования теоретической 
экономической и бухгалтерской информационной системы 
нельзя объяснить процессы, происходящие в реальной 
сельскохозяйственной деятельности.  

Ни неоклассическая, ни неокейнсианска теории не 
способны дать ответ на вопросы, которые тревожат современное 
сельское хозяйство, они не отвечает общим законам развития 
природы и общества. Ведь базируясь на механистической 
гносеологии, эти теории абстрагируются от рассмотрения 
причинно-следственных связей между ресурсопотоками, которые 
формируются в природе и экономике сельского хозяйства. 
Рассматривая макроэкономическую систему как изолированную 
к естественной окружающей среде, они не могут объяснить 
сущности многовекторных нелинейных эффектов, которые 
возникают в экономике в связи с разрушением естественного 
капитала и снижением его биологической производительности, 
игнорируют физические источники создания абсолютной 
дополнительной стоимости в экономике. Также нельзя 
рассматривать человека и ее деятельность вне пределов 
вселенной и законов его развития. 

Сельскохозяйственная деятельность характеризуется в 
МСФО 41 как управление биотрансформацией животных и 
растений (биологических активов), в результате которой 
проходит качественное изменение биологических активов, 
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создание для них благоприятных стабильных условий (обработка 
почвы, достаточный уровень питательных веществ, влажность, 
температура, свет и др.). Критерием оптимального управления 
биологическими преобразованиями есть не только получение 
максимального уровня сельскохозяйственной продукции, но и 
предотвращение отрицательного воздействия на биосферу.  

Биосфера выступает как огромная, чрезвычайно сложная 
экосистема, работающая в стационарном режиме на основе 
точной регуляции всех составляющих ее частей и процессов.  

Мы меняем технологии производства сельско-
хозяйственной продукции, но теоретический подход к 
построению модели самой экономики сельского хозяйства не 
меняется, человечество вновь и вновь попадает во все 
усиливающиеся экономические и экологические кризисы. Кризис 
– это индикатор неэффективности работы системы, а для 
профессионалов – это сигнализатор необходимости ее 
переосмысления и обновления. 

Но в классической политэкономии было принято выводить 
все успехи и неудачи в аграрном секторе экономики сугубо как 
следствие действия человеческого фактора. Сама природа, ее 
энергетический потенциал, как правило, остались вне поля 
зрения. Это существенно ограничивало понимание 
закономерностей функционирования сельскохозяйственного 
производства. 

Сельскохозяйственная деятельность, как сфера 
хозяйственного освоения природы ради обеспечения 
жизнедеятельности человека сельскохозяйственной продукцией, 
за исторически короткий период стала враждебной жизни.  

Логичным ответом западной экономической теории 
либерального фундаментализма является разработка 
концептуальных основ физической экономии, которая учитывает 
национальные, духовные факторы и морально-этические нормы. 
Она открывает природные законы и мировые константы 
хозяйственной жизни, дает возможность видеть сферы живого, 
неживого в экономике, сравнивать их и вписывать в экосистемы. 
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Поиск путей выхода из периодических кризисов мировой 
экономики приводит все большее число экономистов к изучению 
и приумножению идей и доктрин физической экономии. 
Преодоление кризисных явлений требует совершенствования 
экономической теории. Поэтому сегодня изучения 
физиократического наследства растет во всех сферах 
экономической науки.  

В теории физической экономии впервые показан прирост 
национального богатств в сфере производства, а также очерчены 
особенности сельскохозяйственной деятельности (использование 
животных и необходимость покрытия затрат с истощения земли).  

Физическая экономия - это направление экономической 
теории, которое раскрывает динамические характеристики 
хозяйственной системы общества, исследует силы и условия, 
которые обеспечивают ее движение. За своей сущностью они 
являются общественными силами, которые сформировались в 
результате сознательной деятельности людей и использовании 
ими сил природы. Экономические субъекты выступают 
носителями этих общественных сил, а пространством 
относительно их развертывания является общественная среда [2]. 

Согласно таблице Ф. Кенэ, сельскому хозяйству должно 
оставаться три продуктивных единицы. Две части используются 
для восстановления плодородия почвы, а третья для 
воспроизводства основных средств и потребления.  

Экономические таблицы Ф. Кенэ, представляют собою 
энергетические диаграммы фотосинтеза, в монетарной форме и 
указывают на функцию власти в поддержании пропорции 
распределения абсолютного прибавочного продукта среди сфер-
классов общества. 

Ф. Кенэ позаимствовал характеристику энергетического 
распределения в злаках как тайну, которой владели восточные 
(китайские) деспоты, и которая через пифагорейцев перешла в 
христианскую религию и есть практически найденная 
неолитической сельскохозяйственной революцией пропорция 
«золотого сечения» — φ = 5:3 = 1. К. Маркс в своём «Капитале», 
в таблице расширенного производства наряду с φ выделяет ещё и 
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октаву, признак развития, зафиксированный ещё у древних 
мистиков: 7:2 = 3,5; 5:3 = 1,(6); 3,5:1,(6) = 2,1. Власть 
(государство) - не нахлебник-посредник и не лишь ночной 
сторож, охраняющий собственность, а материализация 
необходимой функции [1]. Ф. Кенэ фактически ввел в науку идею 
замкнутого кругооборота вещественных и денежных потоков в 
народном хозяйстве.  

Таким образом, Ф. Кенэ наметил фундаментальные 
подходы к макроэкономическому моделированию, став его 
осново-положником. Поддержание этой пропорции и составляет 
главную стратегическую задачу государства, что, кстати, 
демонстрировали и советские пятилетки. 

Сельское хозяйство как сфера «живого» должно иметь 
приоритетность при разработке научно-теоретической базы 
развития экономики. Сегодня сельское хозяйство оказалось в 
полной зависимости от промышленности. Логика рынка (не 
теория, а практика) в экономически развитых странах, внедрила и 
узаконила энергетическое перераспределение между селом и 
городом виде финансовых дотаций селу. 

Сельскохозяйственная деятельность – процесс управления 
биологическими преобразованиями с помощью энергетических 
потоков (естественной и антропогенной энергий) в 
агроэкосистемах, с целью получения сельскохозяйственной 
продукции и/или дополнительных биологических активов. 
Энергетические потоки в агроэкосистемах - это воспроизводство 
плодородия почвы (основного средства производства и базы всей 
аграрной сферы) согласно законам термодинамики.  

В связи с этим возникает необходимость расширения 
объектов учета природо-ресурсного потенциала, идентификация 
и балансовое обобщение производства и потребления 
возобновляемых энергетических активов. В сельском хозяйстве 
это: зерно, корма, навоз и прочая сельскохозяйственная 
продукция, которые являются истинными богатствами 
человечества, и приумножаю энергию на Земле. Для новой 
физиократической доктрины бухгалтерского учета необходим 
новый методологический подход, который заключается в 
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приоритетности энергетических, экологических и социальных 
факторов над денежно-меновыми схемами. 

На современном этапе развития каждая страна ищет свои 
пути увеличения национального богатства и сохранения 
природно-ресурсного потенциала. Примером в этом являются 
развитые страны. Так, США не только консервирует собственные 
углеводные месторождения, усиливает государственный 
контроль и приумножает государственное владение землями 
сельскохозяйственного назначения, но и разрабатывает 
собственное бухгалтерское обеспечение этих процессов. 

Экономическая наука стала орудием обслуживания разных 
политических партий. Базисные знания о природе и обществе 
мало её интересовали, и мало интересуют до сих пор. 
Физиократическая доктрина очерчивает приоритетность 
сельского хозяйства, «живой экономики» в развитии 
человеческой цивилизации. Научной базой для построения 
бухгалтерской информационной системы должна стать 
обновленная теория физической экономии. Суть, которой 
заключаться в приоритетности энергетических и социальных над 
денежно-меновыми концепциями оценки сельскохозяйственной 
деятельности.  
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СУТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

У вітчизняному обліку не достатньо дослідженим питанням 
залишається взаємозв’язок змісту звітності про фінансові 
результати з її обліковим забезпеченням. Проблема полягає у 
тому, що у процесі розробки нормативних документів 
(національних стандартів, планів рахунків бухгалтерського обліку 
тощо) не враховуються особливості побудови регістрів, у яких 
повинна формуватись необхідна інформація.  

Подібна невідповідність виникає через ігнорування 
досягнень практики ведення регістрів та методики аналітичного 
обліку, врахування яких є важливим напрямком удосконалення 
обліку взагалі. 

Особливо гостро це питання стосується формування 
інформації про фінансові результати, адже збирання й обробка 
даних ведеться відповідно до вимог звітності, а також 
управлінського обліку, потреб аналізу та наступного прийняття 
рішень. 

На формування фінансових результатів впливать принципи 
бухгалтерського обліку, що діють в Україні (табл. 1). 

Таблиця 1 
Визначення вітчизняних принципів бухгалтерського обліку 

Принципи бухгалтерського обліку 
Визначають 

інформацію, яка 
підлягає обліку 

Формують 
процедуру ведення 

обліку 

Регулюють способи 
обліку у визначених 

- єдиного грошового 
вимірника; 
- повного 
висвітлення 

- автономності; 
- безперервності; 
- послідовності; 
- періодичності; 
- превалювання 
сутності над 
формою 

- історичної 
собівартості; 

-  нарахування та 
відповідності доходів 

і витрат; 
- обачності 

Джерело: Систематизовано автором на основі [1] 
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Сутність принципу грошового вимірника полягає у 
вимірюванні та узагальненні усіх господарських операцій 
підприємства у його фінансовій звітності у єдиній грошовій 
одиниці, у національній валюті України. Доцільність зарахування 
його до складу принципів бухгалтерського обліку є дискусійною, 
а тому деякі вчені пропонують його вилучити. На наш погляд, 
невизнання принципу грошового вимірника є недопустимим, 
оскільки велика кількість підприємств, у процесі здійснення своєї 
діяльності, застосовують іноземну валюту. Тому, для них 
величина фінансового результату залежатиме від офіційного 
курсу валют, встановленого Національним банком України. 

Принцип автономності визначає сферу інтересів осіб, які 
беруть участь у господарській діяльності підприємства. Тобто, 
такий принцип визначає сегменти та суб’єкти, для яких 
формується фінансовий результат діяльності. 

Принцип послідовності вимагає постійного застосування 
підприємством обраної методики обліку фінансових результатів, 
що забезпечує їх порівнянність за звітними періодами. До 
багатоваріантних способів обліку, які здійснюють вплив на 
фінансовий результат, належать: методи погашення вартості 
активів, які амортизуються; способи списання вартості запасів; 
порядок списання загальновиробничих витрат; порядок 
створення резервів тощо.  

За принципом історичної (фактичної) собівартості активи і 
пасиви облікують пріоритетно за вартістю їх придбання чи 
виникнення. Принцип застосовують у процесі переоцінки 
дебіторської заборгованості в іноземній валюті. Дебіторська 
заборгованість переоцінюється у разі зміни офіційного валютного 
курсу на звітну дату. Курсові різниці, які виникають у процесі 
переоцінки, відносяться до складу інших операційних витрат 
(негативні курсові різниці) або ж інших операційних доходів 
(позитивні курсові різниці). Таким чином, принцип забезпечує 
об’єктивність відображення господарських процесів і реальність 
визначення фінансового результату.  

Принципи нарахування і відповідності є надзвичайно 
важливими для визначення реального фінансового результату 
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підприємства. Втім, без аналізу сутності господарської операції, 
вірна оцінка фінансового результату стає неможливою. Тобто, 
необхідним стає також врахування принципів превалювання 
сутності над формою та обачності. 

Проаналізувавши встановлені принципи ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності і 
порівнявши їх з діючими в зарубіжній практиці, вважаємо за 
доцільне доповнити їхній  перелік принципом суттєвості, що 
матиме важливе значення для достовірного визначення 
фінансових результатів діяльності підприємства. Принцип 
суттєвості може бути сформульований наступним чином: для 
розрахунку фінансових результатів можливе використання 
виключно тієї інформації, яка є суттєвою. На сьогодні критерій 
суттєвості підприємство встановлює своєю обліковою політикою. 
Ця інформація також повинна знайти відображення у поясненнях 
до фінансової звітності. 
 
Список використаних джерел: 
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ВПЛИВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГОНОГО СЕРЕДОВИЩА 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОЦІНКУ АКТИВІВ 

 
Облікова оцінка завжди виражала інтереси певного кола 

користувачів звітності. Сучасна різноманітність методів оцінки 
викликає логічне питання: навіщо? Пояснення можна отримати, 
якщо розглядати оцінку з точку зору впливу на неї різних 
інститутів виходячи з інституціональної економічної теорії. 
Приводом до роздумів щодо оцінки стали нововведення у 2013 
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році «трансфертних цін», впровадження в дію МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості». Випадків одночасної оцінки одних і тих 
же операцій за різними правилами визначено чимало, і всі вони 
відображають інституціональні інтереси, які не узгоджуються 
між собою. 

Дослідники інституціональної теорії (Т. Веблен, 
Дж. Коммонс, У. Мітчелл, Д. Норт, Р. Коуз, О. Вільямсон, 
Дж.Ходжосон та багатьох інших) єдині в тому, що немає одного 
визначення інституту. Більше того, тривалі дискусії навколо 
з'ясування ключових термінів "інститут", "організація" тощо 
спонукали деяких дослідників навіть відмовитися від пошуку 
дефініцій на користь вирішення практичних завдань [1]. Щодо  
сутності інституціонального середовища, то з точки зору 
бухгалтерського обліку і оцінки, під ним доцільно розуміти 
сукупність суспільних , матеріальних і духовних умов, в яких він 
здійснюється [2]. За твердження американського філософа 
Ч. Пірса: аналізуючи визначення, не можна дізнатися про щось 
нове. Тому досліджувати інституціональне середовище для 
бухгалтерського обліку слід вивчаючи вплив інститутів, в тому 
числі і на оцінку. 

Як зазначають П.І. Гайдуцький, В.М. Жук з відповідним 
розширенням меж існуючої теорії бухгалтерського обліку (її 
інституціонального бачення) розширюються також межі 
сприйняття облікової оцінки, її місця, місії та розвитку 
методології [3]. Бухгалтерський облік через оцінку розглядається 
як область узгодження інтересів різних інститутів: держави і 
бізнесу в умовах глобалізації світової економіки. І найбільш 
вираженими є інтереси транснаціонального капіталу, що вимагає 
від наукової спільноти розробки механізму їх узгодження.  

Для методології інституціоналізму характерний 
послідовний історизм, і використання статистичного методу. 
Досліджуючи еволюцію оцінки, чітко прослідковується, що 
справедлива вартість – це «вершина» розвитку облікової науки, 
своєрідна «панацея» для забезпечення реальності показників 
звітності, якої не можуть досягнути і сьогодні. Традиційна 
собівартість, витратний підхід при оцінці, як вважається, не 
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відображає реальної картини діяльності підприємства. Провідні 
науковці в сфері обліку України і Росії наводять безліч 
аргументів про «несправедливу» вартість згідно міжнародних 
стандартів, в практику увійшов новий термін «айфарез» - як 
поступовий перехід на міжнародні стандарти, який гальмується 
через те, що люди, як бухгалтери, так і підприємці, виховані в 
зовсім іншій традиції, перш за все психологічно не готові до 
маніпулювання з оцінкою.  Для бухгалтерів, які працюють багато 
років справедлива вартість асоціюється більше з уявою, ніж з 
досвідом. 

Тобто з-поміж всього інституціонального середовища 
бухгалтерського обліку в останні роки на нього найбільший 
вплив має  транснаціональний капітал. Їх інтереси до оцінки 
характеризується двома основними тезами: 

1) відображення в звітності «віртуальних активів»; 
2) визнання «справедливої вартості», як найбільш 

об’єктивного методу їх оцінки. 
Крім корпорацій, свої інтереси до оцінки виявляє держава 

та власники підприємств, хоча їх вплив менш популяризований. 
Законодавством передбачено дві групи оцінок:  

1) в цілях оподаткування, яка забезпечує наповнення 
державного бюджету; 

2) для фінансової звітності, що відповідає інтересам 
інвесторів.  

В Україні мало популярну справедливу вартість 
доповнюють інші види: «трансферна ціна», звичайна ціна, 
ринкова вартість й т. д, які визначені нормативно-правовими 
актами (рис. 1). Хоча кожна з них використовується в різних 
випадках – суть практично однакова. 

Існуючі нормативні акти сьогодні своєрідно відображають 
логіку використання оцінки в обліку. Всебічний аналіз змісту 
нормативного регулювання оцінки вказує на  низьку якість. 
Забезпечення подальшого розвитку методики оцінки 
інституційним наповненням , в тому числі і в сфері нормативного 
регулювання , буде значною мірою сприяти генерації нових 
облікових напрямків. 
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Трансфертне ціноутворення - система 
визначення звичайної ціни товарів та/або 
результатів робіт (послуг) в операціях, які 
підлягають контролю 

è пп. 14.1.251-1. 
ПКУ 

Звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), 
визначена сторонами договору, якщо інше не 
встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено 
зворотне, вважається, що така звичайна ціна 
відповідає рівню ринкових цін 

è пп. 14.1.71. ПКУ 

Справедлива вартість - це ціна, яка була б 
отримана від продажу активу, або яка була б 
сплачена за передачу  зобов'язання, у звичайній 
операції між учасниками ринку на дату оцінки 

è МСФЗ 13 

Ринкова вартість – очікувана грошова сума, за 
яку актив або зобов'язання може бути обміняне 
в транзакції на дату оцінки між добровільним 
покупцем і добровільним продавцем, які не 
пов'язані між собою, після належного 
маркетингу та за умов, що сторони обізнані і 
діяли розсудливо і без примусу 

è 
Міжнародний 
стандарт оцінки 

майна 

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 

è 
НС № 1 

«Загальні засади 
оцінки майна і 
майнових прав» 

Рис.1. Співставність справедливої вартості з іншими  
видами оцінки 

 
Дослідження показують, що норми і правила, запозичені з-

за кордону , вступають в жорстке нерозв’язне протиріччя з 
загальнокультурної і соціально - економічною системою 
українського суспільства. І справа тут не в тому, які правила 
кращі, більш прогресивні, а в тому, що українська система і 
традиції обліку, по суті, принципово відрізняються від наявних 
систем бухгалтерського обліку. 

На думку Д. Норта, сукупність правил формується під 
впливом політичних і економічних інтересів. Якщо йдеться про 
формальні правила, то вони виникають на основі особистих 
інтересів і створюються з метою задоволення інтересів тих, хто 
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може впливати на формування нових правил [1]. Тому 
дослідження оцінки в обліку слід чітко пов’язувати з 
інституціональними інтересами, при чому відмінність цих 
інтересів прямо впливає на трудомісткість облікових процедур. 
Узгоджувати інтереси покликана держава, пріоритетом якої має 
бути виконання соціальної функції та її домінування і в 
бухгалтерському обліку. Оцінювання активів має проходити за 
основним правилом - в інтересах суспільства, а не окремих груп.  
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РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ І ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВИХ У 

ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
 

В умовах глобалізації та інтеграції світових економічних 
процесів зростає залежність економік різних країн, що потребує 
удосконалення системи регулювання фінансовими установами. 
Необхідно вирішувати завдання управління капіталом та бізнес-
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ризиками, забезпечувати зростання в міжнародному масштабі і 
дотримуватися при цьому більш жорстких вимог до прозорості 
облікової і фінансової діяльності. Тіньова економіка є однім з 
дестабілізуючих факторів сталого розвитку суспільства та 
національного господарства. 

За даними Університету Іоганна Кеплера з австрійського 
міста Лінц, обсяг тіньової економіки в Європі перевищує 2 трлн 
євро. Розмах тіньового ринку різний у різних країнах - від 7-8 % 
ВВП в Австрії та Швейцарії до значних 30 % і більше в низці 
країн Центральної та Східної Європи. Уряди всіх без винятку 
країн докладають зусиль для скорочення обсягу "неофіційного" 
ринку, але з цілої низки причин, це завдання виявляється 
винятково складним для виконання [1].  

Міністр економічного розвитку і торгівлі України 
І.М. Прасолов зазначив, що рівень тіньової економіки в Україні 
за методом "витрати населення - роздрібний товарообіг" у 2012 
році становив 45 % ВВП. [2].  

Нещодавно найбільші виробники хлібобулочних виробів 
України, в числі яких холдинги Lauffer, "Хлібні інвестиції" та 
"Хлібпром", заявили про критичне зростання частки тіньового 
ринку. За їх оцінками, на сьогоднішній день кожна третя продана 
в країні буханка хліба виготовлена нелегально [3].  

Найбільш негативними наслідками тіньової економіки є: 
• втрата податкових надходжень, і як результат - 

ускладнення виконання державою своїх фінансових зобов'язань 
перед суспільством і посилення нерівномірності податкового 
тиску; 

• недієвість та невідповідність дійсності управлінських 
рішень через відсутність повноти та об'єктивності офіційної 
інформації про розвиток економічних процесів в Україні; 

• можливість монополізації економіки через зниження 
ціни продукції тіньового сектора на величину несплаченого 
податку; 

• несправедливий та непрозорий розподіл національного 
доходу в суспільстві, нераціональне розміщення наявних 
суспільних ресурсів 
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• неможливість швидкої інтеграції України до 
європейської спільноти через викривлений розвиток принципів 
демократичного суспільства. 

Тому необхідна розробка рекомендацій щодо 
впровадження світового досвіду з питань протидії відмиванню 
доходів незаконного походження та обмеження псевдо 
легітимних шляхів легалізації тіньових капіталів; 

Актуальними на сьогодні є проблеми тіньової зайнятості та 
оплати праці, тінізації ринку земель, заниження суб’єктами 
господарювання відомостей про отримані доходи з метою 
зменшення суми сплачуваних податків, або ведення комерційної 
діяльності взагалі без державної реєстрації. Сьогодні формування 
ефективної конкурентоспроможної економіки, поєднання 
соціального та економічного розвитку суспільства, побудова в 
Україні економіки європейського зразка неможливі без суттєвого 
зниження рівня тінізації (детінізації) української економіки. 
Детінізація економіки - це цілісна система дій, спрямована 
передусім на подолання та викорінення причин та передумов 
тіньових явищ та процесів. Виведення на «світло» тіньових 
капіталів сприятиме відчутному збільшенню національного 
інвестиційного потенціалу і ступеня його реалізації, матиме 
значний позитивний ефект для бюджетної сфери, слугуватиме 
зміцненню довгострокової стабільності та зорієнтованості 
національної економіки на стратегічний розвиток і зростання, 
сприятиме зміцненню економічної безпеки держави. 

В кожній сфері прояву тіньової економіки потрібно шукати 
різні шляхи детінізації, адже специфічність кожної галузі не дає 
все звести під стандартне трактування. Так, сферу 
підприємництва необхідно легалізувати за рахунок 
удосконалення системи оподаткування, у аграрній галузі – 
впровадженням єдиної кадастрової системи, у виплаті зарплати 
працівникам – ліквідувати диспропорції в оплаті праці та ввести 
диференціацію оподаткування. Усі ці дії неможливі без їх 
суцільного обліку і суворого контролю, про що сьогодні «забули» 
суб’єкти недержавного господарювання. 
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Тіньова економіка є своєрідним економічним 
стабілізатором. Вона характеризується більшою гнучкістю та 
динамічністю, ніж легальна економіка, має здатність швидко 
заповнювати ніші, що виникають в економічному просторі, та 
створювати додаткові робочі місця, підтримуючи доходи 
громадян та підприємств під час економічної кризи. Участь у 
тіньовій економічній діяльності для значної частини населення 
стала засобом самовиживання, що дозволило уникнути 
соціальних потрясінь у суспільстві за умов руйнівної економічної 
кризи. 

Необхідно відзначити й те, що проблеми детінізації 
економіки тісно пов’язані з технологіями документообігу, тому 
часом їх важко формалізувати та структурувати в єдину 
інформаційно-аналітичну систему, яка б могла стати основою 
комплексної державної програми детінізації всіх сегментів 
економічних відносин. У контексті ринкових перетворень та 
проблем детінізації економіки весь обсяг таких документів 
необхідно піддати повній інвентаризації з метою їх оптимізації, 
шляхом універсалізації документообігу, введення єдиної 
електронної бази. 

В сучасних умовах динамічного глобального середовища 
існує таке поняття як комунікаційна тінь – економічна діяльність, 
що зумовлена новітніми технологічними досягненнями, яка не 
лише не підпадає під дію чинного законодавства та обліку 
офіційною статистикою, не може бути оцінена за якимось вже 
знаним механізмом ціноутворення, а отже і податкові 
надходження з такої діяльності складно визначити. Вона 
пов’язана з Інтернет-мережею де усе, що купується і продається 
дуже складно піддається обліку і контролю. Виникнення 
віртуальних банків, магазинів та установ з надання різноманітних 
послуг, у тому числі і протиправного характеру, безумовно, 
ускладнюють стан контролю за грошовими і товарно-
матеріальними потоками і призводять до тіньового 
капіталообороту, активізації діяльності транснаціональних 
злочинних формувань, тінізації міжнародних економічних 
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відносин, насичення світового господарства глобалізованим 
криміногенним потенціалом. 

Потрібен дієвий механізм контролю з боку держави за цим 
ринком, який швидко розвивається, у якому працюють не звісно 
скільки громадян, продається не звісно на яку суму товарів та 
послуг, тому замість значних надходжень ми отримуємо 
збільшення дефіциту бюджету, державного боргу. 

Глобалізація тіньових процесів у сфері економічних 
відносин є проблемою світового масштабу, а протидія 
криміногенним тіньовим процесам є завданням всього Світового 
співтовариства. Важливим чинником детінізації економіки має 
стати продовження широкомасштабної податкової реформи, 
спрямованої на зниження і вирівнювання податкового тягаря, 
спрощення податкової системи, посилення податкового контролю 
за рівнем витрат виробництва, заохочення інвестиційної 
діяльності, мінімізацію витрат на виконання й адміністрування 
податкового законодавства. 

Необхідно також запровадити на певний перехідний період 
політику амністії по відношенню до тіньового некримінального 
капіталу через відкриття йому шляхів для легального 
інвестування. Це потребуватиме прийняття Закону «Про 
легалізацію коштів, отриманих некримінальним шляхом» з 
відповідним врегулюванням процесу та умов легалізації та 
гарантій не переслідування суб'єктів легалізації. 

Слід зауважити, що такі заходи з детінізації економіки, 
як «амністія» капіталів некримінального походження стануть 
дієвими, коли дійсно стане вибір: або «закриватися», або 
працювати «по-білому». Тіньовий ринок зростає, обмеження 
обігу готівки і валютних коштів, нові податки для працюючого 
населення (утилізаційний збір, податок на доходи по депозитам, 
валютних операцій) не призведуть до покращення ситуації. 

Україні потрібне залучення до реалізації стратегії 
легалізації представників міжнародних організацій, 
спеціалізованих на протидії нелегальному господарюванню, та 
громадянського суспільства. Реалізація зазначених та інших 
заходів з подальшої детінізації економіки сприятиме не лише 
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формуванню повноцінного ринкового середовища, розвитку 
економіки, легалізації капіталу, процесу демократизації 
економіки і суспільства в цілому, а й значному підвищенню 
конкурентоспроможності економіки та усуненню реальних загроз 
національній безпеці держави. 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 
Необхідною умовою підтримання виробничого процесу на 

належному рівні є постійна наявність частини оборотних активів 
в матеріальній формі (виробничих запасів). З одного боку, 
сформовані виробничі запаси забезпечують постійність, 
безперервність та ритмічність діяльності підприємства, 
гарантують його економічну безпеку, а з іншого – виробничі 
запаси на рівні великих промислових підприємств потребують 
значних капіталовкладень. Тому від кількості та оцінки 
виробничих запасів залежить точність визначення прибутку 
підприємства, конкурентоспроможність на ринку та в цілому 
ефективність роботи підприємства. 
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Зміни необхідні насамперед у частині підвищення 
оперативності інформаційного забезпечення управління 
виробничими запасами підприємства. Одним напрямом 
вирішення даних проблемних питань є запровадження на 
підприємстві інформаційних технологій обробки економічної 
інформації [1, с. 278-279]. 

Передумови раціонального формування облікової 
інформації щодо виробничих засобів, які забезпечать ефективне 
їх використання та відповідно вплинуть на кінцевий результат 
діяльності підприємства, включають: 

- раціональну організацію складського господарства; 
- розробку номенклатури виробничих запасів; 
- наявність інструкції з обліку виробничих засобів; 
- правильне групування (класифікацію) виробничих 

запасів; 
- розробку норм витрачання виробничих запасів. 
Важливим є вирішення питання пристосування сучасної 

системи обліку виробничих запасів на підприємствах до вимог 
оптимізації оперативності та достовірності надання інформації 
для потреб менеджменту з метою раціоналізації управління 
такими активами та підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання в цілому. 

Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки 
нової концепції управління матеріальними потоками, що 
одержала назву «логістики». Сутність концепції полягає в 
інтеграції всіх функціональних сфер, пов'язаних із проходженням 
матеріального потоку від виробника до споживача в єдиний 
комплекс, який називається комплексом логістики. 

Метою логістики в рамках логістичної концепції 
підприємства є поставка товарів «точно вчасно» на основі 
використання системи Канбан. Система «точно вчасно» (just-in-
time, JIT) є системою планування матеріально-технічного 
постачання, що передбачає повну синхронізацію із виробничим 
процесом. В рамках цієї системи сировина, напівфабрикати, що 
комплектують вироби, подаються невеликими партіями 
безпосередньо на потрібні ланки виробничого процесу, 
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оминаючи складські приміщення, а готова продукція 
відвантажується споживачам безпосередньо по мірі завершення 
виробництва. 

Цілями системи є: запобігти збоям і порушенням процесу 
виробництва; зробити систему гнучкішою; скоротити час 
підготовки до процесу і всі виробничі строки; звести до мінімуму 
матеріальні запаси; усунути необґрунтовані витрати. 
Проектування і виробництво в системі ЛТ є основою для 
виконання вище перерахованих цілей [2, c. 251-252].  

Забезпечення підприємства запасами у достатній кількості, 
у визначені терміни та в потрібному місці та визначення витрат 
на їх зберігання є завданням оптимального управління запасами. 
Для цього розробляють моделі управління запасами, які 
допомагають у прийнятті рішень стосовно цього завдання.  

Класифікацію основних моделей управління запасами 
розглянуто в табл. 1. 

Таблиця 1 
Характеристика основних моделей управління запасами 

Назва моделі Характеристика 
Переваги Недоліки 

1 2 3 
1. Базова 
модель – EOQ 
(Economic 
order quantity) 

Це модель оптимального 
економічного розміру 
замовлення, який забезпечує 
мінімальну величину сумарних 
витрат та дає можливість 
мінімізувати видатки на 
зберігання запасу та допомагає 
визначити ефективну площу 
складських приміщень. Вся 
кількість одиниць замовлення 
надходить одночасно 

Застосування цієї моделі на 
практиці обмежується тим, 
що витрати, пов’язані зі 
зберіганням продукції та 
витрати, пов’язані з 
транспортуванням партії 
продукції – в чистому 
вигляді на підприємстві 
відсутні 

2. Модель 
виробничого 
замовлення 

Ця модель використовується, 
якщо запаси безперервно 
надходять і відновлюються 
через певний час, тобто вироби 
виготовляються і продаються 
одночасно 

Якщо інтенсивність 
споживання ресурсу зі 
складу не є постійною та 
коливається близько свого 
середнього рівня, тоді 
використання наведеної 
моделі є неможливим 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

3. Модель 
управління 
запасами з 
фіксованим 
розміром 
замовлення 

Основним параметром цієї 
моделі є розмір замовлення, що 
має можливість визначити об’єм 
заповнення замовлення. 
Економія витрат на утримання 
запасів на складі за рахунок 
скорочення площ під запаси 

Необхідність здійснення 
постійного контролю 
наявності запасів на складі 

4. Модель з 
фіксованим 
інтервалом 
часу між 
замовленнями 

Фіксація інтервалу часу між 
замовленнями визначає момент, 
коли слід здійснити замовлення 
на заповнення запасу, 
відсутність постійного 
контролю наявності запасів на 
складі 

Високий рівень 
максимального запасу, 
збільшення витрат на 
утримання запасів на 
складі за рахунок 
збільшення площ під 
запаси 

5. Модель зі 
встановленою 
періодичністю 
поповнення 
запасів до по-
стійного рівня 

Дана модель є універсальною і 
включає в себе елементи 
попередніх моделей. Її сутність 
полягає в тому, що замовлення 
на матеріали здійснюються не 
тільки залежно від часу, а й з 
урахуванням точки замовлення. 
Тобто вона дає можливість 
реагувати на значні коливання 
попиту на матеріали 

Необхідність відстежувати 
рівень запасів. 
Вимагаються додаткові 
витрати на організацію 
постійного спостереження 
за станом величини запасів 
при повному виключенні 
недостачі матеріальних 
ресурсів для потреб 
логістичної системи 

6. Модель 
"мінімум-
максимум" 

В даній моделі замовлення 
виконуються не через кожен 
заданий інтервал часу, а тільки 
за умови, що запаси на складі у 
цей момент виявилися рівними 
або менше встановленого 
мінімального рівня 

Ця система працює лише з 
двома рівнями запасів – 
мінімальним і 
максимальним 

Вибір найбільш ефективної з цих моделей управління 
запасами на підприємстві залежить від таких чинників, як 
характер попиту, характеристики товарів, терміну виконання 
замовлень, процесу поповнення запасів, числа пунктів зберігання 
запасів, кількості видів продукції, умов постачання, рівня витрат 
на оновлення запасів, наявної кількості оборотних коштів, 
розмірів складської площі. 

Застосування основних моделей управління запасами 
значно скорочує витрати на розподіл товарних запасів і тим 
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самим підвищує якість обслуговування споживачів, що, в свою 
чергу, дозволяє збільшити доходи підприємства, які можна 
визначити за формулою [3, c. 311-315]. 

Розробка і застосування подібних моделей дозволить 
підприємству ефективніше управляти запасами в умовах 
ринкового середовища, що на рівні оперативного управління 
проявиться в систематизації залишків виробничих запасів, 
можливості їх планування, контролю та аналізу. 
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ВИТРАТИ НА БІОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В 

КАТЕГОРІАЛЬНОМУ АПАРАТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ 

 
Розвиток та реформування бухгалтерського обліку в 

Україні здійснюється в умовах дії глобалізаційних процесів та в 
напрямку впровадження і застосування МСФЗ. Вплив цих 
процесів зумовлює необхідність стандартизації, уніфікації та 
гармонізації  бухгалтерського обліку. А відтак, для системи 
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вітчизняного обліку необхідні чіткі та однозначні трактування 
категорій, якими він оперує. Проте, категоріальний апарат 
бухгалтерського обліку України є далеко недосконалим. Зокрема, 
в результаті теоретичного дослідження виявлено невизначеність 
термінології щодо обліку витрат в діючих нормативних актах та 
економічній літературі. Так, з прийняттям П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» в вітчизняному обліку з’явилось нове поняття – 
«Витрати на біологічні перетворення». Але ні в стандартах 
обліку, ні в Методичних рекомендаціях з обліку біологічних 
активів не міститься визначення цього терміну.  

Через недостатність теоретичного обґрунтування, 
відсутності методики та практики обліку нових об’єктів, зокрема 
витрат на біологічні перетворення постає необхідність в 
обґрунтуванні категорії «витрати на біологічні перетворення», 
визначенні місця та складу означених витрат  в складі витрат 
виробництва, розробці методичних підходів до їх обліку. Так, в 
економічній літературі часто ототожнюються поняття «витрати 
на виробництво сільськогосподарської продукції» та «витрати на 
біологічні перетворення».  

В П(С)БО 30 «Біологічні активи» наводиться визначення 
біологічних перетворень, як процесу якісних і кількісних змін 
біологічних активів [1]. Біологічне перетворення охоплює 
процеси росту, дегенерації, виробництва продукції і відтворення, 
які викликають якісні або кількісні зміни біологічного активу. 

Під управлінням біологічними перетвореннями слід 
розуміти створення сприятливих або, принаймні, стабільних 
умов, необхідних для здійснення даного процесу (наприклад, 
підтримка певного рівня стану ґрунту, поживних речовин, 
вологості, температури, родючості, освітленості, боротьба зі 
шкідниками тощо). Саме таке управління відрізняє 
сільськогосподарську діяльність від інших видів діяльності. 
Наприклад, збір продуктів, що виробляються некерованими 
джерелами (зокрема, рибний промисел в морях, вирубка лісів), не 
є сільськогосподарською діяльністю. 

У рамках оперативного управління біологічними 
перетвореннями проводяться оцінка й контроль за змінами 
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якісних показників (генетичних характеристик, щільності, 
стиглості, вмісту жиру або білка тощо) або кількісних показників 
(голів приплоду, ваги тощо), що відбуваються в результаті 
біологічних перетворень. 

Отримання сільськогосподарської продукції це відділення 
продукції від біологічного активу або одержання продукції 
шляхом припинення життєдіяльності біологічного активу. 

З викладеного, логічно сформулювати визначення категорії 
«витрати на біологічні перетворення» як витрат, що здійснює 
підприємство для підтримання якісних і кількісних змін 
біологічних активів. Тобто, це витрати на виробництво 
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних 
активів, які здійснені з моменту визнання біологічних активів до 
моменту припинення біологічних перетворень (рис. 1).  

Біологічні 
перетворення è 

Процес якісних і кількісних змін 
біологічних активів (за П(С)БО 30 
«Біологічні активи») 

   

Витрати на 
біологічні 

перетворення 
è 

витрати, що здійснює підприємство для 
підтримання якісних і кількісних змін 
біологічних активів (запропоновано 
автором) 

   
ВИТРАТИ НА 
ВИРОБНИЦТВО 
СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 

è Технологічні витрати, що здійснюються до 
визнання біологічних активів 
Витрати на біологічні перетворення 
Технологічні витрати, що здійснюються 
після завершення біологічних перетворень 

è 

è 

Рис. 1. Визначення витрат на біологічні перетворення та їх 
місця в складі витрат виробництва сільськогосподарської 

продукції 
 
Отже, можна зробити висновок про нетотожність понять 

«витрати на виробництво сільськогосподарської продукції» та 
«витрати на біологічні перетворення». Витрати на виробництво 
продукції крім витрат власне на біологічні перетворення 
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включають технологічні витрати, що здійснюються до моменту 
визнання біологічних активів (витрати на передпосівний 
обробіток ґрунту, передпосівне внесення добрив, 
снігозатримання тощо) та витрати, що здійснюються після 
моменту припинення біологічних перетворень (витрати на 
збирання урожаю, на первинну доробку продукції (очищення, 
сортування, сушіння, охолодження, лабораторні аналізи тощо) 
(рис. 2). 

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції 

ê ê ê 

Технологічні витрати, 
що здійснюються до 
визнання біологічних 

активів 

Витрати на біологічні 
перетворення 

Технологічні витрати, 
що здійснюються 
після моменту 
припинення 
біологічних 
перетворень 

витрати на 
передпосівний 
обробіток ґрунту, 
передпосівне 

внесення добрив, 
снігозатримання тощо 

витрати, що 
здійснює 

підприємство для 
підтримання якісних і 

кількісних змін 
біологічних активів 

витрати на збирання 
урожаю, на первинну 
доробку продукції 

(очищення, 
сортування, сушіння, 

охолодження, 
лабораторні аналізи 

тощо) 

Рис. 2. Склад витрат виробництва сільськогосподарської 
продукції 

Визначення місця та складу витрат на біологічні 
перетворення в складі витрат виробництва безперечно має вплив 
на визнання та розмір витрат, пов’язаних з біологічними 
перетвореннями та на їх відображення в обліку. Запропоноване 
визначення категорії «витрати на біологічні перетворення» та 
визначення їх місця у складі витрат виробництва сприятиме 
кращому розумінню категорії витрат у сільському господарстві 
та правильному використанню категоріального апарату для 
потреб обліку і звітності.  
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ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ 
З ПОЗИЦІЙ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ 

 
Більшість структур бізнесу діє сьогодні в умовах 

глобального ринку, на якому дуже гостра конкуренція. У той же 
час спостерігається скорочення циклів життя різних видів 
продукції, що пояснюється появою все нових технологічних 
інновацій та необхідністю задоволення різноманітних запитів 
споживачів. Щоб успішно діяти в таких умовах, підприємницькі 
структури на перше місце ставлять оптимізацію кругообороту 
капіталу, у зв’язку з чим на перший план виходять інвестиції в 
новітні технології, що накладає суттєвий відбиток на систему 
бухгалтерського обліку підприємства. У свою чергу глобалізація 
та інформатизація впливають на інтенсивність розвитку 
інформаційної економіки, інформація стає важливим ресурсом 
будь-якого підприємства. Зростаюча залежність підприємств від 
джерел інформації, а також від рівня розвитку та ефективності 
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використання засобів її передачі й обробки стала однією з причин 
інституціоналізації бухгалтерського обліку. 

Інституціоналізація обліку розглядається як процес 
гармонізованих концептуальних, правових, організаційних, 
технологічних та інших системних перетворень в обліковій 
системі, перехід до перспективної системи. У світлі 
інституціоналізму, облікову систему можна розглядати як 
економічний інститут, що пройшов значний еволюційний шлях 
розвитку і представляє систему теоретико-методологічної 
концепції та практичних інструментів формування інформації 
про господарську діяльність суб’єкта для потреб користувачів. 
Проявляються спільні риси між природою інформації як ресурсу 
та суспільними інститутами. Ця подібність відстежується при 
здійсненні аналізу понять інститутів та інформації. Інформацією 
стають ті повідомлення, які знімають невизначеність, що існувала 
до їх отримання. І саме в цьому полягає функція інститутів – 
зменшувати та знімати невизначеність. Інституції зменшують 
невизначеність за допомогою структурування повсякденного 
життя. Якщо раніше інституційні фактори, такі як формальні та 
неформальні обмеження, розглядались як зовнішні фактори, то в 
сучасних умовах їх необхідно розглядати як частини структури 
бухгалтерського обліку для вибудовування відносин між людьми 
на основі інформаційного забезпечення. Як відмічає В.М. Жук, в 
Україні поки не сформувалося сприйняття бухгалтерського 
обліку як суспільного інституту і пропонує для зміни уявлень про 
бухгалтерський облік нарощувати кількість публікацій про 
інституціоналізацію бухгалтерського обліку, щоб досягти їх 
«критичної маси» та сформувати інститут професійних 
бухгалтерів як основу доручення себе до інституту 
бухгалтерського обліку [2, c. 154]. 

Бухгалтерський облік виступає як інститут, функції якого 
розкриваються через сукупність формальних та неформальних 
правил і норм та механізмів їх дотримання, але ці правила і 
норми виступають в якості основних регуляторів поведінки в 
суспільстві, формальні з них закріплені Адміністративним та 
Господарським кодексами України та чинним законодавством і є 
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обов'язковими до виконання. Неформальні правила і норми не 
мають явних обмежень, а залежать від культурного середовища 
кожної країни, його звичаїв, традицій і умовностей. Тобто, 
розвиток бухгалтерського обліку як в одного з інститутів 
суспільства вимагає наукових досліджень щодо формування 
реальної моделі обліку з урахуванням формальних та 
неформальних правил і норм. Застосування методології 
інституціоналізму для дослідження обліку кругообороту капіталу 
дає можливість вийти на якісно новий рівень досліджень, 
збагативши теоретичні та практичні напрацювання в цьому 
напрямі, а також науково обґрунтувати шляхи вирішення 
проблеми його розвитку з урахуванням чинників, які 
враховувалися лише в загальнофілософських та 
загальнотеоретичних дослідженнях.  

Не підлягає сумніву той факт, що потрібні певні зусилля і 
час для розробки теорії, науково-практичних рекомендацій щодо 
розвитку інституційної концепції бухгалтерського обліку в 
рамках існуючої концепції реформування бухгалтерського обліку 
та звітності. Загальна схема взаємозв'язку системи 
бухгалтерського обліку із інституційними факторами 
представлена на рис. 1. 

У національній системі бухгалтерського обліку облік 
кругообороту капіталу регулюється Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку, зокрема, П(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності». Вітчизняний облік ототожнює поняття 
«капітал» та «власний капітал», тоді як економічна теорія 
розглядає його як активи підприємства, що дозволяють 
отримувати прибуток або інший економічний ефект. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності не містять 
такого стандарту, який би тлумачив суто визнання, визначення та 
оцінку капіталу – те, що завжди було і залишається актуальним в 
бухгалтерському обліку [1, с. 286-287]. Проте рекомендації щодо 
оцінки та відображення у фінансовій звітності інформації про 
капітал відображено: визначення капіталу – в Концептуальних 
основах (Framework); характеристика капіталу та його 
відмінність від зобов’язань – у МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові 
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інструменти: розкриття» та Інтерпретації  МСФЗ (IFRIC) 2 
«Частки участі в кооперативах і подібних фінансових 
інструментах»; зміни вартості окремих видів активів, а також 
відстрочені податки, пов’язані з цим – у МСБО (IAS) 12 
«Податки на прибуток», МСБО (IAS) 16 «Основні засоби», 
МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи», МСБО (IAS) 39 
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка»; результати змін 
облікової політики та виправлення помилок – у МСФО (IAS) 8 
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; 
результати змін курсової різниці – в МСФО (IAS) 21 «Вплив змін 
валютних курсів»; розкриття інформації щодо власного капіталу 
у фінансовій звітності підприємства – у МСБО (IAS) 1 «Подання 
фінансових звітів», МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: 
розкриття» та МСФЗ (IFRIC) 2 «Частки участі в кооперативах і 
подібних фінансових інструментах». 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок системи бухгалтерського обліку та 

інституційних факторів її розвитку 
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У 2012-13 рр. публічні акціонерні товариства, банки, 
страхові компанії, фінансові установи, фінансові посередники 
вже подають фінансову звітність згідно МСФЗ. На наш погляд, це 
важливий крок на шляху до гармонізації національного та 
світового обліку. Однак, перехід на міжнародні стандарти слід 
здійснювати з урахуванням вітчизняних реалій. Гармонізація 
вимагає чіткого трактування нових статей в обліку руху капіталу 
на рахунках. Доцільно було б адаптувати МСФЗ для потреб 
вітчизняного обліку, зокрема, деталізувати об’єкти обліку 
кругообороту капіталу за субрахунками та аналітичними 
рахунками. 

На сучасному етапі відбувається утвердження 
бухгалтерського обліку як інституту суспільства, що охоплює всі 
його сфери. Такі процеси дозволяють подолати розрив, що 
утворився між національною та міжнародною системами обліку. 
Напрями реформування обліку визначаються економічними 
передумовами та вимогами інституціонального середовища. 
Важливим завданням у цьому контексті виступає гармонізація 
обліку кругообороту капіталу, який чітко не регламентується ні 
національними, ні міжнародними стандартами обліку. Це 
сприятиме удосконаленню обліку капіталу на підприємствах тих 
країн, що прагнуть розширення міжнародної економічної 
співпраці та сприяють міжнародним інтеграційним процесам, до 
числа яких відноситься і Україна. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 
 

Дослідження інституціонального аспекту діяльності з 
формування економічної інформації мають за мету отримання 
нових знань про такий важливий соціально-економічний об’єкт 
пізнання як бухгалтерський облік. Цей напрям наукової роботи є 
пріоритетним для формування наукового й інформаційно-
аналітичного забезпечення державного регулювання 
бухгалтерського обліку і в меншій ступені отримані результати 
затребувані для впровадження практичну діяльність з ведення 
бухгалтерського обліку. Але це не знижує наукової цінності 
таких досліджень. Отриманні нові знання прискорюють 
формування нової парадигми – багатогранного бухгалтерського 
обліку. За якою бухгалтерський облік представлений 
доповнюючими одна одну формами прояву – процес, система, 
наука та інститут, які формують цілісне уявлення про 
бухгалтерський облік як соціально-економічний об’єкт пізнання. 

Важливе місце у дослідженнях бухгалтерського обліку на 
засадах інституціональної парадигми належить питанням 
виявлення закономірностей формування моделі бухгалтерського 
обліку за різних соціально-економічних умов. 

Інституціональна модель бухгалтерського обліку це 
абстрактне суспільне уявлення про інституціоналізацію цього 
виду соціально-економічної діяльності, її мету, завдання та 
очікувану результативність, в окремо взятій інституціональній 
системі. В основі інституціональної моделі стійкі, 
фундаментальні суспільні відносини, що склались у сфері 
бухгалтерського обліку під впливом зовнішніх і внутрішніх 
чинників. 

З огляду на роль бухгалтерського обліку у суспільному 
розподілі праці правила, які регулюють поведінку суб’єктів 
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економічних відносин у цій сфері діяльності, підпорядковуються 
правилам вищого порядку (базовим інститутам), а його модель 
визначається інституціональною системою, яка сформувалась в 
суспільстві.  

З розвитком суспільних відносин та трансформацією 
інституціональної системи змінюються й суспільні очікування від 
інституту бухгалтерського обліку, а відповідно змінюється його 
модель. За критеріями наявності формальних і неформальних 
правил, їх співвідношення і домінуванням на різних етапах 
розвитку інституту бухгалтерського обліку, порядку формалізації 
цих правил можна виділити три форми інституціональної моделі 
бухгалтерського обліку. Насамперед, це первинна 
інституціональна модель неформального регулювання 
бухгалтерського обліку, яка існувала у період незначного рівня 
суспільного значення діяльності у сфері бухгалтерського обліку. 
Із зростанням суспільного значення економічної інформації про 
соціально-економічні об’єкти, процеси і явища первинна 
інституціональна модель трансформувалась. В одних 
інституціональних системах її наступником стала модель 
формального державного регулювання, в інших – модель 
формального професійного регулювання.  

Серед базових інститутів, що здійснюють визначальний 
вплив на формування інституціональної моделі бухгалтерського 
обліку є інститути власності та права. 

За Д. Нортом формальні правила економічного блоку 
інституту власності «встановлюють права власності, тобто пучок 
прав по використанню та отриманню доходу від власності та 
обмеження доступу інших осіб до майна або ресурсу» [1, с. 68]. 

Визначальний характер впливу відносин власності на 
методологію бухгалтерського обліку визнавали вітчизняні вчені, 
ще задовго до поширення інституціональної теорії. Проф. 
Г.Г. Кірейцев наголошує, що «серед чинників, що обумовлюють 
постійне оновлення методології бухгалтерського обліку та його 
практики, базовими є зміни відносин власності на засоби 
виробництва, організаційних форм виробництва товарів, їх 



 76

продажу, а також процеси, пов’язані з глобалізацією світової 
економіки та міжнародних ринків капіталу» [2].  

Визначальним чинником впливу інституту власності на 
формування інституціональної моделі бухгалтерського обліку є 
форма власності на засоби виробництва. При домінуванні 
державної власності на засоби виробництва у держави 
зосереджуються функції власника, регулювання бухгалтерського 
обліку та управління виробничою діяльністю. Відповідно наявні 
умови для комплексної і взаємоузгодженої реалізації цих 
функцій.  

Формування такої інституціональної моделі монопольного 
державного регулювання, яка конкретизувалась в інституті 
бухгалтерського обліку радянської доби, було зумовлено 
необхідністю забезпечення реалізації з одного боку функції 
власника на засоби виробництва, зокрема збереження державної 
власності і ефективного використання ресурсів, з іншого 
управління, а саме надання економічної інформації для прийняття 
управлінських рішень, як на рівні суб’єкта господарювання, так й 
на рівні органів управління. Для забезпечення цих функцій 
економічна інформація, яка формується бухгалтерським обліком 
мала відповідати високим якісним критеріям, що забезпечувалось 
єдиною методологією бухгалтерського обліку та уніфікованим 
порядком відображення господарських операцій. При цьому 
професійне судження було виключною прерогативою органу, 
який формував формальні правила.  

Умови формування інституціональної моделі 
бухгалтерського обліку при інституті власності розбудованому на 
засадах приватної власності на засоби виробництва докорінним 
образом відрізняються. По-перше, держава не має функції 
управління виробництвом, суб’єкти господарювання незалежні у 
прийнятті рішень з питань виробничої діяльності, інвестиційної і 
комерційної політики. По-друге, реалізація функції власника 
обмежена суб’єктами державного сектору економіки, держава як 
власник входить до відповідної групи спеціальних інтересів і є її 
рівноправним учасником. По-третє, домінуючими групами 
спеціальних інтересів є менеджмент підприємств та власники, 
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інвестори і кредитори, відповідно формування формальних 
правил це процес досягнення консенсусу між інтересами різних 
груп спеціальних інтересів. 

Якщо при інституціональній моделі бухгалтерського обліку 
монопольного державного регулювання наріжним каменем була 
держава, то за моделі консенсусного державного або 
професійного регулювання це автономний суб’єкт 
господарювання, незалежність якого захищена законами, 
діяльність вкрита завісою комерційної таємниці, а інвестиційні 
ресурси залучаються на відкритих інтернаціональних ринках 
капіталу. За таких умов стає неможливою уніфікація 
бухгалтерського обліку, тому формальне регулювання 
бухгалтерського обліку здійснюється шляхом встановлення 
принципів, яких необхідно дотримуватися при складанні 
фінансової звітності, мінімального обсягу розкриття інформації, а 
також загальних методологічних підходів до визнання і оцінки 
активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат. 

Якщо інститут власності визначає концептуальні засади 
інституціональної моделі та зміст інституту бухгалтерського 
обліку, то інститут права визначає порядок регулювання та 
форму представлення формальних правил.  

Інституціональні моделі бухгалтерського обліку 
сформовані за різних правових систем мають спільні риси, 
зокрема регулювання бухгалтерського обліку формальними 
правилами, та відмінності, які зумовлені особливостями 
встановлення формальних правил, зокрема професійне в 
юрисдикціях де акти законодавства і професійних громадських 
організацій мають рівну юридичну силу та державне в 
юрисдикціях правова система яких передбачає виключно 
законодавче регулювання соціально-економічних відносин. 
Залежно від порядку встановлення формальних правил можна 
виділити монопольну та консенсусну модель. За існуючої в 
Україні інституціональної системи сформованої під впливом 
інституту права заснованого на романо-германській системі 
права інституціональна модель бухгалтерського обліку має 
ґрунтуватися на державному регулювання діяльності у цій сфері 
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формальними правилами, встановленими на рівні актів 
законодавства.  

Серед ендогенних чинників, які мають вплив на 
формування інституціональної моделі бухгалтерського обліку, 
слід виділити траєкторію розвитку інституту бухгалтерського 
обліку. Зазначена категорія узагальнює чинники соціально-
психологічного характеру, такі як ментальність й інертність 
суб’єктів економічних відносин у сфері бухгалтерського обліку, 
усталені традиції, інституціональну пам'ять.  

Збереження державного регулювання як основного 
елемента вітчизняної інституціональної моделі бухгалтерського 
обліку при її трансформації поряд з інститутом права зумовлено 
ставленням суб’єктів економічних відносин до статусу 
формальних правил. Тобто обов’язковим є тільки те, що доведено 
державою, інші форми встановлення формальних правил не 
сприймаються. Інший резон такого підходу полягає у тому, що 
держава продовжує нести трансакційні витрати пов’язані із 
формуванням формальних правил, не перекладаючи їх на 
суб’єктів економічних відносин, що безумовно відбулось би при 
формуванні інституціональної моделі формального професійного 
регулювання бухгалтерського обліку. Додатковим чинником 
стало відсутність традиції згуртування професійної спільноти для 
регулювання професійної діяльності. У цьому проявляється 
національна ментальність, яка полягає у індивідуалістичних 
підходів у професійній і підприємницькій діяльності. 

Національна інституціональна модель відповідає траєкторії 
інституціонального розвитку сфери бухгалтерського обліку та 
ґрунтується на таких загальних принципах: наявність самостійної 
суспільно значимої місії бухгалтерського обліку та спільної мети 
діяльності суб’єктів економічних відносин у цій сфері; 
переважний вплив на визначення поведінки суб’єктів 
економічних відносин у сфері бухгалтерського обліку 
формальних правил; державне регулювання діяльності у сфері 
бухгалтерського обліку, яке проявляється у встановленні 
формальних правил державними органами у формі актів 
законодавства; відсутність одноосібно домінуючої групи 
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спеціальних інтересів при встановленні і зміні формальних 
правил; консенсусний характер порядку встановлення і зміни 
правил з регулювання бухгалтерського обліку. 

Інституціональна модель як сукупність загальних 
принципів є базисом соціально-економічного інституту, в якому 
через формальні і неформальні правила та механізми їх 
дотримання реалізуються ці загальні принципи. Відповідно зміна 
правил має відбуватися в контексті загальних принципів 
інституціональної моделі, а відтак при еволюційному розвитку 
інституту його трансформації не мають виходити за межі 
інституціональної моделі.  
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ПРАВО КОРИСТУВАННЯ НА ОБ'ЄКТИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ОБ'ЄКТ ОБЛІКУ 

 
Нематеріальними активами (НМА) взнаються придбані або 

створені підприємством об'єкти права інтелектуальної власності 
(ОПІВ), інші об'єкти права власності та користування, що 
використовуються у виробництві продукції (виконанні робіт, 
наданні послуг) або для управлінських потреб впродовж 
тривалого часу. 
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Питання, пов’язані із поняттям права інтелектуальної 
власності, регулюються Цивільним кодексом України від 
16.01.2003 р. № 435-IV (далі - ЦКУ). Так, статтею 420 ЦКУ 
визначено перелік об’єктів права інтелектуальної власності у 
сфері господарювання: винаходи та корисні моделі; промислові 
зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні марки (знаки 
для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; 
географічне зазначення; комерційна таємниця; комп'ютерні 
програми; інші об'єкти, передбачені законом [1].  

За наявності ознак обороноздатності і перспективності 
ОПІВ для комерційної реалізації здійснюється його правова 
охорона одним з вибраних способів: патентування, реєстрація або 
введення режиму комерційної таємниці. 

Дія охоронних документів припиняється при їх відміні у 
встановленому законом порядку або при несплаті мита. Для 
результатів інтелектуальної діяльності, які передбачається 
охороняти в режимі комерційної таємниці (ст. 506 ЦКУ), 
підприємству слід розробити і прийняти положення про 
комерційну таємницю, що визнається ст. 420 ЦКУ [1]. 

Право користування на об'єкти інтелектуальної власності 
передається іншим зацікавленим господарюючим суб'єктам 
відповідно до ліцензії або ліцензійному договору. Стосунки, що 
виникають між сторонами договору, аналогічні відносинам по 
поточній оренді майна. Ліцензійний договір має бути укладений 
у письмовій формі. При недотриманні письмової форми такий 
договір вважається недійсним [3]. 

Згідно з ліцензійною угодою одна сторона – власник ОПІВ 
(ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) право використання 
такого результату в передбачених договором межах. Відповідно 
до ліцензійного договору ліцензіат сплачує ліцензіару ліцензійні 
платежі. Застосовуються наступні види ліцензійних платежів: 

- роялті - поступові виплати пропорційно певним 
показникам в ході використання об'єкту (можуть нараховуватися 
з прив'язкою до показників збільшення прибутку або обсягу 
випуску продукції); 
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- паушальний платіж - одноразовий, раніше обумовлений 
платіж. Паушальні платежі виникають, коли складно 
спрогнозувати ефект дії ОПІВ і вартість ліцензії є невисокою; 

- кост-плас (cost plas) - вартість плюс винагорода - виплати 
за додаткові послуги понад обумовлену ціну (паушального 
платежу). 

Окрім ліцензійного договору, ОПІВ в користуванні 
оформляється також договором франчайзингу, що носить назву 
«Договір комерційної концесії». 

Згідно ст. 1115 ЦКУ за договором комерційної концесії 
одна сторона зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) 
за винагороду на термін або без вказівки терміну право 
використання в підприємницькій діяльності користувача 
комплексу прав, що належать власникові, у тому числі право на 
фірмове найменування і (чи) комерційне найменування 
правовласника, на комерційну інформацію, що охороняється, а 
також на інші передбачені договором об'єкти прав - товарний 
знак, знак обслуговування та ін. Договір комерційної концесії має 
бути укладений у письмовій формі [1]. 

Головною і, напевно, єдиною відмінністю двох даних 
договорів на передачу в користування ОПІВ являється об'єкт 
договору. За ліцензійним договором передається право 
користування ОПІВ, а за договором комерційної концесії - 
комплекс прав. 

Договір комерційної концесії, як і ліцензійний договір 
(відносно договорів на передачу в користування авторського 
права, прав на винахід, корисних моделей і т.д.) підлягає 
державній реєстрації в Укрпатенті. А також договір комерційної 
концесії має бути зареєстрований в органі Державної податкової 
служби, що здійснив реєстрацію юридичної особи (чи приватного 
підприємця), що виступає за договором в якості правовласника.  

Винагорода за договором комерційної концесії може 
виплачуватися користувачем правовласникові у формі 
фіксованих разових або періодичних платежів, відрахувань від 
виручки, націнки на оптову ціну товарів, що передаються 
правовласником для перепродажу, або в іншій формі, 
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передбаченій договором, що відповідає розглянутим видам 
ліцензійних платежів (роялті, паушальний платіж, кост-плас).  

Бухгалтерські правила обліку операцій, пов'язаних з 
наданням права використання НМА, у правовласника і 
користувача встановлені Положенням стандарті бухгалтерському 
обліку «Нематеріальні активи» (П(С)БО 8). При цьому немає 
відмінностей в порядку ведення бухгалтерського обліку названих 
операцій як по ліцензійному договору, так і за договором 
комерційної концесії [4]. 

Передача користувачеві прав на використання не 
спричиняє за собою необхідності списання останніх з балансу 
правовласника, в робочому плані рахунків передбачається 
відкриття окремого субрахунку до рахунку 12 «Нематеріальні 
активи». Таким чином, передача прав у використання ОПІВ 
відбивається внутрішнім записом:  

Д-т рах. 1231 «ОПІВ, передані у користування» 
К-т рах. 123 «Права нa комерційні позначення» 
Оскільки переданий об’єкт НМА з балансу не списується, 

підприємство-правовласник продовжує нараховувати 
амортизацію (пп. 25, 27 П(С)БО 8). У зв’язку з цим доцільно до 
рахунку 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів» 
відкрити субрахунок, наприклад, «Амортизація ОПІВ, переданих 
у користування»: 

Д-т рах. 133 «Накопичена амортизація нематеріальних 
активів» 

К-т рах. 1331 «Амортизація ОПІВ, переданих у 
користування» - відображення амортизації НМА до моменту 
передачі об’єкта в тимчасове користування. 

Якщо одночасно з передачею прав у користування об'єкта 
інтелектуальної власності підприємство також продовжує 
використати цей об'єкт у своїй діяльності, сума нарахованої 
амортизації по НМА може розподілятися між витратами по 
звичайних видах діяльності і іншими витратами в порядку, 
встановленому підприємством - правовласником, наприклад 
пропорційно співвідношенню доходів, отриманих від 
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користувача, в загальному об'ємі доходів (п. 7, 15 П(С)БО 16 
«Витрати», п. 20 П(С)БО 15 «Доходи»). 

Порядок відображення у бухгалтерському обліку доходів 
від надання у користування ОПІВ залежить від двох факторів: 

- характеру діяльності підприємства-правовласника по 
передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності - звичайна 
діяльність або разова передача прав; 

- форми винагороди встановлені ліцензійним договором 
(договором комерційної концесії), - разовий (паушальний) платіж 
або періодичні платежі (роялті).  

Якщо покупець придбаває право на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності без одержання права власності 
на нього, то винагорода (платежі) за таке використання не є 
об’єктом оподаткування податком на додану вартість. Якщо 
об’єкти права інтелектуальної власності передаються у володіння 
або розпорядження чи власність, то така операція є об’єктом 
оподаткування податком на додану вартість для особи, яка 
передає об’єкт такого права, оскільки відповідно до п. 185.1 
ст. 185 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування 
податком на додану вартість є операції платників податків, 
зокрема, з постачання товарів та послуг, місце постачання яких 
знаходиться на митній території України [2].  

Тобто, винагорода, за договором комерційної концесії, є 
платою за весь комплекс наданих прав користувачеві. В цьому 
випадку ПДВ нараховується на повну суму винагороди, 
отриманої підприємством-правовласником за договором. 

В обліку можливі два варіанти бухгалтерських записів за 
аналізованими операціями: 

1) Надання ОПІВ у використання - основний вид діяльності 
правовласника; 

2) Надання ОПІВ у використання - відноситься до інших 
видів діяльності. 

Таким чином, підприємства в процесі господарської 
діяльності паралельно із власним використанням нематеріальних 
активів можуть також укладати угоди щодо надання права 
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використання окремих об’єктів (переважно торгових знаків) 
іншим юридичним особам.  

Одночасно укладається ліцензійний договір або договір 
концесії за яким одна сторона за належну плату надає право 
використання нематеріальних активів. Вартість договору 
випливає із вартості самого об’єкта нематеріальних активів, що є 
важливим чинником договору і, водночас, проблемним питанням 
оцінки їх вартості. 

При визначенні розмірів роялті, зазвичай, основним 
критерієм може бути частка ліцензіара в сумі очікуваного 
прибутку ліцензіата. У зв’язку з тим, що в реальних економічних 
умовах не завжди можливо достовірно визначити, розміри роялті 
найчастіше приводять до ціни обсяги реалізованої продукції. На 
суму винагороди (роялті), отриманої підприємством-
правовласником за ліцензійним договором нараховується ПДВ.  

Бухгалтерські правила обліку операцій, пов'язаних з 
наданням права використання НМА, у правовласника і 
користувача встановлені П(С)БО 8. При цьому немає 
відмінностей в порядку ведення бухгалтерського обліку названих 
операцій як по ліцензійному договору, так і за договором 
комерційної концесії. 

Порядок відображення у бухгалтерському обліку доходів 
від надання в користування залежить від двох факторів: 
характеру діяльності підприємства-правовласника по передачі 
прав на об'єкти інтелектуальної власності - звичайна діяльність 
або разова передача прав; форми винагороди встановлені 
ліцензійним договором (договором комерційної концесії) - 
разовий (паушальний) платіж або періодичні платежі (роялті).  

Світовий досвід використання ОПІВ в умовах ринку 
свідчить, що недостатній облік цих об’єктів стає причиною того, 
що комерційні структури недотримують мільйонні доходи та 
несуть колосальні збитки. В довідковій економічній літературі 
України, як зрештою і в зарубіжній, лізингу нематеріальних 
активів приділяється недостатня увага. Водночас, такі операції в 
реальній дійсності можуть існувати й фактично існують, що 
вимагає чіткої методики обліку прав користування на об'єкти 
інтелектуальної власності та відображення у фінансовій звітності 
підприємств.  
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В сучасних умовах назріла необхідність оновлення 

теоретичного базису науки бухгалтерський облік, що ставить 
питання про необхідність інтенсифікації міждисциплінарного 
наукового пошуку. Тенденція до розширення міждисциплінарних 
досліджень науковцями у сфері бухгалтерського обліку може 
трактуватися як тенденція до послаблення методологічного 
догматизму, що в цілому вважаємо позитивним явищем.  

Сприйняття та подальша розробка інституційних аспектів 
бухгалтерського обліку рядом вітчизняних вчених, серед яких 
найбільш ґрунтовними та логічно вибудованими слід визнати 
підходи В.М. Жука, М.Д. Корінька, С.Ф. Легенчука, В.В. Травіна, 
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С.В. Гушка, міркування та висновки російських вчених, зокрема, 
Л.О. Чайковської, В.В. Панкова, свідчить про обґрунтовану 
потребу акцентування уваги на вплив інституційних запитів на 
формування, функціонування та подальший прогрес як 
національної системи бухгалтерського обліку, так і її 
теоретичного базису. 

Вважаємо, що сьогодні наукові дослідження в сфері 
бухгалтерського обліку мають здійснюватися виключно з позиції 
комплексного аналізу існуючої концепції розвитку 
бухгалтерського обліку. Саме застосування інституційного 
підходу, що акумулює досить великий обсяг інформації про 
функціонування різних інститутів та результати перспективних 
наукових розробок в суміжних із бухгалтерським обліком 
областях, уможливить використання його в якості фундаменту 
для генерації концептуальних напрямів розвитку обліку як науки 
та практичної діяльності. 

В цьому контексті слушним є зовсім не риторичне питання, 
яке ставить проф. В.М. Жук: «Які запити практики, яке 
інституційне середовище, яка економічна теорія чи парадигма 
має формувати нову облікову теорію? Очевидно, що цей вплив є 
не тільки комплексним, але має врахувати і пріоритетність тих чи 
інших запитів до обліку на певних стадіях розвитку економіки. 
На нашу думку, справедливим буде твердження, що облікові 
теорії народжуються з посилок, існуючих у той чи інший час 
інституційних запитів до обліку. Саме звідси історичне 
різноманіття бухгалтерських теорій і шкіл та доречність зміни 
(оновлення) їх парадигм по мірі формування нового 
інституційного середовища» [1, c. 49]. 

Бухгалтерський облік як область знання раніше 
представляв собою виключно «дисциплінарну науку», яка 
намагалася віднайти оптимальні рішення для 
інтрадисциплінарних проблем. Проте на поч. ХХІ ст. 
бухгалтерський облік не може розвиватися без дослідження 
областей перетину різних наук, їх нелінійних мережевих, 
інформаційних взаємодій. Відповідно бухгалтерський облік як 
сучасна наукова дисципліна має формуватися не виключно в 
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межах предметної області, а в зв'язках, «переходах», у просторах 
«між» окремими науками або на їх стиках і кордонах.  

Саме у формі міждисциплінарності наука бухгалтерський 
облік буде адекватна умовам сучасної онтології соціальної 
реальності, яка, слід визнати, вже поступово відмовилася від 
історично сформованого механізму розвитку - традиції. На зміну 
традиції до науки бухгалтерський облік сьогодні приходять 
авторські інноваційні підходи, які, порушуючи онтологічну 
стійкість, усувають міцні і однолінійно організовані зв'язки і 
відносини між окремими соціальними структурами, і у кінцевому 
підсумку призводять до постійного руху. 

Оскільки прихильникам інституціоналізму притаманні 
прагматизм і реалістичний підхід до аналізу економічної 
дійсності, значення інституціоналізму постійно зростає. 
Своєрідність інституціоналізму полягає насамперед у тім, що 
прихильники інституціоналізму в основу аналізу беруть не тільки 
економічні проблеми, а зв'язують їх з проблемами соціальними, 
політичними, етичними, правовими тощо. Інституціоналізм став 
своєрідним опозиційним напрямом в економічній науці, оскільки 
для його методології характерний міждисциплінарний підхід у 
поєднанні із послідовним історизмом, еволюціонізмом, 
використанням статистичного методу. Інституціоналісти 
критикують відмову від аналізу поведінки людини, як 
особистості, яка перебуває у певному суспільному середовищі, 
критикують схематизм і відірваність від реальності. Таким 
чином, інституціоналізм визнає правові, психологічні та 
морально-етичні аспекти одними з інституцій, що є рушійними 
силами розвитку суспільства. В цьому контексті недостатньо 
дослідженим вітчизняною бухгалтерською науковою спільнотою 
залишається вплив психо-лінгвістичних чинників на процес 
організації та ведення бухгалтерського обліку, підготовку 
фінансової звітності, а також на процеси прийняття рішень 
користувачами. Зарубіжними вченими вказані питання 
досліджуються досить давно.  

Саме з позицій інституціоналізму актуалізується 
розширення досліджень вченими-бухгалтерами бухгалтерського 
обліку як інструменту вирішення соціальних проблем, 
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ініціювання «соціологізації» та «екологізації» облікової науки. 
В цьому контексті можливим стає розгляд бухгалтерського 
обліку як інструменту соціальної політики та інформаційної 
системи соціально-орієнтованої концепції управління, 
бухгалтерського відображення соціальних процесів та 
соціального капіталу підприємства, дослідження соціальної 
компоненти річної звітності підприємства та соціальної 
відповідальності бізнесу через призму бухгалтерського обліку, 
бухгалтерського обліку і контролю в якості інструментів охорони 
природного середовища та збереження природно-ресурсного 
потенціалу, а також бухгалтерського обліку екологічної 
діяльності суб’єктів господарювання в рамках концепції стійкого 
розвитку. В теорії обліку саме застосування інституційного 
підходу надає можливість обґрунтувати необхідність та 
специфіку відображення в обліку таких нових об’єктів обліку як 
інтелектуальний, венчурний, людський капітал, трансакційні 
витрати тощо. 

Слід звернути увагу прогресивної наукової бухгалтерської 
спільноти низку новаційних підходів до змісту бухгалтерського 
обліку, які ще не є абсолютно ясними і викликають багато 
питань. Зокрема, це трактування обліку як комунікативно-
інформаційної системи, іманентна науці бухгалтерський облік 
міждисциплінарність, контекстуальний підхід до трактування 
облікових повідомлень та розгляд діяльності бухгалтера як 
об’єкта та суб’єкта рефлексивного управління тощо. Разом з тим, 
сама необхідність обмірковування вказаних питань провідними 
вітчизняними науковцями вже не викликає сумніву.  

Отже, сьогодні критико-рефлексивна діяльність провідних 
вітчизняних вчених у сфері бухгалтерського обліку повинна 
сприяти позбавленню від сформованих у минулому догм і 
стереотипів, стати суттєвим компонентом перебудови та 
оновлення науки бухгалтерський облік на базі застосування 
інституційного підходу.  
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Україна продовжує поступ на шляху євроінтеграції, а тому 
змінює стандарти у багатьох сферах діяльності у відповідності до 
рекомендацій міжнародної спільноти. Зокрема, продовжується 
реформування системи бухгалтерського обліку, оновлюються 
П(С)БО прийняті 13 років тому. Так, згідно Наказу Міністерства 
фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. було затверджено 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», яким 
внесено зміни до форми «Баланс» («Звіт про фінансовий стан») та 
інших форм фінансової звітності.  

У новій формі Балансу (Звіту про фінансовий стан) ми не 
знаходимо цілого ряду статей, які містились у попередньому 
варіанті. Натомість їх та цілого ряду інших статей можна вносити 
при складанні форми Баланс з Додатку 3, який має назву 
«Перелік додаткових статей фінансової звітності». Так, 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у пункті 4 
розділу ІІ прописано: «підприємства можуть не наводити статті, 
за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо 
така інформація була в попередньому звітному періоді), а також 
додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку 
додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до 
цього Національного положення (стандарту), у разі якщо стаття 
відповідає таким критеріям: інформація є суттєвою;  оцінка статті 
може бути достовірно визначена» [1].  

Таким чином, можна припустити, що бухгалтер для 
спрощення може не вносити окрему сукупність статей балансу, а 
їх суму зазначати однією статтею. Аргументувати свої дії можна 
припущенням керівництва, що невідображена інформація є 
несуттєвою. У НП(С)БО 1 зазначено: «суттєва інформація - 
інформація, відсутність якої може вплинути на рішення 
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користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації 
визначається відповідними національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 
стандартами фінансової звітності та керівництвом 
підприємства» [1]. 

Інше проблемне питання постане при необхідності 
користувачу фінансової звітності провести узагальнення за 
такими «вибірковими» статтями у розрізі певного регіону чи 
підприємств окремої галузі, адже інформація може бути, як ми 
вже відзначили раніше, не включена до форми Балансу. Певною 
мірою це порушення пункту 4 розділу ІІІ цього ж Балансу, у 
якому записано: «фінансова звітність повинна надавати 
можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти 
підприємства за різні періоди;  фінансові звіти різних 
підприємств». Крім того, п. 2 IV розділу П(С)БО 1 звучить: 
«згортання статей активів і зобов’язань, доходів і витрат є 
неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними 
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності» [1]. 

Облік є елементом системи управління, а тому покликаний 
виконувати інформаційну, контрольну та цілий ряд інших 
важливих функцій. Функціональний підхід дає змогу відповісти 
на запитання: «а яке призначення реформування системи 
бухгалтерського обліку?» Гармонізація й уніфікація системи 
обліку України за міжнародними стандартами дозволить 
виконати один з пунктів вимог задля вступу у Європейський 
Союз. Зрозуміліша для потенційних іноземних інвесторів 
звітність активізує реалізацію нових проектів в Україні. Однак, 
виконання відповідних функцій для досягнення системою 
управління позитивних результатів має включати усі сфери 
економічного суспільно-політичного життя нашої держави.  

Оновлення Балансу та інших форм фінансової звітності 
автоматично привносять зміни у теорії бухгалтерського обліку. 

У Вікіпедії дається визначення теорії (грецьк. θεωρία - 
дослідження, вивчення) як науки, системи ідей чи принципів; є 
сукупністю узагальнених положень, що формують науку чи її 



 91

розділ. Теорія виступає як форма синтетичного знання, в межах 
якої окремі поняття, гіпотези і закони втрачають попередню 
автономність і стають елементами цілісної системи [2].  

Збереження теорії бухгалтерського обліку передбачає 
сталість серед іншого основоположних елементів методу 
бухгалтерського обліку, серед яких основними виступають 
Баланс та подвійний запис. Тому, на нашу думку, необхідно 
переглянути довільне привнесення статей у Баланс. 
 
Список використаних джерел: 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
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З поступовим удосконаленням техніки виконання 

облікових процесів на сільськогосподарських підприємствах, 
якому у першу чергу сприяють запровадженням нових 
комп’ютерних програм, поширення дистанційних форм 
консультування та підтримки бухгалтерів, доступність інформації 
у різноманітних формах її представлення та ін., з’явилася реальна 
можливість реалізації давно сформованої ідеї щодо побудови 
системи управлінського обліку на фундаментальних засадах.  

Одним із актуальних питань у даному процесі є 
бюджетування, яким на сільськогосподарських підприємства 
займаються спеціалісти планово – економічного відділу. Проте, 
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говорити про даний процес як про планування майбутніх 
операцій з одночасним оформленням системи бюджетів не 
приходиться, оскільки, зазвичай,  складаються окремі плани 
(продажів, виробництва, витрат на оплату праці), які звести у 
генеральний бюджет дуже важко. Крім того, порушується умови 
періодичності складання бюджетів, обґрунтованості їх показників 
та втрачається, то сутті, їх смисл. Дуже часто бюджети складають 
на початку календарного року, ігноруючи той факт, що для 
сільського господарства характерне неспівпадання виробничого 
та календарного року. При цьому виникає необхідність 
врахування та перенесення даних про витрати на врожаї 
майбутніх періодів, багаторічні посіви, вкладення у основне 
стадо та ін. 

Для успішно проведення бюджетування  необхідно пройти 
основі стадії даного процесу: 

• доведення основних напрямків політики 
сільськогосподарського підприємства до осіб, які будуть 
проводити бюджетування; 

• визначення рамок проведення бюджетування (терміни, 
ресурси та ін.)  

• підготовка попередніх бюджетів; 
• обговорення та коригування показників із керівниками 

відділків та спеціалістами; 
• складання остаточних бюджетів та їх затвердження. 
Крім того, з появою нових економічних категорій, виникає 

необхідність внесення їх у рамки обліку, у тому числі й 
управлінського. 

Управлінський облік трансакційних витрат на 
сільськогосподарському підприємстві повинен забезпечити 
вирішення наступних завдань: 

• визначення фактичних трансакційних витрат в розрізі 
явних та неявних витрат;  

• проведення аналізу трансакційних витрат за статтями, 
центрами виникнення, контрагентами;  

• встановлення економічно обґрунтованого, оптимального 
розміру трансакційних витрат;  
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• планування трансакційних витрат на короткотермінову 
та довготермінову перспективу в цілому по підприємству та за 
окремими контрагентами;  

• складання управлінської звітності щодо трансакційних 
витрат, тощо.  

Вирішення вище перелічених завдань, у великій мірі, 
залежить від  включення трансакційних витрат у процес 
бюджетування витрат підприємства.  

Бюджет трансакційних витрат повинен бути складений як 
самостійний бюджет у складі операційних бюджетів 
підприємства. Перелік подібних витрат доцільно подавати у 
відповідності тій класифікації, що застосовується підприємством 
при визначенні трансакцій по їх сутті. Крім того, у бюджеті 
повинні бути зафіксовані як явні так і приховані трансакційні 
витрати та вказаний відсоток допустимої похибки, оскільки 
передбачити як розвиватимуться відносини із контрагентами, в 
сучасних умовах господарювання, досить важко. 

Варто відмітити і те, що показники бюджетів повинні бути 
реальними для досягнення, розраховані виходячи із нормативних 
показників, що для сільського господарства, зазвичай, є 
встановлені на кожен вид механізованих та ручних робіт у 
тваринництві та рослинництві. Крім того, їх перелік повинен бути 
розроблений із врахуванням оптимальної потреби у наборі 
інформації. З метою забезпечення вищого рівня сприйняття та 
розуміння бюджетів і можливості подальшого втілення їх у життя 
надлишкова інформація є зайвою. В підсумку, бюджетні 
показники повинні бути співставленні із фактично досягнутими 
результатами та зроблені висновки про правильність та 
доцільність бюджетування як такого. 
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Починаючи з кінця 1970-х рр. в бухгалтерських наукових 

дослідженнях в США в якості методологічної основи 
використовують позитивну теорію бухгалтерського обліку. Дана 
бухгалтерська теорія базується на неоінституціональних 
економічних теоріях (теорія ефективності ринків, теорія 
контрактів, теорія асиметричної інформації) та є їх продовженням 
в сфері бухгалтерського обліку. Окремі відомі вчені-економісти, 
наприклад, Ю. Фама, М. Дженсен, навіть проводили свої наукові 
пошуки на перетині бухгалтерського обліку та економічної теорії. 

Існуючі зарубіжні напрацювання в сфері позитивної теорії 
дозволяють розглянути проблему здійснення бухгалтерського 
вибору в світлі функціонування ринку облікової інформації та 
його впливу на процес розподілу капіталу. 

Згідно гіпотези ефективності ринку, яка базується на 
класичних мікроекономічних засадах, ціни на товари (наприклад, 
цінні папери) негайно та без понесення затрат пристосовуються 
до відображення бухгалтерської інформації. Однією із 
обов’язкових умов функціонування ефективного ринку є 
наявність ідеального та повного ринку бухгалтерської інформації, 
коли всі суб’єкти знають реальний фінансовий стан та результати 
діяльності кожного підприємства із його фінансової звітності, 
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мають рівний доступ до інформації, що представлена на ринку, 
яка може використовуватись як для прийняття економічних 
рішень, так і для здійснення бухгалтерського вибору. 

Виходячи із такого трактування ідеального ринку облікової 
інформації можна сформулювати наступні ідеальні умови його 
функціонування: 

• вихідним положенням здійснення облікового процесу є 
очікування, що бухгалтер буде об’єктивним та неупередженим 
при здійсненні бухгалтерського вибору. Внаслідок цього 
фінансова звітність підприємства буде відображати реальний 
фінансовий стан та результати діяльності; 

• наявна достатня кількість інформації, що передбачає 
здійснення бухгалтерського вибору в умовах визначеності. 
Відповідно, на бухгалтерський вибір не впливає проблема 
наявності/відсутності доступу до інформації, на основі якої він 
здійснюється, тобто відсутня асиметрія облікової інформації; 

• відсутній тиск при здійсненні бухгалтерського вибору з 
боку власників або менеджерів. На підприємстві відсутні 
заінтересовані особи (які б характеризувались опортуністичною 
поведінкою), що в силу своїх посадових можливостей могли б 
здійснити вплив на процес здійснення бухгалтерського вибору 
для задоволення таких інтересів. 

Таким чином, основними характеристиками ідеального 
ринку облікової інформації є: відсутність інформаційної 
асиметрії; відсутність конфліктів між власниками/акціонерами 
(принципалами) та менеджерами (агентами); фінансової звітності 
достатньо для ефективної реалізації укладених контрактів. За 
умови існування таких характеристик відпадає будь-яка потреба в 
регулюванні бухгалтерського обліку. 

Взаємозв’язок між ідеальними умовами функціонування 
ринку облікової інформації та бухгалтерським вибором 
представлено на рис. 1. 

Функціонування ринку облікової інформації в ідеальних / 
неідеальних умовах може бути охарактеризовано за допомогою 
двох базових перспектив позитивної теорії бухгалтерського 
обліку, розроблених Р. Уоттсом та Дж. Циммерманом. 
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Рис. 1. Ідеальні умови функціонування ринку облікової 

інформації та бухгалтерський вибір 
 
Ідеальні умови можуть бути описані за допомогою 

перспективи ефективності (ex ante), яка передбачає, що 
менеджери обирають ті методи обліку, які забезпечують 
максимізацію вартості підприємства та дозволяють мінімізувати 
майбутні агентські та контрактні витрати. Тобто бухгалтерська 
інформація, що утворюється в результаті здійснення 
бухгалтерського вибору, дозволяє приймати ефективні 
інвестиційні рішення. 

Однак, як свідчить світова практика, ринок облікової 
інформації не є ідеальним, що також можна сказати і про 
національний ринок. З притаманною для нього інформаційною 
асиметрією та наявним механізмом бухгалтерського вибору 
виникає можливість для переходу економічних вигод, які 
приносить функціонування підприємства, від власників до 
менеджерів. Дану ситуацію пояснює опортуністична 
перспектива (ex post), яка передбачає, що за неможливості 
підписати повний контракт, через неможливість передбачення 
всіх дій менеджерів, менеджери схильні до опортуністичної 
поведінки, спрямованої на переслідування особистих інтересів. 
Ця перспектива пояснює дії менеджерів на той період часу, коли 
контракти вже укладені. Такі умови функціонування системи 
обліково-інформаційного забезпечення не дозволяють інвесторам 
приймати ефективні інвестиційних рішення. 

Існування такої ситуації зумовлено рядом об’єктивних 
факторів. Зокрема, виходячи із базових положень позитивної 
теорії бухгалтерського обліку [1, с. 138-140], менеджери при 
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виборі методів обліку будуть здійснювати опортуністичну 
поведінку, причини якої можуть бути описані трьома гіпотезами: 

• гіпотеза преміальних планів передбачає, що менеджери 
підприємства з преміальними планами скоріше за все 
обиратимуть ті методи обліку, які збільшують доходи, що 
відображаються в звітності в поточному періоді. Це пояснюється 
тим, що річні премії тісно пов’язані з фінансовим станом і 
результатами діяльності підприємства, що вимірюються на основі 
показників фінансової звітності, і забезпечують прямий зв’язок 
між діями менеджерів і короткостроковою винагородою. Тому, в 
даному випадку дії менеджменту в частині здійснення 
бухгалтерського вибору спрямовані на збільшення поточного 
розміру своїх премій. 

• боргова гіпотеза полягає в припущенні, що чим більше 
значення показника борги/капітал, тим ймовірніше менеджери 
використовуватимуть ті методи обліку, що забезпечують 
зростання доходу. Зі зростанням значення показника 
борги/капітал у підприємства обмежується можливість 
здійснення боргових угод. 

• гіпотеза політичних витрат передбачає, що великі 
підприємства скоріше ніж малі ймовірно будуть обирати такі 
методи обліку, які зменшуватимуть прибуток, що відображається 
в звітності. Така ситуація викликана тим, що зменшення 
оприлюднених доходів зменшить увагу уряду та інших 
заінтересованих організацій до даного підприємства і відкине 
зайві дискусії з приводу можливої неправомірної експлуатації під 
час своєї діяльності інших сторін. Поява подібних дискусій могла 
б вилитись в необхідність збільшення заробітних плат на 
підприємстві, зменшення цін на продукцію, підвищення податків 
тощо. 

Виходячи із розглянутої вище опортуністичної перспективи 
менеджери діють раціонально і дуже часто обирають ті методи 
обліку із представлених в стандартах альтернатив, які 
забезпечують реалізацію їх інтересів, якщо це можливо. 
Розглядаючи підприємство як сукупність контрактів, можна 
сказати, що така опортуністична поведінка менеджерів стосовно 
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вибору методів обліку суперечить основним цілям 
функціонування підприємства. Зокрема, менеджери орієнтуються 
на максимізацію прибутку або вартості підприємства лише тоді, 
коли це відповідає їх інтересам, і лише в таких випадках не 
зменшують ефективність укладених контрактів. Внаслідок цього 
можна говорити, що функціонування ринку облікової інформації 
на сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку в світі 
відбувається в наступних неідеальних умовах: 

• бухгалтер або менеджер здійснює необ’єктивний та 
упереджений бухгалтерський вибір, як наслідок, фінансова 
звітність, що подається зовнішнім користувачам для прийняття 
інвестиційних чи позикових рішень, не відображає реальний стан 
справ; 

• для здійснення бухгалтерського вибору на окремих 
підприємствах недостатньо необхідної інформації, внаслідок чого 
бухгалтерський вибір здійснюється в умовах невизначеності, 
тобто є необ’єктивним; 

• при здійсненні бухгалтерського вибору чиниться тиск з 
боку власників або менеджерів, внаслідок чого бухгалтерський 
вибір є упередженим. 

За таких умов перед дослідниками постає цілий ряд питань, 
які потребують вирішення для того, щоб бухгалтерський облік, як 
окрема інформаційна технологія, що забезпечує створення 
інформаційного продукту у вигляді фінансової звітності, не 
втратив довіри з боку користувачів облікової інформації. До 
таких питань слід віднести: 

• «вирівнювання» інтересів менеджерів та власників 
підприємства; 

• зменшення можливості здійснення менеджерами 
опортуністичної поведінки шляхом використання механізму 
бухгалтерського вибору; 

• пошук шляхів підвищення ефективності укладених 
контрактів на основі використання облікового інструментарію; 

• створення умов для забезпечення економічної безпеки 
підприємства при здійсненні бухгалтерського вибору в світлі 
сигнальної перспективи; 
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• побудова моделей розрахунку ринкової вартості 
підприємства, які б враховували існування механізму 
бухгалтерського вибору; 

• поглиблення інформаційної ролі бухгалтерського обліку 
як засобу розподілу капіталу на основі здійснення 
бухгалтерського вибору; 

• удосконалення підходів до реалізації бухгалтерського 
вибору в умовах застосування концепції обмеженої 
багатоваріантності. 
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ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІЙ 
ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА 

УПРАВЛІННЯ 
 

Інституціоналізм зародився у складі класичної економічної 
теорії на межі ХІХ – ХХ століть у США та розвивається за 
принципами еволюції. Ґрунтовні дослідження у даному напрямі в 
Україні розпочалися лише наприкінці ХХ століття. Багато вчених 
убачають у цьому причини невдалих реформ на початку 
розбудови національної економіки. 

Представники інституціоналізму у своїх дослідженнях 
виходять за рамки аналізу суто економічних відносин і активно 
включають елементи інших наук (враховують вплив юридичних, 
соціальних, біологічних, психологічних факторів на економічну 
діяльність). 
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Було виявлено, що існуючі у суспільстві звичаї, традиції, 
обряди, шаблони і зразки поведінки, іншими словами – 
соціально-економічні інститути упорядковують діяльність 
індивідів у суспільстві, чим сприяють вирішенню розподільних 
конфліктів та економії ресурсів. 

Інститути, за визначенням Дугласа Норта, – це «правила 
гри» у суспільстві, створені людиною обмежувальні рамки, які 
організовують взаємовідносини між людьми. Відповідно, вони 
задають структуру спонукальних мотивів людської взаємодії – чи 
то в політиці, соціальній сфері або економіці [4, с. 17]. 

Світова економічна думка визнала вплив інститутів на 
господарську діяльність. Причому було встановлене, що 
інститути не є статичними – вони постійно піддаються змінам, 
якими можна певною мірою керувати, але які відбуваються 
досить повільно, особливо коли йдеться про неформальні 
інститути. 

Підвищення ефективності функціонування економіки за 
високої якості інститутів досягається, перш за все, за рахунок 
зниження рівня трансакційних витрат. Саме тому одним із 
найважливіших досягнень інституціоналізму є включення в 
економічну теорію понять «трансакція» та «трансакційні 
витрати». 

Дослідження трансакційних витрат започаткував англо-
американський економіст, лауреат Нобелівської премії Рональд 
Гаррі Коуз (Coase, Ronald H.). Він звернув увагу на те, що 
економічна теорія не пояснює причин існування фірм. Виходячи 
з постулатів класичної економічної теорії, кожен працівник може 
самостійно працювати, а вироблену продукцію продавати на 
ринку. Проте у реальному житті це не так. З цього приводу він 
зазначає: «… у сучасній економічній теорії фірма є тією 
організацією, яка перетворює вихідні ресурси у кінцевий 
продукт. Чому існують фірми, що визначає кількість фірм і їх 
спеціалізацію (ресурси, які вони закуповують, і продукти, які 
вони випускають) – ці питання не цікавлять більшість 
економістів» [3, с. 11]. 
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На думку дослідника, фірми існують тому, що 
забезпечують економію на трансакційних витратах, порівняно з 
трансакційними витратами на відкритому ринку. Подальші 
дослідження показали, що взаємодія всередині фірми також 
потребує витрат, але доки вони є нижчими за ринкові 
трансакційні витрати, доти буде існувати фірма. 

Трансакційні витрати, на думку Г.Г. Кірейцева, обумовлені 
дефіцитом інформації, невизначеністю та ризиками. Це витрати, 
що забезпечують узгодженість і координацію дій 
підприємницьких формувань. Вони пов’язані з обслуговуванням 
використовуваних на різних рівнях управління економічних 
механізмів. Опортунізм поведінки окремих економічних агентів 
також призводить до невиправданих трансакційних витрат [2, 
с. 29]. 

На нашу думку, Трансакційні витрати можна визначити як 
витрати, що забезпечують взаємодію підприємства із зовнішнім 
середовищем (контрагентами, комерційними посередниками) з 
метою здійснення трансакцій і включають витрати на пошук 
інформації, проведення переговорів, укладання контрактів і 
забезпечення їх виконання. 

Розуміючи велику важливість трансакційних витрат у 
сучасних економічних відносинах, Д. Норт вказує на значний 
вплив трансакційних витрат на ефективність діяльності 
господарюючих суб’єктів і національних економік. Зокрема, 
зазначає: «… порівнюючи витрати трансакцій у якій-небудь 
країні «третього світу» з витратами трансакцій у розвинутих 
індустріальних державах, ми побачимо, що у першому випадку 
витрати на кожен акт обміну значно вищі – часто обмін навіть не 
відбудеться саме тому, що витрати занадто великі. 
Інституціональній системі у «третьому світі» не вистачає 
формальної структури (і механізмів підтримки цієї структури), 
необхідної для існування ефективних ринків. Проте у країнах 
«третього світу» часто існують неформальні сектори економіки 
(фактично підпільні), що є спробою створити структуру для 
обміну. Але така структура потребує високих витрат, тому що 
дефіцит захищених прав власності сковує процес 
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персоніфікованого обміну, який міг би забезпечити 
самопідтримуючий характер контрактних відносин. Але справа 
не тільки у більш високих трансакційних витратах у країнах 
«третього світу», але й у тому, що інституціональна система, що 
визначає базисну структуру виробництва, сприяє збереженню 
низького рівня розвитку» [4, с. 91-92]. 

Трансакційні витрати займають значну частку у структурі 
витрат суб’єктів господарювання, проте їх досить складно 
ідентифікувати і виокремити із загальної сукупності витрат. Це 
відкриття привернуло увагу багатьох відомих науковців, але 
проблема виявилася надзвичайно складною та багатогранною і, 
незважаючи на численні дослідження, єдиного підходу до 
розуміння сутності трансакційних витрат досі не знайдено. 

Для ефективного управління трансакційними витратами 
підприємства бракує достовірної інформації про їх фактичний 
розмір та структуру. Вирішити дану проблему має відокремлене 
відображення трансакційних витрат в обліку шляхом створення 
для цього окремого синтетичного рахунку у складі 9 класу 
рахунків із відповідними субрахунками. Оскільки усі рахунки у 
даному класі розподілені, у даній роботі використано позначення 
9х «Трансакційні витрати».  

Для деталізації інформації пропонуємо до рахунку 
9х «Трансакційні витрати» відкрити наступні субрахунки: 

9х1 Витрати на пошук інформації; 
9х2 Представницькі витрати; 
9х3 Витрати захисту прав власності та винагороди за 

професійні послуги; 
9х4 Організаційні трансакційні витрати; 
9х5 Витрати на проведення розрахунків; 
9х6 Податки, збори та інші передбачені законодавством 

обов’язкові платежі; 
9х7 Втрати від опортуністичної поведінки; 
9х8 Витрати на рекламу та дослідження ринку; 
9х9 Інші трансакційні витрати. 
Порядок відображення трансакційних витрат на рахунках 

бухгалтерського обліку представлений на рис. 1. 
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Рис. 1. Відображення трансакційних витрат на рахунках 
бухгалтерського обліку 

 
Достовірні дані про розмір та структуру трансакційних 

витрат дозволять оптимізувати їх рівень на підприємстві, оцінити 
ефективність діючих інститутів та запропонувати шляхи 
удосконалення інституціонального середовища. 
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посібник / Г.Г. Кірейцев, В.С. Литвиненко. – К.: Фітосоціоцентр, 
2013. – 159 с. 

2. Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗЕМЕЛЬ 
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ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Важливим елементом методу бухгалтерського обліку, за 

допомогою якого одержують узагальнені показники про 
господарські активи і процеси, є оцінка господарських засобів. 
Від правильної їх оцінки залежить достовірність облікової 
інформації щодо ресурсного забезпечення та результативної 
діяльності аграрних підприємств. 

Земля, як і будь-який інший економічний актив, повинна 
бути достовірно оцінена. Галузь землеробства потребує не тільки 
інтенсифікації та великих капіталовкладень, але і комплексних 
екологічно виправданих методів господарювання для збереження 
і використання ґрунту з метою задоволення потреб людини та 
одночасного збереження родючості ґрунту. При здачі землі в 
оренду часто не враховується необхідність підтримання її 
родючості, і як наслідок цього запаси гумусу, рухомих поживних 
речових фосфору і калію зменшуються, що в свою чергу 
призводить до безповоротних та таких, що не можуть бути 
компенсовані, вартісних втрат.  

Оцінка землі знаходить своє відображення в 
бухгалтерському обліку не лише при безпосередньому здійсненні 
цивільно-правових угод, пов’язаних із земельними ділянками в 
ринковому середовищі (передачі в оренду, успадкуванні, 
зарахуванні до статутного капіталу, примусовому вилученні), а й 
під час обрахунку податку на землю, при обчисленні втрат і 
збитків у разі встановлення сервітутів, формування інвестиційної 
політики та реорганізації сільськогосподарського підприємства, у 

                                                
* Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Г.Г. Кірейцев 
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випадку економічного обґрунтування ефективного і 
раціонального використання земельних ділянок. Саме тому 
грошова оцінка має стати підсумковим етапом комплексу 
техніко-економічних заходів щодо оцінки засобів підприємства, 
який дасть змогу з достатнім ступенем вірогідності встановити 
ціну землі певної якості. 

Категорія «оцінка землі» являє собою процес визначення 
порівняльної цінності земель і залежить від комплексу 
взаємопов’язаних факторів. Серед них можна виділити 
соціально-економічні, історико-культурні умови використання, 
функціональне призначення ділянки, місце розташування, вплив 
зовнішніх факторів, ймовірність одержання доходу від 
використання землі за визначений період часу, фізичні та 
екологічні характеристики, характер та стан земельних 
поліпшень сільськогосподарських угідь. Для експертної оцінки 
земельного масиву велике значення є рівень платоспроможності 
населення, розподіл майнових прав власності на землю, 
зобов’язання та обмеження стосовно використання земельної 
ділянки та ін. 

Основними нормативно-правовими документами, які 
регулюють правові аспекти проведення оцінки землі в Україні, 
сьогодні є Закон «Про оцінку земель» [1], «Про оцінку майна, 
майнових прав i професійну оціночну діяльність в Україні» [2], 
Методика нормативної грошової оцінки земель сільсько-
господарського призначення та населених пунктів [3], Методика 
експертної грошової оцінки земельних ділянок [4], Методика 
нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 
призначення (крім земель населених пунктів) [5], Національний 
стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» [6] 
та Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна» [7]. 

Відповідно до зазначених нормативних актів, оцінка земель 
залежно від мети та методів проведення поділяється на такі види, 
як бонітування ґрунтів, економічну оцінку земель та грошову 
оцінку земельних ділянок. 

Бонітування ґрунтів є складовою частиною державного 
земельного кадастру та основою для проведення економічної 
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оцінки сільськогосподарських угідь, являє собою порівняльну 
оцінку їх якості за природними властивостями, які суттєво 
впливають на врожайність сільськогосподарських культур [1, 
ст. 1]. 

Економічна оцінка земель – це оцінка землі як природного 
ресурсу і засобу виробництва та як просторового базису в 
суспільному виробництві за показниками, які детально 
характеризують продуктивність земель, ефективність їх 
використання та доходність з одиниці площі [1, ст. 1].  

Грошова оцінка земельних ділянок залежно від порядку 
проведення та призначення поділяється на експертну і 
нормативну [1, ст. 5]. Неоднакове функціональне призначення 
експертної та нормативної грошової оцінки землі зумовлює 
застосування абсолютно різних методологічних підходів до їх 
визначення. 

Разом з тим, оцінка земельних ділянок та її відображення в 
бухгалтерському обліку визначається не лише зазначеними 
нормативами. Вивчення національних та міжнародних стандартів 
ведення бухгалтерського обліку дозволило систематизувати та 
виділити додаткові види оцінок для відображення земельних 
ресурсів в обліку. Зокрема, це історична вартість придбання, 
ринкова та справедлива вартість, інвестиційна вартість, поточна 
та залишкова вартість заміщення. За даними п. 31 МСБО–16 
«Основні засоби», справедлива вартість землі ототожнюється з їх 
ринковою вартістю та визначається при проведенні оціночної 
експертизи, яку здебільшого проводять оцінювачі, що мають 
професійну кваліфікацію. 

Оцінка якості земель сільськогосподарського призначення 
– оцінка потенційного відновлення родючості ґрунту та 
визначення необхідних поживних речовин і їх кількості на 
початку і в кінці сільськогосподарського використання ґрунту, 
що дає змогу якісно оцінити втрати або поліпшення родючості 
ґрунту після сільськогосподарського використання, а саме при 
здачі її в оренду на короткий чи довготривалий час і в разі втрати 
родючості ґрунту встановити вартісний потенціал, який 
необхідний для відновлення його родючості [8]. Родючість 
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ґрунту визначають за зміною таких основних поживних речовин 
(агрохімічних показників): гумусу, рухомого фосфору (P2O5), 
обмінного калію (K2O), рівню гідролітичної кислотності pH, 
обмінного натрію. Доведено необхідність ведення обліку таких 
якісних параметрів, і дані показники потрібно відображати за 
кожною земельною ділянкою в обліку для упередження і 
контролю за ефективним веденням сільськогосподарського 
виробництва [9]. Слід відмітити посилення впевненості науковців 
у формуванні теоретичних основ аграрного бухгалтерського 
обліку після прийняття П(С)БО 30 «Біологічні активи». 
В сучасній Україні наукове означення об’єктів аграрного 
бухгалтерського обліку ми знаходимо в працях Г.Г. Кірейцева, 
В.М. Жука, М.Ф. Огійчука, В.Б. Моссаковського, О.О. Канцурова 
та ін. 

Так, В.Б. Моссаковський констатує: «Вихід у світ 
МСФО 41 «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» [10]. 

Являючись одним із важливих елементів методу 
бухгалтерського обліку документування забезпечує достовірність 
і інформаційну базу відображених господарських операцій. Тому 
досліджуючи стан обліку, необхідно розглянути первинну 
документацію обліку земельних ділянок на 
сільськогосподарських підприємствах. Для цілей обліку 
земельних ділянок на сільськогосподарських підприємствах 
призначено документ – Відомості про наявність земельних 
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ділянок та Поземельну Книгу. У наведеній відомості та Книзі 
зазначаються інформація про кожний документ, що встановлює 
право власності та/або користування земельними ділянками, у 
тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю), 
кадастровий номер земельної ділянки, серія та номер державного 
акта та /або Свідоцтва про право власності на нерухоме майно (з 
01.01.2013), нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної 
ділянки, та площа земельної ділянки. Однак, якісні 
характеристики земельних ділянок не відображаються в обліку, 
що дає підставу стверджувати про неврахування при оцінці 
об’єкта вартості на земельні поліпшення, що дало б можливість 
власникам землі або орендодавцям на початок використання 
землі в сільськогосподарському виробництві оцінити потенційну 
родючість ґрунту за час її оренди або використання, визначити 
матеріальні затрати для відновлення її потенційної родючості як в 
орному, так і підорному шарі ґрунту.  

Отже, у разі обліку зарахування земельної ділянки у 
вигляді внеску до статутного капіталу, безкоштовного отримання 
або придбання за грошові кошти визначається первісна вартість 
земельної ділянки, що дорівнює сумі справедливої вартості та 
витратам, пов’язаним із доведенням землі до стану, придатному 
для використання. Справедлива вартість також використовується 
при обміні, оренді земельних ділянок. Для достовірної оцінки 
землі необхідно використовувати дані агрохімічних показників 
ґрунту. 

Фіксування даних якісних параметрів земель 
сільськогосподарського призначення в оцінці на даному етапі є 
найбільш прийнятним з точки зору оперативності, виконання 
аналітично-контрольних функцій та облікової дисципліни. Крім 
того, зазначений підхід забезпечить в подальшому надійне 
підґрунтя для відображення в обліку вартості земельних ділянок 
як складової частини основних засобів діяльності. 
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СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 

ПРОФЕСІЇ В ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

 
Для оцінки сучасного рівня розвитку професії бухгалтера в 

приватному сегменті аграрного сектору нами здійснено аналіз 
анкет, отриманих в ході опитування 180-ти бухгалтерів 
приватних сільськогосподарських підприємств. Дослідженням 
було охоплено 4 елементи бухгалтерської професії: функції і 
професійна етика бухгалтера, організація та методологія 
бухгалтерського обліку і звітності, освітня підготовка 
бухгалтерів, професійні бухгалтерські об’єднання. Розглянемо 
результати проведених досліджень. 

Вивчення функцій бухгалтера свідчить про те, що 
бухгалтерська служба займає суттєве місце в системі управління 
господарською діяльністю: 53,6 % опитаних зазначили, що 
головний бухгалтер відповідає за організацію управлінського 
обліку, а 46,9 % вказали, що головний бухгалтер приймає участь 
у поточних нарадах дирекції. Своїми найважливішими функціями 
бухгалтери вважають своєчасне подання податкової звітності 
(74,9 %) та достовірність фінансової і статистичної звітності 
(60,3 %). Таким чином, бухгалтери усвідомлено віддають 
пріоритет податковому обліку з метою запобігання застосування 
штрафних санкцій з боку контролюючих органів. 

Дослідження питання організації бухгалтерського обліку 
свідчить про високий рівень використання комп’ютерних 
програм бухгалтерськими службами, що потребує від бухгалтера 
постійного вдосконалення знань з питань інформаційних 
технологій. Підприємства поступово переходять від застосування 
журнально-ордерної (31,3 %) та меморіально-ордерної (12,8 %) 
форм обліку до комп’ютерної форми обліку з використанням 
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бухгалтерських програм (57,0 %). Розглядаючи шляхи 
підвищення достовірності фінансової і статистичної інформації 
на державному рівні, бухгалтери не підтримують ідею звірки 
звітної інформації районними управліннями агропромислового 
розвитку чи відділами держстату (40,2 %). Лише 20,1 % вбачають 
потребу в поданні звітності до районних управлінь АПР і 
перевірку ними інформації. Бухгалтери пояснюють свою точку 
зору тим, що перевірки і так періодично проводяться 
податковими та контрольно-ревізійними органами. Звичайно, в 
такій ситуації звітна інформація може бути складена у 
відповідності до отриманих зауважень тільки в наступних 
періодах. У свою чергу інформація періоду перевірок так і 
залишається з помилками і зводиться в статистичні дані, які 
стають базою для прийняття рішень на рівні державного 
галузевого управління. Очевидною є потреба у відновленні 
функцій управлінь АПР на місцях в частині отримання і звірки 
звітної інформації з послідуючою її передачею до відділів 
держстату для зведення. 

Аналіз дотримання методології обліку, визначеної 
національними стандартами, показує, що найбільшу частку в 
структурі активів сільськогосподарських підприємств займають 
кошти державної підтримки та податкові пільги (70,9 % 
респондентів відображають їх в обліку та звітності). В той же час 
незначну частку займають власні та на правах фінансової оренди 
земельні ділянки (10,1 % опитаних показують їх в обліку та 
звітності), права користування землею у складі нематеріальних 
активів (8,4 % опитаних показують їх в обліку та звітності), 
об’єкти прав інтелектуальної власності (комп’ютерні програми, 
товарні знаки, сорти рослин, породи тварин – 8,9 % опитаних 
показують їх в обліку та звітності). Звичайно, це вказує на 
недооцінку цих активів і, відповідно, свідому втрату 
конкурентних переваг таких сільськогосподарських підприємств. 

Що стосується обліку сільськогосподарської діяльності, то 
понад третину опитаних (35,2 %) засвідчила, що не здійснює 
оцінку біологічних активів і сільськогосподарської продукції за 
справедливою вартістю через складність методики і 
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недостовірність даних, а ще третина (30,2 %) цього не робить 
через відсутність активного ринку на біологічні активи та 
сільськогосподарську продукцію. Саме тому бухгалтери 
підтримують ідею про те, що Міністерство фінансів України 
повинне затвердити стандарти обліку сільськогосподарської 
діяльності, які враховують її специфіку (64,2 %). Лише 15,6 % 
респондентів вважають за необхідне зобов’язати всі підприємства 
вести облік за міжнародними стандартами звітності. 

Складна ситуація у сфері освітньої підготовки 
бухгалтерів. Так, 78,8 % респондентів не проходили підвищення 
кваліфікації в навчальних закладах чи консалтингових 
структурах протягом останніх трьох років. Біля половини (49,2 % 
опитаних) не вивчали міжнародні стандарти звітності та не 
знайомі з Кодексом етики бухгалтерів. Звичайно, це знижує 
мобільність людського капіталу і не додає впевненості 
бухгалтерам на ринку праці. Разом з тим, слід відмітити, що 
31,3 % опитаних є власниками сертифікатів за міжнародною 
програмою СІРА – «Сертифікований міжнародний професійний 
бухгалтер», а 6,1 % – отримали кваліфікацію САРА – 
«Сертифікований професійний бухгалтер агропромислового 
виробництва». 

Вирішенню також підлягає питання професійного руху і 
самоорганізації бухгалтерів у розв’язанні професійних проблем. 
Так, 58,7 % опитаних не є членами професійних бухгалтерських 
об’єднань, а 76,0 % опитаних планують підвищувати свій статус 
не через членство в організації, а шляхом власної активної 
професійної позиції (участь у круглих столах, конференціях, 
постійна самоосвіта та навчання). 

Таким чином, можемо засвідчити низький рівень розвитку 
професії бухгалтера в приватних підприємствах аграрного 
сектору. Можна сказати про значну довіру до бухгалтерів з боку 
керівництва підприємств, проте самі бухгалтери не займають 
активної позиції щодо відпрацювання напрямів покращення 
якості звітної фінансової та статистичної інформації. Цього 
можна було б досягти відновленням функцій управлінь 
агропромислового розвитку в частині звірки отриманої звітної 
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інформації. І поштовх цьому процесу могла б дати активна 
громадська позиція професійної спільноти. Проте і в цьому 
питанні є суттєва проблема: бухгалтери ще не бачать можливості 
відстоювати свої професійні інтереси, тоді як така можливість є – 
через членство у галузевому об’єднанні – Федерації аудиторів, 
бухгалтерів і фінансистів АПК України. За активної підтримки 
бухгалтерів регіонів ця організація здатна напрацьовувати 
пропозиції по спрощенню методології обліку і звітності в 
сільськогосподарській діяльності, проводити сертифікацію своїх 
членів, підвищувати рівень професійної культури та етики, а 
отже, сприяти виходу бухгалтерської професії на новий, більш 
якісний рівень. 
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НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 
 

Належне інформаційне забезпечення вимагає 
систематичного удосконалення стану бухгалтерського обліку, 
приведення його у відповідність до вимог управління економікою 
галузі та країни. Особливо ця проблема загострилася після 
вагомих законодавчих кроків по переходу на МСФЗ, що 
відповідно привело до необхідності вирішення ряду нагальних 
питань методики формування звітних даних. 

1. Вивчення публікацій [1, 2] та регістрів, що 
застосовуються у фермерських господарствах США, зокрема 
штату Айова, засвідчують, що тут застосовуються проста форма 
та форма обліку «затрати-випуск». В першому випадку результат 
діяльності ферми визначається за допомогою порівняння 
наявності власного капіталу ферми на кінець та початок року, а в 
другому – за схемою, яка використовується в малих 
підприємствах України згідно П(С)БО 25, яким передбачено 
порівнювати доходи і витрати і отриманий результат має 
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уточнюватися на різницю залишків продукції та молодняка 
тварин на кінець і початок року. 

При складанні звітності (у фермерських господарствах 
США вона річна) названі перехідні залишки оцінюються за 
справедливою вартістю на момент отримання врожаю, 
зменшеною на витрати на місці продажу. Цю методику оцінки 
розробники МСФЗ не планують змінювати, бо її доцільність 
підтверджується майже півтора столітньою практикою 
застосування форвардних і ф’ючерських контрактів, особливо, 
якщо враховувати, що фермерські господарства не обчислюють 
собівартість продукції, тому справедлива вартість згідно цих 
контрактів найбільш співставна величина при узагальненні даних 
та, що особливо важливо, передбачена податковим 
законодавством. Слід підкреслити, що доходом ферми у США 
визнається виручка від реалізації продукції, а витрати 
визначаються за сумою елементів витрат, тобто вартість 
використання насіння і кормів власного виробництва до витрат 
ферми не включають. 

Така схема визначення фінансових результатів не 
використовується в Україні, бо за справедливою вартістю 
оцінюється вся вироблена продукція, тобто результат 
визначається по валовій продукції; реалізаційні ціни на 
продукцію при її оприбуткуванні змінюються щотижня, крім того 
є ще багато інших недоліків, які були описано в статтях багатьох 
вітчизняних авторів. 

Застосування справедливої вартості при оцінці одержаної 
продукції в сільськогосподарських підприємствах, які ведуть 
облік за повним планом рахунків для звичайних підприємств, 
призводить до порушення всієї системи управлінського обліку, 
про що свідчать дані, наведені у схемі кореспонденції рахунків з 
обліку витрат на біологічне перетворення біологічних активів в 
рослинництві [3, с. 143-144]. В однаковій мірі це стосується і 
продукції тваринництва [3, с. 151]. На підставі наведених даних 
проконтролювати витрати неможливо, а також скласти звіт за 
формою 50-сг. Тому розповсюджувати П(С)БО 30 на 
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сільськогосподарських підприємствах, які подають цей звіт, на 
нашу думку, не можна. 

Приймаючи до уваги той факт, що практика запровадження 
ф’ючерсних і форвардних контрактів подібно до того, як це 
роблять у США, набуває все більшого розповсюдження у світі, 
зокрема в Європі та Китаї [3, с. 140], виникає необхідність 
визначення методики оцінки перехідних залишків готової 
продукції при заповненні звіту про результати діяльності за 
формою 2-м. Міністерству аграрної політики та органам 
статистики України доцільно провести обстеження цін реалізації 
окремих видів сільськогосподарської продукції за даними 
заготівельних організацій і середні дані за 4 квартал або за 
грудень поточного року та використовувати цей рівень цін для 
оцінки перехідних залишків продукції при заповненні форми 2-м. 
Це дозволить підвищити достовірність та співставність даних про 
рівень дохідності аграрного виробництва.  

2. Вважаємо за доцільне уточнити порядок обліку списання 
сільськогосподарської продукції, використаному в 
інвестиційному процесі, наприклад, при переведенні молодняка 
тварин в основне стадо. Цей актив включається до складу витрат 
на капітальні вкладення, тим самим після закінчення операційної 
діяльності не передбачено визначати дохід. Це свідчить про 
необґрунтованість відображення результатів цієї діяльності, тим 
більше, що дооцінка племінних тварин теж не визнається її 
доходом. На нашу думку, при здійсненні цієї та інших подібних 
операцій в обліку має відображатися дохід у вигляді вартості 
переведеного в основне стадо поголів’я та інших подібних 
активів. Це дозволяє привести у відповідність формування витрат 
операційної діяльності із виробничими витратами по закінченому 
процесу вирощування поголів’я тощо. Про це свідчить наведений 
приклад визначення прибутку в Міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку [4]. 

3. Для приведення у співставність цілого ряду показників 
економічної діяльності вважаємо за необхідне перебудувати 
систему обліку оплати праці, включивши нарахування на 
соціальні заходи до складу оплати праці, тобто нарахування на 
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заробітну плату підприємство має включатися до заробітку і 
утримувати із нього всі суми платежів до бюджету. Це дозволить 
спростити розрахунки з робітниками і службовцями, ліквідувати 
«чорну» зарплату та привести в порядок контроль за витратами 
виробництва.  

4. Необхідно підняти клопотання перед Урядом про 
відновлення у Міністерстві аграрної політики і продовольства 
відділу методології обліку з метою вирішення названих вище 
питань, а також про методику ведення обліку операцій по 
сільському туризму та трансакційних витрат холдингових 
компаній, які сплачуються з метою дотримання умов оренди 
земельних ділянок та іншого майна. 

5. Провідні вчені в галузі менеджменту, зокрема 
П.Ф. Друкер доводять, що найближчим часом у світі відбудеться 
інформаційна революція, а «керуватимуть нею ті, на кого 
інформаційна індустрія має звичай дивитися зверху вниз – 
бухгалтери» [5, с. 132]. 

Для того, щоб бухгалтери були готові до цього, необхідно 
здійснити ряд заходів. Найбільш важливими серед них мають 
бути наступні: 

а) створити в Україні товариство бухгалтерів, до складу 
якого мають входити всі спеціалісти цього профілю; 

б) підняти перед урядом клопотання про можливість 
присвоєння звання «Заслужений бухгалтер України», а також 
дозвіл на організацію проведення попередньої перевірки всіх 
нових нормативних документів, включаючи і проекти законів, які 
стосуються порядку ведення бухгалтерського обліку, подібно до 
повноважень, які має Міністерство юстиції України; 

в) з метою попередження необґрунтованого розгляду 
судових справ необхідно при товаристві бухгалтерів України 
створити комітет (комісію) для захисту прав бухгалтерів при 
розгляд спірних питань. 

6. Необхідно відмовитися від застосування конкретним 
підприємством індивідуальної облікової політики, як це 
передбачено міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 
для малого і середнього бізнесу. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК: РОЗБІЖНІСТЬ НАУКОВИХ 
ПІДХОДІВ 

 
Розробки вітчизняних науковців щодо організації 

стратегічного обліку є фрагментарними у порівнянні із 
дослідженнями російських вчених. За період 2001-2011 рр. у 
Російській Федерації було захищено більше 20 дисертацій із 
проблематики обліку та стратегічного управління, в тому числі 5 
на звання доктора економічних наук.  

У роботах російських науковців простежується тенденція 
до розгляду тематики в галузевому аспекті. Значна кількість 
праць стосується сільського господарства, комерційних, 
промислових підприємств, холдингових структур. Вчені 
запропонували методичні підходи до організації стратегічного 
обліку на таких суб’єктах господарювання, розробили специфічні 
рахунки, форми обліково-управлінської документації (бюджет 
стратегічних витрат, бюджет зміцнення ринкових позицій, 
бюджет оптимізації внутрішніх процесів і бюджет розвитку 
персоналу, звіт про ефективність роботи центрів стратегічної 
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відповідальності, звіт про досягнення стратегічних цілей 
підприємства). 

В Російській Федерації створились осередки дослідження 
даної проблематики, що утворені насамперед за рахунок одного і 
того ж керівника. Наприклад, під керівництвом проф. 
Л.В. Попової протягом 2004-2010 років захистились 5 
кандидатських дисертацій: О.С. Романова (2004 р.), 
О.М. Токмакова (2004 р.), І.В. Кухтіна (2006 р.), К.В. Філіппов 
(2009 р.), О.С. Каратаєв (2010 р.), та 2 докторські дисертації: 
С.П. Суворова (2007 р.), В.А. Залевський (2009 р.), що 
безпосередньо присвячені питанням стратегічного обліку. 

У вітчизняних наукових колах проблематика стратегічного 
обліку досліджується відносно недавно – із 2002 року, коли 
З.Ф. Канурною [2] було захищено дисертацію «Стратегічні 
аспекти обліку в системі управління великого машинобудівного 
підприємства». 

Вітчизняні дослідники підтверджують існування 
розбіжностей у наукових підходах, про що свідчить використання 
не співвідносної термінології. Так, З.Ф. Канурна [2] використовує 
поняття «стратегічний управлінський облік», В.Ф. Яценко [15] та 
Д.С. Лозовицький [3] – «стратегічний облік», а С.Ф. Голов [1] і 
А.В. Шайкан [4] вносять власні назви – «стратегічно орієнтована 
система обліку» й «бухгалтерський облік з метою стратегічного 
управління» відповідно. 

Також відсутня єдність поглядів у визначенні місця 
стратегічного обліку в обліковій системі. В.Ф. Яценко [5] вважає, 
що стратегічний облік – це розширена категорія, що включає і 
управлінський, і фінансовий облік. Усі інші науковці, спираючи 
на зарубіжний досвід, розглядають його як складову системи 
бухгалтерського, а, зокрема, управлінського обліку. 

Вчені розходяться у визначенні понять, але усі вони єдині в 
тому, що метою ведення стратегічного обліку є надання 
інформації менеджменту підприємства з метою прийняття 
стратегічних, тобто, довгострокових управлінських рішень. 

Предметом стратегічного обліку, як зазначає 
Д.С. Лозовицький [3], є процеси й явища внутрішнього 
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середовища підприємства, які характеризуються певними 
показниками, та фактори зовнішнього середовища підприємства, 
що безпосередньо впливають на економіку підприємства в 
довгостроковій перспективі розвитку (від 3 до 5 років). 
Об’єктами виступають фактори виробництва, бізнес-процеси та 
показники їхньої ефективності, економічний потенціал, 
прогнозовані показники фінансового стану і ринкові фактори 
розвитку підприємства. 

Особливу увагу науковці приділяють побудові методології 
стратегічного обліку, оскільки якщо ми говоримо про його 
існування, то має існувати власна методологія, яка відмінна від 
бухгалтерського та управлінського обліку. На сьогодні 
дослідники пропонують лише окремі елементи такої відмінної 
методології – звітність, документацію. 

Як і будь-яка звітність на підприємстві, звітність для 
потреб стратегічного управління, як вказує А.В. Шайкан [4], 
повинна відповідати основним якісним характеристикам 
інформації: дохідливість, доречність, достовірність і 
порівнянність. Оскільки більшість звітів міститимуть складні 
розрахунки, науковець пропонує розробити інформаційну картку 
кожного показника, включивши в неї методику розрахунку та 
основні його параметри. Це сприятиме, на його думку, 
зрозумілості звітів та підвищить якість прийнятих управлінських 
рішень. 

С.Ф. Голов [1] подає у роботі структуру стратегічного 
Балансу та Звіту про фінансові результати. Активи у 
стратегічному балансі відображаються у такий спосіб: стратегічні 
активи наводити за ступенем їх стратегічної готовності, а інші – 
за ступенем їх ліквідності. В межах кожної групи науковець 
пропонує виділяти матеріальні, фінансові та інтелектуальні 
активи. Такий підхід, як він вважає, дасть змогу виявити 
найважливіші для поточних стратегій активи, а також майбутні 
потреби в активах. 

Для складання стратегічного звіту про фінансові результати 
стратегічними слід вважати доходи, які були отримані в 
результаті дій управлінського персоналу підприємства, 
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спрямованих на реалізацію стратегії, та витрати, спрямовані на 
досягнення стратегічних цілей і підтримку та розвиток 
стратегічних активів. 

Найбільше пропозицій щодо організації стратегічного 
обліку подає Д.С. Лозовицький [3]. В основу організації 
підсистеми стратегічного обліку він використав бюджетне 
управління в розширеному його трактуванні, яке охоплює 
систему ключових показників діяльності та облік за ланцюгом 
створення вартості. Така побудова системи стратегічного обліку, 
на йому думку, дає змогу врахувати специфіку діяльності 
підприємств поліграфічних матеріалів, які є об’єктом його 
дисертаційної роботи. Крім того, Д.С. Лозовицький розробив 
систему стратегічної звітності відповідно до етапів стратегічного 
управління. 

Таким чином, стратегічний облік, як процес 
інформаційного забезпечення дій менеджменту, направлених на 
досягнення стратегічних цілей підприємства, має право на 
існування і є перспективних напрямом наукових досліджень в 
обліковій галузі знань. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЇ 
ОБМІНУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Сформульовані положення економічної науки 

розглядаються як наступні її течії: меркантилізм; фізіократія; 
класична економічна теорія; неокласична економічна теорія 
(«мейнстрим»); неокласичний синтез; інституціональна 
економічна теорія 

Перелічені напрями економічної теорії доповнювалися 
окремими течіями, котрими є: марксизм (трудова теорія 
вартості); кейнсіанство (визнання впливу держави на економіку); 
неолібералізм (заперечення втручання держави в економіку); 
монетаризм як течія неокласичної економічної теорії; теорія 
фірми, агентських відносин та інші [1]. 

Розглянемо деякі аспекти розвитку обміну в економічній 
теорії. 

На початку ХХ ст. промислово-розвинені держави 
зіткнулись з кризою перевиробництва продукції. Т.Р. Мальтус 
вважав, що проблема реалізації існує і не може бути вирішена без 
допомоги «третіх осіб» - представників непродуктивних верств 
населення (землевласників, державних чиновників, суддів, 
військових та ін.), які самі нічого не виробляють, але споживають 
значний обсяг продукції. 

                                                
* Науковий керівник – д.е.н., професор Г.Г. Кірейцев 
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На думку Ж.Б. Сея, можливість збуту продуктів 
створюється самим виробництвом, «кожний продукт з того 
самого моменту, як він вироблений, відкриває собою збут для 
інших продуктів на повну суму своєї цінності» [2, с. 45] Гроші є 
тільки засобом обігу, що полегшує обмін товарів, «виконують 
лише тимчасову роль у процесі обміну».  

Ойген фон Бем-Баверк визначає, що під час здійснення 
операції обміну суб’єкт має на меті отримання безпосередньої 
вигоди і виділяє три основних правила, якими учасник обміну 
буде користуватися: 

− вступати в операцію обміну, тільки у разі отримання 
вигоди (тобто благо, одержуване в обміні, володіє більшою 
корисністю, ніж те, яке віддають); 

− прагне здійснити операцію з більшою для себе вигодою; 
− краще здійснити операцію з меншою вигодою, ніж 

узагалі відмовитися від обміну [3, с. 176]. 
Обмін виявляється економічно можливим тільки між 

такими двома особами, які визначають цінність пропонованої для 
обміну і отримуваної в обмін речі неоднаковою, навіть 
протилежною. 

Фрідріх фон Хайєк досліджує вчення про спонтанний 
характер ринкового порядку, для забезпечення якого вводить 
поняття «каталлактика». Ринок з’являється і формується в 
результаті взаємодії людей, формування звичок і правил 
поведінки. Різні традиції, структури, інститути й інші 
компоненти ринкового порядку виникали поступово під дією 
різних способів поведінки. Люди виробляють корисні блага, 
надають послуги іншим людям, з якими вони не знайомі, не 
знають про їхні потреби, мотиви поведінки та джерел 
походження їх доходів. «Усе це стає можливим завдяки тому, що 
підкоряючись певним правилам поведінки, ми вписуємося в 
гігантську систему інститутів і традицій: економічних, правових, 
етичних. Ми ніколи не створювали їх, і ми ніколи їх не 
розуміли…» [4, с. 29]. 

Інституціоналісти стверджували, що економісти не повинні 
обмежуватися вивченням суто економічних процесів. Для 
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повноти і точності картин господарського розвитку економісти 
зобов’язані вивчати найрізноманітніші аспекти людської 
діяльності, по суті, усе, що впливає на господарську діяльність. 
Представниками даного напряму були Т. Веблен, Дж. Коммонс, 
У. Мітчел.  

«Сучасна економіка – це не економіка бартеру або 
обміну … це економіка цін, що існує у практиці бізнесу і судів. 
Бізнес – це не обмін товарами, а купівля і продаж товарів, 
економіка продавців і покупців, позичальників і кредиторів» - 
стверджував Джон Коммонс [5, с. 360]. 

У 1960-х рр. американський економіст Джон Кеннет 
Гелбрейт розвинув концепцію індустріального суспільства, 
згідно якої функціонує «індустріальна система», а точніше 
економіка складається з двох частин: корпорацій, які швидко 
розвиваються в технічному плані, мають великі капітали та 
складну структуру управління; тисяча дрібних власників. «Тільки 
такі організації (великі господарські організації) в змозі 
привабити необхідний для сучасного виробництва капітал; тільки 
вони можуть мобілізувати робочу силу необхідної кваліфікації. 
Вони в змозі зробити і більше» [6, с. 31]. 

Формування глобального суспільства, насамперед, через 
тотальне застосування інформаційно-комунікаційних технологій 
в усіх сферах людської діяльності, кардинально змінює не тільки 
економічну, соціальну й духовну сферу, але й впливає на 
організацію бухгалтерського обліку та контролю 
підприємницької діяльності, використання бухгалтерської 
інформації державою та суспільством, формування якої 
відбувається у кожній країні з урахуванням традицій та культури 
народу [7, с. 23]. 

Розроблення постулатів інформаційного суспільства, яке в 
міру розвитку втягує в свою систему нові сфери суспільного 
життя, веде до трансформації сучасних культур і соціально-
культурних систем розвинули Д. Белл, Е. Тоффлер (США), 
П. Дракер (США), Є. Масуда (Японія). 

Е. Тоффлер пояснює формування інформаційного 
суспільства тим, що дефіцит часу вимагає надзвичайної 
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швидкості й точності реакції на те, що відбувається, уміння 
зосередитися на стратегічних напрямах, зміни техновиробництва, 
тобто переходу від машини і транспортної мережі до 
інформаційно-комунікативної мережі (телефон-компютер-
телевізор) як нервової системи нової цивілізації. 

В кінці ХХ ст. набирає розвитку нова інституційна теорія 
(далі – неоінституціоналізм). Представниками даного напряму 
рахують американських економістів Рональда Коуза, Дугласа 
Норта та Олівера Віліямсона. Статус людини у суспільстві 
визначається правом власності, основні процеси взаємодії 
пов’язані не з обміном товарами, а з відчуженням та 
привласненням прав власності, передачею (обміном) вигод і 
переваг від користування та власності тим чи іншим благом. 
В умовах індустріального суспільства, постійно прогресуючого 
розвитку техніки та технологій виробництва зменшується 
надійність безперебійного функціонування підприємства без 
втрат. Всі зміни приводять до дослідження смаків покупців на 
майбутнє. Планування діяльності підприємства стає необхідним 
фактором зменшення невизначеності ринку. Цей процес обміну 
відбувається за допомогою трансакції. 

Інституціональний зміст «трансакції» полягає в тому, що 
через (транс) індивідуальні дії (акції) учасників відбувається 
колективний контроль, який визначає залежність і 
впорядкованість між ними. Дж. Коммонс вважає, що базовою 
одиницею аналізу може слугувати акт економічної взаємодії, 
угода або трансакція. [4] Він пов’язував їх з відчуженням і 
присвоєнням прав власності та свобод, створених суспільством.  

Під трансакцією обміну слід розуміти процес передачі прав 
власності та переваг користування у результаті обміну товарами 
між суб’єктами господарювання. 

Дослідженню питання глобалізації господарської 
діяльності приділяє увагу професор Г.Г. Кірейцев, 
характеризуючи розвиток нових об’єктів та методології обліку 
бухгалтерської науки у всебічному розвитку з економічною 
теорією та світовими тенденціями розвитку транснаціональних 
корпорацій. Велику увагу розвитку бухгалтерської науки за 
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надбаннями національної практики та радянських, російських  
шкіл бухгалтерського обліку приділяє Ф.Ф. Бутинець. 

У нових умовах розвитку економіки та функціонування 
суб’єктів господарювання облік трансакцій обміну набуває нових 
якісних характеристик: 

• виникають різні види ризиків, пов’язані з труднощами 
реалізації продукції, неплатежами, визначенням рівня цін; 

• змінюються та розширюється коло користувачів 
облікової інформації, виникає гостра проблема в надійності 
бухгалтерської інформації, її достовірності. 

• з’являються нові об’єкти бухгалтерського 
спостереження, в основу яких закладені інтелектуально-
інформаційні ресурси: інформація, права, інтелектуальний 
капітал; 

• ускладнюється процес укладання та дотримання умов 
договорів через велику розпорошеність товаровиробників і 
неналагоджених каналів збуту сільськогосподарських 
товаровиробників; 

• виникають нові підходи до організації бухгалтерського 
обліку у зв’язку зі значними змінами розмірів й розташування 
підприємств у світі. 

Економіка, перш ніж стати глобальною, повинна стати 
розвиненою локально. І як правильно було зауважено на 
відкритті IV Міжнародної науково-практичної конференції 
«Православні духовні цінності в умовах глобалізму» [1], 
дотримуватися потрібно принципу: мислити глобально, а діяти 
локально. Реформа у агропромисловому комплексі не 
підтвердила своїх сподівань. Приватизація колгоспів та 
радгоспів, розділення великих товаровиробників призвело до 
створення великої кількості дрібних виробників 
сільськогосподарської продукції, які не можуть бути 
конкурентними на ринку виробників. Завданням для аграрної 
економіки України стає необхідність переходити від ізольованих 
фермерських господарств до стабільно діючих кластерів, 
розширювати та поглиблювати їх діяльність, збільшувати її 
ефективність та позитивну динаміку в майбутньому. За 
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допомогою фермерських кластерів для регіону є можливість 
збереження та зміцнення єдиного економічного простору 
сільської території. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НОРМАТИВНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Управління будь-яким підприємством здійснюється на базі 
інформації, що зосереджена в різних джерелах і накопичується 
при здійсненні підприємницької або іншої діяльності. Однак 
інформація є специфічною субстанцією, використання якої 
передбачає дотримання ряду принципів, основними з яких є 



 127

обачність, повнота висвітлення, безперервність діяльності, 
своєчасність, суттєвість тощо. 

Принцип в перекладі з латинської буквально означає 
початок або основа, базове положення, яке передбачає всі 
послідуючі дії, що витікають із цього положення. Перша спроба 
сформулювати принципи обліку була здійснена в США в 1936 р., 
коли американська асоціація бухгалтерів розробила перші 
стандарти обліку. З тих пір в США і по їх прикладу в інших 
країнах (особливо англомовних) проводиться систематична 
робота по створенню бухгалтерських стандартів. Всі вони 
представляють розвиток окремих принципів, що складають 
початок і основу бухгалтерського обліку, але дуже важливо 
відзначити, що практично кожний сучасний автор констатує свою 
систему принципів, багато з яких повторюються практично у всіх 
випадках, але у кожного автора є якісь особливі принципи і їх 
тлумачення. За словами Р. Антоні [1], бухгалтерський облік 
основується на дев’яти фундаментальних принципах, серед яких: 
принцип двосторонності, принцип грошового виміру, принцип 
автономності підприємства, принцип безперервності, принцип 
собівартості, принцип консерватизму, принцип матеріальності, 
принцип реалізації, принцип відповідності. Р. Антоні підкреслює 
[1, с. 130], що перераховані принципи, як такі, не є загально 
прийнятими в літературі по бухгалтерському обліку. І тим не 
менше, більшість бухгалтерів згодні, що ці принципи є 
підґрунтям бухгалтерського обліку. 

Заслуговує на увагу дослідження з цієї проблеми професора 
Санкт-Петербурзького торгово-економічного інституту 
Я.В. Соколова [2]. Він аргументує 14 взаємозв’язаних принципів: 
цілісності, самостійності, реєстрації, безперервності, 
ідентифікації, відповідності, квантифікованості, відносності, 
додатковості, контролю облікових даних, непротиріччя, ясності, 
інтерпретаційності, комунікативності. 

Сам перелік принципів, приведених В.Я. Соколовим, 
свідчить про індивідуальний підхід автора і його особисте 
розуміння щодо змісту тих чи інших принципів. В якості 
головного принципу автор признає принцип цілісності, який 
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забезпечує, на думку автора, єдину систему бухгалтерського 
обліку, задану в інтересах управління господарськими процесами. 
Але ж на нашу думку, цілісність системи бухгалтерського обліку 
визначається і забезпечується цілим рядом багатьох інших 
принципів в їх взаємодії і взаємозумовленості. Окремо 
виділяється принцип реєстрації. Вважаємо, що процес реєстрації 
– це технічний прийом і не може вважатися фундаментальним 
принципом. Первинна реєстрація факторів передбачає дію 
логічного закону, сформульованого великим німецьким 
філософом Г.В. Лейбніцом (1646-1716): «Ні одне явище не може 
бути істинним або дійовим, ні одне твердження справедливим без 
достатнього обґрунтування, чому саме так, а не інакше» [3]. Для 
бухгалтерського обліку це означає, що ні один факт 
підприємницької діяльності не може бути дійсним, якщо він не 
відображений в первинному документі, і тільки первинний 
документ служить достатньою підставою, щоб відповісти на 
питання «чому діло обстоїть так, а не по іншому». В реальній 
дійсності ми спостерігаємо не стільки безпосередньо самі факти 
господарської діяльності, скільки інформацію про них, 
представлену в первинних документах. Тут повинно діяти 
класичне правило відомого німецького автора В. Швайнера 
(1549 р.): Немає документу, немає бухгалтерського запису. Тому 
все ж таки треба надати перевагу принципу бухгалтерського 
обліку «Документування» над принципом «Реєстрація». 

Продовженням принципу ідентифікації вважається 
принцип відповідності двох потоків інформації: приросту витрат 
цінностей, так як доходи даного звітного періоду повинні бути 
співвіднесені з витратами, завдяки яким ці доходи були одержані. 
Автором цього принципу є знаменитий німецький вчений 
Е. Шмаленбах (1873-1955). Він виходив з того, що актив – це 
витрати (крім грошових коштів), які повинні стати доходами в 
майбутньому. Звідси послідовне проведення правил, згідно яких: 
витрати виникають не тоді, коли необхідно платити гроші, а тоді, 
коли виникло зобов’язання їх заплатити. Ідентифікований в часі 
факт повинен бути обчислений у відповідності з принципом 
квантифікованості, під яким розуміється кількісне вимірювання і 
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обчислення фактів господарського життя. Квантифікація 
передбачає відповіді на шість запитань: Як, Чому, Хто, Що, Коли 
і Де. Але ж на ці шість запитань повинен дати відповідь 
первинний документ, в якому відображається господарська 
операція за допомогою натуральних, вартісних і часових 
вимірників. 

На нашу думку, в принципі відносності закладено 
протиріччя, яке підкріпляється принципом додатковості. Цей 
принцип відіграє роль тому, що передбачає, що чим більш точно 
визначено один показник, тим з меншою точністю обчислено 
інший. 

Щоб знищити сумніви відносно даних обліку, які 
виникають з дією визначених принципів, завоювати до них 
довіру, виникає потреба в застосуванні принципу контролю 
облікових даних, згідно з яким вся інформація, що надходить від 
підзвітних осіб, повинна бути підтверджена інвентаризацією, або 
даними з інших незалежних джерел. За допомогою контролю, 
писав великий італійський бухгалтер Ф. Беста (1845-1923), «... 
облік повинен змусити кожного працюючого на підприємстві 
бути чесним поза його волею» [4]. 

Принцип контролю зумовлений принципом не протиріччя, 
тому що в системі обліку не може бути норм, які б вступали в 
протиріччя одна з одною. Але життя постійно вносить корективи 
і одна норма замінює іншу, а вся система нормативних 
документів, з якими приходиться працювати бухгалтеру, має 
багато суперечливих вимог. На цей випадок юридичною наукою 
запропоновано два правила: 

1) Якщо два нормативних документа містять, 
взаємовиключаючі норми, то діє норма документу, 
затвердженого вищестоящим органом. 

2) В Національному положенні (стандарті) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (НП(С)БО 1) 
[5] дано таке визначення. Принцип бухгалтерського обліку – 
правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та 
реєстрації господарських операцій і при відображенні їх 
результатів у фінансовій звітності. 
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В Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» [6] у ст. 9 зазначено, що інформація 
первинних документів систематизується в регістрах синтетичного 
та аналітичного обліку шляхом подвійного запису на рахунках 
бухгалтерського обліку. Із цього можна дійти висновку, що в 
Законі передбачено застосування принципів документальної 
доказовості та подвійного запису. Згідно із Законом дані 
аналітичних рахунків мають відповідати даним на рахунках 
синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Це є 
принципом порівнянності даних бухгалтерського обліку. 

У ст. 4 Закону подані основні принципи бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності. За НП(С)БО 1 (п. 6) записано, що 
фінансова звітність підприємства формується з дотриманням тих 
же принципів, що зазначені в Законі. Тому потрібно визначити, 
які з наведених в Законі принципів належать саме до 
бухгалтерського обліку і його організації на підприємстві. 

Серед основних законодавче встановлених принципів 
бухгалтерського обліку в нашій державі на першому місці стоїть 
принцип обачності. Найбільш загальне визначення цього 
принципу (на Заході його ще називають принципом 
консерватизму) дав знаменитий американський аудитор 
Р. Монтгомери (1872-1953), який писав, що «доходи виникають 
тільки після продажі, витрати – після виникнення» [7]. Ще 
чіткіше сформулював цей принцип американський вчений 
Г.Р. Хатвільл (1986-1945): «консерватизм – це прийом, що 
дозволяє зменшити величину активів з метою приховування 
прибутку». 

Все ж додержання принципу обачності не дозволяє, 
наприклад, створювати приховані резерви і надмірні запаси, 
свідомо знижати активи або доходи, або навмисно завишати 
зобов’язання або витрати». 

Отже, один із принципів бухгалтерського обліку і звітності, 
який укоренився в далекому минулому в усіх державах світу з 
ринковою економікою, став надбанням і законодавче закріплений 
у нашій державі. Але щоб цей принцип «працював» необхідно 
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вирішити ряд суттєвих питань по оцінці запасів і оборотних 
активів на дату балансу. 

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо,що принципи 
бухгалтерського обліку складають основу бухгалтерського обліку 
та є його підґрунтям. Кожний сучасний автор констатує свою 
систему принципів, багато з яких повторюється, але у кожного 
автора є якісь особливі принципи їх тлумачення. 

Настав час узагальнити та систематизувати ці пропозиції з 
метою розширення кількості взаємопов’язаних принципів, які б 
давали можливість кожному підприємству надавати найбільш 
об’єктивну, корисну та своєчасну інформацію про його 
діяльність. 

Необхідно гармонізувати ст. 4 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в якій 
зазначено основні принципи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, з п. 6 розділу ІІІ НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності, де наголошується, що фінансова 
звітність підприємства формується з дотриманням усіх 
принципів, передбачених Законом. Принципи бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності не можна розглядати як суто 
облікові. Вони мають більш широку сферу дії, відповідають 
загальнонауковим принципам і логіці організації господарського 
обліку та управління виробничими системами. Перспективним 
напрямом дослідження з цієї тематики вважаємо вивчення впливу 
окремих принципів на облікову політику підприємств у взаємодії 
з такими загальнонауковими принципами, як: системність, 
комплексність і обґрунтованість, ефективність, планомірність і 
динамізм, сумісність особистих інтересів з державними, 
регіональними тощо. 
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СУТЬ, ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: 
СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ 

 
Інформаційною базою економічної системи є і залишається 

бухгалтерський облік. За даними бухгалтерського обліку 
формується бюджет, приймаються управлінські рішення тощо. У 
період розвитку ринкового середовища, бухгалтерський облік 
набуває пріоритетного значення, оскільки змінюється відношення 
до обліково-економічних інформаційних масивів суб’єкта 
підприємницької діяльності, тобто інформація перетворюється у 
специфічний товар, який здебільшого не продається. Проте, саме 
дані бухгалтерського обліку є джерелом інформації про 
конкурентоспроможність виробленої продукції та місце 
підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Бухгалтерський облік – це галузь знань (наука й освіта) та 
об’єктивні явища (облік і аналіз виробництва, споживання, 
обміну, реалізації тощо) в економіці суспільства.  

Сучасні наукові пошуки спрямовані на удосконалення 
форм і методів бухгалтерського обліку та процес його 
реформування й удосконалення. На розвитку бухгалтерського 
обліку, поглиблення його суті та предметності практично не 
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акцентується увага, хоча даний процес є громіздким і 
недостатньо вивченим. 

Нині діючий бухгалтерський облік в аграрній сфері 
виробництва та фінансова звітність неспроможні сповна 
задовольнити потреби користувачів обліково-економічної 
інформації. Тому саме сьогодні назріла необхідність переглянути 
роль обліку та розширити поле його діяльності.   

Історичне коріння бухгалтерського обліку сягає періоду 
виникнення товарно-грошових відносин, і розглядається як 
економічна взаємодія громадських явищ. Еволюція 
бухгалтерського обліку характеризується утворенням різних 
методів реєстрації фактів (господарських операцій) в облікових 
реєстрах (відомості, журнали) у хронологічному порядку. 

Першоджерелом базової облікової моделі є методика 
Л. Пачолі, яка застосовувалася для обліку торгівельних операцій 
ремісників. Дана методика дає обґрунтування подвійного запису 
(дебетові й кредитові обороти, сальдо); визначає облік як такий, 
що використовується для відображення господарських процесів 
на підприємств та за його межами; дозволяє моделювати облік у 
вигляді загальної схеми та фактів, які знаходяться в межах 
моделі. 

Розвиток бухгалтерського обліку не змінював основних 
принципів, покладених в основу Л. Пачолі, оскільки метод 
подвійного запису є методологічним прийомом, що забезпечує 
системне відображення інформації в бухгалтерському обліку. 

Сучасний стрімкий розвиток економічних процесів 
спонукає до поглибленого вивчення та розширення сутності 
предмету бухгалтерського обліку. Наукові пошуки в галузі 
бухгалтерського обліку вимагають тлумачення його сутності, 
уточнення предмету та методів ведення. Трактування 
бухгалтерського обліку в науковій літературі не охоплює усього 
спектру його діяльності. Відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
«бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 
інформації про діяльність підприємства внутрішнім та зовнішнім 
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користувачам для прийняття рішень». Дане визначення 
характеризує бухгалтерський облік лише технічно-операційними 
параметрами, що стосуються здебільшого окремого 
підприємства. Сьогодні ж бухгалтерський облік є 
багатофункціональним, що задовольняє в певній мірі запити не 
лише внутрішніх і зовнішніх зацікавлених користувачів, 
забезпечуючи інформаційно-комунікаційний зв'язок соціально-
економічних середовищ. Виходячи з цього, роль бухгалтера та 
рівень його кваліфікаційних вмінь і навичок є невід’ємною 
складовою багатогранної системи бухгалтерського обліку. 

Наукова гіпотеза трактування бухгалтерського обліку як 
соціально-економічного інституту, розроблена В.М. Жуком [1], 
передбачає створення системи інститутів (освіти, права, 
інформації тощо), функціональною діяльністю яких є окреслення 
конкретних завдань, вирішення яких спроможне розкрити суть та  
глибину значущості бухгалтерського обліку в умовах сучасних 
економічних перетворень. 

Необхідність гармонізації інститутів, що регулюють та 
забезпечують розвиток бухгалтерської професії, М.В. Метелиця 
вбачає у консолідації зусиль вчених і практиків стосовно 
наукової та освітньої діяльності, організації та ведення 
бухгалтерського обліку, здійснення аудиту [4]. 

Оновлення теоретичного підґрунтя облікової науки 
покликане не лише вимогою часу, але й практичними потребами. 
Наприклад, наслідки переходу суб’єктів підприємницької 
діяльності на міжнародні стандарти потребують аналізу та 
переосмислення тих процесів, які відбуваються в системі 
бухгалтерського обліку. Адаптація українського законодавства у 
сфері обліку та звітності до законодавства розвинених країн світу 
потребує розв’язання низки проблем, вирішення яких вбачаємо у 
застосовуванні системного підходу до дослідження кожного 
питання у взаємозв’язку і взаємозалежності з іншими. 

Систематизація та класифікація проблем сучасного 
бухгалтерського обліку й звітності сприятиме поетапному їх 
вирішенню, що дозволить визначити місце, яке займає ця 
проблема в обліковій науці та практиці. 
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Першочерговою проблемою є складність бухгалтерського 
обліку як науки та недостатня його відповідність запитам 
практичного застосування. Бухгалтерський облік як наука 
будується не лише на практичній діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності, але і на економічній теорії, 
філософії, математиці, логіці тощо. Існуючі проблеми в кожній зі 
сфер обліку можна привести у певний порядок, якщо застосувати 
метод класифікації, що передбачає розподіл певних об’єктів за 
класами залежно від їх загальних ознак.  

Проблеми теорії обліку як науки доцільно розглядати з 
двох сторін: проблеми теорії процесу бухгалтерського обліку і 
проблеми теорії організації обліку. У теорії процесу обліку 
предметом вивчення є господарські засоби і джерела їх 
утворення, а предметом теорії організації обліку є обліковий 
процес. Проблеми обліку як освітньої дисципліни включають 
проблеми викладання обліку, проблеми отримання практичних 
навичок і проблеми самостійного вивчення. 

Вирішення проблем теорії та практики бухгалтерського 
обліку має починатися із визначення його сутності. Здебільшого 
причини виникнення проблемних питань бухгалтерського обліку 
знаходяться на науково-освітянському рівні, і вирішення яких 
забезпечить «безболісне» викорінення та саморозв’язання 
проблем практичного характеру.   

Виникнення проблем та їх вирішення не може бути 
абстрагованим і локальним, оскільки це свого роду, коловорот: 
«наука – освіта – практика – аналіз помилок та недоліків – 
удосконалення законодавства – семінар-наради (круглі столи) для 
практиків (за участі науковців)».  

Синтез наукових думок та бачень дозволяють зробити 
висновки про те, що суть бухгалтерського обліку визначається 
його предметом та методами (рис. 1).  

Предмет бухгалтерського обліку складають господарські 
засоби та їх використання у ході господарських процесів. Метод 
бухгалтерського обліку – це система прийомів, що забезпечують 
науково-обґрунтоване отримання, обробку та надання облікової 
інформації, застосовуючи різні методи та прийоми. 
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Рис. 1. Сутність бухгалтерського обліку 

 
Таким чином, сутність бухгалтерського обліку 

визначається системою інституціональних складових, що 
розкривають наукові, законодавчі, освітянські, практично-
аналітичні проблеми та сприяють їх вирішенню. 
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ОКРЕМИЙ ОБЛІК ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ПО 
ДОГОВОРАХ ОРЕНДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ЗЕМЕЛЬ: ОЦІНКА НЕОБХІДНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

Як відомо, сьогодні формування земельних ресурсів 
аграрних підприємств відбувається в основному за рахунок 
оренди земельних наділів, власниками яких є фізичні особи. 
В обліку орендовані земельні ділянки відображаються як об’єкти 
операційної оренди на позабалансовому рахунку.  

Поряд з цим, в останні декілька років на перший план в 
питанні ефективного землекористування та підвищення 
інвестиційної привабливості аграрних підприємств вийшли права 
користування земельними ділянками. Законодавчо врегульований 
ринковий перерозподіл прав користування може бути ефективною 
альтернативою вільному ринку купівлі-продажу земель 
сільськогосподарського призначення, доцільність запровадження 
якого в Україні є питанням доволі дискусійним. 

В будь-якому випадку, незалежно від того, чи укладає 
підприємство договір оренди з власником земельної ділянки, чи 
купує право оренди на ринку в попереднього користувача, воно 
несе витрати пов’язані з пошуком продавця та об’єкта купівлі, 
юридичним оформленням операції, оцінкою вартості земельної 
ділянки та права користування нею, державною реєстрацією права 
та нотаріальним посвідченням договору. Витрати, пов’язані з 
ринковими операціями – трансакційні витрати - є одним із 
ключових об’єктів вивчення інституційної економічної теорії. 
Одразу зауважимо, що Р. Коуз, який вперше запропонував 
визначення трансакційних витрат, вивчав їх поведінку в 
розвиненому ринковому середовищі, в якому здійснюється 
трансакція. Проте сьогодні в Україні ще не існує розвинутого 
ринкового перерозподілу прав оренди. Відтак укладання 
орендних угод між сторонами пов’язано, перш за все, з 
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територіальним (географічним) розміщенням земельної ділянки 
та наявністю поблизу аграрного підприємства. Відсутність в 
окремих випадках альтернативи у виборі однієї з сторін суттєво 
зменшує трансакційні витрати, які могли б виникнути у зв’язку з 
пошуком необхідної інформації в розвиненому ринковому 
середовищі, де існують інші альтернативи. 

Ріст частки сукупних трансакційних витрат в структурі 
загальних витрат економічної системи - особливість розвитку 
сучасної цивілізації. Як вважає В.М. Жук, трансакційні витрати 
можуть бути як продуктивними, так і чинити деструктивний 
вплив на економіку, що обумовлює важливість їх 
бухгалтерського обліку і контролю [1, с. 123]. Виходячи з цього, 
актуальним, на наш погляд, є дослідження суттєвості 
трансакційних витрат, пов’язаних з укладанням договорів оренди 
сільськогосподарських земель й визначення необхідності їх 
окремого обліку на сучасному етапі розвитку орендних 
земельних відносин в Україні. 

В інституціональній економічній теорії відсутня єдина 
класифікація трансакційних витрат. Представники 
інституціоналізму досить широко підходять до класифікації 
трансакційних витрат, що дозволяє відносити до трансакційної 
складової доволі широкий спектр затрат підприємства. Тому 
зупинимося на класифікації, яка може бути застосована щодо 
витрат по операції з набуття права оренди: підписання договору 
оренди з власником і як наслідок набуття права, або придбання 
права оренди на ринку в суб’єкта, якому раніше надав це право 
власник.  

Відповідно до етапів укладення угоди О. Уїльямсон виділяє 
трансакційні витрати ex ante і ex post (що виникають до і після 
укладення угоди). Витрати ex ante включають витрати на пошук 
інформації, ведення переговорів, оцінку й укладення контракту. 
До складу витрат ex post вчений відносить витрати на моніторинг 
і попередження опортунізму, специфікацію і захист прав 
власності, захист від третіх осіб) [2, с. 17]. 

В наведеній класифікації поділ здійснюється стосовно 
моменту завершення операції. Вважаємо, дана класифікація може 
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бути застосована і щодо витрат, пов’язаних з набуттям права 
оренди земельної ділянки підприємством. Ідентифікація витрат 
згідно цієї класифікації визначатиме і особливості їх обліку.  

Для прикладу розглянемо операцію з придбання права 
оренди на ринку, адже, як вважає значна частина науковців, за 
умов сприятливих інституціональних змін вітчизняний ринок прав 
користування земельними ділянками має усі шанси на існування. 
Як свідчать результати наших попередніх досліджень право 
оренди земельної ділянки може бути визнано в обліку в якості 
нематеріального активу [3]. Виходячи з цього витрати ex ante 
можна розглядати в ракурсі положень П(С)БО 8 «Нематеріальні 
активи» та П(С)БО 16 «Витрати». Зокрема, витрати на пошук 
інформації, ведення переговорів призводять до затрат часу та 
фінансових ресурсів. В той же час здійснити точне вимірювання 
величини цих витрат та їх результативності в грошовому 
вимірнику досить важко. Включення суми цих витрат до первісної 
вартості права оренди, зважаючи на важкість вимірювання їх 
результативності, буде невиправданим, хоча в п. 11 П(С)БО 8 
зазначено, що первісна вартість придбаного нематеріального 
активу складається з ціни придбання, мита, непрямих податків та 
інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням [4]. 
Варто відмітити дві характеристики, які випливають з цього 
положення. По-перше, акцент робиться на пов’язаності витрат з 
об’єктом придбання, тобто повинен бути тісний зв'язок понесених 
витрат і придбаного активу. По-друге, сплата мита та податків, які 
визначені законодавчо, обумовлює обов’язковість цих витрат при 
здійсненні операції з придбання активу. Отже, витрати, що 
відповідають цим характеристикам (податки, вартість послуг з 
оцінки та державної реєстрації права та договору оренди) 
включаються до первісної вартості права. Інші витрати (пошук 
контрагента, ведення переговорів), що при цьому несе 
підприємство, які зумовлені «платністю» інформації й 
ускладненням соціально-економічного середовища та які 
неможливо прямо віднести до первісної вартості активу, згідно 
П(С)БО 16, відображаються у складі витрат того звітного періоду, 
в якому вони були здійсненні [5].  
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Здавалося б, після постановки права оренди на баланс із 
трансакційними витратами завершено, однак більшість авторів в 
класифікації трансакційних витрат виділяють витрати, пов’язані з 
контролем виконання умов договорів та захистом інтересів сторін, 
або, як їх називає О. Уїльямсон, витрати ex post.  

А.М. Третяк в монографії «Земельний капітал: теоретико-
методологічні основи формування та функціонування», при 
укладені договору оренди земельної ділянки, що припускає 
передачу власником права користування земельною ділянкою 
орендарю, у складі трансакційних витрат, які можна розглядати як 
ex post, виділяє: 

• витрати запобігання опортунізму власника, що 
виражається в прагненні змінити умови оренди, наприклад, 
збільшити орендну плату; 

• витрати захисту переданого на термін дії контракту 
права користування ділянкою у випадку, якщо власник пред'являє 
орендарю претензії за змістом ділянки і/або має намір достроково 
розірвати договір; затрати, пов'язані із зверненням до суду [6, 
с. 399]. 

Із запропонованої В.М. Жуком в монографії «Основи 
інституціональної теорії бухгалтерського обліку» для обліку 
трансакційних витрат класифікації виділимо витрати на 
попередження опортуністичної поведінки контрагентів та витрати 
на соціально-екологічних вимог, які можна пов’язати з об’єктом 
нашого дослідження. Такі витрати не змінюють первісної 
вартості, однак їх сукупна величина може впливати на 
ефективність використання права оренди підприємством. Зокрема, 
чим більші трансакційні витрати ex post, тим менша вигода від 
використання права. 

Спостереження за інституціональним середовищем 
функціонування західних компаній привело до виведення 
концепції трансакційних витрат. Однак, умови в яких 
функціонують вітчизняні підприємства кардинально 
відрізняються від умов ринкового середовища розвинених країн. 
Відтак говорити про необхідність організації окремого обліку 
витрат ex post в Україні ще рано. Актуальною була б їх науково 
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обґрунтована ідентифікація, що вимагає здійснення подальших 
наукових досліджень.  

Зокрема, сумнівним є твердження про те, що сьогодні 
вітчизняні аграрні підприємства несуть якісь витрати на 
організацію контролю виконання умов договорів орендодавцями – 
фізичними особами та здійснюють заходи по перевірці якісного 
стану орендованих сільськогосподарських земель. Хоча 
земельним законодавством визначено вимоги до орендаря 
підтримувати родючість земель, раціонально та ефективно їх 
використовувати. Виявлення рівня дотримання цих вимог мало б 
базуватись на результатах проведених заходів з оцінки стану 
земель відповідними службами за рахунок орендаря, однак такий 
порядок організації контролю орендаря в інтересах орендодавця 
та держави в практичному плані майже нереалістичний. Важко 
сприймається і те, що селяни – власники земель в теперішніх 
умовах можуть впливати на зміну розмірів орендної плати та 
порушувати умови орендних договорів. 

Таким чином, на даний час доцільність розробки схеми 
окремого обліку трансакційних витрат стосовно угод з оренди 
сільськогосподарських земель, ще не обумовлена її практичною 
затребуваністю. До такого висновку приходить у своїх 
дослідженнях і В.М. Жук: «Для відображення трансакційних 
витрат в Україні з теоретичної точки зору передчасно говорити 
про автономний «трансакційний» вид діяльності. … трансакційні 
витрати, хоча і ховаються серед затрат підприємства, органічно 
вливаючись у їх структуру, все ж поки що відносяться до чисто 
теоретичних понять в економіці [1, с. 287]. Аналіз сучасного 
стану інституціонального середовища в Україні засвідчує, що 
бухгалтери аграрних підприємств використовують наявні 
можливості обліку, ефективно систематизувати задокументовані 
витрати, з метою виявлення їх вагомості та впливу на фінансовий 
результат діяльності підприємства. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ 
ТЕОРІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОБЛЕМ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Управлінський облік, як і будь-яка людська діяльність, 
заснована на наукових засадах, використовує теоретичні 
конструкції, частина яких носить загальнонауковий характер 
(наприклад, діалектичні методи аналізу, синтезу, прийоми 
екстраполяції, математичні закони, логіку тощо), частина має свої 
витоки у економічній науці (через посередництво використання 
економіко-аналітичного інструментарію в розрахунках для цілей 
управлінського обліку) та теоріях управління (менеджменту), а 
частина базується на принципах бухгалтерії. Наявність широкого 
спектру наук, які так чи інакше зіграли роль у становленні та 
задають вектор розвитку цієї підгалузі бухгалтерської науки (а в 
більш глобальному вимірі – й економічної), поряд з 
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використанням їх кращих напрацювань для формування та 
подальшого удосконалення облікового забезпечення управління 
підприємствами, породжує і ряд проблем, розв’язання яких 
знаходиться в компетенції науковців бухгалтерського профілю.  

Рішення, які спрямовані на удосконалення будь-якого виду 
діяльності, вчені зазвичай базують на популярних та ефективних 
концепціях, що відповідають діючим парадигмам цих наук. На 
жаль, у переважній частині останніх досліджень з управлінського 
обліку (у тому числі в аграрній сфері) не відслідковується 
приналежність думок авторів до теорій, на яких базуються їхні 
наукові висновки. І навіть більше – до управлінського обліку, як 
невід’ємної частини бухгалтерської науки, можна сміливо 
застосувати ті ж слова, які В.М. Жук влучно сказав про стан 
останньої: спостерігається звуження сфери дії обліку лише 
технічними елементами його методу та прийомами економічного 
аналізу з одночасним ігноруванням «інституціоналізації» та 
«соціалізації» уявлень про його теоретичне підґрунтя.  

Звичайно, в управлінській бухгалтерії реалізація теорій 
бухгалтерії та економічних концепцій має місце – наприклад, ідеї 
персоналістичної теорії обліку знайшли своє віддзеркалення у 
вченні про центри відповідальності, теорії управління запасами – 
у методі «Activity Based Costing» тощо. Однак у наукових роботах 
відсутній аналіз наслідків застосування цих теорій на практиці, 
рівно як і спроби орієнтувати бухгалтерів-управлінців на 
розширення професійного кругозору за рахунок вивчення нових 
дослідницьких інструментів, розроблених у царині соціальних 
наук та потужно розвинутих у економічній сфері.  

Зокрема, з урахуванням світових тенденцій останніх 
десятиліть, мова йде про застосування універсального 
інструментарію інституціоналізму – теорії, яка займається 
вивченням мотивів поведінки людей та їх груп у прийнятті 
рішень, а також аналізом неформальних передумов та 
формалізованих стимулів для вибору методів та процедур їх 
діяльності (за видами цієї діяльності, і управлінський облік – не 
виключення). Іншими словами, ця теорія покликана вирішувати 
проблеми розвитку соціальних та економічних наук через 
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дослідження стійких стереотипів поведінки, які породжують 
мотиви діяльності та ініціюють створення і розвиток 
різноманітних регламентованих та нерегламентованих 
інституціональних форм роботи людей і їх груп – від загальних 
неписаних правил (неформальні інститути) через нормативні 
обмеження (формальні інститути) до організацій, які ці мотиви та 
ініціативи втілюють.  

Методи оцінки функціонування соціальних інститутів, які 
мають узагальнену назву «інституціональний аналіз», можуть з 
успіхом застосовуватися і в дослідженнях проблем 
управлінського обліку. Чому? Не так давно вітчизняною 
аграрною бухгалтерською наукою було доведено, що облік 
справедливо займає одне з ключових місць у системі соціальних 
інститутів економічного профілю, а це обґрунтовує 
справедливість теореми про існування інституту бухгалтерського 
обліку. Враховуючи вищесказане, вважаємо, що управлінський 
облік – вище втілення неформальної складової цього інституту (у 
зв’язку з відомою усім причиною – цей облік нічим не 
регламентовано, він підпорядковується лише логіці бухгалтерів). 
Таким чином, будучи важливою (а можливо – і базовою) 
частиною  сфери економічної діяльності, яка має всі ознаки 
соціально-економічного інституту, управлінський облік 
відкритий для розгляду історії його становлення в Україні, 
ідентифікації сучасних проблем та формування орієнтирів 
розвитку на майбутнє крізь призму положень інституціональної 
теорії. 

Чим може бути корисний інституціоналізм для 
управлінського обліку в аграрному секторі економіки? 
Спробуємо продемонструвати спроможність цієї теорії 
пояснювати та вирішувати теоретичні і практичні проблеми його 
розвитку, для цього виділивши три традиційні блоки: аналіз 
мотивів для історичного розвитку науки, оцінку впливу 
інституціональних факторів на становлення сучасного 
управлінського обліку агроформувань та окреслення орієнтирів 
на майбутній розвиток його теоретичної платформи. Звичайно, в 
рамках даного стислого дослідження (та і, мабуть, у всіх 
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індивідуальних дослідженнях в принципі) тези, які 
декларуватимуться в означених блоках, є далеко не виключними, 
але вони наглядно ілюструють дієвість інституціональної теорії і 
у цій сфері бухгалтерської науки.  

Історія. Дослідження становлення та розвитку 
управлінського обліку в світових масштабах та на Україні (у тому 
числі і в аграрному секторі) у своїй більшості базуються на 
історичному методі та абстрагуванні; лише досить незначна 
частка вчених намагається пояснити мотивацію його виділення в 
самостійну підгалузь знань. На наше переконання, причини 
такого розділення пов’язані з інституціональними змінами в 
економіці та в організації роботи господарюючих суб’єктів.  

Логіка ж власне інституціональних змін формується з двох 
специфічних елементів – інституціональної спадковості та 
інституціональних запозичень. Перший елемент практично 
повністю здатний пояснити процес становлення теорії 
управлінського обліку як загалом, так і в сільському господарстві 
України. Суть інституціональної спадковості полягає у розвитку 
та трансформації власних традицій розвитку інститутів, яка 
залежить від історично сформованого перебігу процесів і явищ (у 
нашому випадку – інституціональних змін в економіці). І в цій 
іпостасі зародження сучасних концепцій управлінського обліку 
співпало зі стрімким розвитком ринків капіталу та тенденціями 
до формування бізнес-інституцій, діяльність яких базується на 
делегуванні повноважень по управлінню підприємствами від 
власників до менеджерів.  

Своїми унікальними методами корпоративний 
управлінський облік зобов’язаний існуванню виявленого 
інституціоналістами явища опортунізму. Причому маємо 
переконання, що опортунізм, а не менеджмент, став рушійною 
силою розвитку цього обліку як у відносинах управляючих 
підприємствами, власників та контрагентів (умовно назвемо його 
«економічним опортунізмом» – бажанням привабливо 
представити бізнес у публічній звітності поряд з необхідністю 
знати дійсний стан справ на підприємстві), так і у відносинах 
підприємства та держави («фіскальний опортунізм» – бажання 
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офіційно занизити «на папері» бази оподаткування 
різноманітними податками поряд з тією ж необхідністю знати 
стан справ, що і породжує «подвійний облік»). Отже, 
формальним інституціональним мотиватором розподілення 
обліку на фінансовий та управлінський став розвиток форм 
організації бізнесу,  пов'язаний з теорією прав власності, також 
розробленою інституціоналістами. У той же час управлінський 
облік – «чиста версія» бухгалтерії, вільна від впливу зовнішніх 
інституціональних чинників формального характеру (адже в 
ньому немає потреби слідувати правилам складання фінансової 
звітності та податкового обліку), і в цій «методологічній чистоті» 
полягає внутрішній історично сформований неформальний мотив 
для розвитку цього обліку підприємцями, які не дистанційовані 
від управління.  

Сучасні проблеми. Потужність інституціоналізму 
проявляється і в здатності пояснити велику частину проблем 
управлінського обліку на сучасному етапі. Першою з них 
вбачаємо те, що дослідження практики впровадження 
управлінської бухгалтерії на сільськогосподарських 
підприємствах України у роботах науковців облікового профілю 
зводиться до опису, аналізу та розвитку його популярних методів, 
рідше – до оцінки можливостей застосування тих чи інших його 
прийомів у галузях аграрного виробництва. Проте у таких 
роботах замовчується той факт, що західні моделі управлінського 
обліку у нас розвиваються вкрай слабко, адже їх реалізація 
(точніше, відсутність такої, за невеликим виключенням) на 
підприємствах не вселяє віри в його потрібність. І на це є ряд 
причин інституціонального характеру, частина яких (нерозуміння 
необхідності впровадження цього обліку «в головах» керівників, 
небажання витрачати час та кошти для налагодження систем 
оперативного реагування на поточну інформацію тощо) 
загальновідома, а частина ще потребує висвітлення. У той же час 
вважаємо, що не викликатиме заперечень і твердження про те, що 
власні «управлінські облікові традиції» в Україні, у тому числі в 
аграрному обліку, досі не мають стійких позицій по причині їх 
неефективності для підприємств.  



 147

Причиною такому стану речей є затисненість вітчизняного 
бухгалтера рамками вчення про «нормативну регламентованість» 
обліку, і теорія інституціоналізму пояснює недієвість 
управлінських традицій Заходу в обліку аграрних підприємств 
України неефективними «інституціональними запозиченнями». 
Це дає відповідь на запитання, чому теорія управлінського обліку 
у звичайних господарів досі не «прижилася». Вищесказане 
яскраво ілюструє наявність П(С)БО 16, у якому зроблено спробу 
жорсткої регламентації обліку витрат (доволі невдалу, між 
іншим), у той час як у системі міжнародних стандартів 
висвітлено лише загальні правила їх оцінки та класифікації (адже 
саме витратної складової стосується більша частина напрацювань 
західного управлінського обліку), а вибір методик та процедур 
безперервного обліку, розподілу і контролю витрат залишається 
за підприємством (тобто знаходиться у компетенції управлінської 
бухгалтерії). З наявністю ж вітчизняного стандарту обліку витрат 
та методичних рекомендацій з планування, обліку і 
калькулювання у сільському господарстві (які, як заведено, 
сприймаються бухгалтерами не як документ методичного 
характеру, а як догма) конфлікт між прогресивними методами 
ведення управлінського обліку та методологією обліку витрат 
агроформувань за національним нормативним забезпеченням 
очевидний. Це проявляється, наприклад, у відсутності розуміння 
природи розподілу виробничих накладних витрат цих 
підприємств на постійні та змінні, що втілилося у вже згаданих 
методичних рекомендаціях.  

Друга проблема, пов’язана з сучасним станом розвитку 
управлінського обліку в аграрному секторі, полягає у 
обережності відношення до нього з боку керівників та 
бухгалтерів малих і середніх підприємств. А саме такі 
підприємства переважно є базою для досліджень як студентів-
дипломників, так і аспірантів, здобувачів  та інших науковців, що 
займаються його вивченням. У більшості випадків картина 
наступна: дослідники обмежуються аналізом теоретичних питань 
управлінського обліку, розвинутих у західних роботах, не маючи 
можливості перевірити їх дієвість на практиці по причині того, 



 148

що ця практика відсутня. Означена проблема пояснюється 
відсутністю досліджень впливу форм господарювання на селі, 
розмірів підприємств та порядку делегування повноважень по 
управлінню ними на необхідність виділення такого обліку в них у 
окремий сегмент управління. Тому одним із завдань 
інституціоналізму в управлінському обліку агроформувань є 
розробка критеріїв релевантності служб управлінського обліку в 
залежності від їх розмірів та від того, кому підпорядковуються 
справи на підприємстві – безпосередньо власникам чи 
делегованим ними особам.  

Близьким вищезазначеній проблемі інституціональним 
фактором, який потребує дослідження крізь призму 
інституціональної теорії, є вплив організаційних форм 
господарювання на селі на побудову теорії управлінського 
обліку. Мова йде, зокрема, про приватні виробничі структури та 
корпоративні сільськогосподарські об’єднання – з одного боку, та 
про сільськогосподарські виробничі та обслуговуючі кооперативи 
– з іншого. Принципи роботи служб управлінського обліку в цих 
двох групах суб’єктів господарювання, як і методи та кінцева 
ціль цього обліку, мають суттєві відмінності, і виявлення та 
правильне використання цих відмінностей має стати ще одним із 
завдань інституціоналізму в управлінському обліку. 

Майбутнє. У розвитку бухгалтерського обліку як науки 
існували періоди, коли його методологія розвивалася швидше, 
ніж уявлення науковців про економіку. На даний час картина 
протилежна – економічні науки рухаються випереджаючими 
темпами порівняно з розвитком бухгалтерії, задаючи їй нові 
об’єкти та стимулюючи розробку методів їх обліку. 
Інституціональна економічна теорія також принесла у економічну 
думку власний унікальний елемент, вкрай важливий для аналізу 
розвитку суспільних інститутів, у тому числі економічних. Цим 
елементом є теорія трансакційних витрат. Однак факт наявності 
безлічі організаційних витрат, які супроводжують ведення 
бізнесу та роботу з контрагентами, на жаль, до цих пір 
залишається поза увагою фінансового обліку та ніяким чином не 
відображається в управлінському, незважаючи на те, що в 
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розвинених країнах уже більше 50 % ВВП припадає на 
трансакції. Ці витрати, безсумнівно, заслуговують на підвищену 
увагу до них, адже за дослідженнями інституціоналістів, 
ефективною є не та економіка (а значить – і кожне окреме 
підприємство), яка виробляє максимум товарів, а та економіка, 
яка має найменші трансакційні витрати на одиницю продукту, що 
виробляється. Тому в налагодженні обліку витрат з розподілом на 
«виробничу» та «трансакційну» складові (наприклад, шляхом 
створення постатейно-персоналістичної системи обліку з 
виділенням елемента трансакційних витрат) для цілей виявлення 
ризикових зон, пов’язаних із функціонуванням фірми у 
зовнішньому інституційному середовищі, напрацювання 
інституціональної теорії можуть і повинні бути застосовані. 

Окрім того, ще раз слід нагадати про проблему 
нереалізованості ідей західного управлінського обліку на малих 
та середніх сільськогосподарських підприємствах. Ця проблема 
породжена складністю відомих методів управлінської 
бухгалтерії, у той час як більшість дрібних власників у своєму 
бізнесі прагнуть знати лише одну просту річ: момент, коли 
підприємство повністю окупить інвестиції, вкладені у нього, та 
почне приносити реальний, а не «офіційний бухгалтерський» 
прибуток. Для цих цілей і потрібна розробка нових моделей 
управлінського обліку (наприклад, «інвестиційної моделі»), які 
враховують інституціональні особливості організації малого та 
середнього агробізнесу.  
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Бухгалтерський облік в Україні оновлюється відповідно до 
міжнародних стандартів, але інституційно все ще, на нашу думку, 
є таким, що призначений для регулювання обліку в 
адміністративно-командній системі, а не ринковій. Йдеться про 
державне регулювання обліку. Так, за даними Національної ради 
зі стандартів фінансової звітності Російської федерації сьогодні із 
133 країн лише у 18 стандарти фінансової звітності 
розробляються державними структурами, а в 115 – громадськими 
організаціями. Із цих 18 країн: 6 – колишні республіки СРСР; 6 – 
країни колишнього соцтабору і тільки 3 – члени Організації 
економічного співробітництва та розвитку (при цьому фактично, 
в цих трьох країнах роботу з формування стандартів звітності 
ведуть громадські організації в співробітництві з Урядом) [1].  

В Україні на сьогодні облік фактично регулює управління 
методології бухгалтерського обліку Департаменту податкової, 
митної політики та методології бухгалтерського обліку 
Міністерства фінансів України. При ньому було створено 
Методологічну раду з бухгалтерського обліку, на яку покладено 
функцію «розробки проектів положень (стандартів), інструкцій та 
іншого нормативного методичного забезпечення бухгалтерського 
обліку, бухгалтерської (фінансової) звітності» [2]. Методологічна 
рада діє на громадських засадах як дорадчий орган при 
Міністерстві фінансів України. Методологічна рада проводить не 
більш як 12 засідань у рік, але не рідше ніж одне засідання у три 
місяці. Розгляд проектів на засідання Методологічної ради 
відбувається за методикою схожою до захисту дисертації (один 
доповідач, двоє опонентів). У нас є кілька зауважень до 
діяльності Методологічної ради, які стосуються як її 
організаційної форми, так і діяльності. Щодо організаційної 
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форми, слід зазначити, що вона діє як дорадчий орган на 
громадських засадах. Сучасний облік, як нам видається, уже 
такий складний, що його не можна регулювати на громадських 
засадах. До того ж Методологічна рада тільки надає поради, 
остаточне рішення за Міністерством. Тобто в Україні 
регулюванні здійснюється не на основі компромісу усіх 
зацікавлених сторін через добре організовану належну 
процедуру, а шляхом консенсусу (всі інші повинні пристати на 
думку Міністерства).  

Щодо діяльності Ради, яка як ми підозрюємо, було 
створена, щоб залучити до створення облікових правил 
кваліфікованих спеціалістів і громадськість, то її діяльність є не 
надто відкритою, якщо не навпаки. Так, згідно з п. 8.1. положення 
про Раду «робота Методологічної ради має відкритий характер. 
Про її засідання інформується наукова та професійна 
громадськість» [3]. Якщо б нам довелося давати відповідь на 
питання, чи дотримується цей пункт положення, то вона була б 
негативна. На наш погляд, Міністерство досягло б більшого, 
якщо б з документами, які обговорює методологічна рада можна 
було б ознайомитися не після, а до обговорення, якщо б в 
обговоренні брали участь усі, хто хоче висловити свою думку. 
Однією із функцій видавника стандартів є, як це гарно зветься 
англійською, outreach activities  - тобто необхідно забезпечити 
розголос з метою залучити широку публіку до обговорення. Чим 
у цьому взаємозв’язку не підходить модель консультацій, що 
застосовує РМСБО і решта видавників стандартів по всьому 
світу? Так, склад членів методологічної ради досить широкий і 
представляє різноспрямовані зацікавлені сторони, але якщо 
забезпечити розголос, то значно менша кількість членів ради, які 
діятимуть професійно на постійній основі зможе досягнути 
набагато ліпших результатів. До того ж облік і звітність 
призначені для користувачів, структура ж ради показує, що в 
Україні іще призначення звітності є пруденційним. Звітність 
розглядається як засіб контролю з боку держави, а не як спосіб 
передачі інформації зацікавленим користувачам. У раді повинні 
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бути представників від усіх зацікавлених сторін: регуляторів, 
укладачів, аудиторів, користувачів.  

Фундаментальна проблема у питанні регулювання полягає, 
на наш погляд, у переході від пруденційної концепції звітності до 
звітності як інструмента конкурентної боротьби. Тільки цей зсув 
відбудеться (переважно у головах), можна буде поміркувати про 
створення регулятора нового типу. З тону попередніх речень 
дехто може подумати, що ми будемо закликати професію 
відігравати важливішу роль в регулювання обліку. Визнаємо, 
професія починає відігравати важливішу роль в регулюванні 
обліку, але ця роль не закріплена законодавчо. До того ж 
міжнародний тренд у розвинутих країнах – це зменшення участі 
професії у регулюванні обліку і незалежне регулювання обліку 
(окремими радами, а не міністерствами). Ми закликаємо до 
створення незалежного регулятора обліку за зразком більшості 
країн. Починалося незалежне регулювання в США іще у 1973 
році, далі стало реальністю у більшості англомовних країн, у 
цьому сторіччі на нього перейшли і країни, в яких, як і в Україні, 
облік був «алгеброю права» - Німеччина та Франція.  

Основними ознаками незалежного регулятора обліку і 
аудиту (ми закликаємо регулювати облік і аудит разом,  як це є 
фактом, наприклад, у Великобританії та Новій Зеландії, бо якісна 
звітність без аудиту не можливо) повинні бути такі 
характеристики.  

По-перше, незалежність від державних органів (але з 
функцією нагляду з їх боку), шляхом законодавчо закріплених 
повноважень і схеми незалежного фінансування. По-друге, повна 
зайнятість. Бухгалтерський облік стає, що далі, то складнішим, 
його уже не можна регулювати на основі неповної зайнятості. 
Неповна зайнятість і робота на громадських засадах означає, за 
інших рівних умов, більшу ймовірність залежності членів ради з 
розробки стандартів від інтересів окремих користувачів і 
неналежного впливу зовні. До того ж, навіть за умов відданості 
справі та чесності член ради, який працює на умовах неповної 
зайнятості не може всього себе присвятити питанням, що є 
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об’єктом дослідження ради. Незалежний регулятор повинен бути 
орган, всі члени якого працювали б на основі повної зайнятості.  

По-третє, трендом на міжнародному рівні є те, що глибокі 
спеціальні знання набуваються і підтримуються у реальному 
секторі. Тому, члени незалежного органу регулювання повинні 
мати не тільки відповідно кваліфікацію на папері, але й мати 
досвід роботи у реальному секторі. До речі у РМСБО уже не має 
квоти для науковців, яка була на початку, водночас вона 
скоротила тривалість другого терміну для своїх членів до 3 років 
(перший 5 років), оскільки вважають, що стандарти повинні 
видати ті, хто зовсім недавно працював у реальному секторі і має 
відповідні знання. При цьому обидва критерії (досвід і знання) є 
рівноцінними. 

По-четверте, оскільки члени такого органу управління 
повинні працювати в ньому на умовах повної зайнятості, вони 
повинні мати винагороду на свою працю не нижчу, ніж вони 
могли б отримувати в реальному секторі економіки. Вважаємо, 
що  цей рівень  десь приблизно повинен бути рівнем оплати 
партнера великої аудиторської фірми. По-п’яте, фінансування  
такого регулятора повинно також бути незалежним, схема 
фінансування повинна мати щось подібне до Збору на підтримку 
обліку в США. Таке фінансування повинно бути законодавчо 
закріплене і пропорційно розподілятися між великими 
компаніями, акції яких котуються на біржах в Україні. По-шосте, 
це повинен бути регулятор, а не видавник стандартів, тобто окрім 
функції видавника стандартів, він повинен здійснювати функції 
інспектування, нагляду, мати інструменти покарання за 
неналежну професійну діяльність. По-сьоме, такий незалежний 
орган регулювання повинен мати добре налагоджену правову 
процедуру встановлення стандартів, з широкою участю усіх 
зацікавлених сторін, тобто регулювати на основі компромісу. 
Кількість членів такого органу може бути мінімальною від 5 до 7 
осіб високої кваліфікації, однак їх діяльність повинна бути 
забезпечена діяльністю технічного персоналу, який забезпечує 
всю належну процедуру, до 50 осіб.  
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Вказані характеристики пропонованого регулятора в 
Україні є фундаментальними для незалежного регулювання. 
Решта характеристик, що стосуються обсягів та якості діяльності 
регулятора можуть уже бути доповнюючими. Вважаємо, що 
регулювання на основі компромісу (одна із ознак незалежного 
регулювання) є більш відповідним до реалій сьогодення, ніж 
регулювання на основі консенсусу. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ПРИРОДА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
НЕРУХОМОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 
 

Сучасний стан та напрями подальшого розвитку 
бухгалтерського обліку в Україні, в контексті міжнародних 
тенденцій гармонізації фінансової звітності та сучасних потреб 
управління бізнесом, створили умови, в яких облік інвестиційної 
нерухомості за спеціальними правилами, що відрізняються від 
загальних правил обліку основних засобів, став не тільки 
бажаним, але й необхідним. Це стало причиною розробки та 
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введення в дію у 2008 році Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість». 

З 1917 року, після скасування приватної власності, термін 
«нерухомість» зник з мовного обороту й із практики. Лише після 
1990 року, разом із правом приватної власності, відродилося й 
поняття нерухомості. Визначення терміну «нерухомість» 
подається в різних нормативних документах [1-4]. Аналіз 
визначень, наведених у нормативних документах дає можливість 
визначити ряд ознак, по яких фізичний об’єкт може бути 
віднесений до нерухомого майна: 

- зв’язок з певною земельною ділянкою (неможливість 
переміщення об’єкта без збитку його призначенню); 

- закінченість з погляду можливості використання за 
цільовим призначенням; 

- засвідчена (офіційно зареєстрована) приналежність 
конкретному власникові – державі, суб’єктові держави, приватній 
особі або групі приватних осіб; 

- можливість фізичного відокремлення об’єкта 
нерухомості й нерухомого майна (тобто наявність чітко 
встановлених фізичних меж об’єкта нерухомості); 

- функціональна самостійність об’єкта нерухомості 
(можливість використати даний об’єкт нерухомості окремо від 
інших об’єктів, або його функціональне призначення припускає 
часткове використання інших об’єктів нерухомості). 

Згідно П(С)БО 32 нерухомість поділяється на: інвестиційну 
та операційну. Операційна нерухомість – власні або орендовані 
на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, 
які розташовуються на землі, утримувані з метою використання 
для виробництва, або постачання товарів чи надання послуг, або 
ж в адміністративних цілях [5]. Інвестиційна нерухомість – власні 
або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, 
будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з 
метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного 
капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання 
послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної 
діяльності [5]. Аналізуючи праці провідних вітчизняних 
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науковців, що займалися дослідженням теоретичних основ обліку 
інвестиційної нерухомості, слід відзначити, що трактування 
поняття інвестиційної нерухомості вони будують на загальних 
засадах, положеннях передбачених П(С)БО 32 «Інвестиційна 
нерухомість». 

Для організації належного обліку інвестиційної 
нерухомості має велике значення класифікація її об’єктів.  

У п. 4. П(С)БО 32 зазначено, які саме об’єкти можуть 
належати до об’єктів інвестиційної нерухомості. Зокрема, 
виділяють:  

- земельні ділянки, про які можна сказати, що це частина 
земної поверхні, що має фіксовані (установлені) межі, 
характеризується певним місцем розташування, природними 
властивостями, фізичними параметрами, правовим і 
господарським станом та іншими характеристиками; 

- будівлі - вид споруд, що складають з несучих та 
огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) 
конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, 
призначені для проживання або перебування людей, розміщення 
устаткування, тварин, рослин, а також предметів. 

Класифікація інвестиційної нерухомості за положенням є 
досить умовною оскільки чітко не розмежовані економічні 
показники віднесення то певної групи. Що не дозволяє чітко 
регламентувати та відображати подальші операції обліку даної 
категорія. 

Узагальнюючи думки провідних науковців, що займалися 
дослідженням обліку інвестиційної нерухомості, можна 
запропонувати наступну класифікацію інвестиційної 
нерухомості: 

– за групами: земельні ділянки, будівлі, споруди; 
– за способом надходження: придбані; виготовлені 

суб’єктом господарювання; одержані як внесок до статного 
капіталу; одержані в обмін на інший актив; безоплатно одержані; 
переведені зі складу основних засобів; переведені зі складу 
необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу; 
переведенні зі складу запасів; 
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– за соціально-економічним призначенням: 
використовуються в виробничій сфері; 

– використовуються для задоволення соціально-
культурних потреб з одержанням доходу; 

– за галуззю використання: промисловість, сільське 
господарство, торгівля, соціальна сфера, транспорт і зв’язок, 
будівництво, інші галузі; 

– за належністю: власні, орендовані (на правах фінансової 
оренди); 

– за метою утримання: з метою передачі в операційну 
оренду; утримуються з метою зміни (збільшення) справедливої 
вартості на кінець звітного періоду (звітну дату); 

– за правовим визнанням: як об’єкт власності, як об’єкт 
суміжних прав; 

– за методом оцінювання: об’єкти, оцінені за 
справедливою вартістю; об’єкти, що оцінюються за первісною 
вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації; 

– за джерелами надходження: придбані за рахунок 
залучених коштів, придбані за рахунок власних коштів, придбані 
за рахунок цільового фінансування; 

– за термінами утримання: довготривалого використання, 
короткострокового використання; 

– за рівнем активності: в умовах повної відсутності 
ділової активності; помірної ділової активності; низької ділової 
активності; високої ділової активності; 

– за рівнем цін: заниженні ціни; реальні ціни завищені 
ціни (в порівнянні з реально понесеними витратами на зведення 
чи приведення таких об’єктів до стану придатного до 
використання); 

– за розмірами об’єкта: дуже великі (понад 10 000 м2), 
великі (понад 1000 м2), малі (до 100 м2). 

Підсумовуючи сказане, необхідно зазначити, що поняття 
інвестиційної нерухомості є практично новим у обліку України; 
не існує чіткої регламентованої та розширеної класифікації 
об’єктів інвестиційної нерухомості в обліку та інших галузях 
використання. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ОСНОВА РОЗВИТКУ 
МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 
Останнім часом у літературних джерелах все частіше 

висловлюються різні думки про місце бухгалтерського обліку в 
загальній системі економічної інформації та ведуться дискусії 
стосовно його теоретичного підґрунтя. Осмислений аналіз 
оприлюднених позицій вчених щодо розвитку бухгалтерської 
науки наштовхує на розуміння необхідності розбудови існуючої 
облікової теорії, в основу якої, на нашу думку, доцільно покласти 
інституціональний підхід. 

Інституціональний підхід дозволить відкрити якісно нові 
характеристики облікової системи та виділити фактори, що на неї 
впливають. В той же час, базові поняття інституціональної теорії 
сприятимуть логічному обґрунтуванню фрагментарного 
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(звуженого) сприйняття не лише бухгалтерського обліку, а й 
оцінки як складової частини його методу. 

Практична реалізація бухгалтерського обліку визначається 
постійно мінливим інституційним середовищем, яке може 
охоплювати як національну, так і міжнародну площини. Це ж 
середовище впливає і на оцінку, що застосовується в системі 
бухгалтерського спостереження. 

Бухгалтерський облік, будучи сферою зіткнення 
різнорідних інституційних інтересів, опиняється в центрі 
боротьби за можливість впливати на поведінку інших суб’єктів, 
керувати ними. Через низьку зацікавленість вітчизняних 
економічних агентів у стійкому розвитку національної 
методології бухгалтерського обліку, останній залишається 
відкритим для зовнішніх (міжнародних) впливів, піддаючись 
змінам і доповненням внаслідок модифікацій у структурі 
глобальних інституційних інтересів. За допомогою МСФЗ 
(запроваджених чи покладених в основу національних 
стандартів), як найбільш вагомих та дієвих важелів впливу, 
відбувається реалізація схем модернізації національних 
облікових систем та їх складових. 

За таких умов оцінка – це не тільки спосіб вартісного 
відображення господарських фактів, за допомогою якого 
натуральні характеристики перетворюють на грошові, а й 
вираження інституційних інтересів домінуючих інституційних 
груп. 

В сучасному соціально-економічному просторі, включаючи 
обліково-інформаційну систему, простежується стійкий 
дисбаланс в оцінці активів віртуальної та реальної економіки. Від 
такого дисбалансу потерпає і аграрний сектор, вартість активів 
якого суттєво недооцінена. Цей феномен не пояснюється 
класичною теорією бухгалтерського обліку та концепціями 
вартості, а знаходить вирішення в рамках інституціональної 
парадигми економічної теорії й інституціональної теорії 
бухгалтерського обліку. 

Якщо проаналізувати націленість інституційних інтересів 
різних інституційних груп, то з’ясуємо наступне. Інституційний 
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інтерес глобалістів націлений на привабливіше представлення 
(оцінку) активів, значна частина яких відображає віртуальну 
економіку, при цьому вартість реальних активів, якими є 
біологічні активи та сільськогосподарська продукція, знаходиться 
на суттєво нижчому рівні. Якщо розглянути націленість суб’єктів 
реальної економіки, то їхній інституційний інтерес є інверсійним 
до інституційного інтересу глобалістів і спрямований на 
зростання вартості реальних активів. Таке співвідношення 
інституційних інтересів формує розрив у вартості активів, що 
обумовлено існуючим дисбалансом в оцінці. 

Домінування в Комітеті з Міжнародних стандартів 
фінансової звітності суб’єктів методологічного впливу, які 
відстоюють інституційні інтереси гравців віртуальної економіки, 
формує нинішній вектор нав’язування оцінки на основі концепції 
справедливої вартості. Це призводить до кризових явищ через 
відтік фінансових ресурсів із секторів реальної економіки. 

Проте, весь досвід розвитку науки і суспільно-історичної 
практики незаперечно свідчить, що джерелом розвитку є 
боротьба протилежностей, а не домінантна позиція окремої групи 
(в тому числі і інституційної). Розвиток методології облікової 
оцінки не є виключенням. 

Інституціональний підхід дозволяє усвідомити, що 
проблема розвитку методології вартісної оцінки виходить за межі 
облікової системи та полягає не стільки у виборі способу її 
здійснення, скільки в розумінні, що стимулює цей вибір та які 
його наслідки. В будь-якій оцінці завжди закладений інтерес 
певної інституційної групи. Протиріччя, які виникають при 
зіштовхуванні полярних інституційних інтересів, та протиріччя в 
самій оцінці − це інституціональна мотивація розвитку 
методології оцінки в бухгалтерському обліку. Існування таких 
протиріч є цілком закономірним та пояснюється дією закону 
єдності та боротьби протилежностей. 

Звідси, оцінка сьогодні є вираженням інституційних 
інтересів домінуючих інституційних груп. Україна, як і будь-яка 
інша окремо взята країна, не може ліквідувати існуючий 
глобальний інституційний інтерес, проте вона здатна змінити 
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його структуру й направленість шляхом активізації своєї 
діяльності на міжнародній економічній арені. Така позиція 
унеможливить концентрацію важелів управління методологією 
вартісної оцінки в межах однієї інституційної групи, з одного 
боку, та забезпечить якісну конкуренцію серед пропонованих 
шляхів розвитку – з іншого. 

Інституціональний підхід формує теоретичну платформу 
для розвитку методології облікової оцінки в інтересах різних 
суб’єктів інституційного середовища (як представників реальної, 
так і віртуальної економіки) з метою збалансування існуючих 
протиріч у міжнародних та національних стандартах 
бухгалтерського обліку шляхом посилення представлення в 
Комітеті з Міжнародних стандартів фінансової звітності суб’єктів 
методологічного впливу, які відстоюватимуть інституційні 
інтереси підприємств реальної економіки. Останнє має бути 
ключовим положенням стратегії участі України в глобальній 
системі розвитку бухгалтерського обліку. 
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ТЕОРІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД 

 
Бухгалтерський облік як відкрита система, яка зазнає 

постійних еволюційних змін, не є чимось назавжди 
встановленим. Постійний вплив середовища змінює вектор 
розвитку його теорій та методології. В класичному розумінні 
облік фіксує реальність через призму встановлених у суспільстві 
правил гри. Виходячи з такої позиції, інституційні обмеження 
були постійно поряд з теоріями обліку, спричиняючи на їх 
формування видимий і невидимий вплив. Відображаючи 
реальність за встановленими в суспільстві правилами, облік має 
певний прихований інформаційний ресурс у вигляді «відступу від 
реальності», величина якого залежить: 1) від рівня освіченості 
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бухгалтерів, які продукують обліковий ресурс, та споживачів 
цього ресурсу; 2) від рівня розвиненості інституту 
бухгалтерського обліку. 

Неокласична економічна теорія базувалась на вченні щодо 
раціональності рішень, спрямованих на максимізацію прибутку, 
при цьому обставини впливу (соціальне і природне середовище) 
на управлінські рішення вважались незмінними. Таким чином, 
домінування стандартизованого фінансового обліку було 
очевидним. Зародження управлінського обліку обмежувалось 
рамками виробничого обліку і системи калькулювання.  

Незадоволення неокласичною економічною теорією 
привело до появи неоінституціоналізму, або нової 
інституціональної економічної теорії. Даний термін вперше був 
введений О. Уільямсоном в 1975 році [8]. Нова теорія 
модифікувала поняття раціонального вибору, в основі якого було 
спрямування на корисність раціональної поведінки індивідуума 
при досягненні цілей з урахуванням двох аспектів: 1) обмежень 
та можливостей; 2) витрат і доходів. Все решта є похідними 
категоріями і надуманими економістами для додаткових 
тлумачень в умовах інформаційної ентропії. 

Нова інституціональна економічна теорія придала ще 
більшої жорсткості стандартизації фінансового обліку і звітності, 
перетворивши науковців в цій сфері на інтерпретаторів 
міжнародних та національних стандартів, ступінь їх узгодженості 
з податковим законодавством.  

З точки зору розвитку облікових теорій нова 
інституціональна економічна теорія цікава в таких аспектах: 1) 
інститути значимі з позиції пояснень поведінки економічних 
агентів; 2) інститути значимі крізь призму впливу на управлінські 
рішення економічних агентів; 3) інститути розглядають 
організації як системи з внутрішньою структурою інтересів; 
4) формальні та неформальні інституціональні альтернативи 
порівнюються одна з одною. Всі наведені аспекти підтверджують 
об’єктивну появу управлінського обліку, як єдиної інформаційної 
облікової системи, спроможної відобразити реальність в 
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інституціональному середовищі з урахуванням соціальних і 
природних факторів. 

З однієї сторони інститути є чинниками впливу на 
управлінські рішення, з другої, інформація, представлена 
управлінським обліком у сукупності альтернативних варіантів зі 
спрямуванням у майбутні часові періоди, є основою прийняття 
управлінських рішень. Крім того, управлінський облік як система 
і процес формування інформаційних потоків, є своєрідним 
інститутом. Інститут управлінського обліку як й інші інститути, 
також має формалізовані (нормативні інструкції, методичні 
рекомендації) та неформалізовані (корпоративна культура, 
національний менталітет) чинники.  

Наукову гіпотезу щодо визнання на теоретичному рівні 
бухгалтерського обліку як соціально-економічного інституту 
пропагували вітчизняні і російські вчені: Г.Г. Кірейцев [5], 
В.М. Жук [2; 3; 4], О.Ю. Воронова [1], Л.А. Чайковська [6; 7]. 
Особливу цінність в розвиток інституціонального підходу до 
облікової теорії вносить монографія В.М. Жука [2], в якій 
розглянута наукова гіпотеза про зростання ролі інституту 
бухгалтерського обліку в подоланні економічних криз, 
забезпеченні довіри, розуміння і керованості в сучасному світі, 
сформульована методологія обліку трансакцій, науково 
обґрунтований теоретичний базис розвитку інституту 
професійних бухгалтерів. 

Таким чином, змінивши вектор з відображення відносин 
між людьми в процесі виробництва благ на відображення 
відносин між учасниками фірм і організацій в процесі організації 
процесу виробництва благ, облік став управлінським за своєю 
метою, функціями і завданнями. Зміни у відносинах власності в 
частині володіння, розпорядження і користування капіталом, 
зосередження прав управління капіталом в найманих осіб-
управлінців та менеджерів середньої ланки загострює проблему 
конфлікту інтересів. За таких умов управлінський облік, як 
основне джерело інформації для управління, потребує наукового 
посилення теоретичних і методологічних основ.  
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В науковому середовищі неодноразово виникають питання 
стосовно кризи в обліковій науці. На наш погляд, кризи не існує. 
Є розширення масштабів управлінського обліку, посилення його 
інституціональної методології, розвиток теорії з урахуванням 
теорій управління і  менеджменту, теорії трансакцій, агентських 
відносин, теорії прав власності та соціально-економічних 
факторів.  

Як відомо, існують облікові теорії нормативного і 
позитивного спрямування. До нормативних належить теорія 
фінансового обліку. Теорія управлінського обліку є позитивною. 
Засновниками позитивного напряму в обліку були Р. Уоттс та 
Дж. Циммерман [9], які визначали цілі теорії бухгалтерського 
обліку в поясненні і передбаченні бухгалтерської практики, тобто 
теорія має систематизувати і описувати результати 
спостереження практики. При цьому практика тлумачиться як 
діяльність, яка складається з постановки і досягнення цілі. 
З позиції філософії наукою, яка досліджує ефективну діяльність 
людей, тобто практику, є праксеологія (засновник Арістотель). 
Іншими словами, праксеологія є теорією, апробованою на 
практиці. Теорія управлінського обліку найбільше з облікових 
наук відповідає праксеології, оскільки відображає потенціал, 
ресурси і результати управлінської діяльності. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В КОНТЕКСТІ 
ІНСТИТУЦІЙНОГО ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ 

 
Останні роки характеризуються інтересом до проблеми 

вдосконалення теорії та методології інституційної економіки, а 
також практичного застосування її принципів і закономірностей 
при формуванні та розвитку бухгалтерського обліку, як 
теоретичної конструкції і як соціальної практики. 

Інституційний діловий дискурс являє собою 
цілеспрямовану статусно-рольову мовну діяльність людей, 
загальною характерною рисою яких є ділові відносини у сфері 
виробництва товарів, фінансування виробництва, надання 
грошових позик, торгівлі, страхуванні, комерції, продажу 
продукції та різні послуги, такі як купівля, продаж товарів, 
бухгалтерського обліку послуг та  попередні переговори за цими 
видами ділових відносин [5, с. 50]. 

Загальновідомо, що соціальні інститути створюють й 
транслюють дискурси (у формі ідей, понять, категорій, 
принципів, образів та інших символічних фігур), що задають 
рамки, фокусні центри бачення й осмислення реальності. Саме 
тому визнаними є наукові позиції В.М. Жука, О.М. Петрука, 
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Л.О. Чайковської в тому, що бухгалтерський облік є інститутом. 
Розглядаючи бухгалтерський облік як соціальний інститут, варто 
погодитись з М. Пушкарем, який пов’язує його зі свідомістю 
людини, зазначаючи, що «... облік у своїй основі пов’язаний з 
об’єктивним процесом відображення реальної картини 
навколишнього світу [3, с. 79]. 

Теорія і практика XX століття показали: розвиток 
економіки за неокласичної моделі можливий лише при протіканні 
економічної діяльності в особливих умовах, відсутніх в реальній 
господарській практиці, - повноти і безоплатності інформації для 
всіх учасників економічних відносин, повного захисту прав їх 
власності, відсутності витрат на укладання контрактів, відмови 
від опортуністичного поведінки і далі - всього того, що 
призводить до появи трансакційних витрат. До кінця XX ст. 
представники неоінстітуціоналізму довели, що для здійснення 
економічної діяльності необхідна наявність інститутів. Тому 
закцентуємо свою увагу на розгляді бухгалтерського обліку через 
призму інституційного дискурсу. 

З кінця 80-х рр. ХХ ст. під дискурсом розуміють складне 
комунікативне явище, систему ієрархії знань, що включає, окрім 
дії, ще й екстра-фактори (знання про світ, думки, установки, цілі 
адресата та ін.), необхідні для її розуміння. На думку багатьох 
науковців (Н.Д. Арутюнової, Т.А. Ван Дейка, В.І. Карасика, 
М.Л. Макарова та ін.), дискурс є об’єктом міждисциплінарного 
вивчення і кожна з дисциплін підходить до його вивчення по-
своєму.  

Згідно Т.А. Ван Дейку, дискурс - це істотна складова 
соціокультурної взаємодії, характерні риси якого - інтереси, цілі 
та стилі [1]. 

М. Фуко [6] презентує дефініцію інституційного дискурсу 
як «поля» дискурсивних практик, які владно нав’язують 
суспільству певну оціночну і когнітивну базу, встановлюють 
режими комунікації і порядок мислення, дисциплінують розум і 
почуття, позначають і структурують об’єкти за допомогою 
відділення норми від ненорми.  
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Бурд’є розуміє дискурс як габітус, що генерує соціальні 
практики та регулює оціночні сприйняття, надає можливість 
агентам продукувати нескінченність методів, змінюючи ситуації 
будь коли без того, щоб вони перетворилися у монолітний набір 
правил, ритуалів або принципів. Окрім того, варто погодитись з 
позицією Бурд’є про те, що соціальні інститути виступають 
джерелами формування певної картини світу, яка легітимізується 
і нав’язується людям. 

Висхідним в пропонованій нами концепції бухгалтерського 
дискурсу як різновиду інституційного ділового лежить 
положення про те, що дискурс - це владний ресурс, що являє 
собою систему способів позначення, інтерпретацій, оцінок, 
позиціонування та ідентифікації суспільних суб’єктів, відносин і 
об’єктів реальності, які закріплюються і легітимізуються 
соціальними інститутами.  

Наприклад, мета бухгалтерського дискурсу – 
систематизація та узагальнення інформації задля а) визначення 
результативності діяльності інституційної одиниці, 
б) поінформовування; в) встановлення взаємовигідних ділових 
відносин між учасниками інституційного дискурсу й т.д. 
Основними учасниками інституційного дискурсу є представники 
певного інституту і люди, які звертаються до них. Норми 
бухгалтерського інституційного дискурсу відображають етнічні 
цінності соціуму в цілому та цінності певної суспільної групи, що 
утворює інститут. 

Бухгалтерському дискурсу притаманні ознаки 
інституційного дискурсу, які представлені наступним рядом: 
конститутивні ознаки дискурсу; ознаки інституційності; ознаки 
типу інституційного дискурсу; нейтральні ознаки [2, с. 192-193].  

Отже, бухгалтерському обліку властиві ознаки 
інституційності, які являють собою конкретизацію 
конститутивних ознак дискурсу насамперед по лініях учасників 
«спілкування» (інституційний дискурс є представницьким 
спілкуванням, тобто спілкуванням статусно-рольовим), а також 
по цілях та умовах комунікації. 
 



 168

Таблиця 1 
Ознаки інституційного дискурсу 

Ознаки Характеристика ознак 
Конститутивні включають учасників, умови, організацію, способи і 

засоби спілкування, тобто облікову інформацію в її 
статусно-рольових і ситуаційно - комунікативних 
амплуа, сферу спілкування та комунікативне 
середовище, мотиви, цілі, стратегії і, головне, 
знаковість спілкування (тексти та інші засоби надання 
інформації) 

Інституційність конкретизація конститутивних ознак; фіксують 
характеристики інформації за типовістю хронотопу, 
подій, звітністю. Таким чином – це інституційне 
спілкування - як комунікація 

Тип 
інституційного 
дискурсу 

розкривається в його типі, тобто суспільного 
інституту, який узагальнений в ключовому концепті 
цього інституту (політичний дискурс - влада, 
юридичний - закон й т.д., а для бухгалтерського 
обліку – інформація), та пов’язується з певними 
функціями виробленими в соціальному середовищі 
(за В.І. Карасиком суспільний інститут моделюється 
«у вигляді складного фрейму, що включає людей, 
зайнятих відповідною діяльністю, їх характеристики, 
поведінкові стереотипи, міфологеми цього інституту 
та тексти, що виробляються і зберігаються в цьому 
соціальному утворенні» [2, с. 193]) 

Нейтральні включають характеристики, типові для будь-якого 
комунікативного об’єкту, а також ознаки інших типів 
дискурсу, тобто транспоновані ознаки (наприклад, 
елементи реклами, наукової дискусії) 

Джерело: Складено автором (за В.І. Карасиком [2]) 
 

В бухгалтерському обліку інституційна діяльність 
здійснюється спільнотою бухгалтерів, в якому проведено 
розподіл на статуси та ролі у відповідності до потреб суспільства 
конкретної країни.  

Інформації, інтерпретованій в бухгалтерському обліку, 
притаманні усі вищеперераховані властивості а відтак, 
бухгалтерський облік виступає як своєрідна «мова», а 
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бухгалтерський дискурс є видом інституційного ділового 
дискурсу, адже учасники формують та інтерпретують 
бухгалтерську інформацію, і ними можуть бути як окремі 
індивіди, так і суспільні інститути: державні, громадські 
інституції, підприємства (комерційні партнери) тощо. 
Особливістю вищеназваних категорій дискурсу полягає в тому, 
що вони в значній мірі змінюють свої сутнісні характеристики 
залежно від формату викладу. 

При розгляді бухгалтерського дискурсу через структурні 
компоненти інституційного дискурсу [4] необхідно відзначити, 
що йому, як будь-якому інституційному дискурсу, притаманні  як 
мінімум наступні компоненти: 

1) Уявлення про соціальну місію інституту; 
2) Особлива мова, включаючи професійну, яку прийнято 

використовувати при включенні в конкретну інституційну 
комунікацію; 

3) Нормативна модель типово-подієвої статусно-рольової 
комунікації, до реалізації якої примушує конкретний 
інституційний дискурс; 

4) Система базових цінностей, трансльованих за  
допомогою інституційних комунікацій; 

5) Основні стратегії інституційного дискурсу; 
6) Жанри, тексти та формули  інституційного дискурсу. 
Таким чином, комунікативні кліше в рамках інституційного 

дискурсу є своєрідними ключами для розуміння всієї системи 
відносин у відповідному інституті. А роль бухгалтерського 
обліку при цьому зводиться до формування цілеспрямованих 
ділових відносин, що охоплюють не тільки внутрішні, але і 
зовнішні зв’язки, а також комунікацію між інституційними 
одиницями та окремими індивідами, що базується на нормах і 
правилах спілкування, прийнятих у діловому співтоваристві. 

Вищенаведені результати досліджень дають підстави 
розглядати бухгалтерський дискурс як різновид інституційного 
ділового дискурсу, оскільки йому притаманні як ознаки різних 
його типів, так і структурні компоненти. 
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Дане дослідження збагачує і розширює рамки теорії 
бухгалтерського обліку та його міждисциплінарних зв’язків і 
передбачає подальші розвідки у заданому напряму з проблем 
розширення світоглядної функції бухгалтерського обліку, 
розширення повноважень комунікативної функції, систематизації 
та класифікації професійних ознак дискурсу бухгалтерського 
обліку тощо.  
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРА У РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 
 

Підприємство не може працювати у повну силу, якщо у 
нього немає тилу – надійного, професійного бухгалтера. Від 
роботи бухгалтера значною мірою залежить ефективність 
діяльності всього підприємства. Сьогодні питання ролі 
бухгалтерського обліку в розвитку економіки є актуальним і 
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нерозривно пов’язане із зростанням ролі бухгалтера в 
інформаційному суспільстві. 

В обґрунтуванні до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність» [1] відмічено, що зростає престиж 
бухгалтерської професії, але, разом з тим, серед серйозних 
проблем названий і недостатньо високий рівень професійної 
підготовки бухгалтерів та аудиторів. 

Однією з причин низького рівня як престижу 
бухгалтерської професії, так і недостатнього рівня професійної 
підготовки спеціалістів є те, що на протязі тривалого часу роль 
бухгалтера зводилась виключно до обліку майна, господарських 
операцій і підрахунку фінансових результатів для державних 
органів управління. Бухгалтер виступав у ролі реєстратора 
господарських операцій і контролера за дотриманням вказівок та 
інструкцій державних органів управління. 

Створення і розвиток ринкової економіки призвели до змін 
у характері праці бухгалтера. Праця бухгалтера стає творчою, 
аналітичною, а її результати багато в чому впливають на 
фінансовий стан підприємства. 

В умовах фінансово-господарської самостійності 
підприємств роль бухгалтерського обліку, відповідно і 
бухгалтерської служби значно змінюється. Бухгалтери живуть і 
працюють у певному інтелектуальному середовищі, в якому їх 
професійні знання є тільки частиною більш загальних знань. 
Спираючись на ці знання, бухгалтер реалізує свої функції через 
систему бухгалтерського обліку по забезпеченню управління 
економічними процесами. 

Зміна умов господарської діяльності підприємств та 
законодавства обумовлює необхідність уточнення 
характеристики облікових об’єктів, перегляду правил і методик 
бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим бухгалтерам необхідно 
швидко і ефективно удосконалювати свої навички. У 
протилежному випадку результат від виконання ними своїх 
функцій перестане задовольняти сучасні вимоги. 

Зміна системи економічних відносин визначила і зміни у 
визначенні цілей і задач бухгалтерського обліку. 
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Цілі бухгалтерського обліку визначаються видами 
бухгалтерської звітності: бухгалтерський управлінський облік 
для внутрішньої звітності; бухгалтерський фінансовий облік для 
зовнішньої звітності; бухгалтерський податковий облік для 
податкової звітності. 

Задачі, що вирішує бухгалтер в умовах фінансово-
господарської самостійності, мають викликати довіру з боку 
заінтересованих користувачів та використовуватись при 
вирішенні різних управлінських задач, задач корпоративного 
управління. Бухгалтер у цьому випадку, як зазначав Л. Пачолі [3], 
подібний півню, який «не спить і сторожує». Задачі можна 
сформулювати таким чином. 

1. Забезпечення збереження майна економічного суб’єкта: 
власники, податкові органи та кредитори зацікавлені у тому, 
щоби не було фактів випуску неоприбуткованої продукції та 
присвоєння виручки, привласнення майна підприємства 
робітниками тощо. Через це створюється цілісна система 
методичних інструментів, які дозволяють, відповідно до 
бухгалтерських принципів, реєструвати факти господарської 
діяльності та здійснювати взаємоконтроль виконавців. 

2. Контроль: ця задача покликана поєднати інтереси 
власників і адміністрації та на основі цього забезпечити 
ефективне управління підприємством. 

3. Визначення фінансових результатів: бухгалтер, як свідок 
і суддя господарських процесів, має бути заінтересованим у 
величині фінансового результату, тому що це одна із задач 
бухгалтерського обліку. Вирішення цієї задачі дозволяє 
найкращим чином примирити інтереси всіх учасників 
господарського процесу. 

4. Перерозподіл ресурсів серед учасників економічних 
відносин: власника і держави. Необхідність поповнення доходної 
частини бюджету потребує достовірної та повної інформації про 
економічний суб’єкт. Основним джерелом такої інформації є 
бухгалтерська звітність, на базі якої визначаються фінансові 
показники. Власник заінтересований у такому бухгалтері, який 
надає достовірну картину фінансового, майнового, виробничого 
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стану підприємства, оскільки власник відповідає за результати 
бізнесу своїм капіталом, репутацією, ім’ям. Таким чином, 
професія бухгалтера, з одного боку, визначається інтересами 
власника, а з іншого – потребами держави. Ці інтереси не завжди 
співпадають. 

По мірі поглиблення ринкових відносин вимоги до 
бухгалтера підвищуються. Професія бухгалтера потребує 
підвищення інтелектуального рівня, зростання змістовності й 
напруженості виконуваної роботи, зростання відповідальності за 
своєчасне і якісне надання власнику необхідної інформації. 
Професія бухгалтера стає більш значущою, оскільки потребує 
всебічних знань в галузі економіки, права, виробництва. Від 
якості інформації бухгалтера залежить оптимальність 
управлінських і фінансових рішень. Помилки та несвоєчасно 
надана інформація можуть призвести до збитків, а то й 
банкрутству підприємства. Тому високий ступінь залежності 
прийняття управлінських і фінансових рішень від якості 
бухгалтерської інформації визначає роль бухгалтера у процесі 
розвитку бізнесу у будь-якій сфері діяльності. 

Враховуючи зазначене, бухгалтер або інша посадова особа, 
на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, має 
відповідати наступним вимогам: 

1) мати вищу професійну освіту; 
2) мати стаж роботи, пов’язаної з веденням 

бухгалтерського обліку, складанням бухгалтерської звітності або 
з аудиторською діяльністю, не менше трьох років із останніх 
п’яти календарних років, а при відсутності вищої професійної 
освіти за спеціальностями бухгалтерський облік та аудит – не 
менше п’яти років з останніх семи календарних років. 

Таким чином, значення бухгалтера у розвитку бізнесу 
значно зростає, а для реалізації своєї ролі у забезпеченні 
успішного розвитку бізнесу бухгалтер має бути 
висококваліфікованим спеціалістом, що володіє певними 
прийомами для вирішення задач, які поставлені перед 
бухгалтерським обліком. 
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За останні роки інституційний похід зайняв помітне місце в 

українській економічній науці. Цьому неабиякою мірою сприяли 
дослідження закордонних (Т. Веблена, Дж. Коммонса, 
О. Вільямсона, Д. Норта, Дж. Ходжсона, Р. Коуза) та вітчизняних 
(В. Андрійчука, М. Дем’яненка, В. Жука, Г. Калетніка, С. Кваші, 
П. Саблука) фахівців в галузі інституціональної теорії. Не 
дивлячись на велику кількість досліджень, вчені не дійшли до 
єдиного розуміння дефініції «інститут».  

Так, Т. Веблен визначав «інститут» як стійкі звичаї 
мислення, характерні для великої кількості людей. Дж. Коммонс 
визначає інститут як колективні дії з контролю, звільнення і 
розширення індивідуальної дії. Категорію «інститут» 
О. Вільямсон розглядає як механізм управління контрактивними 
відносинами.  

Сьогодні в межах сучасного інституціоналізму 
найпоширенішим є трактування Д. Норта, який визначає 
інститути як:  

• «правила гри» у суспільстві, або створені людиною 
обмежувальні рамки, що організовують взаємовідносини між 
людьми; 

• правила, механізми, що забезпечують їх виконання, і 
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норми поведінки, які структурують взаємодії між людьми, що 
повторюються; 

• формальні правила, неформальні обмеження і способи 
забезпечення дієвості обмежень; 

• вигадані обмеження, які структурують взаємодії людей, 
їх формальні (правила, закони, конституції) та неформальні 
обмеження (соціальні норми, умовності та кодекси поведінки) 
механізми примусу їх виконання.  

Проаналізувавши погляди вчених-інституціоналістів, 
бачимо що інститути як правила поведінки та механізми впливу 
забезпечують суспільний порядок. В залежності від формалізації 
вони поділяються на формальні та неформальні. 

Формальні інститути – ті, в яких функції, засоби, методи 
дій знайшли вираз у формальних правилах, нормах, законах, 
мають гарантію стійкої організації 

Неформальні інститути – загальноприйняті звичні 
стереотипи і норми поведінки, що є в індивідуальній і суспільній 
свідомості, ядро системи інститутів, яке дуже повільно 
змінюється. 

Будь-який інститут характеризується наявністю певної 
мети, засобів її досягнення, функцій, норм, стимулів. Так, метою 
судово-бухгалтерської експертизи є встановлення фактичних 
обставин справи, що розслідується слідчими органами чи 
розглядається в суді. 

Засобами досягнення цієї мети є наявність кваліфікованих 
працівників (експертів), які досліджують матеріали справи та 
надають експертний висновок. 

Як відомо судово-бухгалтерська експертиза виконує 
інформаційну, пізнавальну та кримінологічну функції. 

Судово-бухгалтерську експертизу (далі - СБЕ) можна 
охарактеризувати як інститут з формальною та неформальною 
складовою.  

Першими в інституційній ієрархії виступають формальні 
інститути – «правила гри» за Д. Нортом. В контексті нашого 
дослідження це законодавство з бухгалтерського обліку, П(С)БО, 
затверджені Мінфіном методичні рекомендації та роз’яснення. З 
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позицій інституціональної теорії, що засвідчується і практикою, 
формальні інститути забезпечення бухгалтерського обліку 
можуть швидко змінюватися. В Україні ці інститути зазнали змін, 
пов’язаних з активною участю у процесі реформування «західних 
партнерів».  

На наш погляд, неформальними інститутами судово-
бухгалтерської експертизи є професійна етика судових експертів 
та методи дослідження, які не регламентуються нормативно-
правовим забезпеченням, однак використовуються при здійсненні 
судово-бухгалтерської експертизи. 

Неформальні інститути, як стереотипи, звички і т.п. в 
«головах» професійної спільноти бухгалтерів, незалежних 
аудиторів, власників, менеджерів, аналітиків та інших 
користувачів бухгалтерської інформації є, з точки зору 
інституціональної теорії, найбільш стійкими до змін. Формальні 
інститути «десь зовні» можуть відносно швидко змінюватись під 
впливом реформ, при цьому неформальні інститути довго 
залишаються сталими і характеризуються повільнішими та 
поступовими змінами. 

Отже, взаємодія формальних та неформальних складових 
створюють інститут судово-бухгалтерської експертизи, який 
відіграє важливу роль в процесі діяльності суб’єктів 
господарювання.  
 
УДК 330.837:657.1 

Н.М. СТОЛЯРЧУК, аспірант, 
ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ 

 
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ІНСТИТУТ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Великий внесок у перетворення науково-технічного 
прогресу на об’єкт дослідження зробила інституціональна школа. 
Ще Т. Веблен вважав науку, техніку, технологію 
найважливішими факторами, котрі варто враховувати у процесі 
дослідження інституцій [1, с. 197].  
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Інноваційна діяльність як процес, базисний чинник 
ефективності економічних агентів й ринкового механізму є 
першопричина успіху у формуванні інститутів 
постіндустріального суспільства [2, с. 114]. 

Однак перед тим, як розглянути, до яких змін у базових 
інститутах призвів перехід до нового постіндустріального 
суспільства необхідно зрозуміти, що таке інститут. Слово 
інститут латинського походження, що в перекладі означає 
«встановлювати», «засновувати» [1, с. 25]. 

Незважаючи на відсутність загальноприйнятого визначення 
сутності поняття «інститут», більшість дослідників економіки та 
всіх сфер, з нею пов’язаних, віддає перевагу визначенню 
Джеффрі Ходжсона: «Інститути – це одночасно і об’єктивно 
існуючі структури, які є «десь ззовні», і суб’єктивні пружини 
людської діяльності «в головах людей» [3]. 

За Нортом першими в інституціональній ієрархії є 
формальні інститути, а саме «правила гри» [4]. Тобто 
визначальними є нормативні, законодавчі акти, інші установлені 
правила, що регулюють поведінку як людини, так і фірми в 
економічному просторі. 

Інституціалісти довели, що зі зміною зовнішніх умов, 
наприклад технологічних, формуються ті інститути, які дають 
змогу економічно використовувати ці зовнішні зміни.  

Перетворення знань та інформації у головний виробничий 
ресурс означає, що величезну частку вартості продукту становить 
не оплата матеріалів, машин, праці та прибутку інвесторів, а 
оплата маркетингових і наукових досліджень та розробок 
дизайну.  

Під час широкої приватизації підприємств і науково-
дослідних інститутів доведено, що неврахування нематеріальних 
активів, а отже, інтелектуальної власності, обов’язково 
спотворює ціну об’єкта. 

Раніше беззаперечно вартість підприємства вважали ціною 
його матеріальних активів, оскільки активи – власність компанії, 
що оцінюється в грошовому вираженні. Із виникненням 
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інтелектуального капіталу визначення реальної вартості 
підприємства чи компанії є надзвичайно актуальною. 

«Вартість компаній «Інтел» або «Майкрософт», – 
зазначають Л. Едвісон і М. Мелоун, – визначається не за ціною 
цегли і цементного розчину, і навіть не за цінністю їхніх товарно-
матеріальних запасів, а категоріями іншого – нематеріального 
активу, який називається інтелектуальним капіталом» [1, с. 346]. 

Дуглас Норт, один з основоположників 
неоінституціоналізму, говорить, що загалом інститути 
зменшують невизначеність, структуруючи повсякденне життя [5]. 
Маючи за основу таку характеристику інститутів, можна сказати, 
що бухгалтерський облік – чи не найголовніший інститут, який 
знижує невизначеність економічного середовища через 
формування певного інформаційного поля [6]. 

Ряд вчених вбачають причинами змін бухгалтерського 
обліку вплив розвитку техніки, технологій, глобальної економіки 
і т.п. Професор В.М. Жук не заперечує впливу цих чинників, але, 
за його словами, в розумінні інституційних змін у 
бухгалтерському процесі, першочергово слід виходити з того, що 
головною причиною тут може бути лише діяльність людей, те що 
в них «в головах» і, що вони створюють «десь зовні», як – 
інститут [7]. 

Можна стверджувати, що ті фактори, які призвели до 
переходу від індустріального до постіндустріального суспільства, 
усвідомлення нового типу виробництва, визнання інноваційного 
типу розвитку підприємств як визначального, зумовили і 
необхідність змін у бухгалтерському обліку. 

Важливу роль в активах підприємства в 
постіндустріальному суспільстві почав відігравати структурний 
капітал – все те, що дає змогу реалізовувати виробничий 
потенціал. А також відносини, що виникають між компанією і 
клієнтами. Він може бути власністю компанії. 

Вартість елементів структурного капіталу легко виявити в 
балансі фірми у вигляді статей, позначених як «капіталізовані 
витрати на науково-дослідні та конструкторські розробки», або 
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ціни, сплаченої за окремі права інтелектуальної власності у 
вигляді ліцензії чи патенту, тобто нематеріальних активів. 

Хоч дані активи не мають матеріальної форми, однак в 
господарській діяльності фірми вони відіграють значну роль. Їх 
ціну неможливо достовірно визначити, що ускладнює завдання 
бухгалтерського обліку. Так як він, відповідно до «неформальних 
інститутів» в головах бухгалтерів, пов'язаний з точністю та 
конкретністю. Тому обліковці докладають багато зусиль, щоб 
створити правила та норми щодо правильного відображення 
«невідчутних активів» у звітності. Це тим більше важливо, що з 
часом роль даних активів зростає, а у багатьох закордонних 
компаніях – перевищує значення відчутних активів. 

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. 
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ФУТУРОЛОГІЯ В ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Жага написати щось таке, про яке можна було би тільки 
захоплено вигукнути: «Ото втяв!», все більше збиває з пуття 
авторів загалом потенційно здатних осмислити нинішні реалії 
бухгалтерського обліку, котрі засвідчують все більший відрив 
його методики від надбань класичної теорії та крен у бік 
беззмістовної балаканини. 

Приміром, замість заглиблення в проблему його вже 
традиційно притаманної вітчизняній методології надмірної 
прив’язки до деталізації витрат мало не за кожним виробом, що 
перетворило їхнє групування й нагромадження у розбухлу 
аморфну стохастику3, настирливо нав’язується теза про 
необхідність уведення до неї функції футуризму, мовляв, кому 
потрібна інформація про те, що відбулося, от якби заглянути в 

                                                
3 Не маючи наміру зводити свої зауваження щодо непереконливості тих чи 
інших тлумачень до окремих персоналій, бо загалом їхній вклад у теорію 
бухгалтерського обліку не є предметом цієї публікації, тут послуговуємось 
латинським правилом parte personis, dicere de virtis – говорити про недоліки, не 
торкаючись прізвищ. 
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Головну книгу, а там буде чорним по білому записано, що буде 
«до того», а не «після того», аякже, стратегічний бо облік «дає 
змогу розглядати далекі перспективи діяльності підприємства, і 
тому в жодному разі не може бути складовою бухгалтерського 
обліку», оскільки «виходить за його «канонічно» встановлені 
межі»4.  

На жаль, як приточити цю футурологію до бухгалтерського 
обліку від первинної документації до Головної книги включно 
наразі в таких публікаціях немає, бо хоч їхні автори й 
претендують на присвоєння їм статусу методологічних шедеврів, 
але не спромоглися навіть на якийсь елемент методу, який би 
можна було для цього застосувати. Відтак узагалі незрозумілим є 
вперте чіпляння за іменник «облік», адже на тлі цитованих 
тверджень це виглядає кон’юнктурним шарлатанством.  

А propos і функцій такої футурології, які могли би  бути 
підставою для її розмежування з «посмертним обліком» – як 
полюбляє дехто з них повторювати цей епітет Л. Бернстайна, – 
чогось не наводять, що перетворює подібні методологічні потуги 
в шаманські мантри, власне відповідно з колишнім радянським 
тлумаченням як «псевдонауки про майбутнє (бухгалтерського 
обліку – Авт.), яку протиставляють науковому …» [4, с. 728] 
розумінню «канонічно» встановлених меж бухгалтерського 
обліку, котрих треба притримуватись, коли не хочемо цілком 
поринути в хаос ефемерій відносних чисел, проти чого застерігав 
Ч. Кухман, указуючи, що бухгалтерський облік знає тільки 
абсолютні цифри. 

Та всупереч цьому, пропонуються «стратегічний» баланс і 
такий же звіт про фінансові результати, тільки, от лихо!, – ніяк не 
вдається протиснутись крізь «вузькі місця традиційного обліку», 
аби здійснити «перехід до стратегічно орієнтованого» [3, с. 183], 
тому тут фігурують як активи, так і вкладений капітал, 
розмежовуються довгострокові й поточні та інші зобов’язання, 

                                                
4 Залишається тільки ввести розмежування на витрати й затрати, як ото 
пропонують деякі надто «креативної» автори, аби взагалі довести це до 
абсурду. 
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доходи й витрати [3, с. 182] – геть-чисто, як у звичайній 
фінансовій звітності, правда, з приставкою «стратегічні». 

Але чогось скромно замовчується, чому не наводяться їхні 
цифрові значення, або хоча підказка, як скласти такі «стратегічні 
звіти». А може це «ноу – хау», яке розкривати передчасно? 
Тільки видається, що при цьому все ж таки доводиться 
протискатися через «вузькі місця» традиційного обліку, 
перепросивши його за нехтування перед тим його 
«ретроспективним характером даних» [3, с. 157].  

Отож, аби це не виглядало кон’юнктурним шарлатанством, 
назвіть такі дзеньки-бреньки, панове, футурологією5, а 
бухгалтерський облік залиште в спокої, раз тут нічого не 
витанцьовується. Бо всі такі й подібні до них скомліковані з 
притягнутих за вуха цитат із праць Б. Раяна, Р. Каплана й 
Д. Нортона та ін. твердження, коли ще й дотепер не спромоглися 
викласти сутність дефініції «стратегічний облік» [2, с. 860], лише 
наближують реквієм по вітчизняній теорії бухгалтерського 
обліку. 

Адже навряд чи ще десь, крім нас, дозволяють собі вести – 
не будемо вживати дратівливого для декого прикметника 
бухгалтерський облік – дубляж групування витрат для 
забезпечення калькуляції собівартості продукції в розрізі 
«центрів витрат» та окремих її видів, не дивлячись, що вона, за 
висловом І. Ніколаєва, «є не що інше, як добування цифр зі стелі» 
[5, с. 463], а в придачу, але вже тільки загалом у розрізі елементів, 
повторюють його для складання Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід), відтак втретє перегруповують їх за 
вимогами Податкового кодексу України.  

Коли ж уже не терпиться здивувати науковий загал своїми 
обліковими фантасмагоріями, то треба пам’ятати, що внаслідок т. 
зв. «великої дискусії» 30-х років XX ст., а точніше – 
шельмування видатних учених, насамперед, О. Рудановського, 
О. Галана, М. Блатова «паралельне існування двох дисциплін – 
рахункознавства (як теорії бухгалтерського обліку) і рахівництва 
                                                
5 Або Форсайтингом – механізмом довгострокового прогнозування, 
стратегічного планування, передбачення майбутнього. 
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(практичного застосування принципів рахункознавства) визнали 
недоцільним, більше того – небажаним. Було вирішено створити 
єдину науково-практичну дисципліну – бухгалтерський облік» [5, 
с. 479-480].  

Тому без «ведення» будь-яке «знавство» виглядатиме 
навіть не половинчастим «пережовуванням» абстракцій, 
запозичених з іншомовних джерел, щодо яких буде доречним 
висновок Ч. Гаррісона: «Оглядачем облікової літератури дуже 
швидко оволодіває легка нудьга, свого роду почуття 
пересиченості. Книга за книгою – і все це – один і той же давній 
знайомець, лише в різних костюмах» [1, с. 193].  

Зокрема найперше треба вирішити проблему обліку 
капіталу, тим паче, що і в традиційній бухгалтерській теорії 
навіть пояснень його сутності знайти не вдається, хіба що 
застаріле догматичне тлумачення нібито «засобу визискування 
трудящих», або ж дубльоване із НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності». Не дивлячись на те, що в ринковій 
економіці очевидним є юридичне трактування рахунка Капіталу 
як центрального в обліковій системі, що відображає реєстрацію 
прав і зобов’язань власника та рух цінностей між учасниками 
господарського процесу. Всі інші рахунки –  це «станції», 
створені для відображення зміни правовідносин осіб, які беруть 
участь в господарському процесі, тому всі факти господарського 
життя, як зауважував Я. Соколов, повинні зачіпати рахунок 
Капіталу.  

Наприклад, оприбуткування товарів, що надійшли від 
постачальників, оформлятись бухгалтерськими проводками: 
дебет рахунка Товарів, кредит рахунка Капіталу і дебет рахунка 
Капіталу, кредит рахунка Постачальників, мовляв, комірник 
отримує товари не від постачальника, а від власника, якому 
постачальник їх продає. При цьому у дусі юридичного напряму 
стверджувалось, що дебет рахунка Товарів, кредит рахунка 
Капіталу означає виконання договору про матеріальну 
відповідальність, а дебет рахунка Капіталу, кредит рахунка 
Постачальників – договору постачання [5, с. 114]. 
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Але те, що було зрозумілим нашим попередникам, стало 
terra incognita для сучасників так само, як і їхні надбання, зокрема 
О. Рудановського, який впритул наблизився до загальновизнаної 
теорії рахунковедення, переробивши класичні учення італійської, 
французької і частково німецької буржуазних шкіл відповідно до 
вчень: Штурма (про фінанси), ідеаліста-соціолога Монтеск’є (про 
державний лад), Шершеневича (загальна теорія права), 
Родбертуса, Бем-Баверка, Туган-Барановського (політекономія), 
Лассаля (юридична концепція господарських відносин та ін. Крім 
того, в частині математичного обґрунтування теорії обліку в 
роботах Рудановського знайшли широке застосування: теорема 
Лоренца (закон відносності); теорема Стєклова (повна 
відповідність областей внутрішньої і зовнішньої); теорема 
Жордана (необхідність розмежування внутрішньої і зовнішньої 
областей); принцип Галлюа (протилежність ознак, побудова 
комбінацій, внутрішньої і зовнішньої області); принцип Дирихле 
(рівняння співвідношення області внутрішньої і зовнішньої); 
принцип Бера (рівняння меж шляхом розмежування); рівняння 
Лапласа (умови замкнутості окремих функцій); вчення Чупрова 
(закон стійкості); вчення Майєра (закони подібності, 
зумовленості і розвитку) і т.д. [5, с. 477]. 

Можливо, якби не передчасна смерть ученого в 1934 р., то 
ми давно би мали «єдину теорію обліку, яка є тільки бажаною, 
адже бухгалтерський облік як наука ще перебуває на надто 
примітивному рівні розвитку» [6, с. 24], адже крім Марксової 
теорії кругообороту й відтворення капіталу в обліковій науці 
наразі нічого іншого немає. 

Іншого ж методологічного обґрунтування сутності 
колообігу капіталу, тим більше стосовно особливостей його 
відображення в інформативному полі бухгалтерського обліку, 
наразі немає. Отож маємо у звітності підприємств «застиглу» на 
якийсь момент часу масу власного капіталу як сальдо 
відповідних рахунків четвертого класу з повним ігноруванням 
сутності інформації, яка мала би представляти згадані «процеси 
особливого роду» стосовно метаморфоз капіталу … у мінливих 
конкретних формах.  



 185

Або хоча б розібратися з амортизацією, яка за нинішньою 
«методологією», попри декілька епітетів до неї, як-от 
«економічна» etc у стратегічному вислові стає діркою від 
бублика, коли його з’їдять.  

Тому ще раз повторимо заклик: «Нумо, за роботу, 
конкретну і корисну!» А всі ефемері відкиньмо, бо вони, крім 
шкоди для лісових насаджень, які пішли на гори нікому не 
потрібної псевдонаукової макулатури, нічого корисного не 
дають, якщо наведені в тезах наші висновки недостатньо 
переконливі для тих, кому голову мучить – далі читайте повчання 
незабутнього Г. Сковороди «Всякому городу нрав і права». 
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Власний капітал є динамічною величиною, достатнє 
значення якого має виступати важливим джерелом підвищення 
фінансової стійкості емітента корпоративних прав. Сутність 
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власного капіталу як економічної категорії проявляється в його 
функціях, які є визначальними при здійсненні діяльності 
підприємств. Проаналізувавши виокремлені науковцями функції 
власного капіталу нами здійснено їх поділ на: 1) загальні функції, 
притаманні власному капіталу в цілому; 2) специфічні функції, 
характерні окремим складовим власного капіталу. До перших 
слід віднести: 

− функція незалежності господарського товариства – 
означає, що достатній розмір власного капіталу забезпечує певну 
ступінь автономності емітента корпоративних прав. При цьому, 
зростання у динаміці показника власного джерела фінансування 
господарських засобів забезпечує підвищення фінансової 
належності і, як наслідок, призводить до зниження ризику 
економічної небезпеки суб’єкта підприємництва. Одним із 
напрямком реалізації даної функції є реінвестування прибутку у 
господарську діяльність підприємства; 

− гарантійна функція проявляється у тому, що достатньо 
сформована величина власного капіталу виступає джерелом 
забезпечення прав кредиторів (у тому числі працівників) та 
слугує гарантією виконання зобов’язань перед ними. Зазначене 
полягає у тому, що погашення таких зобов’язань є пріоритетним 
у порівняні із належними до виплати засновникам платежів. Саме 
тому, задля надання впевненості, що заборгованість перед 
кредиторами буде погашена за будь-яких обставин, дії 
управлінського персоналу мають бути спрямовані на збільшення 
розміру власного капіталу. Позаяк, чим більша частка власного 
капіталу у загальній структурі джерел утворення господарських 
засобів, тим вища ймовірність погашення зобов’язань перед 
кредиторами товариства. Достатній розмір власного капіталу в 
сукупності з іншими ефективними показниками діяльності 
суб’єкта господарювання є запорукою забезпечення інтересів усіх 
кредиторів; 

− мобільна функція проявляється у тому, що власний 
капітал як об’єкт обліку не є статичною величиною, тобто 
засновникам надано право здійснювати додаткові внески до 
статутного капіталу за умови перереєстрації установчих 
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документів (або додаткового капіталу – у сумі, що перевищує 
зареєстрований капітал), а також направляти частину чистого 
прибутку на збільшення резервного капіталу; 

− оціночна функція полягає в тому, що наведена у формах 
фінансової звітності інформація про складові власного капіталу є 
основою для визначення надійності і фінансової стійкості 
суб’єкта господарювання та надає можливість здійснити оцінку 
діяльності емітента корпоративних прав. 

До специфічних функцій, притаманних окремим складовим 
власного капіталу слід віднести: 

− функція заснування господарського товариства 
(стартова) означає, що засновники (які можуть бути як 
юридичними, так і фізичними особами) наділяють емітента 
корпоративних прав цінностями, що складають його матеріальну 
базу та виступають підґрунтям здійснення господарської 
діяльності новоствореного суб’єкта підприємництва. Н.В. Ткачук 
ставить під сумнів функцію власного капіталу в якості 
«стартової» величини для початку реальної діяльності, 
обґрунтовуючи свою позицію тим, що досить часто статутний 
капітал при утворенні юридичної особи встановлюється в 
мінімальному розмірі, а для фактичного початку реальної 
діяльності використовуються позикові кошти, так як з юридичної 
точки зору повернути їх назад набагато легше, ніж провести 
зменшення статутного капіталу [4, с. 124]. Важко погодитися із 
наведеним трактуванням, адже нівелювання важливої функції 
власного капіталу через особливості започаткування бізнесу 
окремими суб’єктами підприємництва є невиправданим. 

− функція довгострокового фінансування господарської 
діяльності товариства полягає у тому, що внесені засновниками 
активи необмежено перебувають у розпорядженні товариства і 
здебільшого використовуються для здійснення операційної та 
інвестиційної діяльності, а також для погашення платежів за 
фінансовими операціями; 

− організаційна функція визначає організаційну структуру, 
а тому служить фактором, що впливає на управління товариством 
[3, с. 9]. Таким чином, на процес формування та збільшення 
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(зменшення) розміру складових власного капіталу впливають: 
1) норми господарського законодавства; 2) рішення засновників 
стосовно організаційно-правової форми господарювання, виду 
економічної діяльності та запланованих обсягів роботи емітента 
корпоративних прав; 3) фінансові можливості засновників; 

− регулятивна функція при виході засновника з товариства 
та при ліквідації підприємства визначається частка кожного 
засновника при розподілі прибутку та збитків, а також у майні 
підприємства [1, с. 38]. Для належної реалізації зазначеної 
функції вважаємо за доцільне належну виплату при виході 
учасника із товариства, тлумачити як вартість внеску засновника 
до зареєстрованого капіталу (з урахуванням індексу інфляції) та 
суму його частки у накопиченому власному капіталі (без 
урахування індексу інфляції). Такий підхід дозволить на дату 
виходу учасника із товариства виплачувати йому реальну 
вартість належного вкладу; 

− контрольна функція, з одного боку, полягає у 
дотриманні управлінською ланкою господарського товариства 
порядку формування зареєстрованого і резервного капіталу, 
шляхом перевірки дотримання мінімальних розмірів таких 
об’єктів обліку та умов погашення заборгованості засновників за 
внесками до статутного капіталу, а з іншого – надає право 
учасникам приймати участь в управлінні діяльністю 
господарського товариства в залежності від їх частки у 
статутному капіталі; 

− обмежувальна функція надає можливість частину 
прибутку, належну до виплати засновникам у вигляді дивідендів 
не вилучати із господарського обороту, а переводити до складу 
резервів товариства шляхом створення резервного капіталу. Із 
даною функцією пов’язана функція розвитку, призначенням якої 
є забезпечення належного функціонування товариства через 
створення цільових резервів; 

− функція розподілу прибутку означає, що сума 
визначеного чистого прибутку підлягає розподілу між 
власниками корпоративних прав пропорційно до їх частки у 
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статутному капіталі або ж спрямовується на реінвестування у 
господарську діяльність товариства; 

− рекламна (репрезентативна) функція. Солідний 
статутний капітал (власний капітал) підприємства створює 
підґрунтя для довіри до нього не тільки з боку інвесторів, а й з 
боку постачальників факторів виробництва і споживачів готової 
продукції [2, с. 349]. Таким чином, призначенням такої функції є 
створення передумов для залучення фінансових ресурсів, 
необхідних для ; 

− вважаємо за необхідне додатково виділити таку 
специфічну функцію, як резервування. Введення такої функції в 
облікову практику господарських товариств забезпечить 
недопущення раптового збільшення втрат інвестиційної 
діяльності у результаті проведення уцінки матеріальних й 
нематеріальних необоротних активів та фінансових інструментів. 
Для реалізації функції резервування доцільно створювати резерв 
переоцінки, який виступатиме джерелом покриття витрат у 
результаті уцінки довгострокових активів. 

Таким чином, охарактеризовані функції, виокремлені 
науковцями та запропоновані автором, надають можливість 
зробити висновок про те, що частка власного капіталу у валюті 
Балансу повинна неухильно зростати, тоді як значення залучених 
і позичених коштів – знижуватися. Зазначене призведе до 
формування оптимальної структури капіталу, за якою 
співвідношення між власними та залученими ресурсами 
забезпечить оптимальне поєднання ризику й доходності і, як 
наслідок, спричинить зростання джерел утворення господарських 
засобів. 
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Незважаючи на розповсюдженість ідей стійкого розвитку, 
при їх впровадженні на макрорівні виникають певні сумнівні 
питання: 

1. Чи дійсно концепцію стійкого розвитку можна вважати 
концепцією майбутнього, адже сьогодні достовірно не відомо 
потреби наступних поколінь? 

2. Як поділити країни на багаті та бідні? Чи не покладає 
концепція стійкого розвитку великі зобов’язання на розвинуті 
країни? 

Проте впровадження концепції стійкого розвитку 
передбачається на мікрорівні, тобто на рівні фізичних та 
юридичних осіб, які реально можуть на це вплинути. На даний 
момент можемо констатувати впровадження принципів стійкого 
розвитку на локальних рівнях або добровільно, або під тиском 
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різних мотиваційних інструментів. Відповідальність за стійкий 
розвиток сьогодні переважно покладають лише на виробничі 
підприємства. Поза увагою залишається неприбуткова сфера, 
фінансові підприємства, інституції та державний сектор. Хоча 
наслідки кризи, які виникли саме у фінансових інституціях, 
найбільше вплинули на економічний та соціальний розвиток 
країни.  

Пріоритетним у діяльності підприємств є отримання 
прибутку. З позицій стійкого розвитку йдеться не стільки про 
отримання тимчасових прибутків, як про можливість отримувати 
їх протягом тривалого часу. Принципи стійкого розвитку 
передбачають, що потрібно розглядати зростання прибутку з 
точки зору впливу діяльності підприємства на соціальні аспекти і 
навколишнє середовище. Кожне підприємство для цього повинно 
створити адекватну систему управління. З точки зору 
підприємства система управління першочергово орієнтована на 
економічний вибір. Якщо підприємство бере відповідальність за 
стійкий розвиток, то воно повинно додати до цієї системи 
соціальні та екологічні виміри. Чи потрібно змінювати систему 
управління, якщо підприємство стане на позиції стійкого 
розвитку? Ні. Система стійкого розвитку, яка орієнтована на 
прибуток підприємства з врахуванням охорони навколишнього 
середовища та соціального захисту, може бути включена до 
системи економічного управління. Тобто йдеться лише про 
розширену інформаційну систему, а не про відокремлену 
компоненту уже існуючої інформаційної системи. Підсистемою 
такої розширеної інформаційної системи є бухгалтерський облік. 

Впровадження принципів стійкого розвитку на 
підприємстві передбачає ряд конкретних дій на підготовчій 
стадії, зокрема: 

- аналіз природоохоронних та соціальних факторів і їх 
вплив на стійкий розвиток; 

- формування природоохоронної та соціальної програми 
діяльності з визначенням конкретних цілей; 

- розробка політики стійкого розвитку на рівні 
підприємства, включаючи розробку документації;  
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- навчання. 
Стандарт ІСО 14001 передбачає впровадження 

екологічного менеджменту. Завданням екологічного 
менеджменту є ефективне використання матеріалів та енергії, 
зниження негативного впливу діяльності підприємства на 
навколишнє середовище, зменшення екологічних ризиків.  

При впровадженні системи стійкого розвитку на 
підприємстві потрібно враховувати те, що це не суворо 
формалізований процес, а відкрита система. Більшість 
підприємств в Україні використовують окремі інструменти та 
програми, які орієнтовані на охорону навколишнього 
середовища: 

- виготовлення екологічно чистих продуктів; 
- вчасна ідентифікація екологічних ризиків. 
Впровадження принципів стійкого розвитку вплине на такі 

елементи системи бухгалтерського обліку: 
- ідентифікація об’єктів бухгалтерського обліку 

(наприклад, витрат на охорону навколишнього середовища); 
- формування внутрішньої та зовнішньої звітності. 
Системне доповнення фінансового обліку інформацією про 

стійкий розвиток вимагає ідентифікації і презентації трьох 
вимірів господарської діяльності: економічного, екологічного і 
соціального. Впровадження принципів стійкого розвитку вимагає 
наступних змін в системі фінансового обліку: 

- деталізація звіту про фінансові результати про 
відображення витрат екологічного та соціального характеру, на 
відміну від існуючого підходу коли такі витрати рекласифіковані 
в інші групи; 

- розширення балансу в частині переліку активів та 
зобов’язань, які мають відношення до стійкого розвитку. 

У свою чергу, це має вплив на побудову та застосування 
синтетичних та аналітичних рахунків таким чином, щоб вони 
відображали відповідні витрати, доходи,  формування інформації 
про грошові потоки з врахуванням економічного, соціального 
впливу. 
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Формальними ознаками впровадження принципів стійкого 
розвитку є відображення інформації у звітності. Індикаторами 
такого впровадження є позитивні відповіді на наступні питання: 

- чи відображається у фінансовій звітності інформація про 
екологічну діяльність підприємства; 

- чи є окремий звіт з екологічної та соціальної діяльності?  
Проблема відображення результатів соціальної та 

екологічної діяльності в складі фінансової звітності пов’язана з 
тим, що наслідки таких видів діяльності діляться на дві групи: 
наслідки, які впливають на об’єкти фінансового обліку (зміни в 
активах, зобов’язаннях, власному капіталі, доходах, витратах) та 
наслідки, які не відображаються в системі обліку (екстерналії, 
вигоди). 

Врахування цих аспектів впливатиме на прийняття 
інвестиційних рішень, в рамках яких потрібно оцінити витрати на 
охорону навколишнього середовища та інші показники для 
визначення стратегічних результатів від інвестування.  
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СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ПОЄДНАННЯ 
ФІНАНСОВОЇ І ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМ 

 
Більшість управлінських рішень базуються на фінансових 

розрахунках. Бухгалтерський облік забезпечує ці розрахунки 
необхідною інформацією та надає аналітичну орієнтацію з 
приводу впливу можливих показників на управлінський процес і 
вибору оптимального варіанту при прийнятті управлінських 
рішень. 

Система управління, яка відповідає новій парадигмі, 
зумовлює формування такої інформаційної системи, що дозволяє 
обґрунтувати прийняття управлінських рішень на основі 
запропонованих варіантів з урахуванням фактору часу.  
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Боб Райан у своїй роботі «Стратегічний облік для 
керівника» зазначає, що «облік і фінанси становлять основу 
ефективної діяльності будь-якої організації» [3, с. 29]. 

Ці сфери в сучасних організаціях дуже тісно пов'язані за 
своїми функціями, тобто їх практично неможливо і недоцільно 
розглядати автономно, так як інформація в ізольованій 
(традиційній) формі не може служити основою для прийняття 
управлінських рішень, як на короткострокову, так і на 
довгострокову перспективу. Для прийняття стратегічних рішень, 
що відповідає умовам розвитку організації, основою є саме 
область перетину різних фінансових функцій – що й утворює 
сферу фінансового менеджменту (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема взаємодії облікових і фінансових функцій 

 
Особливе місце в представленій схемі займає 

управлінський облік як одна з основних сфер фінансового 
менеджменту. В останні роки проблеми його організації все 
більше цікавлять керівників суб'єктів господарювання.  

Оскільки класичний управлінський облік має розвинену 
теорію і практику в англо-американській та європейській 
національних бухгалтерських системах, доцільно розглянути 
погляди на ключові питання управлінського обліку фахівців 
західних країн. Перш за все, необхідно відзначити наступне: 1972 
рік ознаменував офіційний поділ бухгалтерського обліку на 
фінансовий та управлінський, коли Американська асоціація 
бухгалтерів (American Accounting Association) розробила 
програму отримання диплома з управлінського обліку з 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Управління грошовими засобами 

Фінансовий облік Управлінський облік 
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присвоєнням випускникам кваліфікації бухгалтера-аналітика. 
При цьому було сформульовано, що «бухгалтерський облік – це 
процес ідентифікації інформації, обчислення та оцінки 
показників та подання даних користувачам інформації для 
вироблення, обгрунтування та прийняття рішень» [3, с. 10]. 

К. Друрі уточнює, що можна виділити дві галузі обліку 
відповідно двом категоріям користувачів (внутрішнім, 
зовнішнім) і визначити різницю між ними. «Управлінський облік 
має на меті забезпечення інформацією осіб, що входять до складу 
організації, де проводиться облік; у системі фінансового обліку 
підготовляється інформація для зовнішніх користувачів» [1, 
с. 12]. Крім того, він звертає увагу на те, що багато аспектів 
використання управлінського обліку підходять для невиробничих 
та організацій, що створюються не з метою отримання прибутку. 

Аналогічних поглядів дотримуються автори роботи 
«Бухгалтерський облік: управлінський аспект» Ч. Хорнгрена. і 
Дж. Фостер: «складання зовнішніх звітів відноситься до сфери 
фінансового обліку (financial accounting), який жорстко 
підпорядкований стандартним принципам, а складання 
внутрішніх звітів – до системи управлінського, менш 
регламентованого обліку» [6, с. 7]. 

Р. Ентоні, Дж. Ріс в роботі «Облік: ситуація і приклади» 
вважають, що не існує єдиної уніфікованої системи 
управлінського обліку, а є три різні види інформації, що 
використовуються в різних цілях і визначають відповідну 
систему управлінського обліку: 

1) облік повної собівартості; 
2) диференційований облік; 
3) облік за центрами відповідальності [2, с. 99]. 
На думку Т. Скоун, головне призначення системи 

управлінського обліку він бачить у тому, що вона «... висвічує ті 
області, де потрібні коригування, дозволяє отримати відповіді на 
питання, де вони знаходяться і куди рухаються» [4, с. 9]. 
Приведене трактування засвідчує перевагу прогнозної функції та 
стратегічного спрямування управлінського обліку, що 
підтверджується існуючою практикою. 
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Відомі американські вчені в галузі обліку [7] при 
тлумаченні управлінського обліку роблять акцент на споживачів 
інформації, визначаючи його призначення для внутрішніх 
операцій. Управлінський облік, на їхню думку, служить 
сполучною ланкою між господарською діяльністю і людьми, які 
приймають рішення. Такий підхід є актуальним з позиції 
інституціонального підходу до розвитку теорії управлінського 
обліку. 

На наш погляд, перспективними є дослідження 
управлінського обліку через відображення трьох потоків 
взаємозалежних і взаємообумовлених ресурсів у системах обліку 
– матеріальних цінностей, фінансів та інформації.  
 
Список використаних джерел: 
6. Друри К. Введение в управленческий и производственный учёт: 

Учеб. пособие / Пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 783 с.  
7. Энтони Р. Учёт: ситуации и примеры / Р. Энтони, Дж. Рис; пер. с 

англ. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 560 с. 
8. Райан Б. Стратегический учёт для руководителя / Пер. с англ. – М.: 

Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 616 с.  
9. Скоун Т. Управленческий учёт: Пер. с англ. / Под ред. Н.Д. 

Эриашвили.  – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 179 с.  
10. Управленческий учет / Энтони А. Аткинсон, Раджив Д. Банкер, 

Роберт С. Каплан, Марк С. Янг; 3 – е изд.: пер. с англ. – М.: Издат. 
дом Вильямс, 2005. – 878 с. 

11. Хорнгрен Ч. Управленческий учет, 10 – е изд. / Ч. Хорнгрен, Дж. 
Фостер, Ш. Датар; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2005. – 1008 с. 

12. Johnson Т., Kaplan R. Relevance Lost: The Rise and Fall of Management 
Accounting / Harvard: Harvard University Press, 1987. – 266 p. 

 



 197

УДК 657.471 
М.Т. ЩИРБА, к.е.н., 

доцент кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, 
Тернопільський національний економічний університет 

 
І.М. ЩИРБА, к.е.н., 

ст. викладач кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, 
Тернопільський національний економічний університет 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В 

СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Функціонування та розвиток ринкових відносин в нашій 
країні неможливий без належної організації бухгалтерського 
обліку. Одним з найважливіших питань організації 
бухгалтерського обліку на кожному підприємстві є формування і 
реалізації облікової політики. Аналіз практики формування та 
застосування  облікової політики на підприємствах переробної 
промисловості дозволив встановити нам, що сьогодні процесу її 
формування і реалізації приділяється недостатня увага як з 
сторони працівників обліково-фінансових служб, так і з сторони 
власників та адміністрації підприємства. Тому, в останній час 
питання реалізації облікової політики на підприємстві набули 
актуального значення. 

Під час реалізації облікової політики підприємства важливе 
значення має її документальне оформлення. Проф. М.С. Пушкар, 
вважає, що «облікова політика являє собою регламент (збірник 
правил) за якими бухгалтерія здійснює фінансовий і 
управлінський облік …» [1, с. 5]. У зв’язку з цим сформована на 
підприємстві облікова політика повинна бути оформлена 
організаційно-розпорядчим документом (наказом, 
розпорядженням тощо). 

Одним з перших висловив свої пропозиції стосовно 
документального оформлення облікової політики підприємства 
проф. Л.З. Шнейдман, який вважає, «що до числа документів, 
якими повинна оформлятися облікова політика, необхідно 
відносити не тільки накази і розпорядження керівника 
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організації, але й різноманітні внутрішні правила, інструкції, 
положення, регламенти і процедури, рішення власників 
(загальних зборів акціонерів та ін.) тощо. Вибір конкретного типу 
документа залежить від внутрішнього розпорядку організації та 
характеру питання облікової політики. 

Невід’ємним атрибутом облікової політики є проектні 
матеріали з постановки бухгалтерського обліку. Серед них – 
графіки документообороту, план організації бухгалтерського 
обліку, робочі проекти автоматизованого ведення обліку, 
посадові інструкції. Мета їх видання – оформити порядок  
використання тих або інших способів ведення обліку, які обирає 
організація, визначити те, як технічно повинні використовувати 
різні елементи облікової політики.  

Крім документів, спеціально присвячених обліковій 
політиці, слід відмітити важливість установчих документів 
(статут, установчий договір або ін.), які закладають основи 
побудови усієї господарської та управлінської системи 
організації. Поряд з визначенням предмету діяльності 
господарської організації, її статуту , порядку функціонування, 
установчі документи зазвичай відображають ряд питань 
бухгалтерського обліку (тривалість  звітного року, порядок 
розгляду та затвердження річного бухгалтерського звіту, порядок 
проведення аудиту звітності тощо) [2, c. 9]. Як показали 
результати проведеного нами обстеження на підприємствах 
переробної промисловості, що переважна їх більшість 
документальне оформлення облікової політики здійснює у 
вигляді Наказу про облікову політику, який після його 
затвердження набуває статусу юридичного документу. Наказ про 
облікову політику є основним внутрішнім організаційно-
розпорядчим документом стосовно методики  та організації 
бухгалтерського обліку та є обов’язковим для виконання всіма 
структурними підрозділами і працівниками підприємства. Такий 
документ за своєю суттю є пов’язуючою ланкою між 
законодавством з питань бухгалтерського обліку і внутрішніми 
положеннями підприємства, так би мовити конституцією 
облікового процесу. Типової форми наказу про облікову політику 
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не має, оскільки обсяг та порядок його формування не 
регламентований жодним нормативним документом. Тому при 
його складанні слід керуватися професійним судженням та 
вимогами законодавчих актів і нормативних документів. При 
цьому положення облікової політики можуть міститися як в 
тексті наказу, так і в додатках до наказу. Однак не слід включати 
до наказу про облікову політику норми, які визначені 
законодавчими актами та нормативними документами і не 
потребують вибору від підприємства, а також способи 
відображення об’єктів в бухгалтерському обліку, які відсутні на 
підприємстві. Це дасть можливість скоротити обсяг наказу і час 
на його формування. При появі нових об’єктів бухгалтерського 
обліку не характерних для фінансово-господарської діяльності 
підприємства необхідно внести доповнення до наказу про 
облікову політику.  

Необхідність формування наказу про облікову політику 
обумовлюється двома факторами. По-перше, нормальна 
діяльність підприємства неможлива без упорядкованості його 
внутрішнього життя, одним із аспектів якого є бухгалтерський 
облік. По-друге, вплив облікової політики на результати роботи 
підприємства настільки істотний, що вимагає рішення першого 
керівника [3, c. 133].  

Затвердженої форми наказу про облікову політику немає, 
тому він складається в довільній формі виходячи із специфіки 
діяльності підприємства та потреб управління. 

Сам наказ про облікову політику повинен цілком 
(повністю) відображати особливості організації та ведення 
бухгалтерського обліку і складання звітності на підприємстві. 
При цьому він може бути складений в загальній формі, а може 
містити розділи і додатки. На практиці найчастіше наказ про 
облікову політику складається у загальній формі без виділення 
розділів. 

В ринкових умовах господарювання система управління 
підприємством повинна включати елементи планування, 
бюджетування, прогнозування, аналіз та контроль. Тому 
необхідно, щоб облікова політика давала можливість керівництву 
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підприємства отримувати оперативні дані управлінського обліку 
для прийняття ними відповідних обґрунтованих рішень. На нашу 
думку, принципи та методи облікової політики для цілей 
управлінського обліку повинні знайти своє відображення в 
певному документі, затвердженому керівником підприємства. 
При цьому основоположні засади функціонування системи 
управлінського обліку можуть бути відображені в такій формі: 

1) окремого наказу про облікову політику для цілей 
управлінського обліку; 

2) окремого розділу у складі наказу про облікову політику 
підприємства; 

3) об’єднаної облікової політики в контексті викладення 
окремих елементів управлінського обліку в різних розділах 
наказу про облікову політику. 

Всі ці варіанти мають право на існування. Однак, ми 
вважаємо, що оформлення облікової політики для цілей 
управлінського обліку окремим наказом або виділення в окремий 
розділ наказу є зайвим, оскільки в нашій країні функціонує 
інтегрована  система бухгалтерського обліку. Спільним для 
фінансового і управлінського обліку є також єдина інформаційна 
база підприємства. Елементи облікової політики для цілей 
управлінського обліку, на нашу думку, можуть бути включені до 
розділів наказу про облікову політику підприємства. В кінцевому 
випадку це дасть можливість уникнути дублювання інформації, 
оскільки по цілому  ряду пунктів облікова політика для цілей 
фінансового обліку і для цілей управлінського обліку може 
співпадати. 
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На основі даних фінансової звітності формуються 

показники розвитку підприємств, галузі, держави. На рівні 
підприємства система бухгалтерського обліку і звітності – 
головне джерело інформації про фінансово-майновий стан – 
характеризується невідповідністю дійсності вартісних оцінок, які 
застосовуються при формуванні звітних показників, що 
призводить до: заниження вартості матеріальних  активів; 
невідображення земельного банку; недооцінки інтелектуальної 
власності в балансі, відсутності відпрацьованих методичних засад 
оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції. 
Результатом є неповне представлення інформації про майновий 
стан підприємств, неадекватне визначення економічних 
показників його діяльності (рентабельність, ліквідність, 
фінансова стійкість), як наслідок, відсутність належного 
представлення інвестиційної привабливості сільськогоспо-
дарського підприємства.  

На макроекономічному рівні система обліку та звітності 
сільськогосподарського підприємства – визначальна при 
формуванні державної аграрної політики, так як на її інформації 
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будується державна статистика, яка використовується в 
державному та галузевому управлінні. Через відсутність єдиної 
галузевої облікової політики, недостатню увагу підприємств до 
організації обліку та ігнорування правильного представлення 
інформації у звітності державна статистика декларує показники 
розвитку галузі, що не відповідають дійсності. На сьогодні 
науковці  з великою пересторогою звертають увагу на показник 
рентабельності сільськогосподарських підприємств більше 21 %, 
тоді коли в цілому по Україні даний показник складає 5 %, а, 
наприклад, будівництво декларує збитковість -0,7. Негативними 
наслідками використання такої інформації в управлінні є 
скорочення бюджетної підтримки аграрної галузі, ініційована 
Міністерством доходів і зборів податкова реформа, яка ставить за 
мету рівність умов оподаткування для аграрного та інших 
секторів економіки.  

У зв’язку з зазначеним, особливої актуальності набуває 
необхідність обґрунтування ролі бухгалтерського обліку як 
важливого інституту формуванні показників  фінансової безпеки 
аграрної галузі та визначення нових підходів до застосування 
(інтерпретації) його формальних та неформальних складових в 
цілях підвищення рівня фінансової безпеки на мікро-, мезо-  та 
макрорівнях. 

В переважній більшості досліджень [2, 6, 7] фінансова 
безпека розглядається як складова економічної безпеки 
підприємства. Питанням аналізу рівня фінансової безпеки, 
класифікації її показників їх оцінюванню та визначенню 
граничних значень присвячена велика кількість наукових праць 
та методичних розробок [1, 3, 5]. Більшість з них визначає 4 
групи індикаторів фінансової безпеки підприємства: 
рентабельність; ділова активність; ліквідність 
(платоспроможність); фінансова стійкість.  

Перелічені показники фінансової безпеки формуються за 
даними фінансової звітності підприємства, узагальнюються 
Державною службою статистики України на рівні держави та 
використовуються в державному та галузевому управлінні. Це 
свідчить про визначальний вплив фінансової звітності та обраної 
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облікової політики на формування показників, які 
характеризують рівень фінансової безпеки підприємств та галузі.  

Для доведення цього обрано такі показники фінансової 
безпеки: 

1. Рентабельність операційної діяльності – прибутковість 
на одиницю витрат. 

2. Рентабельність активів – прибутковість на одиницю 
активів.  

3. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) – 
достатність ресурсів для погашення поточних зобов’язань. 

4. Коефіцієнт фінансової автономії – незалежність від 
зовнішніх джерел фінансування. 

В табл. 1 на основі даних фінансової звітності 
сільськогосподарських підприємств проілюстровано зміну цих 
показників при застосуванні іншої облікової політики. Суть зміни 
облікової політики полягала в переоцінці усіх основних засобів за 
справедливою вартістю та включення їх амортизації до 
операційних витрат.  

Таблиця 1 
Зміна показників фінансової безпеки в результаті переоцінки 

основних засобів та включення їх амортизації  
до операційних витрат* 

Показник 
Значення 

показника до 
переоцінки, % 

Значення 
показника після 
переоцінки, % 

Відхилення 

Рентабельність 
операційної 
діяльності 

2,3 -7 - 9,3% 

Рентабельність 
активів -1,2 -1,8 - 0,6% 

Загальна ліквідність 41 52 +11% 
Фінансова 
незалежність -80 -40 +40% 
* Розраховано на основі фактичних даних сільськогосподарського підприємства 
галузі рибництва (Полтавська обл.). 
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Як свідчать результати аналізу, при застосуванні різної 
облікової політики та підходів до оцінки активів у фінансовій 
звітності значення показників, що характеризують фінансову 
безпеку суттєво змінюються в досить чіткій тенденції:  

Показники, що характеризують прибутковість діяльності 
зменшуються: 

• рентабельності операційної діяльності – зниження на 
9,3 %; 

• рентабельність активів – незначне зниження на 0,6 %. 
Показники, що характеризують фінансово-майновий стан 

значно зростають: 
• ліквідність – на 11 %; 
• фінансова автономія – на 40 %. 
Отже, відсутність єдиної галузевої політики щодо оцінки 

активів у фінансовій звітності, відсутність мотивації 
сільськогосподарських підприємств для представлення реального 
фінансово-майнового стану підприємства призводить до того, що 
його звітність не відповідає дійсності (на мікрорівні). На 
макроекономічному рівні такий стан речей зумовлює 
викривлення державної статистичної інформації, недостовірність 
показників, що характеризують фінансову безпеку галузі та 
держави (рентабельність, ліквідність, фінансова стійкість). 
Використання такої недостовірної інформації в державному 
управлінні призводить до глобальних, негативних для розвитку 
галузі наслідків. 

Виходячи з інституціональної теорії бухгалтерського 
обліку, що розширює його місію до масштабів довіри, розуміння і 
керованості соціально-економічних просторів [4], визнання 
бухгалтерського обліку як ключового інституту у забезпеченні 
фінансової безпеки аграрного сектору економіки вимагає 
розширення меж застосування його формальних складових  та 
доповнення неформальних складових на мікро-, мезо- та 
макрорівнях. 

Формальна складова в цьому аспекті має бути наповнена 
(розширена) розробленою послідовністю застосування 
принципів, методів, технології обліку та формування відповідної 
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облікової політики, що забезпечить досягнення головної мети – 
представлення реального стану фінансової безпеки аграрної 
галузі. 

Розширення неформальної складової інституту 
бухгалтерського обліку передбачає її доповнення суб’єктами 
професійної думки (оцінювач, аналітик, актуарій), які приймають 
участь у обліковому процесі як незалежні консультанти і від 
професіоналізму яких залежить достовірність фінансової 
звітності, а відтак і, ступінь довіри до інформації, що представляє 
фінансову безпеку аграрного сектору економіки.   

Реалізація зазначеного передбачає прийняття єдиної 
галузевої облікової політики, що забезпечить формування 
достовірних даних для визначення дійсного рівня фінансової 
безпеки сільськогосподарських підприємств та аграрної галузі в 
цілому. Частково, ця ідея реалізовується в підготовленому 
науковим колективом відділу методології обліку та аудиту ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» практичному керівництві для 
бухгалтерів «Як підвищити інвестиційну привабливість 
аграрного підприємства» за ред. В.М. Жука [8]. Дані методичні 
розробки мають інноваційну ознаку, так як вперше розкривають 
послідовний  механізм підвищення інвестиційної привабливості 
та фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств та 
методичне забезпечення його реалізації шляхом оцінки та 
представлення у звітності найбільш значущих активів 
підприємства (земельні ділянки та права користування ними, 
основні засоби, інтелектуальна власність, біологічні активи та 
сільськогосподарська продукція).  

Застосування запропонованих методичних підходів 
забезпечить достовірні дані для розрахунку показників 
фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств. 
Актуальною наразі є розробка єдиної Методики оцінки прав 
користування земельними ділянками сільськогосподарського 
призначення (права оренди та емфітевзису), яка б містила 
організаційні та методичні підходи до оцінки права користування 
земельними ділянками безпосередньо бухгалтерами 
сільськогосподарських підприємств та затвердження на 
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законодавчому рівні норми, яка б дозволила здійснювати таку 
оцінку в цілях врахування в балансі та при формуванні 
показників фінансової безпеки аграрної галузі. 
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БІОДИЗЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Ефективність господарської діяльності будь-якого 

сільськогосподарського підприємства значною мірою залежить 
від організації бухгалтерського обліку. Побудова дієвої системи 
обліку на підприємстві передбачає формування повної та 
достовірної інформації про наявність та рух виробничих запасів, 
а також чітку організацію їх контролю. Враховуючи той факт, що 
для сільськогосподарських підприємств характерний досить 
різноманітний асортимент запасів та беручи до уваги істотний 
вплив на організацію обліку фізичних властивостей окремих 
товарно-матеріальних цінностей, особливої актуальності 
набувають питання, що стосуються створення оптимальної 
облікової системи документального оформлення запасів, яка б 
віддзеркалювала організаційно-технологічні властивості окремих 
видів виробництва. До одного з таких виробництв виправдано 
належить переробка насіння ріпаку на біодизель в межах 
підприємства для забезпечення власних потреб у дизельному 
паливі. 

Для вирішення проблеми інформаційного забезпечення 
операцій з руху продукції власного біодизельного виробництва 
нами запропоновано нові спеціалізовані форми первинних 
документів – Щоденник надходження продукції біодизельного 
виробництва, Лімітно-забірну картку на отримання біодизельного 
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пального (РМЕ), Звіт з біодизельного виробництва та розроблено 
методику їх заповнення.  

Щоденник надходження продукції біодизельного 
виробництва (ф. БДСГ-1) – це первинний документ, який є 
підставою для: 1) оприбуткування продукції біодизельного 
виробництва (біодизельного пального або так званого ріпако-
метилового ефіру, гліцерину технічного та шроту) матеріально-
відповідальною особою; 2) ведення складського, оперативного і 
бухгалтерського обліку зазначених товарно-матеріальних 
цінностей. Розроблений документ оформлюється матеріально-
відповідальною особою, що завідує біодизельним виробництвом. 
Спеціалізований щоденник надходження продукції біодизельного 
виробництва складається з чотирьох частин: «Заголовок», 
«Відомості про продукцію», «Відомості про виробництво за 
звітний період», «Відомості про відповідальних осіб». Перша 
частина цього документа описує місце і час оприбуткування 
продукції: зазначається найменування підприємства, яким 
відкрито щоденник; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
підприємства; місце виробництва продукції власного 
біодизельного виробництва, а саме структурний підрозділ; 
міститься підпис керівника сільськогосподарського підприємства 
та дата затвердження щоденника; вказується номер щоденника та 
дата його виписки. Відомості про продукцію – зазначаються у 
таблиці в розрізі трьох видів продукції (найменування товарно-
матеріальної цінності, її порядковий номер в номенклатурній 
системі підприємства, одиниця виміру обсягу отриманої товарно-
матеріальної цінності, дата оприбуткування, фізичний обсяг 
оприбуткованої продукції, якісні показники продукції – 
властивості готової продукції (цетанове число, в’язкість, густина 
та масова частка ефірів для біодизелю; колір, прозорість та 
масова частка для гліцерину; вологість для шроту), що 
визначають її цінність і придатність до виробничого застосування 
та встановлюються на основі даних аналізу проведеного в 
лабораторних умовах). Відомості про виробництво за звітний 
період – знаходяться в таблиці, яка визначає фактичні фізичні та 
вартісні обсяги оприбуткування продукції біодизельного 
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виробництва за звітний період (фізичний обсяг оприбуткованої 
продукції; ціна, за якою продукція відображається в 
бухгалтерському обліку; вартісна оцінка продукції 
оприбуткованої за звітний період; дебет і кредит операції). 
Остання частина запропонованого документа визначає реквізити 
та підписи осіб, які беруть участь у процесі оприбуткування 
готової продукції біодизельного виробництва (зазначається 
посада, ініціали, прізвище та підпис завідуючого виробництвом; 
дата затвердження документу завідуючим виробництвом; підписи 
завідуючого виробництвом по кожній позиції оцінки якості видів 
продукції; прізвище та підпис бухгалтера, що затвердив 
документ; дата затвердження документа бухгалтером).  

Лімітно-забірна картка на отримання біодизельного 
пального (РМЕ) (БДСГ-2) – це первинний документ, який є 
підставою для: 1) списання відповідного виду товарно-
матеріальних цінностей матеріально-відповідальною особою, що 
здійснила їх відпуск; 2) дозволу на вивіз таких цінностей з 
території місця зберігання; 3) оприбуткування біодизелю 
матеріально-відповідальною особою-одержувачем; 4) ведення 
складського, оперативного і бухгалтерського обліку цього виду 
пального. Даний документ оформлюється матеріально-
відповідальною особою-відправником для кожної матеріально-
відповідальної особи-одержувача окремо. Спеціалізована 
лімітно-забірна карта на отримання біодизельного пального 
складається з чотирьох частин: «Заголовок», «Відомості про 
пальне», «Відомості про календарне отримання пального», 
«Відомості про відповідальних осіб». У першій частині 
зазначається місце і час списання біодизелю: міститься 
найменування підприємства, яким виписана картка; 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ підприємства; місце зберігання 
біопального, що переміщується; підпис керівника підприємства 
та дата затвердження картки; номер картки та дата її виписки. 
Відомості про пальне – зазначаються у таблиці та містять: 
найменування біодизелю та його номенклатурний номер, 
одиницю виміру обсягу отриманого палива, його якісні 
показники та розмір ліміту біодизелю. Відомості про календарне 
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отримання пального – знаходяться в таблиці, яка визначає 
фактичні терміни, обсяги отримання/відпуску та залишок ліміту 
біодизельного пального при його переміщенні між матеріально-
відповідальними особами (таблиця складається з двох граф – 
«Видано» та «Повернуто» в межах яких відмічається дата 
видачі/повернення та кількість виданого (повернутого) 
біодизелю, залишок ліміту пального та підсумок по кожній з граф 
за календарний місяць, проводиться таксування підсумку, 
зазначається кореспонденція рахунків). Четверта частина 
документа визначає реквізити та підписи осіб, які беруть участь у 
переміщенні ріпако-метилового ефіру (відображаються посади, 
ініціали, прізвища відправника та одержувача; їх підписи по 
кожній дії з переміщення біопального; дата затвердження 
документу відправником; прізвище та підпис бухгалтера, що 
затвердив документ; дата затвердження документа бухгалтером). 

Звіт з біодизельного виробництва (БДСГ-3) – це 
узагальнюючий документ, який є підставою для: 1) включення 
даних про оприбуткування продукції біодизельного виробництва 
та витрачання сировини до виробничого звіту; 2) ведення 
складського, оперативного і бухгалтерського обліку відповідних 
товарно-матеріальних цінностей. Він оформлюється матеріально-
відповідальною особою, що завідує біодизельним виробництвом. 
Спеціалізований звіт з біодизельного виробництва складається з 
чотирьох частин: «Заголовок», «Відомості про продукцію та 
сировину», «Відомості про виробництво за звітний період», 
«Відомості про відповідальних осіб». Перша частина 
запропонованого звіту описує місце і час складання цього 
документа: зазначається найменування підприємства, яким 
складено звіт; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ підприємства; 
місце виробництва продукції та витрачання сировини; підпис 
керівника підприємства та дата затвердження звіту; номер звіту 
та дата його виписки. Відомості про продукцію та сировину – 
зазначаються у таблиці та відображають найменування видів 
продукції, що надходять від біодизельного виробництва 
(біодизель, гліцерин та шрот) та найменування видів сировини, 
що витрачаються на біодизельному виробництві (насіння ріпаку, 



 211

метанол, каталізатор), номенклатурні номери відповідних 
товарно-матеріальних цінностей, одиниці виміру їх обсягу. 
Відомості про виробництво за звітний період – знаходяться в 
таблиці, яка визначає фактичні фізичні та вартісні обсяги 
надходження продукції та витрачання сировини біодизельного 
виробництва за звітний період (таблиця містить фізичний обсяг 
продукції (сировини) оприбуткованої (витраченої) за звітний 
період, при цьому як фактичні, так і нормативні їх значення; ціну, 
за якою продукція (сировина) відображається в бухгалтерському 
обліку; вартісну оцінку продукції (сировини); кореспонденцію 
рахунків). В останній частині розробленого документа 
відображається посада, ініціали, прізвище та підпис завідуючого 
виробництвом, дата затвердження ним цього документу, а також 
прізвище та підпис бухгалтера, що затвердив документ. 

Таким чином, принциповою особливістю представлених 
форм первинних документів є те, що вони розроблені з 
врахуванням критеріїв якості ріпако-метилового ефіру, гліцерину 
та шроту, що визначені та регулюються відповідними 
вітчизняними та міжнародними технічними умовами. 
Відображення показників оцінки якісного стану продуктів 
переробки насіння ріпаку в розроблених документах слугуватиме 
основою для забезпечення контролю якості продукції власного 
біодизельного виробництва.  

Ефективна організація інформаційного забезпечення 
операцій з руху продукції власного біодизельного виробництва 
дасть змогу вирішити цілу низку завдань, зокрема своєчасно 
оформити первинні документи щодо оприбуткування ріпако-
метилового ефіру, гліцерину та шроту, переміщення біодизелю 
між матеріально-відповідальними особами та витрачання 
сировини на біодизельне виробництво; здійснити повний та 
точний контроль за виконанням відповідних операцій з руху 
зазначених товарно-матеріальних цінностей, а також за 
додержанням встановлених норм оприбуткування продукції та 
витрат ресурсів згідно з технологічними нормативами; створити 
передумови для одержання на будь-яку дату точних даних про ці 
товарно-матеріальні цінності тощо. 
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ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 
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Основою існування будь якого суспільства є виробництво 
матеріальних благ. Потреби населення у продуктах харчування 
забезпечує харчова промисловість. Важливе місце у харчовому 
раціоні населення України займає хліб, що відображено у 
мінімальному споживчому кошику, затвердженому Постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 р. № 656 «Про 
затвердження наборів продуктів харчування, наборів 
непродовольчих товарів та наборів послуг для основних 
соціальних і демографічних груп населення», а саме передбачає 
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споживання хліба та хлібобулочних виробів на 1 особу в 
кількості 101 кілограм на рік або 277 грам на добу [1]. 

Хлібопекарські підприємства мають особливості 
виробничо-господарської та фінансової діяльності, в організації 
виробництва та організаційно-правовому плані. 

Формування корисної економічної інформації про 
виробничо-господарську та фінансову діяльність підприємств 
обумовлюється в обліковій політиці підприємств з врахуванням 
особливостей їх організаційно-правової форми управління та 
сфери діяльності. 

Економічні та організаційні особливості виробництва 
хлібобулочних виробів: 

- нетривалості технологічного процесу; 
- відсутності незавершеного виробництва; 
- обмеженому терміні зберігання основних матеріально-

виробничих запасів; 
- обмеженому терміні реалізації готової продукції і 

мінімумі залишків нереалізованої (невідвантаженої) продукції, а 
по хлібу, як правило, відсутність залишків нереалізованої 
продукції; 

- якість продукції, що випускається залежить не лише від 
дотримання технології виробництва, але й від якості сировини; 

- норми витрат сировини та виходу продукції залежать від 
якості сировини; 

- швидкий оборот грошових коштів; 
- територіальна обмеженість реалізації через малу 

транспортабельність готової продукції. 
В хлібопекарстві норми виходу хліба залежать від 

хлібопекарських властивостей муки, її вологості. Конкуренція на 
ринку збуту вимагає більш високої якості продукції. Постійна 
зміна якості сировини потребує контролю за нормами її 
витрачання. Якщо змінюються хлібопекарські властивості муки, 
коригується норма виходу на базисну вологість. Така інформація 
повинна надходити щоденно та використовуватись на всіх етапах 
виробничого процесу, включаючи заготовку матеріалів, 
підписання договорів з постачальниками сировини. 
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Хлібопекарські підприємства по об’єму випуску продукції 
поділяються на дрібні, середні та великі. В складі 
хлібопекарських підприємств бувають кондитерські цехи та цехи 
по виробництву кондитерських виробів, безалкогольних напоїв, 
макаронних виробів. В дрібних виробничих підприємствах, як 
правило, поєднана матеріальна відповідальність між об’єктами 
обліку: 

- запасами сировини; 
- виробництвом (переробкою) сировини; 
- готової продукції. 
Важливе значення у виборі облікової політики 

промислових підприємств мають завдання, поставлені перед 
бухгалтерським обліком в конкретному підприємстві. 
Особливості виробництва хлібопекарських підприємств мають 
значний вплив на вибір облікової політики підприємства. На 
вибір облікової політики хлібопекарських підприємств 
впливають та особливості галузі.  

На сьогодні в хлібопекарській промисловості 
спостерігаються такі тенденції: 

- зниження виробітку готової продукції; За даними 
Державної служби статистики у 2012 році в Україні вироблено 
1607,4 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів, що на 5,3 % 
менше, ніж у попередньому році, в 2011 році в Україні вироблено 
1694,2 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів, що на 2,1 
відсотка менше, ніж у попередньому році (у 2010 році зменшення 
порівняно з попереднім, 2009 роком, становило 1,1 відсотка) [2].  

- невідповідність технічного рівня підприємств сучасним 
вимогам; Найбільшого розвитку хлібопекарська промисловість 
України досягла в 70-х роках минулого століття, тоді ж було 
введено в експлуатацію більшість обладнання, що на даний час 
вже є і фізично, і морально застарілим. 

- жорстке адміністративне регулювання цін на хліб; 
Оскільки, хліб є соціальним продуктом (хліб простої рецептури), 
а в Україні часто і «політичним» продуктом, обласні державні 
адміністрації докладають усіх зусиль аби зупинити зростання цін 
на хліб, що передбачено  постановою Кабінету Міністрів України 
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від 25.12.1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів 
виконавчої  влади та виконавчих органів міських рад щодо 
регулювання цін (тарифів)» та постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.04.2008 р. № 373 «Про затвердження Порядку 
формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено 
державне регулювання» [3;4]. 

- зростання частки збиткових підприємств у галузі; За 
даними Держкомстату у 2010 році 37 % підприємств по 
виробництву хліба та хлібобулочних виробів були збитковими, у 
2011 – 40 %, а в 2012 – 46 % [2]. Причинами збитковості є 
зростання витрат, а саме подорожчання природного газу, 
бензину, основної (борошно) та допоміжної сировини (сіль та 
дріжджі) та законодавче збільшення  рівня мінімальної зарплати. 

- висока плинність кадрів. На підприємствах, що входять 
до складу об’єднання «Укрхлібпром» у 2011 році плинність 
кадрів становила 35,2 %, у 2012 – 28 %. Розмір заробітної плати 
на підприємствах хлібопекарської галузі (при всіх передбачених 
законодавством доплатах за роботу в нічний та вечірній час, за 
роботу в недільні дні, за інтенсивність праці тощо) сьогодні, як і в 
попередні роки, залишається нижчим від середнього по Україні 
та в промисловості. Так, за даними об’єднання «Укрхлібпром», 
середньомісячна заробітна плата в хлібопекарській галузі за 2012 
рік становила 2681 грн., що на 11,4 % нижче рівня 
середньомісячної заробітної плати всього по Україні (3025 грн.), 
на 23,4 % нижче середньої заробітної плати в цілому по 
промисловості (3500 грн.) та на 7,3 % – нижче середньої 
заробітної плати в харчовій промисловості (2893 грн.). Порівняно 
з попереднім 2011 роком середньомісячна заробітна плата у 2012 
році зросла в середньому по галузі на 13,4 %, що нижче 
відповідного показника в цілому по Україні (14,9 %) та у 
харчовій промисловості (13,9 %) [5]. 

Все це призводить до розвитку «чорної бухгалтерії» на 
підприємствах хлібопекарської промисловості та до 
непривабливості хлібопекарського бізнесу для інвесторів. 

Для формування облікової політики підприємства 
хлібопекарської промисловості слід врахувати всі перелічені 
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особливості, а також здійснювати їх моніторинг для своєчасного 
реагування на будь які зміни. Це дозволить побудувати 
ефективний інструмент управління обліком та досягнути цілей 
поставлених підприємством. 
Список використаних джерел: 
1. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів 

непродовольчих товарів та наборів послуг для основних 
соціальних і демографічних груп населення: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 14.04.2000 р. № 656 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-п. 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

3. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та 
виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): 
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ 
laws/show/1548-96-п. 

4. Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, 
щодо яких запроваджено державне регулювання: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. № 373 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/373-
2008-п. 

5. Об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості 
«Укрхлібпром» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ukrhlibprom.org.ua. 

 
УДК 657.37 

О.О. БОРТНІКОВА, к.е.н., 
ст. викладач кафедри обліку і аудиту, 

Луцький національний технічний університет 
 

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 
Регуляторна політика держави, яка стосується сільського 

господарства, безпосередньо залежить від інформаційного 
наповнення статистичної інформації про діяльність галузі. 
Статистична звітність є основним джерелом для формування 
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макроекономічних оцінок. З другого боку, відомим є факт про 
складність системи оподаткування та звітності в Україні. У таких 
умовах актуальним питанням є оптимізація форм та показників 
статистичної звітності сільськогосподарських підприємств з 
метою забезпечення їх максимальної інформаційної наповненості 
та мінімальних витрат часу на створення та передачу таких 
даних. 

Питання складових статистичної звітності й методичних 
підходів до її формування, взаємозв’язку показників із даними 
обліку сільськогосподарських підприємств досліджувалися у 
працях М.Я. Дем’яненка, В.С. Дієсперова, В.М. Жука, Н.Л. Жук, 
В.Б. Моссаковського, А. Озерана, П.Я. Хомина та інших. 

До звітності сільськогосподарських підприємств належать 
форми державних статистичних спостережень, які збираються і 
розробляються статистичними органами, а також відомчі форми, 
що опрацьовуються органами, які здійснюють державне 
регулювання галузі. Основою статистичної звітності є дані 
бухгалтерського обліку, проте на практиці виникає ситуація, коли 
для заповнення звітних форм необхідно проводити спеціальні 
спостереження, записи та розрахунки. Спеціально розробленої 
єдиної методики збору та фіксації інформації, яка не міститься в 
бухгалтерських реєстрах, немає. Особливо це стосується форм 
оперативної статистичної звітності на час посівних робіт чи збору 
урожаю. Часто через швидкість подання інформації втрачається її 
достовірність, що в результаті може викривити макроекономічні 
результати роботи галузі. 

Ще одним важливим моментом є те, що статистичні 
спостереження  є недостатніми та неповними для відтворення 
реального стану ринку сільськогосподарської продукції. У своїй 
більшості вони подаються сільськогосподарськими 
підприємствами та фермерськими господарствами. Так, 
наприклад, форма № 21-заг відтворює показує реалізацію 
виробленої у сільськогосподарському підприємстві продукції за 
всіма каналами збуту. Проте основне виробництво 
сільськогосподарської продукції зосереджено головним чином в 
особистих підсобних господарствах та індивідуальних 
селянських господарствах і відносно невелика частка припадає на 
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сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства. 
[2, с. 327]. Доцільним є запровадження європейської практики 
статистичних спостережень за діяльністю селянських 
господарств, зокрема сільськогосподарського перепису.  

Узагальнюючою формою статистичної звітності 
сільськогосподарських підприємств є «Основні економічні 
показники роботи сільськогосподарських підприємств за рік» (50-
сг). ЇЇ подають юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які 
здійснюють сільськогосподарську діяльність, а саме 
сільськогосподарські підприємства усіх видів власності та 
організаційно-правової форми господарювання до відділу 
статистики за місцем знаходження землі. Згідно рекомендацій 
Держкомстату при її заповненні підприємства керуються 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 
15 «Дохід», 16 «Витрати», рекомендаціями про порядок 
заповнення форми № 50-сг та Методичними рекомендаціями з 
планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 
(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. 

При цьому, як зазначає В.С. Дієсперов, у формі № 50-сг 
нема інформації, яку містили річні звіти щодо формування й 
розподілу прибутку, обчислення валового доходу і вартісного 
показника продуктивності праці, складу працівників, фонду 
оплати праці підприємства. Недолік форми полягає в тому, що 
калькуляцією не охоплюються, як це було в річному звіті, всі 
сільськогосподарські виробництва, зокрема, кормові культури. 
На думку автора низький рівень економічної роботи на 
вітчизняних сільськогосподарських підприємствах призводить до 
використання лише невеликої частки інформації з тієї, яку 
містить форма 50-сг [1, с. 68].  

Отже, статистична звітність є основним джерелом 
формування макроекономічних оцінок. Проте на сьогодні існує 
низка проблем, які знижують її достовірність та не дозволяють 
здійснювати аналіз діяльності підприємств у повному обсязі. 
Тому доцільним є удосконалення методичних рекомендацій із 
заповнення статистичних форм та перейняття європейського 
досвіду оцінки сільськогосподарського виробництва особистими 
селянськими господарствами. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В умовах побудови ринкових відносин забезпечення 

фінансової безпеки є визначальною умовою ефективності 
підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, 
враховуючи загрози та ризики, що супроводжують в умовах 
невизначеності та конкурентного середовища підприємницьку 
діяльність.  

Важливість фінансової безпеки аграрної сфери економіки 
як складової фінансової безпеки держави і підтримка сталого її 
рівня необхідна задля розвитку пріоритетної галузі,  що вирішує 
питання продовольчої і національної безпеки. 

Питання фінансової безпеки досліджують: 
О. Барановський, К. Горячева, Е. Дмитренко, М. Єрмошенко, 
Т. Загорельська, Ю. Кракос, О. Ладик, І. Ластовченко, В. Лебедєв, 
А. Логвина, Ю. Любимцев, О. Макарюк, О. Підйомний, 
М. Погосова, В. Прохорова, Ю. Сапачук, А. Соловйова, 
А. Сухоруков. Разом з тим сьогодні актуальною й 
малодослідженою залишається проблема обґрунтування 
визначальних факторів, які мають безпосередній  вплив на 
забезпечення фінансової безпеки, якими є управління вартістю і 
структурою капіталу, яка визначає результативність 
підприємницької діяльності суб’єктів в аграрній сфері та сприяє 
їх фінансовій безпеці. 
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Основними складовими фінансової безпеки підприємства є 
фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність та 
прибутковість діяльності. Це, по суті, показники фінансового 
становища, рівень яких оцінюється на підставі даних фінансової 
звітності та відображає тільки поверхневі процеси, які впливають 
на ці результати, залишаються поза увагою аналітиків. Одним із 
факторів фінансової стійкості підприємства і прямого впливу на 
його фінансову безпеку є ефективне управління вартістю і 
структурою капіталу [1]. 

Структура капіталу визначає вказує можливості одержання 
підприємницькою структурою фінансових ресурсів з 
мінімальними ризиками аби не втратити фінансову стійкість, яка 
є основою фінансової безпеки. 

Рівень фінансової безпеки аграрних підприємств залежить 
від того, наскільки ефективно підприємці спроможні уникнути 
можливих загроз і небезпек, в тому числі сформувати і 
використовувати саме власний капітал, оскільки використання 
позиченого капіталу провокує зростання ризиків 
підприємницької діяльності і загрожує зниженням фінансової 
стійкості, платоспроможності, що є загрозою фінансовій безпеці. 

Управління власним капіталом в сучасних умовах 
господарювання пов’язане не тільки з забезпеченням 
ефективного використання вже накопиченої його частини, але і з 
формуванням власних фінансових ресурсів, на основі яких 
забезпечуватиметься  розвиток підприємницької структури в 
майбутньому. 

Фінансова безпека підприємства представляє собою 
фінансовий стан і фінансову стабільність, здатність забезпечити 
підприємству нормальний ефективний розвиток його діяльності. 
Узагальнюючим показником оцінки безпеки є необхідний 
приріст власного капіталу підприємства. Цей показник оцінки 
фінансової безпеки містить також фактор контролю основної цілі 
власника підприємства – приріст власного вкладеного капіталу 
[2, с. 15]. 

На думку О. Приказюка [3, с. 83], «визначальними 
факторами фінансової безпеки можна вважати прибутковість 
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сільськогосподарської діяльності, яка визначається за допомогою 
показників рентабельності. Так, за рахунок прибутку можна 
збільшити власний капітал підприємства, сформувати достатній 
резервний фонд, застрахувати основні ризики у страховій 
компанії та започаткувати нові напрямки сільськогосподарського 
виробництва для диверсифікації бізнесу». 

Власний капітал є важливою основою створення і 
функціонування підприємницьких структур, в тому числі і в 
аграрній сфері економіки. 

Аналіз власного капіталу сільськогосподарських 
підприємств Вінницької області показав, що його сума 
збільшилася впродовж 2007-2011 рр. з 1906759,6 тис. грн. до 
3832636,8 тис. грн. або вдвічі. В структурі власного капіталу 
(2011 р.) найбільшу частку займає нерозподілений прибуток – 
70,3 %, додатковий, статутний та резервний капітал становлять 
відповідно – 16,1 %, 3,9 % та 9,7 % [4]. 

В посткризовий період спостерігається покращення 
показників прибутковості: в 2011 р. сума чистого прибутку 
збільшилась проти 2009 р. в 8,1 разів, тоді як в докризовий період 
спостерігали різке скорочення як чистого прибутку 
сільськогосподарських підприємств (в 2,3 рази), так і 
рентабельності власного капіталу (з 18,8 % до 8,9 %). 

Зростання рентабельності власного капіталу в 2011 р. в 
порівнянні з 2009 р. з 8,9 % до 37,5 % свідчить про ефективне 
використання власного капіталу в посткризовий період.  

Отже, для забезпечення високого рівня фінансової безпеки  
аграрним підприємствам необхідно дбати про збільшення 
прибутковості підприємницької діяльності, резервами 
підвищення якої є постійний контроль за витратами, пошук нових 
ринків збуту своєї продукції та ефективне використання наявних 
джерел власних фінансових ресурсів  аграрними підприємствами. 
Здатність сільськогосподарських підприємств протистояти 
зовнішнім і внутрішнім загрозам можлива за рахунок 
ефективного використання власного капіталу, приріст якого 
сприяє збільшенню прибутковості як визначального фактора 
фінансової безпеки. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗАПАСІВ У 

НОВІЙ ФОРМІ БАЛАНСУ 
 

В Україні продовжується реформування системи 
бухгалтерського обліку, приведення форм до зразків міжнародної 
фінансової звітності. Зокрема затверджено НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» та внесено зміни до форми 
Балансу (Звіту про фінансовий стан). Однак, окремі проблемні 
питання в частині повноти відображення окремих статей запасів 
потребують додаткового опрацювання. 

В оновленій формі Балансу (Звіту про фінансовий стан) по 
коду рядка 1100 включена стаття «Запаси», однак немає статей 
«Виробничі запаси», «Незавершене виробництво», «Готова 
продукція», «Товари». Відзначені «відсутні» статті ми знаходимо 
у Додатку 3 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в Переліку додаткових статей фінансової 
звітності.  
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Разом із тим, у пункті 4 розділу ІІ записано: «підприємства 
можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до 
розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в 
попередньому звітному періоді), а також додавати статті із 
збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей 
фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього 
Національного положення (стандарту), у разі якщо стаття 
відповідає таким критеріям:  

- інформація є суттєвою;  
- оцінка статті може бути достовірно визначена» [1]. 
У цьому ж НП(С)БО 1 зазначено: «суттєва інформація - 

інформація, відсутність якої може вплинути на рішення 
користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації 
визначається відповідними національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 
стандартами фінансової звітності та керівництвом 
підприємства» [1]. 

Зрозуміло, користувачам фінансової звітності буде 
потрібен розширений перелік статей по статтях запасів у Балансі, 
що дає більше обліково-аналітичної інформації у аналізі 
структури активів підприємства загалом, та оборотних активів і 
запасів зокрема.  

При цьому, у П(С)БО 1 немає умови, за якої необхідно 
вносити додаткові статті при складанні Балансу. А це певною 
мірою не дає можливості виконувати пункт 4 розділу ІІІ цього ж 
Балансу, у якому записано: «фінансова звітність повинна 
надавати можливість користувачам порівнювати: 

- фінансові звіти підприємства за різні періоди;  
- фінансові звіти різних підприємств».  
Тобто, якщо частина підприємств не буде вносити при 

наявності суми по розширеному переліку статей по запасах у 
форму балансу, то і порівняння їх буде некоректним у розрізі 
видів діяльності чи за іншими критеріями. 

Більше того, у п. 2 IV розділу П(С)БО 1 записано: 
«згортання статей активів і зобов’язань, доходів і витрат є 
неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними 
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національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності» [1]. 

Виникають питання щодо формування сум за статтями 
«Запаси» та «Поточні біологічні активи» у Балансі. Згідно 
П(С)БО 9 «З2апаси» запаси – це активи, які:  

-  утримуються для подальшого продажу (розподілу, 
передачі) за умов звичайної господарської діяльності;  

-  перебувають у процесі виробництва з метою 
подальшого продажу продукту виробництва; 

-  утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 
підприємством/установою. 

Більш конкретніший перелік об’єктів, що відносять до 
складу запасів можна одержати з п. 6 П(С)БО 9 «Запаси», де 
визначено, що «для цілей бухгалтерського обліку запаси 
включають: 

- сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі 
вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для 
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, 
розподілу, передачі, обслуговування виробництва й 
адміністративних потреб;  

- незавершене виробництво у вигляді не закінчених 
обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених 
технологічних процесів. Незавершене виробництво на 
підприємствах, в установах, що виконують роботи та надають 
послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт 
(послуг), щодо яких підприємством/установою ще не визнано 
доходу;  

- готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, в 
установі, призначена для продажу і відповідає технічним та 
якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим 
нормативно-правовим актом;  

- товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані 
(отримані) та утримуються підприємством/установою з метою 
подальшого продажу;  
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- малоцінні та швидкозношувані предмети, що 
використовуються протягом не більше одного року або 
нормального операційного циклу, якщо він більше одного року; 

-  поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за 
цим Положенням (стандартом), а також сільськогосподарська 
продукція і продукція лісового господарства після її первісного 
визнання.  

Можна припустити, що стаття Балансу «Запаси» буде 
сумою об’єктів з вище переліченого списку у п. 6 П(С)БО 9 
«Запаси». Лише необхідно звернути увагу на те, що у оновленому 
Балансі по коду рядка 1110 є стаття «Поточні біологічні активи», 
сума об’єктів за яким буде врегульована П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» [3]. 
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13. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затв. 
наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні 
активи», затв. наказом Міністерства фінансів України від 
18.11.2005 р. № 790 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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розвитку економічного суспільства. Ринкові, тобто економічні, 
відносини людей сформувалися внаслідок поділу праці у 
суспільстві. Ці відносини пов’язані з рухом передумов, засобів і 
результатів виробництва, а також матеріальних благ у процесі їх 
виробництві, розподілу, обміну і споживання. 

Зовнішні прояви праці особи (групи людей - підприємства), 
яким виготовлено продукт не для власного споживання, а для 
обміну на продукт праці іншої особи (чи підприємства), є 
товаром. 

Цей процес не залежить від соціально-економічної 
формації (феодалізм, капіталізм, соціалізм тощо). У всіх випадках 
буде відбуватися обмін продукту праці на продукт праці, тобто 
товару на товар. 

Оскільки ринок - це обмін, то в усіх випадках головним є 
те, що для того, щоб товари - (речі, послуги тощо), могли 
обмінюватися, вони мають задовольняти людські (виробничі 
тощо) потреби: люди, колектив людей (підприємство) повинні 
хотіти, (підкреслю) хотіти) віддати в обмін за них інший 
продукт праці, гроші тощо. 

Здійснюючи обмін, учасники підходять до нього, як 
правило, раціонально постійно порівнюючи в міру задоволення 
своїх потреб, яку вони відчувають від тієї чи іншої затрати, з 
тими «жертвами», які вони повинні понести 

Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової 
економіки конче потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, 
мали достовірну та об’єктивну інформацію про майно, фінансове 
становище, результати роботи (прибутки, доходи чи збитки), а 
також про процеси їх формування як на власному підприємстві, 
так і в партнерів на підставі попередніх даних. Таку інформацію 
надає тільки бухгалтерська система обліку. 

Управлінські функції бухгалтерського обліку постійно 
поглиблювалися і вдосконалювалися. До реєстрації 
інформаційної додалися контрольна та аналітична. 
Бухгалтерський облік перетворився на об’єктивну необхідність 
сучасного способу виробництва його управління. 
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Сфера застосування бухгалтерського обліку - підприємства, 
організації, установи виробничої, комерційної, кредитно-
банківської та інших сфер діяльності, а через узагальнення даних 
бухгалтерського обліку та звітності - галузі, економіка 
(господарство) окремих країн, світова економіка в цілому. 

Бухгалтерський облік сьогодні - це система безперервного, 
суцільного і взаємозв’язаного спостереження за створенням 
суспільного продукту і пов’язаними з ним процесами обміну, 
розподілу та перерозподілу, за наявністю і рухом майна 
конкретного господарства, його правових відносин з метою 
одержання інформації, її систематизації для управління 
діяльності господарства будь-якого масштабу та рівня. 

Сучасний стан економічного розвитку як на міжнародному 
рівні так і на локальному рівні окремих держав та суб'єктів 
економічної діяльності свідчить про наявність двох ґрунтовних 
особливостей, які характеризують економіку. Перша особливість, 
це впровадження стратегії корпоративного управління в 
економічну систему, яка спрямована в аспекті окремих суб'єктів 
господарювання на забезпечення підвищення їх 
конкурентоспроможності та економічної ефективності. 

Сутністю корпоративного управління є система відносин 
між інвесторами-власниками товариства, його менеджерами, а 
також заінтересованими особами для забезпечення ефективної 
діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів 
учасників корпоративних відносин. Одним із найважливіших 
факторів успішної праці компанії є можливість її доступу до 
інвестиційних ресурсів. 

Для сучасної світової економіки притаманні передусім, 
зростання уваги до питань корпоративного управління в умовах 
глобалізації фінансових ринків, лібералізації руху капіталу. 

На теперішній час вдосконалення корпоративного 
управління на національному рівні стало важливим напрямом 
зусиль багатьох країн, що обумовлено: 

- по-перше, усвідомленням неможливості вирішення всіх 
проблем, які існують у сфері корпоративного управління, 
виключно на рівні національного законодавства та необхідності 
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їх врегулювання через запровадження етичних норм у практику 
корпоративного управління; 

- по-друге, сприйняття корпоративного управління як 
важливого фактору національного розвитку та необхідна вимога 
існування в умовах міжнародного конкурентного середовища. 
Сьогодні багато країн розглядають корпоративне управління як 
невід'ємну складову ринкової економіки, умови для розвитку 
приватного підприємництва, засіб підвищення 
конкурентоспроможності на міжнародних ринках та поліпшення 
показників економічної діяльності у цілому. 

Розглядаючи зазначені питання в площині вітчизняного 
законодавства слід відзначити наявність досить чіткої концепції 
щодо економічного та соціального розвитку України, яка 
передбачає безумовний розвиток корпоративного управління. 
Посланням Президента України до Верховної Ради України 
Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії 
економічного і соціального розвитку України на 2002 - 2011 
роки" передбачено необхідність розробки та впровадження 
національних принципів корпоративного управління. Стратегію 
щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних 
товариствах сформульовано в Указі Президента України від 21 
березня 2002 р. № 280/2002 "Про заходи щодо розвитку 
корпоративного управління в акціонерних товариствах". 

Розвиток та поглиблення глобалізаційних та інтеграційних 
процесів, які є провідними параметрами сучасної світової 
економіки обумовили формування другої ґрунтовної особливості, 
яка характеризує сучасний стан розвитку економіки - принципово 
нових вимог до інформатизації суспільства. 

Серед пріоритетних тенденцій розвитку світової економіки 
виділяють: 

1) зростання впливу інформаційно-комунікаційних 
технологій; 

2) поступовий перехід розвинутих країн від індустріальної 
економіки, яка базується на промисловій основі, до економіки 
знань, пріоритетом якої є інформаційна основа. 
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Впровадження принципів корпоративного управління 
передбачає глобальну інформатизацію суб'єктів економічних 
відносин, які користуються інформацією. 

Компанії повинні своєчасно та доступними засобами 
розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих 
питань, що стосуються компаній, з метою надання можливості 
користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним 
інвесторам тощо) приймати виважені рішення. Прозорість та 
належне розкриття інформації є невід'ємною умовою 
ефективного корпоративного управління. Діяльність 
підприємства у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх 
"правилами гри" дозволяє підвищити його ефективність, сприяє 
захисту та реалізації прав інвесторів, залученню внутрішніх і 
зовнішніх інвестицій. 

Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації 
про товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами 
та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-
економічного стану товариства та для прийняття ними виважених 
рішень щодо придбання або відчуження цінних паперів, а також 
голосування на загальних зборах акціонерів. 

Розкриття інформації про підприємство є необхідною 
передумовою довіри до підприємства з боку інвесторів та сприяє 
залученню капіталу. Розкриття інформації мас велике значення 
для підвищення ефективності діяльності самого товариства, 
оскільки повна та достовірна інформація надає можливість 
керівництву об'єктивно оцінити досягнення підприємства та 
розробити стратегію його подальшого розвитку. 

З іншого боку саме інформатизація суспільства у всіх 
сферах обумовила формування принципів корпоративного 
управління в економічних взаємовідносинах. Таким чином, 
подальший розвиток та поглиблення корпоративних принципів 
управління базується на досягнутому підприємствами рівні 
інформатизації. 

Інформація грає в систему управління ключову роль, 
оскільки для управління будь-якою діяльністю треба мати 
відповідну цієї діяльності інформацію. Слід враховувати, що саме 
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інформація є основою для прийняття управлінських рішень на 
підприємстві. Тому важливим для будь-якого суб'єкта 
господарювання є наявність чіткої концепції інформації для 
управління, яка повинна надавати чітке розуміння менеджерами 
власне поняття інформації для управління, її видів та 
властивостей. 

Бухгалтерська інформація надає данні щодо діяльності 
суб'єктів управління. При цьому ці данні є строго документовані, 
а порядок виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 
узагальнення, зберігання та передачі бухгалтерської інформації 
користувачам регламентовано в суттєвих аспектах. 

Характерною ознакою, що притаманна бухгалтерської 
інформації, є її постійне використання в межах конкретної 
системи управління і в регулюванні відносин із зовнішнім 
середовищем суб’єктів управління. Тому розглядаючи зміст та 
властивості необхідно виходити із специфіки підприємств, щодо 
яких формується інформація. 

У якості одного із істотних чинників, який обумовлюють 
характер бухгалтерської інформації, що використовується в 
правлінні підприємством, виступає вид економічної діяльності, 
до якого відноситься суб'єкт господарювання. Сучасний аграрне 
виробництво України характеризується великою різноманітністю 
як самих галузей, так і рівня прибутковості підприємств по 
кожній галузі. Тому, формуючи вимоги щодо змісту та провідних 
властивостей бухгалтерської інформації необхідно враховувати 
галузеві особливості суб'єктів господарювання в двох напрямках.  
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На протяжении длительного периода развитие 
агропромышленного комплекса Украины сопровождается 
несбалансированной эксплуатацией природных ресурсов, 
деструктивным влиянием на окружающую среду. По уровню 
техногенного влияния на природные экосистемы отечественный 
аграрный сектор занимает лидирующие позиции среди стран 
мира [1]. Значительное антропогенное влияние приводит к 
истощению и ухудшению качества водных ресурсов, деградации 
земель, общему снижению плодородия почвы, накоплению 
органических и неорганических отходов. Ухудшение природной 
среды, что обеспечивает производственный процесс в сельском 
хозяйстве, приводит к экономическим потерям и снижению 
инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных 
предприятий.   

Одним из инновационных механизмов повышения эколого-
экономической эффективности аграрных предприятий является 
разработка и внедрение системы экологического менеджмента, 
предложенная международным стандартом ISO 14001:2006 
«Системы экологического менеджмента». В основе данной 
системы лежит концепция постоянного улучшения и принцип 
«Plan-Do-Check-Act» (планируй-делай-проверяй-действуй).  

Система экологического менеджмента – это совокупность 
взаимосвязанных элементов, которые используются для 
определения и достижения экологической политики и целей [2]. 
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Согласно стандарту экологический менеджмент включает 
следующие процедуры:  

1. Планирование – организация должна определить, 
внедрить и поддерживать документированные экологические 
цели и задачи для соответствующих подразделений и уровней в 
рамках организации. Задачи и цели должны быть измеримыми, 
если это практически осуществимо, и согласованы с 
экологической политикой организации, а именно, с 
обязательствами по предотвращению загрязнения, соблюдению 
требований нормативно-правовых актов и т.д.  

2. Документирование – организация должна определить 
перечень документов, необходимых для обеспечения 
планирования, функционирования и контроля процессов, 
связанных с ее существенными экологическими аспектами.  

3. Мониторинг, измерение, операционный контроль и 
аудит – организация должна разработать, внедрить и 
поддерживать методики регулярного мониторинга, измерения 
основных параметров и контроля достижения экологических 
целей и задач, а также других работ, которые могут иметь 
значительное влияние на окружающую среду, проведения 
периодических внутренних аудитов . 

Информационной базой для планирования экологических 
целей и задач, их мониторинга и контроля является 
бухгалтерский учет, который обеспечивает управление 
актуальными данными о фактическом антропогенном 
воздействии на окружающую среду (использование 
неорганических удобрений, образование органических отходов и 
др.), его влиянии на экономическую эффективность 
хозяйственной деятельности (штрафы за загрязнение 
окружающей среды, затраты на ликвидацию последствий 
деструктивного влияния на природные ресурсы и др.). В системе 
экологического менеджмента бухгалтерский учет выполняет 
следующие функции:  

- информационная – данные бухгалтерского учета являются 
источником информации на всех этапах функционирования 
системы экологического менеджмента (планирование, 
мониторинг, контроль); 
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- методическая – порядок и сроки подачи учетной 
информации, степень ее детализации и наполнения влияют на 
эффективность функционирования системы экологического 
менеджмента в целом, специфику анализа и контроля достижения 
экологических целей и задач в частности. 

Объектом управления системы экологического 
менеджмента являются физические показатели антропогенного 
влияния хозяйственной деятельности предприятия на 
окружающую среду. Такими показателями могут быть забор 
воды из наземных и/или подземных водных объектов, 
образование отходов разных классов опасности, выбросы 
диоксида углерода и др. При этом дополнительными 
показателями, которые необходимы для принятия обоснованных 
и эффективных управленческих решений являются 
экономические и финансовые показатели выполнения 
экологических целей и задач (фактические затраты на сохранение 
или утилизацию органических отходов, стоимость потребленной 
воды, экологический налог и др.).  

Таким образом, цель бухгалтерского учета в системе 
экологического менеджмента аграрных предприятий – 
формирование полных, актуальных и достоверных эколого-
экономических данных, необходимых для планирования, анализа 
и контроля достижения целей и задач экологической политики. 
Достижение указанной выше цели возможно путем 
использования следующей модели бухгалтерского учета 
природоохранной деятельности аграрных предприятий (рис. 1). 

При адаптации и внедрении предложенной модели в 
общую систему бухгалтерского учета аграрных предприятий 
необходимо придерживаться следующих принципов: 

1. Принцип соответствия – аналитические счета по учету 
физических данных антропогенного влияния, операционных и 
инвестиционных экологических затрат должны соответствовать 
актуальным экологическим задачам и целям, учитывать 
существенные экологические аспекты, на которые направлено 
управление в операционном периоде.  
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Рис. 1. Модель бухгалтерского учета природоохранной 
деятельности аграрных предприятий 

 
2. Целесообразности – при организации аналитического 

учета необходимо соблюдать оптимальное соотношение 
«потребности управления – экономическая целесообразность». 
Чрезмерная детализация аналитического учета приводит к 
увеличению учетных процедур, документооборота, 
перенасыщению информацией, усложнению процессов аудита и 
контроля, росту затрат на обеспечение функционирования 
системы бухгалтерского учета. При этом укрупнение 
аналитических счетов по объектам учета усложняет 
аналитические процедуры и операционный контроль.  

3. Принцип системности – модель бухгалтерского учета 
природоохранной деятельности в системе экологического 
менеджмента необходимо эффективно интегрировать с 
методологическими основами других функций управления 
(экологического контроллинга, инвестиционного анализа и др.), а 
также методиками документального обеспечения, анализа и 
контроля. 

Практическое внедрение модели бухгалтерского учета 
природоохранной деятельности будет способствовать улучшению 
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Организация аналитического учета инвестиционных экологических затрат и  
доходов, связанных с экологическими целями и задачами 

Организация аналитического учета операционных экологических затрат и  
доходов, связанных с экологическими целями и задачами 

Идентификация информационных потоков между бухгалтерской службой, 
экологическими и производственными подразделениями, разработка 

методического обеспечения их документального оформления и автоматизации  
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информационной среды управления, повышению эффективности 
функционирования системы экологического менеджмента в 
целом, достижению задач и целей экологической политики. 
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СУТНІСТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Обліково-аналітична система - це система, яка ґрунтується 

на даних оперативного, статистичного, фінансового і 
управлінського обліку та використовує для економічного аналізу 
виробничу, статистичну, нормативну довідкову та інші види 
інформації.  

Передумовами формування обліково-аналітичної 
інформаційної системи є: 

− виділення інформації як ключового ресурсу управління 
підприємством; 

− перехід економіки, яка базується на капіталі, до 
економіки знань; 

− наявність причинно-наслідкового зв’язку між якістю 
інформації і зростанням продуктивності праці;  

− необхідність наявності цілісної інформаційної системи, 
яка відповідає стратегії управління підприємством;  

− динамічність зовнішнього і внутрішнього середовища 
підприємства, яка вимагає постійних змін у структурі управління, 
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і як наслідок, її інформаційної складової;  
− збільшення обсягу прийнятих управлінських рішень і як 

наслідок зростання обсягів інформації;  
− потреба в обліково-аналітичної інформації для цілей 

управління підприємством, що дозволяє діагностувати поточну 
діяльність підприємства та передбачати майбутній його розвиток;  

− невідповідність обліково-аналітичної інформації, що 
формується в бухгалтерському обліку та звітності, якісним 
характеристикам інформації для цілей управління 
підприємством;  

− фрагментарне подання бухгалтерським обліком 
обліково-аналітичної інформації для цілей управління 
підприємством; 

− ефективність бухгалтерських інформаційних систем, які 
є основою інформаційного забезпечення системи управління, 
визначається в контексті їх впливу на результативність та 
ефективність діяльності підприємства. 

Процес підготовки облікової інформації, як важливого 
елемента обліково-аналітичної системи, являє собою узгоджену 
структуру, діючу на підприємстві і включає ефективні технічні й 
управлінські методи, для забезпечення найкращих і найбільш 
практичних способів взаємодії елементів облікової системи з 
метою задоволення інформаційних потреб користувачів.  

Облікова система створюється для користувачів обліково-
аналітичної інформації, залежить від них і, отже, повинна бути 
орієнтована на їх теперішні та майбутні запити, виконувати 
поточні вимоги користувачів і прагнути перевершити їх 
очікування. Визначення інформаційних потреб є першим кроком, 
який необхідно зробити для того, щоб підключити користувача 
до процесу створення якісної облікової інформації. 
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ОБЛІК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У сучасній економіці лише постійне застосування 

нововведень в усіх сферах економічної діяльності 
господарюючих суб’єктів, модернізація та технічне 
переоснащення підприємств спроможні забезпечити 
рентабельність їх діяльності. За умов світових глобалізаційних 
процесів підвищення конкурентоздатності українських 
підприємств та поглиблення інноваційної діяльності є 
необхідною складовою їхнього розвитку. Більшість сучасних 
вітчизняних та зарубіжних науковців зазначають, що постійне 
впровадження інновацій в усі сфери фінансово-господарської 
діяльності є основною умовою досягнення конкурентних переваг 
підприємства на світовому ринку. 

Розвиток сільськогосподарських підприємств також 
неможливий без впровадження інноваційних технологій, 
модернізації та будівництва об’єктів агропромислового 
комплексу з метою збільшення обсягів виробництва продукції, 
підвищення її якості та поступового імпортозаміщення, 
підвищення якості та конкурентоспроможності продуктів 
переробки продукції вітчизняного виробництва. 

Ґрунтовні дослідження різних аспектів інноваційних 
процесів в аграрній сфері здійснені провідними вітчизняними 
вченими, такими як В.Г. Андрійчук, А.П. Гайдуцький, О.І. Дацій, 
Л.В. Дейнеко, М.В. Зубець, М.І. Кісіль, М.Ю. Корецький, 
М.Ф. Кропивко, М.І. Крупка, М.Й. Малік, Г.М. Підлісецький, 
В.В. Юрчишин та інші. 

Питаннями облікового забезпечення інноваційної 
діяльності у вітчизняній науці займалися В.М. Жук, П.Т. Саблук, 
В.М. Пархоменко, А.Г. Загородній, О.В. Кантаєва та інші. 
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Незважаючи на цінність проведених досліджень, особливості 
управління інноваціями та відображення в обліку саме в 
сільському господарстві на сьогодні є недостатньо вивченими. 

Інновації (від лат. innovatio – поновлення, зміна) – нові 
досягнення в галузі технології чи управління, призначені для 
використання в операційній, інвестиційній чи фінансовій 
діяльності підприємства. За економічною суттю інновації – це 
нововведення, використання яких зумовлює якісні зміни у 
виробництві та отримання соціально-економічної вигоди [1].  

Агроінновацію слід розглядати як кінцевий результат 
впровадження новації у галузі сільського господарства (сорт 
рослин, порода тварин, засоби захисту рослин або тварин, 
технології вирощування тощо), який призвів до отримання 
економічного, соціального, екологічного, інших видів ефекту [2]. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» та національних стандартів не 
має визначення об’єктів обліку «інновація», «інноваційні витрати 
та доходи». Крім цього, дані об’єкти не відображені відповідними 
показниками у фінансовій звітності [3]. 

Питання забезпечення бухгалтерському обліку інформації 
щодо інновацій включається в компетенцію 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Поряд з тим, 
виникає потреба в інформації про інноваційні програми та 
проекти в цілях управління виробничо-господарською діяльністю 
підприємства та для подання даних у органи статистики. Відтак, 
відповідна інформація систематизується для внутрішніх 
користувачів як інструмент процесу управління підприємством. 
Це означає, що у відповідності до п. 1. Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», облік 
інновацій та інноваційної діяльності відноситься до об’єктів 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.  

Діюча система бухгалтерського обліку, передбачає різні 
способи відображення витрат, пов’язаних з інноваційною 
діяльністю. Так, по-перше, згідно з П(С)БО 16 «Витрати» [4], їх 
можна зарахувати до числа загальновиробничих витрат у складі 
тих, що призначені для вдосконалення технології й організації 
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виробництва. Це, зокрема, оплата праці та відрахування на 
соціальні заходи, вдосконалення технології й організації 
виробництва, поліпшення якості продукції, підвищення її 
надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик, 
витрати матеріалів, комплектуючих виробів і фабрикатів, оплата 
послуг інших організацій тощо. 

У складі загальновиробничих витрат інноваційні затрати 
наприкінці місяця розподіляються між окремими видами 
продукції. З огляду на тривалий період формування собівартості 
сільськогосподарської продукції (близько 1 року), такий спосіб 
відображення в обліку витрат на інновації має низку недоліків. 

Іншим способом обліку інноваційних витрат в 
агроформуваннях є застосування рахунку 94 «Інші витрати 
операційної діяльності». Відповідно до П(С)БО 16, до цієї групи 
належать витрати на дослідження та розробку. 

Доцільно детальніше обґрунтувати поняття «дослідження» 
і «розробки». Так, згідно із П(С)БО 8 [5], йдеться про заплановані 
підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з 
метою отримання нових наукових і технічних знань [5]. Під 
розробкою мається на увазі застосування підприємством 
результатів досліджень для планування і проектування нових або 
вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем 
або послуг для подальшого серійного виробництва чи 
використання. Таке розуміння інновації близьке до того, що 
стосується аграрної сфери. Ще однією важливою перевагою 
другого способу відображення в обліку інноваційних затрат є те, 
що всі витрати за 94 рахунком не зараховуються до собівартості 
продукції, а списуються на рахунок 79 «Фінансові результати». 

Окрім двох зазначених способів відображення в обліку 
інноваційних витрат, у сільському господарстві рівноцінно може 
існувати ще один метод. Так, враховуючи можливість отримання 
інновацій через виведення нових сортів агрокультур (що 
відбувається протягом тривалого часу), доцільно, за умови 
систематичності, вести облік інноваційної діяльності на рахунку 
23 «Виробництво». На одному із субрахунків, наприклад 233, 
протягом усього періоду вирощування нового виду продукції 
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збираються витрати, що пізніше формують собівартість 
винайденої продукції. Весь обліковий процес аналогічний 
методиці відображення витрат на основну (231 рахунок) чи 
допоміжну (232 рахунок) продукцію. 

Таким чином, враховуючи специфічні особливості 
діяльності кожного окремого агроформування, необхідно 
самостійно приймати рішення щодо вибору методики 
відображення в обліку витрат, пов’язаних з інноваційною 
діяльністю. 

Окремої уваги потребують відображення в обліку 
інновацій, які бувають трьох видів: 

1) нематеріального характеру (потрібно відображати у 
балансі за умов, що підприємство має намір, технічну можливість 
та ресурси для доведення інноваційної продукції до реалізації, 
отримання економічних вигод від її збуту чи використання 
відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»); 

2) інновації по створенню нових матеріальних активів ‒ 
запасів (регламентуються вимогах П(С)БО 9 «Запаси») [6]; 

3) інновації по створенню обладнання (регламентуються 
вимогах П(С)БО 7 «Основні засоби») [7]. 

У зв’язку з цим, виникає необхідність створення нового 
єдиного стандарту, який би охоплював усі види інноваційної 
діяльності та чітко регламентував їх облік, значно би покращив 
ситуацію з отримання достатньої та достовірної облікової 
інформації щодо витрат на інновації. Також доцільно розробити 
методичні рекомендації з відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку витрат на інноваційну діяльність, 
запровадивши окремий рахунок «Витрати на інноваційні 
процеси» із відповідними його субрахунками. 

На державному рівні здійснити систему цілеспрямованих 
заходів для створення економічних можливостей та передумов 
формування механізмів, які стимулюють інноваційний процес, 
зокрема налагодити систему надання пільгових кредитів, 
спрямованих на створення інноваційних продуктів не лише для 
підприємств, що зареєстровані як інноваційні, а й для суб’єктів 
підприємницької діяльності, які провадять інноваційну діяльність 
не систематично. А також запровадити механізм пільгового 
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оподаткування з урахуванням повного звільнення від сплати ПДВ 
для сільськогосподарських підприємств, що систематично 
здійснюють інноваційну діяльність. 

Вирішення вище перелічених проблем, сприятиме 
значному зростанню інноваційної активності в нашій країні та 
модернізації виробничих ресурсів України, а також вирішенню 
наукової проблеми створення комплексної обліково-аналітичної 
системи, підпорядкованої цілям стратегічного, тактичного та 
оперативного управління інноваційним процесом сільсько-
господарського підприємства. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ЗВІТНОСТІ 
 

Фінансова звітність є основним джерелом інформації щодо 
фінансового стану підприємств, його фінансового та виробничого 
потенціалу, а також доцільності вкладення в нього інвестицій 
іншими суб’єктами господарювання. Тому на нашу думку 
покращення інформативності фінансової та інших видів звітності 
є одним із основних завдань вітчизняної бухгалтерської науки [1, 
с. 184]. 

Вивчення літературних джерел засвідчило, що різні автори 
по-різному підходять до визначення основи (базису) побудови 
бухгалтерського обліку і звітності. Так, А.В. Зонова висловила 
цікаву думку, що "бухгалтерський облік, включаючи звітність як 
його складову частину, базується на економічних законах, які 
об’єктивні і не повинні залежати від законотворчості тієї чи іншої 
країни" [2, с. 29]. Здавалося, що такий доказ достатньо логічний, 
послідовний і його слід покласти в основу побудови обліку. 

Разом з тим назване положення потребує уточнення, адже 
економічні закони мають тенденції до зміни, про що свідчать 
дослідження ряду провідних вчених, що досить детально 
узагальнив Г.Г. Кірейцев [3]. Загальні положення, що характерно 
для сучасного розвитку суспільства, засвідчують, що міняються 
базові підходи до вивчення виробничої діяльності суспільства в 
цілому і відповідно кожного конкретного підприємства.  

Одночасно слід підкреслити ще два важливих положення, а 
саме:  

а) законодавчі акти кожної конкретної країни теж 
знаходяться у постійному удосконаленні, а тому вони 
систематично змінюються, що вимагає і відповідного уточнення 
положень обліку;  
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б) спостерігаються істотні відмінності в організації 
виробничих процесів у окремих галузях національного 
господарства, наприклад сільського господарства, а також у 
діяльності підприємств різного типу ТОВ, АТ, ТНК і т.д., що теж 
вимагає деталізацій методики обліку. 

Названі відмінності характерні не тільки для економіки 
конкретної країни, так і всіх країн світу. Це потрібно враховувати 
при формуванні звітних даних.  

Це підтверджується відповідними інструктивними 
матеріалами на міжнародному та національному рівні, як 
наприклад стандартами з банківської, сільськогосподарської та 
будівельної діяльності і відповідними формами звітності. 

Подібні відмінності у формування облікових даних 
вимагають відображення їх у звітності. На нашу думку, це 
стосується з одного боку особливостями формування даних 
згідно вимог Кабінету міністрів України і послідуючого 
відображення специфіки складу показників діяльності 
підприємств певного типу, та необхідністю належного 
узгодження трактування окремих облікових положень у звітності 
підприємств різних галузей народного господарства [1, с. 185]. 

Все це може істотно впливати на формування облікових 
даних та послідуюче їх відображення у річному звіті та у складі 
кожної форми фінансової звітності. 

Потреба введення окремих показників у підприємствах 
різних організаційних форм викликана особливостями побудови 
МСФО та П(С)БО. Перш за все слід вияснити, для якого типу 
підприємств вони необхідні. На нашу думку, міжнародні 
стандарти розроблялися для тих підприємств, акції яких 
продаються на фондових ринках світу. Під них підводилися 
національні стандарти, але це не означає, що всі підприємства 
певної країни мають користуватися цими положеннями і тому 
слід вияснити, чи доцільно, щоб склад звітних форм був єдиний 
для всіх типів підприємств, наприклад, для акціонерних 
товариств та приватних підприємств. 

Порівняння складу форм звітності засвідчує, що ряд форм 
мають унікальне значення і тому їх потрібно рекомендувати 
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застосовувати лише для окремих типів підприємств. Так, розділ 
ІV "Розрахунок показників прибутковості акцій", що входить до 
форми 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), 
мають складати акціонерні товариства. Так як у складі 
сільськогосподарських підприємств їх або дуже мало, або немає 
зовсім, тому доцільно відмовитися від подання цієї форми і вона 
має бути виведена із переліку звітних форм.  

На нашу думку, цю форму мають заповнювати лише ті 
підприємства чи об’єднання, які мають сповіщати акціонерам про 
розмір подібних платежів.  

Для належної побудови фінансової звітності вважаємо за 
доцільне виключити з її складу ті форми, які характеризують 
діяльність окремих типів підприємств, зокрема виключити із 
складу форми Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід)  розділ ІV "Розрахунок показників прибутковості акцій", і 
включити його до складу приміток.  

Поряд з цим вимагають належного відображення у обліку і 
звітності окремі об’єкти, які стосуються діяльності підприємств 
окремих галузей. Серед показників, які потребують належного 
вивчення і послідуючого узагальнення з метою задоволення 
потреб всіх користувачів звітності, вирішальне значення має 
наявність земельних ресурсів.  

В аграрній сфері вони мають вирішальне значення і тому 
належне інформаційне забезпечення щодо їх наявності і 
використання набуває особливого значення. В процесі 
дослідження було встановлено, що формування облікової 
інформації не знаходить належного нормативного забезпечення, 
що може негативно впливати на використання земельних 
ресурсів та побудову взаємовідносин із їх власниками. 

На нашу думку, належне вирішення питань щодо 
земельних ділянок потребує розгляду кількох істотних моментів, 
а саме формування інформації щодо власників земельних 
ділянок, їх оцінки, а також порядку відображення у звітності 
даних про наявність земель у власності та користуванні. 

Питання про належне оформлення прав власності на землі 
сільськогосподарського призначення після реформування 
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підприємств у аграрній сфері було піднято на нараді керівників 
районних і селищних рад, що відбулася у м. Києві у вересні 2009 
року. Це до певної міри дозволяє спростити процес 
документального оформлення прав власності на земельні 
ділянки, однак не отримали належного вирішення питання обліку 
земельних ділянок, їх оцінки та формування звітної інформації. 

Після отримання власниками прав на них виникає нове 
питання, як взяти їх на облік. Складність проблеми проявляється 
в тому, що частина земель закріплена у власності сільських 
(селищних) рад та сільськогосподарських підприємств, яким 
ділянки передали у пайову власність, значна їхня частина 
передана у оренду, а певні ділянки не використовуються.  

Методика формування даних про наявність земель, 
закріплених за селищними радами, знаходиться у компетенції 
бюджетного обліку, що до певної міри ускладнює процес 
регулювання методичних положень з обліку цього виду активів, а 
відсутність їх вартісної оцінки у всіх інших випадках не дозволяє 
відобразити земельні ділянки у балансі підприємств, тому 
вважаємо, що вони мають фіксуватися у оперативно-технічному 
обліку.  

В ньому мають бути зафіксовані дані про площу ділянок, 
що перебувають у користуванні окремих власників з метою 
організації розрахунків з окремими особами, тобто облік земель у 
кооперативах має вестися з деталізацією за площами, які входять 
до складу пайового фонду та взяті в оренду, у всіх інших 
підприємствах – власні (належать власнику) та взяті в оренду, а 
селищних радах – власні, взяті та передані в оренду. Крім того, у 
всіх користувачів і власників земельні ділянки мають 
деталізуватися за їх видами (рілля, пасовища, чагарники, ліси, 
озера і ставки тощо) [1, с. 187]. 

Відповідно до цього у звітності має відображатися площі 
угідь із наведеною деталізацією, угіддя, що перебувають у 
підпорядкуванні селищних рад та у власників. Таким чином, 
звітність про наявність угідь у підпорядкуванні сільських 
(селищних) рад має подаватися у вигляді (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Звіт 

про наявність земельних угідь на кінець 201_ року 
Показники Площа, га 

всього зданого в оренду 
Землі у підпорядкуванні   
У т.ч. - рілля   
- пасовища    
- багаторічні насадження    
Озера і ставки   
- з них передано в оренду   
- крім того у власності кооперативів   

  
На нашу думку для покращення інформативності системи 

звітності взагалі, та окремих її форм зокрема, слід 
притримуватись наступних міркувань: 

1) із складу фінансової звітності слід вилучити і перенести 
до складу приміток ті форми, та складові окремих форм 
фінансової звітності, які стосуються діяльності окремих типів 
підприємств, зокрема розділ ІV Звіту про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) – «Розрахунок показників 
прибутковості акцій». 

2) для налагодження обліку сільськогосподарських земель 
необхідно системно перебудувати звітні форми, виділивши у них 
ті масиви, які закріплені за конкретним господарством, взяті в 
оренду та передані в оренду в розрізі видів.  
Список використаних джерел: 
1. Дудкевич О.В. Шляхи посилення інформативності системи 

фінансової звітності / О.В. Дудкевич, Б.С. Гузар // Зб. наук. праць 
ЧДТУ / гол. ред. Ю.Г. Лега. - Черкаси: ЧДТУ, 2012. - Вип. 30. - Ч.2. - 
С. 184-188. 

2. Зонова А.В. Плюсы и проблемы применения мировых стандартов 
отчетности / А.В. Зонова // Международный бухгалтерский учет. - 
2006. - № 8. - С. 22-25. 

3. Кірейцев Г.Г. Методологічні засади формування та розвитку 
національної системи бухгалтерського обліку в Україні / 
Г.Г. Кірейцев // Вісник Житомирського державного технологічного 
університету. - 2003. - № 2(24). – С. 103-108. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ДЕРЖАВНОЇ 

ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
 

Фермерські господарства, які є невід’ємною частиною 
аграрної економіки та входять до складу сільськогосподарських 
підприємств особливо піддаються впливу негативних 
екологічних та економічних факторів через підвищену 
вразливість до змін макро-, та мікро середовища. Саме тому, вони 
потребують вагомої державної підтримки. Однак, неможливість 
розмежування доходів, які підприємство отримує в результаті 
своєї діяльності та тих, які отримуються від використання коштів 
підтримки перешкоджає здійсненню об’єктивної оцінки участі 
держави у функціонуванні підприємств та проведенню аудиту 
ефективності. 

Особливої уваги потребує перегляд визнання використаних 
коштів державної підтримки як доходів. Так, п. 23.30 МСФЗ для 
МСП визначено, що підприємство має розкривати суму кожної 
суттєвої категорії доходу, визнаного протягом певного періоду, 
включаючи дохід, отриманий від державних грантів. Вважаємо за 
доцільне відобразити схему руху коштів державної підтримки на 
рахунках обліку та узагальнення інформації щодо державної 
підтримки у звітності (рис. 1). 

За П(С)БО 15 «Дохід», дохід визнається під час збільшення 
активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання 
власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути 
достовірно визначена. Цільове фінансування не визнається 
доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде 
отримане та підприємство виконає умови щодо такого 
фінансування. Тобто, господарство може відобразити кошти 
державної підтримки у складі доходу тільки після фактичного 
отримання та використання їх за цільовим призначенням та 
виконанням умов бюджетних програм. 
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1а – надійшли на рахунок капітальні 
трансферти; 
1б – трансферти визнано доходом 
майбутніх періодів; 
1в – кошти віднесено на доходи від 
безоплатно одержаних активів в частині 
нарахованої амортизації. 

2а – надійшли на рахунок поточні 
трансферти; 
2б – трансферти визнано у складі 
доходів від безоплатно одержаних 
оборотних активів або інших доходів 
від операційної діяльності. 

3а – надійшла довгострокова бюджетна позика на поточний рахунок; 
3б – погашено частину довгострокової бюджетної позики. 

 
Рис. 1. Схема руху інформації щодо надходження та 

використання коштів державної підтримки на рахунках 
бухгалтерського обліку та звітності 

 
Аналіз стану відображення державної підтримки як доходу 

дозволив виявити, що бюджетні кошти, які після використання у 
виробництві визнаються доходами, відображаються на різних 
субрахунках. Це, в свою чергу, не дає можливості дати адекватну 
оцінку одержаним доходам завдяки отриманню державної 
підтримки. 
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Рис. 2. Структура запропонованого рахунку 77 «Доходи від отриманої державної підтримки» у 

фермерських господарствах 
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1а – надійшли на спецрахунок поточні 
трансферти; 
1б – трансферти визнано у складі 
доходів від державних вкладень 
поточного характеру 

2а – надійшли на спецрахунок капітальні 
трансферти; 
2б – трансферти визнано доходом майбутніх 
періодів; 
2в – кошти віднесено на доходи від державних 
капітальних вкладень. 

3а – надійшли на спецрахунок кредитні 
субсидій; 
3б –кредитні субсидії визнано доходом 
від використання кредитних субсидій. 

4а – надійшли на спецрахунок бюджетні 
страхові субсидії; 
4б – кошти страхових субсидій віднесено до 
доходів від використання бюджетних 
страхових субсидій. 

Рис. 3. Схема руху інформації щодо надходження та використання 
коштів короткострокової державної підтримки на рахунках 

бухгалтерського обліку та звітності 
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Варто зазначити, що існує плутанина щодо отримання 
доходів від використання підтримки за видами діяльності, які не 
відповідають понесеним витратам. З метою дотримання 
принципу відповідності доходів та витрат в обліку, отримавши 
компенсацію витрат, пов’язаних з надзвичайними подіями, і 
доходи варто визнавати як надзвичайні. Однак, при таких умовах, 
стає неможливим виокремлення надзвичайних доходів, 
отриманих як бюджетна страхова компенсація від інших 
надзвичайних доходів. Тому, вважаємо за доцільне відкрити в 
Плані рахунків та у спрощеному Плані рахунків обов’язковий для 
всіх рахунок 77 «Доходи від державної підтримки», на якому 
обліковувались би доходи від використання коштів підтримки за 
різними видами діяльності (рис. 2). 

Узагальнення інформації на запропонованому рахунку 
дозволить здійснювати аналітичну оцінку отримання 
господарствами доходів з використанням коштів підтримки та без 
неї, а також впливу на фінансові результати (рис. 3). 

Отже, запропонований порядок акумулювання коштів на 
рахунку 77 «Доходи від використання коштів підтримки», дасть 
можливість формувати повну інформацію в частині державної 
підтримки у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід), а також дозволить розрахувати показники рентабельності 
з врахуванням підтримки та без неї при аудиті ефективності.  
 
УДК 657.221:657.6 

В.І. ІЩЕНКО, аспірант, 
ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ 

 
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ 
НЕСПІВСТАВНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 
 

Фінансова звітність є джерело інформатизації учасників 
економічних відносин, що характеризує фінансовий стан та 
результати господарської діяльності підприємства, та виступає 
основою їх взаємодії. Однією з якісних характеристик фінансової 
звітності виступає надання можливості користувачам 
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порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди та 
фінансові звіти різних підприємств. Саме у вирішені останнього 
питання постає проблема причиною якої є індивідуальна облікова 
політика. Тобто різні принципи, методи та процедури, покладені 
в основу формування фінансової звітності, обрані підприємство 
самостійно з переліку альтернатив, порушують питання 
неможливості зіставити показники підприємств з подальшим 
використанням отриманої інформації в цілях побудови 
взаємовідносин суб’єктів економіки. Проблема неспівставності 
показників бухгалтерської звітності порушувалась у працях таких 
науковців, як П.Є. Житний, В.Б. Моссаковський, В.М. Жук, 
В.М. Пархоменко та ін., проте питання потребують додаткових 
досліджень. 

Досліджуючи даний напрямок у роботах науковців 
можливо сформулювати наступне: прийняття підприємствами 
індивідуальної облікової політики у багатьох розділах 
бухгалтерського обліку ускладнює задачу співставності 
фінансових звітів зовнішніми користувачами. Проте 
спостерігається різниця у поглядах щодо вирішення даного 
питання. Так науковець П.Є.Житний дотримується точки зору за 
якою «досягти співставності можливо виконанням вимог П(С)БО 
разом з розкриттям облікової політики підприємства за всіма 
розділами бухгалтерського обліку» [1]. Згідно тверджень 
В.Б. Моссаковського «належне формування даних фінансової 
звітності може досягатися лише при застосуванні єдиної 
облікової політики в цілому по національному господарству 
України» [3]. Принцип формування облікової політики на єдиних 
засадах знайшов відображення і у дослідженнях В.М. Жука, він 
пропонує застосовувати даний принцип в цілому по сегменту 
аграрної галузі.  

Фінансова звітність повинна надавати можливість 
користувачам порівнювати (п. 4 розділу 3 НП(С)БО 1): фінансові 
звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти різних 
підприємств. Метою порівняння фінансових звітів підприємства 
за різні періоди є виявлення тенденцій у зміні фінансового стану 
та оцінка результатів його господарської діяльності. Необхідність 
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у зіставлені фінансових звіти різних підприємств користувачами 
виникає з метою порівняння їх фінансового становища. За 
результатами такого порівняння приймаються рішення про 
потенційні об’єкти інвестування, а також напрями розвитку 
економічних взаємовідносин між підприємствами, які могли б 
стати потенційними діловими партнерами.  

Наведення відповідної інформації попереднього періоду та 
використання Методичних рекомендацій з перевірки 
порівнянності показників фінансової звітності дають можливість 
порівнювати числові дані показників усіх форм фінансової 
звітності. Проте, визначити переваги та недоліки одного 
підприємства перед іншим неможливо без знання індивідуальної 
облікової політики. Розкриття останньої забезпечує можливість 
інтерпретації даних фінансової звітності її користувачами. 
Обрана підприємством облікова політика розкривається шляхом 
переліку принципів оцінки статей звітності та методів обліку 
окремих статей (п. 6 розділу 4 НП(С)БО 1), за якими 
законодавством передбачені альтернативні варіанти у формі 
опису або шляхом прикладання до звітності копії розпорядчого 
документу у складі Приміток до річної фінансової звітності 
(Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства). 
Також розкриттю підлягає: зміна облікової політики (п. 5, 6 
розділу 3 НП(С)БО 1), зміни в облікових оцінках (п. 21 П(С)БО 
6), події, після дати балансу (п. 23 П(С)БО 6). Розкриття 
інформації про облікову політику і її зміни є передумовою зі 
ставності. (п. 5 розділу 3 НП(С)БО 1), яке разом з дотриманням 
принципу послідовності облікової політики підприємства, що 
передбачає постійне (із року в рік) застосування прийнятої 
стабільної облікової політики (Методичні рекомендації щодо 
облікової політики підприємства), повинно сприяти підвищенню 
рівня співставності інформації за суттю та у часі. Проте на 
практиці спостерігається невиконання зазначених положень з 
розкриття облікової політики, можливими причинами такої 
ситуації можуть виступати як відсутність встановлених типових 
форм, як щодо інших об’єктів, що відображаються у примітках; 
так і можливе не усвідомлення значення такого розкриття для 



 254

забезпечення якості фінансової звітності. Це в свою чергу ще 
більше ускладнює процес співставлення звітної інформаціями 
інвесторами, контрагентами та ін. 

Наступною пропозицією, щодо усунення даної проблеми, 
виступала думка щодо застосування єдиної облікової політики в 
цілому по національному господарству. В даному випадку, метою 
єдиної облікової політики є необхідність забезпечення 
співставності для цілей органів статистики, інформація якої 
використовується для проведення державної політики. Проте, як 
зазначає В.Б. Моссаковський, застосування індивідуальної 
облікової політики окремим підприємством через незіставність 
даних ставить під сумнів доцільність статистичних досліджень 
даних звітності, що призводить до необхідності застосування 
вибіркового спостереження [3], вивчення органами статисти 
практики ведення обліку підприємства та формування даних 
звітності. Однак ці органи не можуть привести всю звітність у 
відповідність до єдиної методики обліку [4]. Дослідження та 
дискусії багатьох науковців присвячені питанню побудову єдиної 
методології обліку, узагальнивши їх результати можливо зробити 
висновки, що визначають його як державна політика стосовно 
бухгалтерського обліку, яка, згідно законодавтва, передбачає 
регулювання бухгалтерського обліку.  

Проте питання зі ставності звітності на макрорівні 
залишається актуальним оскільки порівняні звітні дані в 
подальшому використовуються при підготовці та прийнятті 
рішень направлених на забезпечення ефективного розвитку 
народного господарства загалом та галузі зокрема. Галузеві 
міністерства потребують інформацію щодо 
конкурентоспроможності своєї галузі: показники собівартості 
продукції, робіт послуг, рівень капіталовкладень та оновлення 
технологічної складової виробництва тощо. При цьому 
враховуються особливості кожної галузі які суттєво впливають на 
дільність підприємств та їх результати. Саме врахування 
галузевих особливостей при ведені бухгалтерського обліку та 
формуванні звітності підприємством і виступає однією з 
основних причин обрання різними підприємствами різних 
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принципів і методів обліку. Національні нормативи передбачають 
альтернативи в обліку саме для врахування таких особливостей, 
проте підприємтва не завжди обгрунтовано обирають методи 
відповідно до умов дільності. Формування облікової політики на 
єдиній методологіній основі в межах галузі може стати 
оптимальним способом врішення питання співставності звітної 
інформації, для використання її в подальшому для ефективного 
розвитку галузі, а від неї народного господарства вцілому. 

Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок, що 
сучасний рівень регулювання порядку розкриття облікової 
політики не забезпечує належний рівень правильної інтерпретації 
показників звітності користувачами та можливість здійснення 
більш точного порівняння, для виявлення тенденцій змін 
діяльності одного підприємства та порівняння ефективності 
декількох підприємств. Проте, щодо останнього, залишається 
питання якості такого порівняння оскільки основа інформації, що 
розкривається, принципи та методи ведення та складання 
звітності, різна на кожному підприємстві і порівняння її сутності 
дуже трудомістка робота. Вважаємо доцільним, на наступному 
етапі провести дослідження перспективи формування облікової 
політики на єдиних методологічних засадах по галузі, як способу 
співтавлення показників з мето ефективного управління галузю 
та підвищення якості та співставності фінансової звітності в 
інтересах користувачів на мікрорівні. 
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ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У 
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ 

 
Внаслідок реформування аграрного сектору економіки 

утворені і діють підприємства різних організаційно-правових 
форм. Поряд з цим у процесі сільськогосподарського 
виробництва здійснюють господарську діяльність і фізичні особи 
- підприємці (далі – ФОП), які знаходяться  на загальній системі 
оподаткування.  

Значна частина ФОП придбали трактори, зернозбиральні 
комбайни та іншу сільськогосподарську техніку з навісними 
агрегатами і, для підтримки техніки в робочому стані,  
проводяться поточні ремонти. 

П(С)БО 7 визначає амортизацію – як систематичний 
розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються, 
протягом строку їх корисного використання (експлуатації).  

У Податковому кодексі України визначення термінів 
«амортизація» та «вартість активів, яка амортизується» схожі з 
формулюваннями П(С)БО 7. 

Згідно з п. 144.1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) 
амортизації підлягають:  

– витрати на придбання основних засобів, нематеріальних 
активів та довгострокових біологічних активів для використання 
в господарській діяльності;  
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– витрати на самостійне виготовлення основних засобів, 
вирощування довгострокових біологічних активів для 
використання в господарській діяльності, в тому числі витрати на 
оплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на 
виготовленні таких основних засобів;  

– витрати на проведення ремонту, реконструкції, 
модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що 
перевищують 10 % сукупної балансової вартості всіх груп 
основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного 
року;  

– витрати на капітальне поліпшення землі, не пов'язане з 
будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне 
капітальне поліпшення землі;  

– капітальні інвестиції, отримані платником податку з 
бюджету, у вигляді цільового фінансування на придбання об'єкта 
інвестування (основного засобу, нематеріального активу) за 
умови визнання доходів пропорційно сумі нарахованої 
амортизації по такому об'єкту відповідно до положень пп. 137.2.1 
ПКУ;  

– сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної 
відповідно до п. 146.21 ПКУ. 

В свою чергу місцеві органи Міністерства доходів і зборів 
України вважають, що згідно ст. 52 Податкового кодексу України 
фізичні особи-підприємці, які знаходяться на загальній системі 
оподаткування, не мають права включати до складу витрат 
витрати, які пов’язані із використанням транспортного засобу та 
у них відсутні законні підстави для віднесення до складу витрат 
вартості амортизаційних відрахувань та поліпшення основних 
фондів. 

В той же час п. 177.2 ст. 177 ПКУ визначено, що об’єктом 
оподаткування фізичних осіб-підприємців є чистий 
оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним 
оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій 
формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними 
з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця. 
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Поряд з цим, відповідно до п. 177.4 ст. 177 ПКУ до 
переліку витрат фізичних осіб-підприємців, безпосередньо 
пов’язаних з отриманням доходів, належать документально 
підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної 
діяльності згідно з розділом III ПКУ («Податок на прибуток 
підприємств»). 

Норма п. 177.4 ст. 177 ПКУ є відправною нормою, яка 
вказує на те, що витрати суб’єкта господарювання, який не є 
платником податку на прибуток, але надає звітність про доходи 
від заняття підприємницької діяльністю, формуються у тому ж 
порядку як у платників податку на прибуток. 

Згідно з пп. 139.1.5 п. 139.1 ст. 139 розділу III ПКУ не 
включаються до складу витрат витрати на придбання, 
виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше 
поліпшення основних засобів та витрати, пов’язані з видобутком 
корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) 
нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно зі 
статтями 144 — 148 цього Кодексу, з урахуванням пп. 146.11 і 
146.12 ст. 146 та п. 148.5 ст. 148 ПКУ. 

Поряд з цим, згідно з п. 138.1 ст. 138 ПКУ витрати, що 
враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, 
складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються 
згідно з пп. 138.4, 138.6 - 138.9, пп. 138.10.2 - 138.10.4 пп. 138.10, 
138.11 цієї статті. 

Відповідно до абз. «в» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 ПКУ до 
складу інших витрат включаються адміністративні витрати, 
спрямовані на обслуговування та управління підприємством, 
зокрема, це витрати на витрати на утримання основних засобів, 
до яких відноситься і амортизація. 

Із наведених вище норм можна зробити цілком логічний 
висновок, що до складу витрат не включаються витрати на 
придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, 
модернізацію та інше поліпшення основних засобів. Разом з тим, 
ці витрати підлягають амортизації у порядку, визначному ст. 144 
– 146 ПКУ та включаються до витрат у вигляді амортизаційних 
відрахувань. Витрати на технічне обслуговування також 
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відповідно до пп. 138.10.2. п. 138.10. ст. 138 ПКУ відносяться до 
інших витрат. Зокрема, це витрати на ремонт техніки. 

Згідно з п. 138.2 ст. 138 ПКУ всі витрати на технічне 
обслуговування повинні бути підтверджені первинними 
документами, що підтверджують здійснення платником податку 
витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено 
правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, 
установлених розділом II ПК України. 

Згідно з пп. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 ПКУ платник податків має 
право обирати самостійно метод ведення обліку доходів і витрат. 
Частиною 3 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» встановлено, що суб’єкти 
підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства і 
надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, 
ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у 
порядку, встановленому законодавством про спрощену систему 
обліку і звітності. 

Виходячи із норм діючого законодавства можна дійти до  
наступних висновків, що Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» надає фізичній особі - 
підприємцю право вести спрощений облік доходів і витрат, при 
цьому не позбавляє його права вести бухгалтерський облік витрат 
основних фондів, що підлягають амортизації та витрат на 
утримання основних засобів, придбання паливно-мастильних 
матеріалів. 
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ОБЛІК ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА 
ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

 
Система обліку в сільському господарстві оперує 

сучасними поняттями і елементами пов'язані із специфікою 
ринкової економіки. Зокрема окрім операційної (основний) 
діяльності, яка включає виробництво продукції, проведення робіт 
і надання послуг, передбачених статутом діяльності 
підприємства, здійснюється і фінансова діяльність.  

Формування фінансової діяльності в економічному аспекті 
розкрито М.Я. Дем’яненком, П.А. Лайком, С.В. Мочерним, 
П.Т. Саблуком, П.А. Стецюком, В.М. Опаріним, Л.Д. Тулушем та 
іншими. Проте мало досліджені проблеми їх категоріального 
апарату та системи показників для інформаційного відображення. 
Проте, методика організації обліку залишається досліджена 
недостатньо. 

В сучасному уявленні фінансова діяльність підприємства є 
системою форм і методів, які використовуються для фінансового 
забезпечення функціонування підприємств і досягнення ними 
поставленої мети, що  приводить до змін розміру і складу 
власного і позикового капіталу підприємства.  

Закономірно, що всі об'єкти, що витікають з цих визначень, 
повинні знайти відображення в обліку. Метою діяльності будь-
якого суб'єкта господарювання є отримання і максимізація 
прибутку. Фінансовий результат діяльності підприємства 
формують його доходи і витрати. Для оцінки якості інформації  
щодо обліку фінансових вкладень необхідно у методиці 
необхідно врахувати: джерела отримання інформації і мету, для 
якої вона створена; методику утворення інформації; базу, на якій 
створена інформація; об’єкт, для якого створена інформація; коло 
витрат, які враховані в вартісній інформації; ціни, на який період 
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створена економічна інформація; актуальність інформації на 
період; рівень витрат, доходів і прибутку; рівень врахування 
ризику в розрахунках техніко-економічних показників. 

Важливим є те, що існує і традиційний  для вітчизняної 
економіки підхід, який передбачає, що  це система використання 
різних форм і методів для фінансового забезпечення 
функціонування підприємств. Тому загалом, фінансова діяльність 
підприємства включає: економічне планування, кредитно-
фінансові відносини, систему обліку і звітності. Для системи 
обліку і звітності фінансової діяльності характерне здійснення 
організації і координації: ведення бухгалтерського і податкового 
обліку; підготовка фінансової і виробничої звітності; формування 
звітних показників сільськогосподарського підприємства, його 
галузей і структурних підрозділів. 

У таких умовах, організація обліку фінансової діяльності 
сільськогосподарських підприємств в сукупності припускає певні 
форми і методи. При цьому необхідне вирішення наступних 
завдань: обґрунтування вибору методичного супроводу оцінки 
фінансової  діяльності і її результатів. Важливо, що формування 
принципів, складу, визначення понять  фінансової діяльності, 
відбувається двояко – з наслідуванням відображених в 
міжнародних стандартах фінансової звітності та розвитком 
вітчизняних традицій. 

До операцій фінансової діяльності належать:  
1) надходження грошових коштів у результаті фінансової 

діяльності – грошових коштів від розміщення акцій, у результаті 
утворення боргових зобов’язань, інші надходження пов’язані з 
фінансовою діяльністю – дивіденди, проценти, орендна плата;  

2) списання витрат і коштів в результаті фінансової 
діяльності – погашення позик, сплата дивідендів, інші 
платежі [7].  

Питання стосовно фінансових доходів та фінансових витрат 
законодавчо регулюються перш за все Законом України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 
Положеннями бухгалтерського обліку, безпосередньо П(С)БО 15 
"Дохід", П(С)БО 16 "Витрати", П(С)БО 31 "Фінансові витрати" 
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[4, 5, 6], та іншими нормативно-правовими та підзаконними 
актами.  

Згідно методичних рекомендації щодо заповнення форм 
фінансової звітності [8] зміст статей звіту про рух грошових 
коштів, а саме руху грошових коштів у результаті фінансової 
діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за 
розділом «Власний капітал» та статтях, пов’язаних з фінансовою 
діяльністю, у розділах балансу: «Забезпечення наступних витрат і 
платежів», «Довгострокові зобов’язання» і «Поточні 
зобов’язання». 

З веденням в дію Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової 
звітності" у звіті про рух грошових коштів наводяться дані про 
рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При 
складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової 
звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про 
рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із 
застосуванням відповідної форми звіту [3]. 

Для обліку надходжень передбачено  рахунки доходів, 
отриманих від здійснення фінансових операцій - доходи від 
участі в капіталі та інші фінансові доходи, які відображаються 
відповідно на однойменних рахунках плану рахунків - 72 
«Доходи від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи». 
Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" призначено для 
узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені 
в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких 
ведеться за методом участі в капіталі. Має субрахунки: 721 
"Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства", 722 "Дохід від 
спільної діяльності", 723 "Дохід від інвестицій в дочірні 
підприємства". За кредитом рахунку відображається збільшення 
(одержання) доходу, за дебетом - списання в порядку закриття на 
рахунок 79 "Фінансові результати". 

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" призначено для обліку 
доходів, які виникають у ході фінансової діяльності 
підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від 
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фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід 
від участі в капіталі". Має такі субрахунки: 731 "Дивіденди 
одержані", 732 "Відсотки одержані", 733 "Інші доходи від 
фінансових операцій". За кредитом рахунку відображається 
визнана сума доходу, за дебетом - списання кредитового обороту 
на рахунок 79 "Фінансові результати". Аналітичний облік доходів 
від участі в капіталі та фінансових доходів ведеться за об'єктами 
інвестування.  

Для обліку витрат призначено рахунок 95 "Фінансові 
витрати". На цьому рахунку ведеться облік витрат на проценти та 
інших витрат підприємства, пов'язаних із запозиченнями. Має 
такі субрахунки: 951 "Відсотки за кредит", 952 "Інші фінансові 
витрати". За дебетом рахунку відображається сума визнаних 
витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові 
результати", а також на рахунки обліку витрат з придбання, 
будівництва, створення, виготовлення, виробництва, 
вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у 
якому він придатний для використання із запланованою метою 
або продажу, відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати".  

Під фінансовими витратами розуміють витрати 
підприємства, пов'язані із запозиченнями. Регулюються 
П(С)БО 31 "Фінансові витрати" [6], МСБО 23 "Витрати на 
позики". На сьогодні існують базовий та альтернативний метод 
обліку фінансових витрат. За базовим методом фінансові витрати 
у повному обсязі списуються на витрати звітного періоду, в 
якому вони виникли. Альтернативний метод передбачає 
капіталізацію фінансових витрат, тобто включення останніх до 
собівартості кваліфікаційного активу. Кваліфікаційний актив – 
актив, який потребує суттєвого часу для створення. 

Встановлено, що організація бухгалтерського обліку в 
сільськогосподарських підприємствах не відповідає сучасним 
вимогам. Це пов’язано, насамперед, з недосконалою організацією 
та технологією збору і обробки інформації. Інформацію про 
рівень витрат отримують із значним запізненням і в 
узагальненому вигляді, що знижує оперативність обліку та 
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ускладнює пошук резервів господарювання. Тому необхідно 
удосконалити бухгалтерську документацію, внести зміни до 
регістрів обліку.  

На багатьох підприємствах не приділяється належна увага 
формуванню та розкриттю облікової політики щодо формування 
фінансових витрат, що негативно впливає на ведення 
бухгалтерського обліку та функціонування підприємства в 
умовах ринку. Проведені дослідження показали, що основними 
проблемами в обліку фінансових витрат є: об’єднання та злиття в 
обліку витрат, що здійснюються на різних рівнях управління 
виробництвом; порядок визнання витрат, їх оцінка.  

Таким чином, попри те, що фінансова діяльність не типова 
для аграрних підприємств, методика її обліку та відображення у 
фінансовій звітності має формуватися, як на вимоги 
законодавства так і на управління фінансовими ресурсами.  
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В 
КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ 

ТОВАРИСТВ 
 

Поняття «капітал» поширене як в економічній теорії, так і 
в економічній практиці, від його правильного розуміння і 
досконалості методики бухгалтерського обліку значною мірою 
залежить наукова оцінка сучасних напрямів соціально-
економічних процесів в Україні. 

Власний капітал аграрного підприємства, з його 
складовими (земельний, інтелектуальний, фінансовий капітал) 
викликає інтерес інвесторів, є об’єктом бухгалтерського обліку та 
фінансової та статистичної звітності. Питанням організації і 
методики обліку власного капіталу присвячені роботи 
І.А. Бланка, М.В. Батуриної, В.Д. Новодворського, В.Ф. Палія, 
В.В. Палія, Я.В. Соколова, В.В. Сопко, Ф.Ф. Бутинця та інших 
вчених.  

Не зменшуючи значущості вже проведених досліджень, 
відзначимо наявні сьогодні проблемні моменти в даному 
напрямку. Зокрема, в сучасній економічній літературі 
неоднозначні і недостатньо аргументовані підходи до визначення 
суті та складу власного капіталу, до систематизації й вибору 
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показників, що його характеризують. Крім того, актуальними є 
питання вивчення порядку відображення власного капіталу у 
фінансовій звітності господарюючих суб'єктів в руслі останніх 
змін звітних форм. Дослідження вказаних питань має як 
теоретичну, так і практичну значущість, що зумовлює 
необхідність наукових пошуків в даному напрямку. 

Передусім зазначимо, що бухгалтерський облік власного 
капіталу вимагає особливої уваги, оскільки ця ділянка облікової 
роботи найбільш схильна до змін. Особлива складність при 
цьому пов’язана із численними змінами законодавства щодо 
особливостей обліку статутного капіталу підприємств різних 
форм власності. Задекларовані в ст. 52 Закону України «Про 
господарські  товариства» вимоги про те, що учасники 
зобов'язані повністю внести свій вклад не пізніше за рік після 
реєстрації товариства, передбачали тільки відповідальність 
засновника перед суспільством у розмірі 10 % річних 
недовнесеної суми за час прострочення [1]. Проте не 
передбачений механізм дій контролюючих органів щодо 
засновника або акціонерного товариства за ведення господарської 
діяльності при неповному внесенні усієї суми статутного 
капіталу у встановлені терміни. В результаті багато акціонерних 
товариств спокійно працювали, не порушуючи законодавство: до 
моменту реєстрації засновники внесли 50 відсотків вкладів, 
вказаних в засновницьких документах, а інші суми були 
враховані як заборгованість таких засновників. І це лише одна з 
численних недоробок законодавства. 

Також сьогодні існує ряд проблем, безпосередньо 
пов'язаних з бухгалтерським обліком операцій формування 
власного капіталу. Так, одним з основних документів, що 
регулюють діяльність господарських суспільств, є Цивільний 
Кодекс України. Особлива увага в Кодексі приділена проблемам 
формування статутного капіталу акціонерного товариства, а 
також обумовлено право товариства на існування, якщо його 
діяльність впродовж тривалого часу є збитковою. Так, в ч. 4 
ст. 144 Кодексу передбачено, що якщо після закінчення другого 
або кожного наступного фінансового року вартість чистих 
активів товариства виявиться меншою статутного капіталу, то 
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воно зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного 
капіталу і зареєструвати відповідні зміни в статуті [2]. Вказана 
вимога цілком коректна, адже в даному випадку у підприємства 
немає майна, щоб гарантувати дотримання інтересів кредиторів 
навіть в мінімальному об'ємі, тобто в об'ємі статутного капіталу. 
Усі ці моменти повинні бути вчасно задокументовані та 
правильно відображенні в бухгалтерському обліку, методика 
здійснення якого сьогодні потребує вдосконалення.  

Невирішеним залишається питання суті й методики 
розрахунку величини чистих активів підприємства. Згідно 
П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств», чисті активи - це активи 
підприємства за вирахуванням його зобов'язань [3]. Іншими 
словами, величина чистих активів відповідає поняттю «Власний 
капітал», приведеному в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності»: власний капітал є частиною в активах 
підприємства, що залишається після вирахування його 
зобов'язань [4]. Таким чином, вимога Цивільного Кодексу 
України з точки зору бухгалтерського обліку означає, що в 
акціонерного товариства підсумок першого розділу пасиву 
балансу(рядок 380) не має бути менше величини статутного 
капіталу (рядок 300). Це цілком можливо лише за наявності сум 
по наступних статтях: 

- «Неоплачений капітал» (рядок 360). Дана стаття 
відображає величину заборгованості засновників по внесках до 
статутного капіталу (дебетове сальдо по рахунку 46); 

- «Вилучений капітал» (рядок 370). Стаття показує 
номінальну вартість викуплених (вилучених із обороту) в 
акціонерів акцій та суму викуплених в засновників частин 
(дебетове сальдо по рахунку 45); 

- «Непокритий збиток» (рядок 350) (дебетове сальдо по 
субрахунку 442).  

Таким чином, забезпечення ефективності бухгалтерського 
обліку власного капіталу в напрямку підвищення інформаційної 
цінності, повноти та доречності облікових даних можливе лише 
за умов вдосконаленні чинного законодавства України, а також 
при повному знанні бухгалтером усіх його особливостей для 
підприємств різних організаційно правових форм 
господарювання. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В 
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УКРАЇНИ 

 
Забезпечення стабільного розвитку сільськогосподарських 

підприємств України потребує значних інвестиційних ресурсів, 
розширення структури інвестиційних джерел та оптимізації 
напрямків їх вкладень. Сучасний стан розвитку економіки 
характеризується низькою активністю іноземних інвесторів у 
сільське господарство України, а також нестачею внутрішніх 
інвестиційних резервів. Тому потенційні інвестори як в середині 
України, так і за її межами зацікавлені у визначенні пріоритетних 
напрямів вкладання коштів на рівні регіонів, галузей, 
підприємств.  

Для визначення інвестиційної привабливості районів, 
галузей сільського господарства, підприємств, які займаються 
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виробництвом сільськогосподарської продукції розроблені 
методики, які базується на використанні нормативно-
рейтингового методу оцінки [1, 2]. При цьому використовуються 
показники еколого-економічного характеру (урожайність, питома 
вага культури в структурі посівних площ, показник 
продуктивності використання кліматичних умов тощо) та 
показники економічного характеру (рівень рентабельності, 
прибуток на 1 га посіву, витрати на 1 га тощо). Вважаємо, що 
такий підхід, коли при визначенні рівня інвестиційної 
привабливості галузі використовуються показники економічної 
ефективності виробництва продукції, одержаної, зазвичай, з 
використанням застарілих технологій є не в повній мірі 
об’єктивним. Адже інвестиції в галузь рослинництва 
залучаються, перш за все, для впровадження ресурсозберігаючих 
технологій вирощування сільськогосподарських культур, які 
дозволяють раціонально використовувати паливно-мастильні 
матеріали, мінеральні добрива і засоби захисту рослин, 
створюють умови для одержання високих та стабільних врожаїв, 
які не залежать від погодних умов. Тому, на нашу думку, при 
використанні нормативно-рейтингового методу оцінки 
інвестиційної привабливості виробництва продукції 
рослинництва доцільно використовувати не фактичні, а 
нормативні (перспективні) показники економічної ефективності 
виробництва цієї продукції, яка буде одержана з використанням 
технології, що буде впроваджена на підприємстві після залучення 
інвестицій. Такий підхід дозволяє більш об’єктивніше здійснити 
оцінку ефективності виробництва продукції, а також враховувати 
можливі ризики недоотримання врожаю, підвищення цін на 
ресурси та зниження цін на продукцію тощо.  

Використовуючи розроблені технологічні карти для 
типових підприємств з різними рівнями ресурсного забезпечення 
(низький, задовільний, достатній, високий) для встановлених зон 
(Степ, Лісостеп, Полісся), були проведені розрахунки з обсягів 
виробництва основних видів продукції рослинництва урожаю 
2015 р. в сільськогосподарських підприємствах України, 
визначена необхідна величина ресурсів та коштів для 
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вирощування культур за елементами витрат та спрогнозовані 
показники економічної ефективності виробництва цієї продукції 
(табл. 1) [3, 4, 5]. При розрахунках було зроблено припущення, 
що на ринках продукції рослинництва буде досягнута певна 
рівновага. 

Результати розрахунків свідчать про значний вплив 
природно-кліматичних умов та рівня інтенсивності на економічну 
ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських 
підприємствах України. При підвищенні рівня витрат на 1 га 
посіву культури, що зумовлений впровадженням прогресивних 
технологій, рівень рентабельності виробництва продукції 
рослинництва підвищується. 

Таблиця 1 
Прогнозний рівень рентабельності виробництва продукції 
рослинництва в сільськогосподарських підприємствах 

України на 2015 р. 

Культура 
Підприємства з різними рівнями ресурсного 

забезпечення 
низький задовільний достатній високий 

1 2 3 4 5 
Степ 

Пшениця озима 42,05 50,00 51,21 59,95 
Гречка 3,90 18,50 25,88 31,34 
Кукурудза на 
зерно 22,59 31,19 45,76 52,61 
Ячмінь озимий 4,85 17,92 20,26 26,70 
Ячмінь ярий 8,77 20,44 22,43 21,99 
Горох 8,25 11,13 14,51 19,96 
Овес 12,11 15,94 21,10 22,05 
Просо 0,07 3,20 8,74 15,95 
Соняшник 35,35 48,72 69,08 96,72 
Соя 36,73 55,85 78,05 87,50 
Ріпак озимий 32,54 39,71 46,73 52,83 
Ріпак ярий 2,78 20,86 29,85 36,18 
Цукрові буряки 34,84 40,29 40,15 34,85 
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Продовженння табл. 1 
1 2 3 4 5 

Лісостеп 
Пшениця озима 33,43 47,94 50,75 58,15 
Гречка 13,30 23,06 32,54 36,41 
Кукурудза на зерно 48,49 52,06 54,29 67,31 
Ячмінь озимий 20,44 23,18 23,23 27,86 
Ячмінь ярий 17,73 25,43 26,52 26,62 
Горох 14,20 14,40 16,53 22,61 
Овес 17,65 24,83 28,88 31,05 
Просо 3,98 5,48 13,90 13,87 
Соняшник 56,20 59,71 79,24 101,86 
Соя 36,20 43,60 55,69 67,71 
Ріпак озимий 23,48 46,07 49,39 56,42 
Ріпак ярий 15,87 31,85 38,10 41,70 
Цукрові буряки 39,70 41,97 45,18 46,15 

Полісся 
Пшениця озима 22,33 39,39 41,96 52,01 
Гречка 5,32 12,33 18,63 30,36 
Кукурудза на зерно 31,40 34,65 43,11 54,30 
Ячмінь озимий 11,22 15,46 13,96 19,47 
Ячмінь ярий 19,58 28,20 27,44 25,78 
Горох 5,08 9,33 12,09 18,89 
Овес 10,03 18,52 22,24 24,05 
Просо -0,88 -0,50 2,99 3,63 
Соняшник 40,51 52,68 63,83 81,39 
Соя 20,72 36,63 47,33 47,47 
Ріпак озимий 21,16 47,34 55,97 62,90 
Ріпак ярий 6,79 28,42 36,36 42,07 
Цукрові буряки 28,67 36,34 41,82 40,34 

 
Дані таблиці свідчать, що й на перспективу найбільш 

прибутковими будуть культури, що забезпечують виробництво 
експортно-орієнтованої продукції: соняшник, ріпак, соя, 
кукурудза, пшениця. Цукровий буряк, при одержанні сировини в 
межах достатньої для виробництва цукру для внутрішніх потреб 
країни, також може бути достатньо прибутковою культурою. 
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ОБЛІК ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ 
 

В сучасних умовах зростає роль бухгалтерського обліку в 
забезпеченні користувачів всіх рівнів управління інформацією 
про інвестиційні процеси, які відбуваються в 
сільськогосподарських підприємствах. Це зумовлено 
збільшенням капітальних інвестицій протягом останніх років в 
галузь та необхідністю посилення контролю за формуванням, 
оцінкою, використанням і відтворенням необоротних активів, а 
також у визначенні результатів від здійснених інвестицій. 

Проблеми обліку інвестицій в необоротні активи 
висвітлювали в своїх працях М. Бондар, А. Грінько, 
Л. Городянська, А. Гуменюк, М. Дем'яненко, В. Диба, В. Жук, 
З. Задорожний, Я. Крупка, В. Моссаковський, І. Павлюк та інші 
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вчені. При цьому, недостатньо уваги приділялося питанням 
вдосконалення обліку процесів інвестиційної діяльності в 
сільськогосподарських підприємствах. 

Діяльність підприємства передбачає формування, рух і 
споживання вартостей, тобто кругообіг капіталу. Для виробничих 
довгострокових активів це відбувається шляхом включення їх 
вартості у вигляді амортизаційних відрахувань у вартість 
продукції (робіт, послуг), виручка від реалізації якої, а також 
доходи від вибуття об'єктів мають забезпечувати отримання 
коштів у необхідних розмірах для їх відтворення.  

Основною ланкою інвестиційної діяльності є процеси 
придбання, створення, вирощування та поліпшення необоротних 
активів. Так, п. 4 П(С)БО 7 визначає капітальні інвестиції в 
необоротні матеріальні активи як витрати на будівництво, 
реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують 
первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання 
об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі 
необоротних матеріальних активів, призначених для заміни 
діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються 
підприємством [1]. Для обліку капітальних інвестицій Планом 
рахунків призначений рахунок 15 «Капітальні інвестиції». 

Згідно існуючої методики облік витрат на формування 
довгострокових біологічних активів має відмінності від інших 
необоротних активів. Так, багаторічні насадження протягом року 
оприбутковуються в сумі фактично здійснених витрат, а в кінці 
року досписуються інші суми (адміністративні та інші витрати); 
власно вирощені тварини при переведенні в основне стадо 
оцінюються за плановою собівартістю, яка в кінці року 
доводиться до рівня фактичних витрат. 

У зв'язку з вищесказаним, для обліку цих активів слід 
відкрити окремі субрахунки до рахунка 15, що дасть змогу 
розмежувати різні види та джерела капітальних інвестицій. Для 
цього можна використати субрахунки "Переведення молодняку 
тварин в основне стадо", "Придбання дорослих тварин"; 
"Закладання та вирощування багаторічних насаждень", які 
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рекомендовані до застосування в обліку аграрним формуванням 
Росії [2].  

Крім того, в обліку потрібен субрахунок, де відображалися 
б витрати на поліпшення необоротних активів. Аналітичний 
облік до нього слід вести за групами активів та видами 
поліпшень. 

По завершенню інвестиційних процесів зібрані на рахунку 
15 капітальні витрати списуються на рахунки 10, 11, 16. 

З дати введення об'єктів в експлуатацію розпочинається їх 
використання в господарській діяльності, зокрема в операціях, 
пов'язаних з виробництвом або реалізацією  продукції (товарів, 
робіт, послуг). При цьому, важливу роль у відтворенні 
необоротних активів відіграє амортизація. Вона дозволяє 
враховувати зміну оцінки об'єктів внаслідок зносу.  

Облік амортизації забезпечує формування даних про стан 
засобів праці та суму коштів, що накопичуються для їх заміни. З 
цією метою амортизаційні відрахування відображають відповідно 
на рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» та 
однойменному позабалансовому рахунку 09. На нашу думку, 
існуючої інформації на останньому з них недостатньо для 
планування відтворення об'єктів. Тому цей рахунок доцільно 
перейменувати на «Фонд відтворення необоротних активів», на 
якому, крім того, слід додатково облічувати доходи від вибуття 
об’єктів (за вирахуванням витрат, пов'язаних з вибуттям) та інші 
кошти для відтворення необоротних активів (власні та залучені). 
Це дозволить посилити контроль за відтворенням необоротних 
активів. 

Особливістю відтворення в сільськогосподарських 
підприємствах в сучасних умовах є наявність об'єктів, що взяті в 
оренду у фізичних осіб-співвласників. Наявність фонду 
відтворення орендованих основних засобів, облік якого ведеться 
на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», в 
більшості випадків не відшкодовує вартості об'єктів та не 
враховує їх використання. Тому для забезпечення контролю за 
оцінкою та станом орендованих основних засобів доцільно 
періодично проводити їх експертну оцінку за участю сторін з 
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відображенням в звіті інформації про використання об'єктів. При 
цьому, сума відрахувань в Фонд відтворення має залежати від 
часу та ступеню використання основних засобів.  

Ще одним важливим питанням є забезпечення 
достовірності та аналітичності інформації про інвестиційні 
процеси та активи в бухгалтерському обліку і звітності. Так, 
необов'язковість переоцінки матеріальних необоротних активів, 
які облічують за первісною вартістю, ставить під сумнів 
забезпечення їх відтворення та оцінку майнового і фінансового 
стану підприємств. 

Разом з тим, для отримання інформації стосовно стану та 
оцінки таких активів доцільно змінити перелік статей розділу I 
форми № 1 «Баланс» («Звіт про фінансовий стан»), виділивши в 
ньому окремими статтями земельні ділянки, матеріальні 
необоротні активи, що амортизуються, та матеріальні необоротні 
активи, що не амортизуються. При цьому, оцінку земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення в обліку, до 
сформування їх ринку, слід здійснювати у відповідності з 
Методикою нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів [3]; 
несільськогосподарського призначення –  за експертною 
грошовою оцінкою земельних ділянок або собівартістю їх 
придбання. 

Також існує потреба в уточненні форми № 5 «Примітки до 
фінансової звітності» з метою систематизованого та повного 
відображення процесів та результатів інвестиційної діяльності.  

Врахування зазначених рекомендацій поліпшить 
інформативність і достовірність відображення в обліку 
інвестиційних процесів в частині формування та відтворення 
матеріальних необоротних активів. 
Список використаних джерел: 
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1 січня 2013 року набрав чинності новий порядок реєстрації 

прав на нерухомість, у тому числі на земельні ділянки, 
передбачений Законом України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Коли зміни до 
нього набрали чинності, в Україні запрацювала єдина система 
державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
Вона була запроваджена, щоб поєднати в одному реєстрі всю 
інформацію про земельні ділянки та об’єкти, що на них 
знаходяться. 

Серед речових прав, які підлягають обов’язковій державній 
реєстрації, зазначених у ст. 4 Закону, є, зокрема, і право 
постійного користування та оренди земельної ділянки. Вимогу 
про обов’язкову реєстрацію права власності та оренди земельної 
ділянки містить також ст. 126 Земельного кодексу України, 
згідно з якою право власності, користування земельною ділянкою 
оформлюється відповідно до Закону. 

Після державної реєстрації право користування земельною 
ділянкою, на наш погляд, має знайти своє відображення в обліку 
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підприємства, якому надане таке право. Якщо право 
користування земельною ділянкою, набуте на підставі договору 
оренди, відповідає критеріям визнання нематеріальних активів, 
що встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 8 «Нематеріальні активи», то таке право підлягає 
відображенню у складі нематеріальних активів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Облікове відображення прав користування земельними 

ділянками у складі нематеріальних активів 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція 

рахунків 
Дт Кт 

Відображено вартість права користування 
земельною ділянкою 154 631 

Включено ПДВ до податкового кредиту 641 631 
Відображено витрати, пов’язані з отриманням права 
користування земельною ділянкою 154 685 

Відображено суму ПДВ з вартості робіт 641 685 
Відображено право користування земельною 
ділянкою у складі нематеріальних активів 122 154 

Одержано право користування на  земельну ділянку 
як внесок до статутного капіталу та зараховано її до 
складу основних засобів 

122 46 

Відображено вартість права користування 
земельною ділянкою переданого підприємству 
безоплатно 

154 424 

Відображено витрати, пов’язані з державною 
реєстрацію прав на земельну ділянку 154 685 

Відображено право користування земельною 
ділянкою у складі нематеріальних активів 122 154 

 
Відповідно до п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», 

нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має 
матеріальної форми та може бути ідентифікований. 
Нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує 
імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних 
з його використанням, та його вартість може бути достовірно 
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визначена. Крім того, в п. 5 П(С)БО 8 чітко визначено, що одним 
з видів нематеріальних активів є право користування земельною 
ділянкою відповідно до земельного законодавства. Отже, право 
оренди відповідає всім критеріям визнання нематеріальних 
активів і землекористувач, набувши право користування 
земельною ділянкою за договором оренди, повинен поставити 
його на облік до складу нематеріальних активів в групу «Права 
користування майном» – рахунок 122 «Права користування 
майном». 

Критеріями визнання права оренди земельної ділянки у 
складі нематеріальних активів є:  

− можливість одержання майбутніх економічних вигод, 
пов’язаних з його використанням;  

− його вартість може бути достовірно визначена. 
Право користування земельною ділянкою відображається у 

складі нематеріальних активів в групі «Права користування 
майном (право користування земельною ділянкою відповідно до 
земельного законодавства, право користування будівлею, право 
на оренду приміщень тощо)» за відповідності наступним ознакам:  

− довгостроковий характер договору оренду (більше 1 р.); 
− можливість відчуження права оренди чи емфітевзису; 
− наявність достовірної оцінки. 
Інвентарний облік прав користування земельними 

ділянками ведеться в Інвентарній картці.  
Відповідно до п. 25 П(С)БО 8 на нематеріальні активи, 

щодо яких можна визначити строк корисного використання, 
здійснюється нарахування амортизації. Нематеріальні активи з 
невизначеним строком корисного використання амортизації не 
підлягають. Договором оренди встановлюється строк, на який 
земельна ділянка передається у користування, а тому даний 
термін може розглядатися як строк корисного використання для 
цілей бухгалтерського обліку, а отже, на такий об’єкт може 
нараховуватись амортизація у порядку, передбаченому П(С)БО 8 
«Нематеріальні активи».  

Підприємство самостійно обирає метод амортизації 
нематеріального активу, виходячи з умов отримання майбутніх 
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економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то 
амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного 
методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних 
методів нарахування здійснюється згідно з П(С)БО 7 «Основні 
засоби». Суму нарахованої амортизації відображають 
збільшенням суми витрат підприємства і накопиченої амортизації 
нематеріальних активів. 

Для систематизації на рахунках бухгалтерського обліку 
даних первинних документів щодо операцій із правами оренди 
земельних ділянок у складі нематеріальних активів можуть 
застосовуватися регістри синтетичного та аналітичного обліку, 
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 
2000 року № 356. 
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1. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень: Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-IV (із змінами і 
доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1952-15. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 
активи», затв. наказом Міністерства фінансів України від 
18.10.1999 р. № 242 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99. 

 
УДК 631.162:657.1.001 

О.М. КОСТЕНКО, к.е.н., 
асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, 

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Для підвищення ефективності функціонування 

сільськогосподарських підприємств потрібні швидкі зміни в їх 
діяльності, зокрема, проведення результативної інвестиційної 
політики з метою оновлення технологій виробництва та 
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оптимізації асортименту продукції, що в свою чергу, дозволить 
посилити загальну безпеку аграрного бізнесу. Відбір найкращих 
інвестиційних проектів залежить від управління їх експертизою, 
тобто, визначається аргументованістю, вмотивованістю та 
своєчасністю рішень, прийнятих менеджментом на основі його 
якісного інформаційно-аналітичного забезпечення. Саме це 
детермінує необхідність безперервного пошуку шляхів 
удосконалення обліково-аналітичної роботи щодо забезпечення 
користувачів релевантною інформацією, з огляду на нагальні 
проблеми управління. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення слід розглядати в 
декількох аспектах: як елемент будь-якої системи, і як систему. 
Як елемент системи воно покликане виконувати єдину мету – 
забезпечувати інформацією. Як система ж інформаційно-
аналітичне забезпечення, окрім самої інформації, включає в себе 
процеси її отримання, обробки, зберігання, передачі, оновлення 
та захисту, чого можливо досягнути використовуючи технічні 
засоби, програмне забезпечення, інформаційні технології та 
враховуючи методичні інструктивні матеріали, системи 
класифікації та кодування. 

Отже, основні завдання, що повинні вирішуватися за 
допомогою інформаційно-аналітичного забезпечення управління: 
а) організація пошуку, збору і накопичення інформації в єдиному 
інформаційному просторі; б) аналітична обробка інформації; в) 
повне і своєчасне забезпечення аналітично опрацьованою 
інформацією користувачів для прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення належної якості 
допомагає менеджменту виконувати поставлені цілі. Однак 
досягнення цих цілей не можливе без здійснення основних 
управлінських функцій та стадій їх реалізації (планова – цілі і 
стратегії, варіанти рішень, прийняття рішень; організаційна – 
створення передумов, стимулювання, активізація; керівна – 
регулювання, координація, стабілізація; облікова – інформування, 
контроль, формалізація; аналітична – розпізнавання, діагноз, 
прогноз), кожна з яких знаходиться в кореляційній залежності 
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одна з одною та обумовлюється відповідними видами діяльності 
[2, с. 350-353]. 

Визначаючи змістовну характеристику процесу створення 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління, варто 
наголосити на тому, що воно складається з: 1) підсистеми 
інформації, яка збирається та належним чином обробляється 
(накопичення, систематизація, кодування, класифікація, аналіз і 
т.д.); 2) підсистеми формування показників відповідної сфери 
(обліку, аналізу, планування, інвестиційної діяльності, 
маркетингу тощо); 3) підсистеми документації (висновки, плани, 
прогнози) та звітності, яка уніфікована та регламентована і може 
бути сформована різними способами, включаючи організацію 
документообороту; 4) підсистеми, що забезпечує перетворення 
первинної інформації в інформаційно-аналітичне забезпечення 
управління належної якості (організація діяльності персоналу та 
використання ним різних методик, а також відповідних сучасних 
технічних засобів). Проте процес формування інформаційно-
аналітичного забезпечення управління можна розглядати і під 
іншим кутом, зокрема, як відбувається трансформація даних в 
інформаційні масиви під впливом методичного інструментарію 
обліку, контролю, аналізу. 

Таким чином, дослідивши основні підходи до організації 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління, 
охарактеризуємо загальну послідовність етапів його створення: 1) 
визначення потреб в інформації складається з наступних 
аспектів: яка інформація потрібна і для кого, в які строки, а також 
її відповідність встановленим вимогам; 2) збір і обробка 
інформації передбачає: визначення джерел інформації та процес 
її збору, встановлення вимог як до розрахунку показників, що її 
формують, так і до обсягу та ступеня деталізації такої інформації 
тощо; 3) передача інформації та її інтерпретація включає: вибір 
можливостей подання інформації, а також аналіз показників 
(виявлення їх відхилень) і складання звітності; 4) зберігання 
інформації та її подальша обробка передбачає: встановлення 
форм зберігання інформації та вибір інструментів її подальшої 
обробки (в залежності від вимог, що встановлюються до 
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формування інформаційно-аналітичного забезпечення 
управління). 

На організацію інформаційно-аналітичного забезпечення 
визначальний вплив здійснює сам процес управління. Адже, при 
використанні одних управлінських способів, інформаційно-
аналітичне забезпечення повинне бути орієнтоване на постачання 
оперативної інформації, за інших – відомостей стратегічного 
характеру. Це необхідно враховувати при формуванні банку 
даних в розрізі підсистем організаційних формувань. Однак на 
практиці така вимога не реалізується. У функціонуючих системах 
обліку аналітичність регістрів обмежена, як і в системі первинних 
документів. В аналітичних і синтетичних рахунках інформація 
характеризує монетарну складову об’єктів. Також дані обліку не 
покривають зовнішнє середовище. Ця ситуація вимагає 
формувати інформаційно-аналітичне забезпечення на принципах 
системності, комплексності, цілісності, достовірності, контролю, 
доступності, безпеки, єдності, гнучкості, стандартизації, 
уніфікації, адаптивності, узгодженості з метою забезпечення 
менеджменту якісною інформацією про зовнішнє і внутрішнє 
середовище, а також характеризувати економічні, соціальні та 
екологічні аспекти [1, с. 41]. 

Необхідність детального вивчення теоретичних основ та 
принципів побудови інформаційно-аналітичного забезпечення 
управління покликана, перш за все, великою кількістю критичних 
зауважень щодо його якості: 1) надмірна деталізація, значна 
обширність, низька аналітичність й оперативність інформації; 
2) більша частина інформації характеризує минулий період; 
3) дублювання інформації на різних рівнях управління; 
4) інформація містить дані, що можна виразити тільки 
кількісними показниками і, як зазначалося, описує переважно 
монетарну складову об’єктів; 5) облікова інформація 
характеризує внутрішні процеси; 6) інформація, сформована 
традиційно, і тільки в межах системи бухгалтерського обліку, 
через свою специфічність важкозрозуміла для менеджерів, які 
здебільшого є спеціалістами-технологами (виникає проблема 
інформаційної сумісності); 7) менеджмент різних ієрархічних 
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рівнів отримує не постійну та суперечливу інформацію 
(невідповідність інформації); 8) недостатність інформації для 
формування нових, майбутніх цілей (стратегічного планування); 
9) погане забезпечення сільськогосподарських підприємств 
сучасними технічними засобами роботи з інформацією, а також 
необхідність удосконалення носіїв та технології автоматизованої 
обробки інформації, раціоналізації документообороту; 
10) низький рівень кваліфікації персоналу, що формує обліково-
аналітичну інформацію для управління та тих, хто нею 
користується тощо [2, с. 350-353; 3, c. 23]. 

Низька якість інформаційно-аналітичного забезпечення 
управління підприємств, в сучасних умовах господарювання, 
стала наслідком дії цілої групи об’єктивних причин. Головною з 
них можна вважати зміну системи економічних відносин в 
Україні. Ці перетворення викликали необхідність поліпшення 
інформаційно-аналітичного забезпечення, яке сьогодні повинне 
відповідати сучасним вимогам менеджменту. 

Найповніший структурно-логічний ланцюг, де чітко видно 
як первинна інформація поступово перетворюється в 
інформаційно-аналітичну систему, наступний: реквізит, 
показник, документ (повідомлення), масив, забезпечення та 
система. Реквізит – неподільна одиниця, яка складається із знаків 
(цифр та букв), що несуть смислове навантаження. Існує 
реквізит-ознака, що характеризує якісну сторону об’єкта (назва 
послуги або матеріалу) та реквізит-основа, який відображає 
кількість (вага, сума, об’єм). Реквізит-ознаку опрацьовують 
логічно (пошук, групування, сортування), а реквізит-основу – 
арифметично. Один реквізит-основа та всі реквізит-ознаки, що 
відносяться до нього утворюють показник. Показник – це логічне 
відображення певного явища, що показує його кількісну і якісну 
характеристику. Документ – зведена на паперовому носії чи у 
цифровому вигляді інформація, яка включає велику кількість 
реквізитів та відображає кількісну та (або) якісну характеристику 
не тільки явища, а й процесу чи всього об’єкта. Всі господарські 
операції передбачають складання різних форм документів та 
визначаються показниками, які містяться в них. Опрацьована 
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велика кількість документів, що характеризує певний виробничий 
етап чи структурну одиницю підприємства називається звітністю 
(інформаційним масивом). Багато масивів утворюють 
інформаційні потоки, а ті, в свою чергу, формують спочатку 
обліково-аналітичне, а потім і інформаційно-аналітичне 
забезпечення. Сукупність як інформаційно-аналітичного, так і 
інших видів забезпечення об’єднуються в обліково-аналітичну 
систему, яка, трансформуючись в інформаційно-аналітичну 
систему, забезпечує здійснення на підприємстві основних 
управлінських функцій [3, c. 23]. 

Отже, висвітлені теоретико-методичні положення 
функціонування відповідного інформаційно-просторового 
контуру всебічної оптимально-забезпечувальної управлінської 
спрямованості на підвищення ефективності діяльності 
сільськогосподарських підприємств, дозволяють зробити 
наступні висновки: 1) інформаційно-аналітичне забезпечення – це 
сукупність інформаційних ресурсів (документів різних видів 
призначення, нормативної бази та прийнятих рішень щодо 
обсягів, розміщення і форм існування інформації, яка 
використовується інформаційно-аналітичною системою щодо 
об’єктів управління) і способів їх організації, необхідних для 
реалізації облікових, аналітичних і управлінських процедур, що 
забезпечують господарську діяльність підприємств; 
2) інформаційно-аналітичне забезпечення належної якості 
допомагає менеджменту виконувати поставлені цілі, досягнення 
яких не можливе без здійснення в повній мірі основних 
управлінських функцій; 3) застосування науково обґрунтованого 
підходу до формування інформаційно-аналітичного забезпечення 
управління є передумовою удосконалення системно-
функціональних засад його розвитку в контексті розширення 
можливостей інформаційно-аналітичного інструментарію оцінки 
впливу чинників на кінцеві результативні показники діяльності 
таких суб’єктів господарювання. 
Список використаних джерел: 
1. Обліково-аналітичний механізм менеджменту підприємств 

(теоретико-методологічний аспект) / [О.Д. Гудзинський, 



 285

Г.Г. Кірейцев, Т.М. Пахомова, В.К. Савчук]; за заг. ред. 
О.Д. Гудзинського. – К.: ІПК ДСЗУ, 2009. – 226 с. 

2. Савчук В.К. Аналитический менеджмент / В.К. Савчук // Развитие 
бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской 
интеграции. – Житомир – Краматорск: ЧП «Рута». – 2005. – 588 с. – 
С. 350–353. 

3. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. 
посіб. / М.Г. Твердохліб. - [2-ге вид.]. – К.: КНЕУ, 2002. – 224 с. 

 
УДК 304:631.1 

О.В. КСЬОНОВА, аспірант*, 
Харківський національний аграрний університет 

імені В.В. Докучаєва 
 

СОЦІОЕКОНОМІЧНА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ЯК ФАКТОР 
ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
 

Сьогодення вимагає більш повної інтерпретації наслідків 
економічного життя, у зв’язку з цим у системі громадських наук 
стрімко розвивається нова галузь наукового знання – 
соціоекономіка. Її призначення - вирішення проблем, які мають 
безпосереднє відношення до процесу господарської діяльності, 
розвитку ринкової кон’юнктури та конкуренції з позиції 
підвищення економічної ефективності за умов дотримання 
моральних та правових норм, соціальної та територіальної 
справедливості. Це є пріоритетним для національного сільського 
господарства, яке на сучасному етапі стикається з низкою 
проблем, як економічного так і соціального характеру, що 
свідчить про наявність кризи у розвитку сільських територій, 
котрі є просторовою, природоресурсною та соціальною основою 
забезпечення агропромислового комплексу [1].  

При цьому, вагомою обставиною є зміна форм 
господарювання сільськогосподарських підприємств у напрямку 
холдингізації, що, безумовно, має велике значення для розвитку 
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сільського господарства в умовах ринкової економіки, адже 
діяльність агрохолдингів здебільшого відбувається на основі 
застосування новітніх форм інвестування, а саме так званих 
інститутів спільного інвестування, що у сучасних умовах є 
основою модернізації виробничих фондів та технологій. Але в 
той же час, з боку нових організаційних структур, як правило, не 
відбувається сприяння розвитку сільських територій та 
інфраструктури. В цих умовах успішно функціонують 
насамперед великотоварні господарства, що веде до витіснення з 
ринку малих та середніх суб’єктів господарювання, котрі є 
джерелом існування значної частини сільського населення [2].  

Зважаючи на це, підвищення інвестиційної привабливості 
сільського господарства має базуватися перш за все на 
соціоекономічному підході до реформування сільського 
господарства, яке і досі розглядається лише як галузь виробничо-
комерційного призначення. При цьому, в нагоді може стати 
досвід розвинених країнах котрі при побудові інвестиційної 
політики спираються на багатофункціональність сільського 
господарства, тобто вбачають в ньому не лише галузь котра 
виробляє продовольство і промислову сировину, а і місце де 
створюються суспільно необхідні блага. Отже, оцінюючи 
ефективність взаємодії економіки і соціуму, розраховуючи 
економічні результати реалізації інвестиційних проектів, 
необхідно брати до уваги, що соціоекономічна концепція 
передбачає синергетичну єдність соціальної та економічної 
складової процесу суспільного виробництва. В свою чергу, 
інвестиційна привабливість сільського господарства теж є 
цілісною системою і базується на соціальних та економічних 
факторах, котрі є один для одного основою для підвищення та 
розвитку. Базуючись на концептуальних засадах 
соціоекономічного підходу, який носить комплексний характер, 
організація господарської діяльності в умовах різних галузей 
національної економіки, зокрема сільського господарства 
дозволить підвищити інвестиційну привабливість за багатьма 
мультидісциплінарними показниками (рис. 1). 
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Рис. 1. Комплекс основних переваг соціоекономічного підходу 
до підвищення інвестиційної привабливості сільського 
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Підвищення рівня виробництва 
продукції на душу населення 

Підвищення економічних 
результатів функціонування 

галузі 

 
Збільшення рівня інвестицій в основний 

капітал 

Підвищення інвестиційної та 
інноваційної активності 
підприємств галузі 

Підвищення рівня економічної активності 
населення, зниження рівня безробіття 

Підвищення рівня зайнятості 
населення 

Підвищення показників реальних доходів 
та споживання товарів та послуг на душу 

населення, підвищення рівня 
забезпеченості населення у медичних та 
освітніх послугах, підвищення показників 
забезпечення населення упорядкованим 

житлом, телефонним зв’язком, 
комп’ютерною технікою, культурно-
масовими та спортивно-оздоровчими 
спорудами, підвищення рівня освіти 

населення 

 
 
 

Підвищення соціального розвитку 

Підвищення коефіцієнту народжуваності та 
зниження коефіцієнту смертності, 
збільшення темпів позитивного 
механічного приросту населення, 
збільшення показників середньої 
тривалості життя, покращення 

соціодемографічної ситуації (зниження 
кількості правопорушень, рівня наркоманії, 

алкоголізму тощо) 

 
 
 

Етно-демографічний розвиток 

Підвищення кількості правозахисних та 
громадських організацій 

Інституційні перетворення 

Підвищення рівня екологічної безпеки 
(зниження кількості викидів у навколишнє 

середовище, збільшення рівня 
забезпеченості чистою питною водою та 
виробництва екологічно чистих продуктів) 

харчування) 

 
Екологічний розвиток 

Підвищення рівня розвитку економічного потенціалу галузі 
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Як бачимо, формування якісно нового методу підвищення 
інвестиційної привабливості сільського господарства на 
концептуальних засадах соціоекономіки має доволі суттєві 
переваги і базується на основі підвищення рівня розвитку 
економічного потенціалу галузі за умов підвищення рівня 
задоволення соціальних потреб громадян. При цьому, на нашу 
думку, головні постулати, на основі яких має базуватися 
подальший розвиток агропромислового виробництва такі:  

- без розвитку матеріальних ресурсів неможливе 
підвищення вартості основних фондів та рівня концентрації 
виробництва; 

- покращення економічних результатів функціонування 
галузі сільського господарства має сприяти підвищенню рівня 
виробництва продукції на душу населення; 

- підвищення інвестиційної та інноваційної активності 
підприємств галузі є підґрунтям для збільшення рівня інвестицій 
в основний капітал;  

- підвищення рівня зайнятості населення веде до 
збільшення рівня економічної активності населення та зниження 
рівня безробіття;  

- соціальний розвиток обумовлюється підвищенням 
показників реальних доходів, споживання товарів та послуг на 
душу населення, підвищенням рівня забезпеченості населення 
медичними та освітніми послугами, упорядкованим житлом, 
телефонним зв’язком, комп’ютерною технікою, культурно-
масовими та спортивно-оздоровчими спорудами;  

- етно-демографічний розвиток виникає лише на базі 
підвищення коефіцієнту народжуваності та зниження коефіцієнту 
смертності, збільшення темпів позитивного механічного 
приросту населення, показників середньої тривалості життя, 
покращення соціодемографічної ситуації (зниження кількості 
правопорушень, рівня наркоманії, алкоголізму тощо);  

- підвищення кількості правозахисних та громадських 
організацій є вагомим фактором впливу на інституційні 
перетворення;  
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- екологічний розвиток залежить від підвищення рівня 
екологічної безпеки (зниження кількості викидів у навколишнє 
середовище, збільшення рівня забезпеченості чистою питною 
водою та виробництва екологічно чистих продуктів). 

Підсумовуючи зазначимо, що розвиток сільського 
господарства обумовлений задоволенням потреб і постійним 
розвитком людей та суспільства, для яких ця галузь є не тільки 
місцем роботи, джерелом доходу, а й певним середовищем 
проживання. За цих умов соціоекономіка надає змогу на основі 
системного міждисциплінарного підходу вирішити певні 
проблеми соціально-економічного характеру, а також досягти 
поставлених стратегічних цілей за рахунок прийняття 
комплексних управлінських рішень. А зважаючи на значний 
рівень інноваційного та наукового потенціалу вітчизняного 
суспільства, рішучість та працьовитість українського народу і 
його прагнення досягти високого рівня економічного розвитку, 
стратегічно важливою є соціоекономічна переорієнтація, як 
економіки в цілому, так і сільського господарства зокрема. 
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МАЙНО У СФЕРІ АГРАРНОЇ НАУКИ: ПРАВОВИЙ 

СТАТУС ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ 
 

Необхідність розробки сучасної концепції використання та 
обліку довгострокових матеріальних активів обумовлюється 
реформуванням системи бухгалтерського обліку в аграрній сфері 
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відповідно до Міжнародних стандартів як державному так і в 
приватному секторі. В даний час існують серйозні відмінності в 
бухгалтерській трактуванні окремих положень обліку 
довгострокових матеріальних активів у міжнародних та 
вітчизняних облікових стандартах. Разом з тим, використання 
досягнень західної облікової думки в галузі бухгалтерського 
обліку довгострокових матеріальних активів у нашій країні має 
бути орієнтоване на адаптацію Міжнародних стандартів стосовно 
до національних особливостей економіки. Існуючі в даний час 
нормативні документи та методичні розробки з бухгалтерського 
обліку довгострокових матеріальних активів не містять достатньо 
повного вирішення зазначеної проблеми і потребують істотних 
дослідженнях і доповненнях. Крім того, спектр коментарів і 
тлумачень цих нормативних і методичних положень в 
економічній літературі настільки широкий, що призводить до 
неоднозначних рішень, що вплив на формування бухгалтерської 
інформації про фінансові результати діяльності організацій з 
операцій з довгостроковими матеріальними активами. 

Сьогодні виникла необхідність регламентації та 
удосконалення методології і порядку ведення обліку майна, 
ретельної наукової і практичної розробки багатьох актуальних 
питань, пов’язаних з організацією та методикою здійснення 
обліку майна, з відпрацюванням облікових способів вивчення 
фактів фінансово-господарської діяльності, зокрема огляд 
документів та дослідження операцій, узагальнення матеріалів 
обліку. 

Дослідження питань обліку майна в бюджетних та 
наукових установах приділяють увагу такі вітчизняні вчені та 
практики, як Ю. Маляревський, Л. Симченко, В. Матвєєва, 
І. Ткаченко, С. Свірко, С. Сушко, В. Жук, Ю. Лузан, С. Несинова, 
О. Денисюк, Ю. Бездушна. Незважаючи на значну кількість робіт 
з досліджуваної проблематики, питання правового статусу та 
особливостей використання майна в сфері аграрної науки є 
недослідженим і потребує суттєвого наукового узагальнення. 

На сьогодні до складу НААН входять 271 установ, 
підприємств, організацій, з яких 88 наукових установ, 
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підприємств і організацій підпорядковані безпосередньо 
Академії, у тому числі 11 Національних наукових центрів, 32 
інститути, 39 державних підприємств дослідних господарств. 
Мережа наукових установ НААН складається з 183 підприємств, 
установ та організацій, у тому числі 41 дослідної станції, двох 
науково-дослідних центрів, одного дослідного поля, 125 
державних підприємств дослідних господарств.  

Правовий статус майна, яке належить Академії визначають 
і спеціальні документи – Закон України «Про особливості 
правового режиму діяльності Національної академії наук 
України, галузевих академій наук та статусу їх майнового 
комплексу» від 07.02.2002 р. № 3065-ІІІ та Статут Національної 
академії аграрних наук України, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. № 315. Відповідно 
до статті 2 Закону № 3065, майновий комплекс Національної 
академії наук України та майновий комплекс галузевих академій 
складає усі матеріальні та нематеріальні активи, що 
обліковуються на їх балансах і балансах організацій, віднесених 
до відання цих академій, і які закріплені державою за ними на 
правах безстрокового користування, або придбані за рахунок 
бюджетних коштів, чи коштів від фінансово-господарської 
діяльності, а також набуті іншими шляхами, не забороненим 
законом. На сьогодні 88 % необоротних активів підприємств та 
установ НААН складають основні засоби, 6 % - нематеріальні 
активи, 5 % - незавершене капітальне будівництво, 1 % - інші 
необоротні матеріальні активи*.  

Наявність окремого економіко-правового механізму 
управління державною власністю, що є відмінним від 
використання майна недержавних підприємств зумовлює 
специфіку обліку даних активів. На нашу думку, особливостями, 
що впливають на побудову економічного механізму 
використання майна у сфері аграрної науки та визначають 
облікову політику є: 

                                                
* Дані за 2012 рік 



 292

1) Різні режими використання майна в бюджетних 
установах (бюджетний облік) та на державних підприємствах 
(госпрозрахунковий облік).  

2) Необхідність врегулювання на галузевому рівні питання 
обліку земель сільськогосподарського призначення, що належать 
до державної власності та перебувають у користуванні 
підприємств та установ, що входять до сфери аграрної науки.  

3) Потреба розробки контролю ефективного використання 
майна. 

4) Необхідність розробки методичного забезпечення 
використання, а саме списання, продажу, передачі в оренду 
майна, що належить підприємствам і установам, що входять до 
системи НААН. 

Загальні вимоги обліку майна в бюджетних та наукових 
установах, які перебувають у віданні Академії, визначаються 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. Методологічні 
засади обліку майна, яке відноситься до необоротних активів  
визначається з урахуванням значної кількості нормативних 
документів. Нещодавно нормативне регулювання обліку в 
бюджетній сфері суттєво оновлено, а повноваження щодо 
нормативного регулювання обліку майна в бюджетній сфері 
передані від Державної казначейської служби України до 
Міністерства фінансів України. Зокрема, прийняті нові 
документи: 

– План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 
установ та положень його застосування, затверджені наказом 
Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611; 

– Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського 
обліку для відображення операцій з активами, капіталом та 
зобов’язанням бюджетних установ, затверджена наказом 
Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611; 

– Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів 
бюджетних установ, затверджені наказом Міністерства фінансів 
України від 26.06.2013 р. № 611. 
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У 2012 році прийняті й діють Інструкція щодо застосування 
економічної класифікації видатків бюджету та Інструкція щодо 
застосування класифікації кредитування бюджету, затверджені 
наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. № 333, 
що також стосуються порядку обліку довгострокових 
матеріальних активів. 

Документальне оформлення операцій з довгостроковими 
матеріальними активами встановлене в: 

– Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних 
установ та порядок їх складання, затвердженій наказом 
Державного казначейства України від 27.07.2000 р. № 68; 

– наказі Головного управління Державного казначейства 
України і Державного комітету статистики України «Про 
затвердження типових форм з обліку та списання основних 
засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються 
за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх 
складання» від 02.12.1997 р. № 125/70; 

– наказі Державного казначейства України «Про 
затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних 
установ та порядку їх складання» від 06.10.2000 р. № 100. 

Отже, на сучасному етапі економічного розвитку в Україні, 
в умовах реформування аграрного сектору необхідно приділити 
увагу майновому стану наукових установ. Сьогодні виникла 
необхідність регламентації та удосконалення методології і 
порядку ведення обліку майна, ретельної наукової і практичної 
розробки багатьох актуальних питань, пов’язаних з організацією 
та методикою здійснення обліку майна, з відпрацюванням 
облікових способів вивчення фактів фінансово-господарської 
діяльності, зокрема огляд документів та дослідження операцій, 
узагальнення матеріалів обліку. Крім того, необхідність 
посилення контролю за основними засобами обумовлюється 
зростанням нестабільності зовнішнього середовища та 
ускладненням управління необоротними активами, що 
потребують механізму координації внутрішнього контролю та 
переміщенням акценту з контролю минулого на аналіз 
майбутнього. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК НАПРЯМОК 

ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В 
СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Інтеграція вітчизняної економіки у світовий економічний 

простір на засадах партнерства потребує проведення поглиблених 
досліджень теоретико-методологічного і практичного характеру, 
направлених на забезпечення кардинального підвищення 
ефективності господарювання. В умовах ринкової економіки 
основний показник ефективності господарювання, основа 
економічного розвитку підприємства - прибуток, що є головним 
фактором, який визначає гостроту та необхідність вирішення 
проблем удосконалення обліку фінансових результатів з метою 
формування надійного фундаменту для підвищення економічної 
результативності підприємств. 

Фінансові результати як облікова категорія визначаються 
різницею між доходами і витратами або приростом (зменшенням) 
власного капіталу підприємства, створеним в процесі 
підприємницької діяльності за звітний період за виключенням 
зміни капіталу за рахунок внесків або вилучення власниками. 
Таке визначення найбільш повно розкриває сутність фінансових 
результатів і підтверджується при формуванні фінансової 
звітності, яка передбачає відображення фінансових результатів, а 
саме Балансу і Звіту про фінансові результати.  

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», фінансовий результат 
(прибуток або збиток) повинен визначатися і відображатися в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності згідно з 
принципом нарахування та відповідності доходів та витрат, що 
відповідає вимогам міжнародних стандартів. Отже, відповідно до 
вищезазначеного принципу, для визначення фінансових 
результатів звітного періоду необхідно зіставляти доходи 



 295

звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання 
цих доходів. 

Основоположними поняттями фінансових результатів як 
економічної та бухгалтерської категорії є поняття доходів і 
витрат. 

Але, слід зазначити, що в економічній теорії існують різні 
підходи до визначення доходів та витрат. Відповідно до теорії 
альтернативного підходу доходи підприємства поділяються 
реальні (фактичні) та альтернативні. Реальні (фактичні) доходи за 
цією теорією визначаються як валова виручка підприємства від 
реалізації товарів, робіт, послуг (тобто у разі здійснення 
звичайної діяльності). 

Альтернативні ж доходи визначаються величиною 
можливого доходу, який підприємство отримає у разі зміни своєї 
діяльності (наприклад, кошти підприємства не будуть витрачені 
на придбання сировини, а вносяться на депозитний банківський 
рахунок або інвестуються у акції інших підприємств). 
Порівнюючи обидва види доходів підприємство визначає 
найбільш оптимальний напрямок своєї діяльності, який 
забезпечує найбільший дохід при рівних витратах коштів 
підприємства. Підчас порівнянні зазначених доходів їх величину, 
як правило, помножують на ймовірність отримання цього доходу, 
що дозволяє врахувати підприємницький ризик за видами 
діяльності, які порівнюються. 

Щодо витрат підприємства, то в економічній теорії існує їх 
розподіл на зовнішні (явні) і внутрішні (скриті). До зовнішніх 
витрат належать платежі зовнішнім (відносно підприємства) 
постачальникам. Отже, різниця між сукупною виручкою та 
зовнішніми витратами дорівнює величині бухгалтерського 
прибутку, але при цьому не враховуються скриті витрати, до яких 
належать витрати на ресурси, належні самому підприємству. 
Таким чином, якщо вилучити з величини бухгалтерського 
прибутку внутрішні витрати, то визначена величина буде 
складати економічний прибуток підприємства. 
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Узагальнення результатів контролю 
Систематизоване групування виявлених під час контролю недоліків і 

порушень Складання часткових і проміжних актів контролю 

Рис. 1. Модель контролю доходів і фінансових результатів діяльності підприємства 
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Для перевірки повноти, правдивості і неупередженості 
доходів і результатів діяльності підприємства важливе значення 
має обґрунтованість цих показників, що потребує їх дослідження 
по суті і змісту та погляду нормативно-правового регулювання 
первинних документів, правильності відображення доходів і 
результатів в облікових реєстрах і звітності. Перевірка доходів і 
результатів діяльності підприємства потребує застосування 
певних методичних прийомів контролю та методів дослідження 
облікової інформації, що відображено на рис. 1. 

Методичні прийоми контролю доходів і результатів 
діяльності потребують застосування методів обстеження 
діяльності об’єктів підприємства, визначення доходів і 
результатів, їх зіставлення з витратами та обґрунтування доходів 
на підставі розрахунково-економічних розрахунків.  

Важливе значення під час перевірки доходів і результатів 
діяльності підприємства також мають методи дослідження 
облікової інформації з цих операцій, що визначено на рис. 1. 
Узагальнення результатів контролю і потребують систематизації, 
ґрунтування виявлених порушень та недоліків, складання 
часткового і проміжного актів контролю. 

Одним із напрямків покращення фінансових результатів на 
підприємстві є управління ризиками. У системі економічної 
безпеки під управліннями ризику розуміють професійну 
діяльність, спрямовану на  виявлення та кількісне  вимірювання 
ризиків, включаючи їх діагностику, оцінку впливу на показники 
фінансового стану підприємства та прогнозування поведінки в 
майбутньому з урахуванням тенденцій зміни умов їх прояву. 
Управління ризиками передбачає послідовне виконання таких 
дій: 

- виявлення ризику; 
- ранжування ризиків за ступенем їх важливості; 
- розробка заходів, спрямованих на зниження найбільш 

суттєвих ризиків. 
Оцінка ефективності заходів стосовно зниження ризиків, 

що потребує узагальнення й обробки фінансової інформації з 
використанням загальновідомих чи оригінальних методик 
обґрунтування рішень в умовах невизначеності та ризику. 
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Виходячи з цього зроблена спроба довести можливість 
використання обліково-аналітичних технологій як інструментів 
управління ризиками в системі економічної безпеки 
підприємства. Таке припущення спонукає до пошуку шляхів 
розвитку аналітичних функцій бухгалтерського обліку з метою 
обґрунтування внутрішніх економічних рішень в умовах 
невизначеності, притаманної бізнесу. 

Одним із таких шляхів є розробка методики управління 
ризиками на основі комбінування експертних оцінок, які 
традиційно використовують спеціалісти економічної безпеки, та 
аналізу чутливості прибутку підприємства до факторів ризику. 

Методика складається з трьох основних етапів: 
на першому етапі за допомогою опитування експертів 

виявляються ризики, властиві окремим функціям діяльності 
підприємства, та здійснюється їх ранжування за критерієм 
ймовірності настання; 

на другому етапі проводиться оцінка впливу виявлених 
факторів ризику на прибуток підприємства з використанням 
методик аналізу чутливості й беззбитковості та встановлюється 
ранг ризику за критерієм суттєвості збитку, спричиненого його 
дією; 

на третьому етапі визначається загальний ранг ризику, який 
дорівнює сумі рангів отриманих на попередніх етапах. 

При цьому потрібно зробити такі дії: 
- відповідно до професійного судження окремих експертів 

необхідно визначити основні ризики, властиві функціям 
діяльності підприємства; 

- за кожним із ризиків встановити ймовірні наслідки їх 
прояву;  

- здійснити розмежування витрат діяльності підприємства 
на постійну і змінну складові та провести аналіз беззбитковості; 

- розробити логічні моделі взаємозв’язку між наслідками 
прояву ризику та елементами аналізу беззбитковості (змінними і 
постійними витратами, обсягами діяльності, маржинальним 
доходом); 

- провести аналіз чутливості прибутку підприємства під 
впливом дії факторів ризику, що дало б змогу встановити 
значущість останніх; 
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- здійснити ранжування ризиків на основі комбінованої 
оцінки, що включає професійне судження експертів, ступеня 
ймовірності їх настання та математичне підтвердження 
значущості впливу цих ризиків на фінансовий результат. 

Вибір аналізу беззбитковості як базової методики 
моніторингу впливу окремих факторів ризику на стан стабільного 
функціонування підприємства запропоновано невипадково, адже 
за його допомогою можна визначити роль окремих факторів у 
формуванні операційного прибутку й узагальнити всю фінансову 
інформацію про операційну діяльність підприємства, що створює 
надійну базу для прийняття управлінських рішень у системі його 
економічної безпеки. 

Скориставшись ним, менеджер може відповісти на 
питання, що виникають під час змін напряму діяльності, а саме: 
який вплив на прибуток справить зниження ціни реалізації, який 
обсяг продажу потрібен для покриття додаткових постійних 
витрат, пов'язаних з передбаченим розширенням підприємства, 
скільки людей треба найняти тощо. Менеджер постійно приймає 
рішення щодо зміни ціни реалізації, розміру змінних і постійних 
витрат, придбання і використання ресурсів. Якщо він не зможе 
зробити точний прогноз рівня прибутків і витрат, його рішення 
завдадуть шкоди підприємству. 
 
УДК 657.47 

Д.І. КУШНІРЕНКО, аспірант, 
Національний університет 
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КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЯК КРИТЕРІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАТРАТ 
 

Однією з найбільш складних і часто досліджуваних, 
категорій бухгалтерського обліку є затрати, що характеризують 
використання ресурсів підприємства для досягнення певної цілі. 
Необхідність здійснення затрат виникає на всіх етапах 
господарської діяльності, обслуговуючи потреби операційної, 
фінансової та інвестиційної її складових. Більш того, на 
сучасному етапі визнання принципу історичної (фактичної) 
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собівартості як основи оцінки активів переводить затрати в одну з 
центральних категорій обліку. 

Оскільки все господарське життя підприємства пов’язане із 
здійсненням затрат, актуальним стає питання їх класифікації, що 
має цільовий характер. У цьому зв’язку в літературі наявна 
широка різноманітність критеріїв класифікації затрат. Серед 
вітчизняних авторів дане питання висвітлювалося в працях 
Бутинця Ф.Ф. [1], Голова С.Ф. [2], Козаченко Г.В. [3] та ін. 
Необхідно також відмітити праці зарубіжних вчених – 
Аткінсона Е.А. [4], Друрі К. [5], Кутера М.І. [6], Палія В.Ф. [7], 
Соколова Я.В. [8], Хорнгрена Ч.Т. [9] та ін. Незважаючи на 
наявність широкого списку класифікаційних ознак затрат, 
виокремлення яких в зазначених працях відбувається з огляду на 
потреби обліку, вважаємо доцільним їх доповнення. 

Бутинець Ф.Ф. [1, с. 14-16] наводить вісім ознак та три 
напрямки групування затрат. Для даної роботи особливий інтерес 
представляє поділ за напрямком «оцінка запасів та визначення 
фінансових результатів». Так, в залежності від періоду отримання 
доходів за понесеними затратами, останні поділяються на 
вичерпані (спожиті) та невичерпані (неспожиті). Різниця полягає 
в тому, що отримання доходів від здійснення затрат першого 
типу відбувається в поточному звітному періоді, від другого типу 
– в майбутніх. В підручнику С.Ф. Голова [2, с. 59-61] концепція 
вичерпаних та невичерпаних затрат доповнюється твердженням, 
що невичерпані (неспожиті) затрати відображаються як активи в 
балансі, а вичерпані (спожиті) – як витрати у звіті про фінансові 
результати. Г.В. Козаченко та ін. [3, с. 14; с. 29-31] за впливом на 
фінансовий результат поділяють затрати на вхідні та минулі: 
перші відображаються у складі активів, другі – у складі витрат. 

Варто зауважити, що даний поділ затрат не є традиційним 
для України. Проте в міжнародній практиці він займає чільне 
місце. Так, К. Друрі [5, с. 33-34] пов’язує класифікацію затрат на 
вхідні та минулі із введенням в дію у Сполученому Королівстві в 
1975 р. Бюлетеню стандартних методів бухгалтерського обліку 
(SSAP 9). Як вказують Ч. Хорнгрен та ін. [9, с. 71-73] 
розмежування затрат на продукт і затрати періоду є одним з 
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ключових принципів формування фінансової звітності відповідно 
до Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку в США. 
Е.А. Аткінсон та ін. [4, с. 137-140] підкреслюють важливість 
поділу затрат за їх типом (активи чи витрати) та наводять 
альтернативні позначення назв груп затрат в межах такого 
поділу: «активи – витрати», «невичерпані (неспожиті) затрати – 
вичерпані (спожиті) затрати», «затрати на продукт – затрати 
періоду», «запасоємні затрати – незапасоємні затрати». 

В.Ф. Палій [7, с. 12] поділяє затрати на поточні та 
відкладені. Поточні компенсуються за рахунок доходів, тому і 
співставляються з ними – тобто є елементом звіту про фінансові 
результати як витрати. Відкладені затрати співставляються з 
джерелами ресурсів – тобто є елементом балансу як активи. На 
думку М.І. Кутера [6, с. 199-204], затрати доцільно класифікувати 
на такі, що обіцяють майбутні вигоди (активи) та такі, що не 
обіцяються майбутніх вигод (витрати). Один з найбільш 
авторитетних вчених в області теорії бухгалтерського обліку 
Я.В.Соколов[8, с. 451] пропонує диференціювати затрати по 
відношенню до балансу на капіталізовані та некапіталізовані. 
Перші включаються до складу активів підприємства, другі – 
визнаються витратами. Капіталізацію автор трактує як включення 
затрат в період їх здійснення до складу активів, а не до складу 
витрат [8, с. 462]. 

Отже, незважаючи на наявність відмінностей у 
термінології, можемо констатувати, що здійснені затрати в межах 
бухгалтерського обліку можуть визнаватися або активами 
підприємства, або витратами. З представлених вище ознак та 
напрямків класифікації, на нашу думку, найбільш коректною є 
запропонована Я.В. Соколовим [8, с. 451]. Проте й вона потребує 
детальнішого розгляду.  

Так капіталізація як економічна категорія характеризується 
неоднозначністю, оскільки існують як різні підходи до її 
визначення, так і різні види капіталізації. М.Ф. Фоміна, 
В.В. Приходько [10, с. 37] капіталізацію пропонують розглядати 
в інвестиційному, маркетинговому та фінансовому аспектах, які 
трактуються відповідно як 1) ринкова вартість акцій компанії, 
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2) трансформація доходів у капітал та 3) накопичення власного 
капіталу. Серед інших класифікаційних ознак, в монографії за 
формою прояву вирізняється капіталізація майна та капіталізація 
у затрати. Під капіталізацією у затрати пропонується розуміти 
«… переведення поточних затрат в затрати капітального 
характеру» [10, с. 39]. Таке визначення вважаємо не цілком 
коректним та повним. 

 
Рис. 1. Класифікація затрат за критерієм наявності / 
відсутності факту капіталізації [запропоновано автором] 

 
Необхідно зазначити, що існуюча система обліку оперує 

поняттям «капіталізація затрат». Так, в П(С)БО 31 «Фінансові 
витрати» [11] під капіталізацією фінансових затрат розуміється їх 
включення до собівартості кваліфікаційного активу. Зважаючи на 
це, капіталізацію затрат можна розглядати як включення затрат 
до вартості активу. Відсутність капіталізації вимагає включення 
затрат до витрат звітного періоду. Тобто капіталізація затрат є 
інструментом впливу на оцінку елементів фінансової звітності 
(зокрема, активів і витрат), через що повинна розглядатися як 
важливий критерій їх класифікації (рис. 1). 

Зменшення активів та/або збільшення зобов’язань в 
ході господарського життя 

Некапіталізовані 
(визнаються витратами) 

ЗАТРАТИ 

Капіталізовані 
(визнаються активами) 

В момент здійснення 
(відсутність капіталізації) 

Повторно за раніше 
капіталізованими затратами 
(декапіталізація) 

В момент здійснення 
(безпосередньо капіталізація) 

Повторно за раніше 
капіталізованими затратами 
(рекапіталізація) 
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Отже, аналіз літературних джерел вказує, що в класифікації 
затрат підприємства необхідним є виділення критерію, згідно з 
яким затрати диференціюються на два типи: 1) такі, що 
визнаються активами; 2) такі, що визнаються витратами. 
Інструментом віднесення затрат до активів, або до витрат є 
капіталізація. Тому затрати доцільно поділяти на капіталізовані, 
які визнаються активами і відображаються в Балансі ф. 1 та не 
капіталізовані, які визнаються витратами і відображаються у Звіті 
про фінансові результати ф. 2. При цьому капіталізація затрат 
може здійснюватися вперше (безпосередньо капіталізація) або 
повторно (рекапіталізація). Аналогічно відсутність факту 
капіталізації затрат може здійснюватися безпосередньо в момент 
їх здійснення або за раніше капіталізованими затратами 
(декапіталізація). 

Таким чином, в роботі запропоновано та обґрунтовано 
необхідність виділення наявність/відсутність факту капіталізації 
затрат як критерію їх класифікації, оскільки це прямо впливає на 
оцінку елементів фінансової звітності. 
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ОБЛІК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ 

 
Велика частка сільськогосподарських товаровиробників 

України здійснюючи свої видатки користуються умовами 
Фіксованого сільськогосподарського податку (далі - ФСП). В той 
же час, ФСП представляє собою особливу, найбільш типову для 
сільськогосподарських товаровиробників форму специфічного 
оподаткування, яку в значній мірі наділено регулюючою та 
стимулюючою функцією оподаткування. 

Згідно ПКУ об’єктом оподаткування ФСП для 
сільськогосподарських товаровиробників є площа 
сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що 
перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника 
або надана йому у користування, у тому числі на умовах 
оренди [1]. Виходячи з цього, в практичному розумінні, для 
заповнення податкової декларації з ФСП бухгалтеру 
сільгосппідприємства необхідно встановити стосовно кожного 
об’єкта оподаткування наступні дані: площа, грошова оцінка 
                                                
* Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Г.Г. Кірейцев 
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одного гектара сільськогосподарських угідь відповідно до даних 
Витягу з Державного земельного кадастру, ставку оподаткування.  

У разі якщо земельні ділянки, які фактично 
використовуються сільськогосподарським товаровиробником, не 
включені до бази даних Центру державного земельного кадастру, 
то враховуючи норми Порядку реєстрації договорів оренди 
земельної частки (паю) [2], розробляється відповідна 
документація (проект землеустрою), яка погоджується у відділах 
архітектури на місцях, в управліннях Держземагентства на місцях 
та в сільських, селищних міських радах і лише після цього 
надається Витяг з Державного земельного кадастру.  

Для цілей оподаткування та обліку земельних ділянок на 
сільськогосподарських підприємствах призначено документ – 
Відомості про наявність земельних ділянок, який є додатком до 
Податкової декларації з ФСП. У наведеній відомості 
зазначаються інформація про кожний документ, що встановлює 
право власності та/або користування земельними ділянками, у 
тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю), 
кадастровий номер земельної ділянки, серія та номер державного 
акта, нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної 
ділянки, та площа земельної ділянки. Однак, якісні 
характеристики земельних ділянок не відображаються в обліку і 
тільки частково враховуються у вигляді диференційованих ставок 
ФСП. Таким чином, можна стверджувати, що відсутність дієвого 
обліку земельних угідь сільськогосподарського призначення, з 
відображенням якісних характеристик земельних угідь посилює 
нерівномірне податкове навантаження на аграріїв. Визнавши 
земельні угіддя (їх площу) об’єктом оподаткування держава не 
надала відповідної уваги землі як важливому об’єкту 
бухгалтерського обліку. Саме останній має стати інформаційною 
базою для цілей оподаткування. 

Являючись одним із важливих елементів методу 
бухгалтерського обліку, документування забезпечує 
достовірність і інформаційну базу відображених господарських 
операцій. Тому досліджуючи стан обліку, необхідно розглянути 
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первинну документацію обліку земельних ділянок на 
сільськогосподарських підприємствах.  

Раніше, до роздержавлення та приватизації земельних 
ресурсів, безпосередньо на сільськогосподарських підприємствах 
передбачалось ведення Земельно-кадастрової книги, яка мала 
п’ять розділів: розподіл земель за строками користування; 
кількість земель за угіддями; якість земельних угідь; показники 
оцінки земель; присадибні землі особистого користування. 
Ведення даної книги, при своєчасних і правильних записах у ній, 
дозволяло кількісно відображати і аналізувати агровиробничий 
потенціал земельних ресурсів підприємств аграрного сектору і 
активізувати роботу по підвищенню рівня ефективності його 
використання, дальшому удосконаленню економічного механізму 
господарювання. Однак, як зазначає професор Г.Г. Кірейцев «… 
складність методики розрахунків деяких показників і 
громіздкість інформації книги, не сприяли забезпеченню такого 
обліку земель» [3, с. 144]. Крім того, на сільськогосподарських 
підприємствах, виходячи з їх господарських потреб, 
передбачалось ведення Книги історії полів агрономічними 
службами підприємств. На кожне поле сівозміни відкривались 
агротехнічні карти поля (робочої ділянки) та карту проведення 
робіт. Використання їх інформації в управлінні виробництвом 
сприяло поліпшенню роботи всього апарату управління, 
підвищенню родючості грантів та використанню земельних 
ресурсів, запровадженню інтенсивних технологій виробництва [3, 
с. 144-145]. В наш час, на переважній більшості 
сільськогосподарських підприємствах не діють агрономічні 
служби, їх роботу виконує одна особа – агроном, досить часто без 
достатньої кваліфікації, а від так не ведеться Земельно-
кадастрова книга, як і Книга історії полів. 

Наразі в Україні землі сільськогосподарського призначення 
передані у приватну власність селянам. Як зазначає професор 
В.М. Жук, спираючись на дослідження Б.Й. Пасхавер, сьогодні 
фонд приватизованих земель в Україні майже повністю 
складається з сільськогосподарських угідь. У приватній власності 
знаходиться 83 % ріллі і садів, і більше третини природних 
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кормових угідь [4, с. 413]. Для відображення в обліку земельних 
ресурсів Законом України «Про Державний земельний кадастр» 
від 7 липня 2011 р. територіальними органами Держземагенства 
передбачено ведення Поземельної книги. На наш погляд 
відомості, що міститься в наведеній книзі не розкривають 
повністю якісний склад земельних угідь, призначені для 
землеустрою адміністративних територій та землекористування, а 
від так інформації не достатньо для цілей оподаткування за 
методикою, якої дотримуємось. Тобто, законодавством України 
передбачено ведення обліку земельних ділянок виключно на рівні 
адміністративних територій і жодного слова про облік земельних 
ресурсів на рівні підприємства. При цьому, згаданий нами на 
початку документ Відомості про наявність земельних ділянок 
передбачений податковим законодавством виключно для потреб 
оподаткування. 

Наразі, облік земель у сільськогосподарських 
підприємствах слід здійснювати у Книзі обліку земельних 
ділянок підприємства, в будову якої потрібно закласти такі 
окремі розділи: землі сільськогосподарського призначення і землі 
несільськогосподарського призначення. Крім того, зазначені 
земельні ділянки у даній книзі необхідно обліковувати у розрізі 
правового статусу – окремо відображати власні землі, у 
постійному користуванні та орендовані (підрозділи).  

Враховуючи те, що показниками, які характеризують якість 
ґрунту є - вміст поживних речовин: азотних (NH2 - аміачний азот, 
NO2 – нітрит азоту), фосфорних (P2O5), калійних (K2O), та 
кислотність ґрунту – pH і його гранометричний склад, вміст 
гумусу (%), а також те, що науковцями доведено необхідність 
ведення обліку таких якісних параметрів, то дані показники 
потрібно відображати за кожною земельною ділянкою в 
запропонованій нами Книзі. В зв’язку з тим, що 
сільськогосподарський товаровиробник-платник ФСП (орендар) 
може орендувати сільськогосподарські угіддя та/або землі 
водного фонду також в платника ФСП (орендодавця) і при цьому 
орендна площа земельних ділянок не може включатися до 
декларації з податку орендаря, а враховується у такій декларації 
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орендодавця, то в Книзі обліку земельних ділянок потрібно 
відображати також чи враховується площа кожної (окремої) 
земельної ділянки у розрахунку суми ФСП. Книга має бути 
розрахована на термін до п’яти років, повинна бути 
пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою. 

Враховуючи те, що товаровиробники-платники ФСП 
самостійно обчислюють суму даного податку щороку станом на 
1 січня, а протягом цього часу склад угіль суб’єкта 
господарювання може змінитись (наприклад в зв’язку з 
розірванням договору оренди громадянами (власниками 
земельної ділянки з орендарями)) виникає необхідність у 
реєстрації змін у складі угідь підприємства. Ми рекомендуємо 
суб’єктам господарювання аграрної сфери вести Реєстр змін у 
складі земельних ресурсів. В пропонованому документі ми 
вважаємо за необхідне відображати також інформацію про те, хто 
саме буде включати площі «відчужуваної» земельної ділянки до 
розрахунку ФСП, іншими словами необхідно зазначати кому 
саме переходять права користування земельною ділянкою і хто 
буде здійснювати на ній господарську діяльність. Наприклад, 
вразі зміни орендаря фізичною особою-власником земельної 
частки (паю), така особа має пред’явити орендарю (з яким є 
наміри розірвати угоду оренди) про згоду взяття на баланс іншим 
суб’єктом господарювання або про те що така особа буде 
здійснювати господарювання самостійно. Таким чином, за 
заявою власника земельної частки та при наданні нею письмової 
згоди про взяття на баланс іншим суб’єктом господарювання (або 
здійснювати господарювання самостійно) сільськогосподарський 
товаровиробник вносить дані в Реєстр змін у складі земельних 
ресурсів, та розривається договір про оренду. Крім того при 
розірванні договору оренди земельної ділянки орендар за даними 
Книги обліку земельних ділянок (за необхідності) може надати 
особі-власнику Витяг з Книги обліку земельних ділянок про 
агрохімічний склад земельної ділянки. 

Вважаємо, що ведення Книги обліку земельних ділянок 
зробить більш простішим розрахунок ФСП, а саме спростить 
складання Відомості про наявність земельних ділянок. Крім того, 
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із введенням в практику Реєстру змін у складі земельних 
ресурсів, підприємства з однієї сторони полегшиться робота 
органів оподаткування в частині встановлення та взяття на облік 
осіб, які мають сплачувати податки за відповідні земельні 
ділянки, а з іншої – посилиться контроль зі сплати податків за 
землекористування. 

В перспективі ми вважаємо що ставки ФСП повинні бути 
диференційовані не тільки за категорією (типом) земель (рілля, 
сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, землі водного 
фонду) та їх розташуванням (територія степу, гірські зони та 
поліські території), а також за показниками, які характеризують 
якість ґрунту. 
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Діяльність малих підприємств як сегмента господарського 

механізму економіки України передбачена рядом законодавчих 
актів. Поняття малого підприємства нерозривно пов’язане з 
поняттям малого підприємництва і часто ототожнюється. 
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Підприємство як форма підприємницької діяльності передбачає 
організацію відносин власності, роботи, обліку, звітності для 
юридичних осіб, що лежить в площині дії Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 
Підприємницька діяльність фізичних осіб, які теж є суб’єктами 
малого підприємництва, ведення систематизованого 
бухгалтерського обліку на сьогодні не вимагає. 

Вимоги до організації обліку на підприємствах визначені 
згаданим Законом. Але Закон містить загальні вимоги, без 
врахування особливостей організації діяльності суб’єктів малого 
підприємництва – юридичних осіб, а саме – малих підприємств. 
Оскільки на сьогодні вирізняють кілька підходів до класифікації 
малих підприємств з точки зору організації діяльності та 
оподаткування, а нормативні положення щодо ведення обліку 
мають лише рекомендаційний характер, існує потреба в 
систематизації положень щодо організації обліку на малих 
підприємствах. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» дав перелік основних дій та процедур щодо 
організації обліку на підприємстві. Серед них визначені 
наступні:вибір форми організації обліку, вибір облікової політики 
та погодження її з засновником, обрання форми ведення обліку, 
розробка та затвердження системи внутрішньогосподарського 
обліку, правил документообороту і технології обробки облікової 
інформації, затвердження прав працівників на підписання 
первинних документів, виділення на самостійний баланс філій, 
представництв, відокремлених підрозділів. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві малого 
бізнесу починається з вибору форми його організації. З 
передбачених законом пріоритетною формою на сьогодні 
вважається створення бухгалтерської служби на чолі з головним 
бухгалтером. Але це, швидше всього, набутий досвід як 
спадщина часів, коли малий бізнес не мав достатнього розвитку і 
на ринку панували великі підприємства. Така форма є 
традиційною і більшість підприємств до сьогодні орієнтуються 
саме на неї. Сучасні кваліфікаційні довідники теж дають 
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характеристики саме посаді головного бухгалтера як працівника 
підприємства, з яким укладена трудова угода. Інші форми 
організації обліку майже не розглядаються як альтернатива 
домінуючій формі. Але малим підприємствам з невеликою 
кількістю працівників, обсягом валового доходу та кількістю 
господарських операцій не завжди доцільно тримати в штаті 
бухгалтера з оплатою за посадовим окладом. Таким 
підприємствам вигідніше укладати господарські договори з 
виконавцями бухгалтерського обліку – суб’єктами 
підприємницької діяльності – фізичними чи юридичними 
особами. У фермерських господарствах бухгалтерський облік 
доцільно та вигідніше вести члену господарства або його 
власнику. 

Хоча така форма організації обліку потребує іншого, ніж 
традиційний, підходу до організації документування 
господарських операцій та перерозподілу розпорядчих функцій 
адміністрації підприємства, але в такому випадку можливе 
надання підприємством права на підписання документів лише 
керівнику. Такий підхід обов’язково слід зазначити в 
розпорядчому документ про надання прав підпису первинних 
документів працівникам підприємства, який є елементом 
організації обліку на підприємстві. Графік документообороту теж 
повинен враховувати умови бухгалтерської обробки первинних 
документів третьою стороною на договірних засадах. В графіку 
документообороту необхідно визначитись з термінами вчасної 
передачі документів на бухгалтерську обробку виконавцю 
бухгалтерського обліку, який може отримувати їх лише раз в 
місяць, але забезпечувати вчасність складання бухгалтерської та 
фінансової звітності. 

Важливим елементом організації обліку на малому 
підприємстві є вибір форми ведення обліку. За умови 
невикористання автоматизованих форм обліку, для малих 
підприємств можливе застосування регістрів обліку у трьох 
варіантах. Серед них – загальна форма обліку, як і для великих 
підприємств, з використанням журналів чи журналів-ордерів та 
Плану рахунків згідно Інструкції про застосування Плану 
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рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої 
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. 

Але для малих підприємств існують можливості 
скористатися спрощеними формами обліку. Серед них виділяють 
дві – з використанням спрощеного Плану рахунків та без 
використання плану рахунків як інструменту ведення обліку. 
Щоб обрати ту чи іншу форму, мале підприємство повинно 
визначитись з умовами їх застосування. На використання 
спрощеної форми обліку без застосування плану рахунків згідно 
наказу Міністерства фінансів України від 15.06.2011 р. № 720 
мають право малі підприємства, що перебувають на сплаті 
єдиного податку, відносяться до 4 та 6 груп платників, і не 
зареєстровані як платники податку на додану вартість, а також 
малі підприємства, які відповідають критеріям, визначеним 
пунктом 154.6 статті 154 розділу ІІІ Податкового кодексу 
України, тобто мають право на застосування «нульової» ставки 
податку на прибуток. Решта малих підприємств мають право на 
застосування спрощеної форми обліку, передбаченої наказом 
Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. № 422, та 
спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого 
підприємництва. 
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Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки – 
найхарактерніша ознака сучасного етапу в розвинутих країнах. 
Реалізація економічних цілей суспільства пов'язана з 
інноваційним типом розвитку, в основі якого закладений 
безперервний і цілеспрямований процес пошуку, підготовки та 
реалізації нововведень, які дають змогу не тільки підвищити 
ефективність функціонування суспільного виробництва, а 
принципово змінити способи його розвитку [1]. 

У розвинутих країнах саме галузі, що використовують 
високі технології, створюють велику частину доданої вартості. 
Виробництво й експорт наукомісткої продукції дають змогу 
розвивати економіку швидкими темпами. Про це свідчить досвід 
Японії, Південної Кореї, Тайваню, Гонконгу, Сінгапуру, Чилі, 
Іспанії та інших. Але в умовах кризи головним завданням для 
всіх суб’єктів господарювання є скорочення витрат. У вирішенні 
такого складного завдання може допомогти держава, яка 
створить умови для забезпечення постійного трансферу знань у 
виробництво. Нині важливу роль у визначенні спрямованості 
дослідницької й інноваційної діяльності відіграє ринок. Тобто, 
інновації – це результат взаємодії між її творцями і споживачами. 

Найбільш інформативну оцінку стану інноваційного 
розвитку України в розрізі ключових факторів, що його 
визначають, отримано на основі  використання індикаторів 
Європейського інноваційного табло, які включають п’ять груп 
індикаторів: «рушійні сили інновацій», «створення нових знань», 
«інновації та підприємництво», «індикатори застосування 
інновацій», «інтелектуальна власність» [2, 3]. Для  об’єктивної 
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оцінки стану інноваційного розвитку України важливе значення 
має визначення її відносної позиції в рамках країн ЄС за 
допомогою Європейського інноваційного індексу, Європейського 
інноваційного табло (ЄІТ). 

За ЄІТ Україна знаходиться в останній за рівнем 
інновативності четвертій групі – «країни, що рухаються 
навздогін» зі значенням індексу 0,23. Цю групу складають: 
Угорщина – 0,24, Росія – 0,23, Україна – 0,23, Латвія – 0,22, 
Польща – 0,21, Хорватія, Греція – 0,20, Болгарія – 0,19, Румунія – 
0,16, Туреччина – 0,08. У порівнянні  з іншими країнами ЄС 
відставання України становить: від «країн-лідерів» – приблизно у 
3 рази (Швеція – 0,68), від «країн-послідовників» – 2 рази 
(Великобританія – 0,48), від країн «помірні інноватори» – 1,6 
рази (Норвегія – 0,35) [4]. 

Інновації в термінах ЄІТ розуміються в більш широкому 
контексті, ніж просто технологічні нововведення. Окрім 
досліджень, розробок, технологій, вони включають показники 
технологічних дифузій, показники поширення нових знань і 
ступінь використання інформаційних технологій. З наведених 
даних видно, що переміщення України сходинками інноваційного 
розвитку вимагатиме величезних зусиль, ресурсів, політичної 
волі і високої мобілізованості суспільства. Проте, для окремих 
секторів вітчизняної економіки ці зусилля мають бути ще 
більшими, ніж в цілому по всій економіці. У першу чергу це 
стосується аграрного сектору. 

Інноваційні процеси в економіці не набули вагомих 
масштабів, кількість підприємств, що впроваджують інновації, 
зменшується з кожним роком і становить зараз 12–14 %, що 
менше в 3–4 рази, ніж в інноваційно розвинутих економіках. 
Майже третина коштів, що витрачаються на інноваційну 
діяльність, припадає на закупівлю обладнання, в той час як на 
придбання прав на нову інтелектуальну власність або на 
проведення НДДКР витрати на порядок менші. Майже половина 
з інноваційних підприємств взагалі не фінансують проведення в 
інтересах свого виробництва наукових досліджень. Таке 
становище обумовлено як нестачею коштів, так і відсутністю в 
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останні роки дієвої державної системи стимулювання 
інноваційної діяльності, започаткування якої були поступово 
скасовані щорічними за останні 5 років поправками до 
відповідних бюджетних та інших законів. 

За 2012 рік кількість підприємств та організацій, що 
використовували передові технології у виробництві, збільшилась 
порівняно з 2011 р. на 9 %, і становила 2134 од. (в основному за 
рахунок установ охорони здоров’я). При цьому із загальної 
кількості лише 8 од. склали підприємства сільського 
господарства, що становить 0,3 в.п. У звітному році аграрними 
підприємствами України було використано у своїй діяльності 
лише 18 передових технологій (або 0,1 % загальнодержавної 
кількості), з яких одну впроваджено у 2012 році, 3 – з терміном 
упровадження від 1 до 3 років, 13 – від 4 до 9 років, 1 – 10 і 
більше років [5] (під передовими технологіями розуміють 
технології і технологічні процеси, що включають машини, 
апарати, устаткування і прилади, засновані на мікроелектроніці 
або керовані за допомогою комп’ютера і використовуються при 
проектуванні, виробництві або обробці продукції). Наведені 
цифри на фоні загальнодержавних, а особливо 
середньоєвропейських показників є просто жахаючими, 
засвідчуючи негайну необхідність застосування невідкладних 
заходів для реального покращення стану інвестиційної діяльності 
на рівні агроформувань. 

Наукове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку 
аграрної науки, а також дослідження та розробки в сфері 
інтелектуальної власності, трансферу технологій, корпоратизації 
науково-виробничих відносин, капіталізації та комерціалізації 
науково-технічних досягнень АПК здійснює ЗАТ «Інститут 
інноваційного провайдингу» НААНУ (м. Київ). Очевидно, що для 
успішного втілення інноваційної моделі розвитку АПК необхідно 
мати чітку методологічну систему, яка дасть змогу в комплексі 
трансформувати існуючі наукові досягнення в ринкове 
середовище. Існуючі в Україні методи не дозволяють в комплексі 
ефективно вирішити проблему переходу аграрної науки на 
інноваційну модель розвитку. Підґрунтям для переходу на 
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інноваційну систему НААНУ є модель досліджень «трьох І» - 
інтеграція, інновації, інвестиції. Відпрацьована інноваційна 
система, в основу якої покладено «три І», трансформується згідно 
з детермінантою в «три К» – корпоратизація, капіталізація, 
комерціалізація [6, с. 112]. 

На думку П.М. Майданевича «оцінювання інвестиційної 
привабливості підприємств аграрної сфери економіки слід 
здійснювати з максимальним урахуванням інтересів потенційних 
інвесторів; передбачати індивідуальний підхід до відбору 
оціночних індикаторів, уможливлювати прийняття 
управлінського рішення завдяки запровадженню інтегрованого 
комплексного критерію, забезпечувати прозорість оціночного 
процесу та враховувати внутрішні та зовнішні характеристики» 
[7]. Обов’язковою складовою оцінок має стати система 
аналітичних обмежень – визначення критичних значень 
провідних показників, які показують неможливість виконання 
цілей інвестора та за яких інвестиційна привабливість оцінюється 
як незадовільна. Аналіз фінансово-економічного стану і 
потенціалу розвитку підприємства слід засновувати на 
динамічному принципі порівняльної привабливості і здійснювати 
на основі ретро-критеріїв і перспективних оцінок з урахуванням 
впливу планованих інвестицій.  

Специфіка інформаційного забезпечення інноваційної 
діяльності полягає в тому, що підприємствам потрібна не лише 
науково-технічна інформація, але й інформація про ринкову 
кон'юнктуру у відповідних сегментах, про патенти і "ноу-хау", 
про пропозиції на науково-технічні і експериментальні послуги 
тощо. Отже, інформаційне забезпечення інноваційної діяльності 
має комплексний характер. 

Сьогодні всі інноваційні перспективи пов'язують із 
застосуванням інформаційних технологій, комп'ютеризацією, 
автоматизацією, інформатизацією та впровадженням 
високотехнологічних інформаційних систем і мереж. Прогрес у 
сфері інформаційних технологій стає чинником формування 
інформаційного середовища нового рівня, що забезпечує 
інтегрованість, інтерактивність, гнучкість та інтелектуалізацію 
новітньої технології, самого середовища та інноваційної 
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діяльності. В інформаційному забезпеченні розглядають такі 
складові: інформаційні ресурси, інформаційні технології, технічні 
засоби та програмне забезпечення. 

Механізм розробки та реалізації стратегії розвитку 
інвестиційної діяльності на рівні агроформування має 
враховувати стимулювання розвитку різних форм 
господарювання в аграрній сфері та сприяти створенню 
сприятливих організаційно-економічних, бюджетно-податкових 
та інших умов для залучення інвестицій в підприємства аграрної 
сфери. Ці та інші фактори є визначальними передумовами для 
розробки стратегії розвитку інвестиційної діяльності на рівні 
господарюючого суб'єкта в аграрній сфері. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЄДИНОЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
АГРОХОРЛДИНГУ 

 
Система управління в складних організаційно-економічних 

формах господарювання базуються, насамперед, на достовірній і 
доступній інформації для кожної групи учасників. Відтак, роль 
бухгалтерського обліку в забезпеченні діяльності корпорації – 
беззаперечна.  

Норми стандартів з бухгалтерського обліку, адаптовані до 
інформаційних потреб холдингу, специфіки його організаційної 
структури та принципів корпоративної поведінки являють собою 
облікову політику холдингу. Облікова політика будь-якого 
підприємства має бути оформлена внутрішнім, обов'язковим для 
виконання нормативним документом, що регламентує 
організацію бухгалтерського обліку. Як правило, таким 
документом є Наказ про облікову політику. Враховуючи те, що 
холдингова компанія характеризується складною структурою, 
наявністю дочірніх компаній та специфічними взаємозв’язками 
між ними, наявність облікової політики є передумовою 
уникнення багатьох проблем та спрощення управління 
холдингом. Разом з тим, так як холдинг в своїй структурі може 
мати велику кількість дочірніх підприємств, філій, 
представництв, це зумовлює потребу консолідації норм і правил 
обліку, що застосовуються окремим підприємствами – членами 
групи в єдину облікову політику. Побудова такої єдиної 
(консолідованої) облікової політики потребує врахування ряду 
економічних, організаційних та інших особливостей, що 
притаманні складній формі господарювання. В результаті 
досліджень визначені особливості холдингів, які впливають на 
організацію їх обліку. Такими особливостями є: складна 
організаційна структура; наявність філій, представництв, дочірніх 
компаній; широка сфера діяльності (виробництво, переробка, 
зберігання, реалізація, тощо); різногалузева діяльність; 
територіальна віддаленість дочірньої компанії від материнської. 
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Характер впливу даних особливостей на побудову облікової 
політики наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Вплив організаційно-економічних особливостей холдингів на 

побудову облікової політики 

№ 
п/п 

Параметр діяльності 
холдингу, що потребує 

врахування 
Вплив на облікову політику 

1 Складна організаційна 
структура 

При розробці облікової політики 
необхідно стандартизувати підходи, 
методи обліку у всіх структурах 
холдингу 

2 
Наявність філій, 
представництв, дочірніх 
компаній 

Необхідність розробки положень 
консолідації звітності як окремого 
розділу облікової політики  

3 
Широка сфера діяльності 
(виробництво, переробка, 
зберігання, реалізація, 
тощо) 

Необхідність висвітлення в 
обліковій політиці широкого 
(всього) спектру видів діяльності та 
норм щодо їх обліку  

4 
Територіальна віддаленість  
дочірньої компанії від 
материнської 

Обов’язковість автоматизації обліку 
(облік через інтернет), використання 
«хмарових» технологій 

5 

Відмінність у правилах 
господарювання в дочірніх 
та материнській компанії 
(різні системи 
оподаткування, різна 
нормативно-правова база у 
разі, якщо материнська та 
дочірні підприємства 
знаходяться в різних 
країнах)  

Необхідність формування єдиної 
інформаційної системи обліку по 
всьому холдингу та, разом з тим, 
необхідність ведення обліку за 
національними правилами 
(податковий облік, бухгалтерський 
облік на вимоги законодавства за 
місце розташуванням дочірньої 
компанії) 

6 

Використання земель 
сільськогосподарського 
призначення на правах 
оренди  

Необхідність виділення в обліковій 
політиці специфічних 
нематеріальних активів – прав 
користування земельними 
ділянками, встановлення порядку їх 
оцінки та амортизації 
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Визначені особливості зумовлюють необхідність виділення 
у нормативно-правовій базі з бухгалтерського обліку, а саме в 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і 2 
«Консолідована фінансова звітність» окремого поняття «Єдина 
(консолідована) облікова політика», та розробки і затвердження 
на законодавчому рівні Концепції її побудови. 

Єдина (консолідована) облікова політика - сукупність 
принципів, методів і процедур, уніфікованих для материнського 
та дочірніх підприємств, що входять до складу однієї групи та 
використовуються ними для складання і подання як 
консолідованої звітності так і окремої звітності підприємств.  

Виходячи з такого розуміння облікової політики та її 
особливостей в агрохолдингу доцільним є теоретико-методичне 
осмислення концепції її побудови з урахуванням інституційних 
особливостей діяльності агрохолдингів.  

Під концепцією (лат. conceptio – розуміння) 
загальновизнано розуміється система поглядів на ті чи інші 
явища, процеси; спосіб розуміння, трактування певних явищ, 
подій; ідея певної теорії. Термін вживають також для позначення 
головного задуму в науковій, художній, політичній та інших 
видах діяльності людини. 

На відміну від Н.М. Малюги В.Б. Мосаковський має власну 
Концепцію побудови бухгалтерського обліку, в якій робить 
наголос на методологічному удосконаленні бухгалтерського 
обліку, виділяє організаційні заходи щодо системи обліку та 
основи побудови управлінського обліку та аудиторської 
діяльності. Дана концепція також вносить пропозицію про 
систему підвищення кваліфікації бухгалтерів[2]. 

Н.М. Малюга під концепцією розуміє систему поглядів на 
певне явище, спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, 
основну ідею будь-якої теорії [1]. 

Разом з цим В.М. Жук має свою точку зору щодо концепції. 
Він розглядає концепцію обліку значно ширше. Дослідженню 
концепції бухгалтерського обліку В.М. Жук присвятив свою 
монографію «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в 
аграрному секторі економіки» [4]. Він розглядає концепцію 
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розвитку бухгалтерського обліку на рівні держави. Його 
висновком є те, що Концепція розвитку бухгалтерського обліку в 
аграрному секторі економіки України є завершеним програмним 
документом. Вона ґрунтується на фундаментальних основах 
теорії бухгалтерського обліку, які знайшли подальший розвиток 
через вплив сучасних економічних теорій, фізіократичних 
доктрин та концепцій сталого розвитку. Вона враховує тенденції 
розвитку міжнародної стандартизації обліку та визначає роль 
вітчизняної бухгалтерської науки та практики в питаннях 
конвергенції та адаптування МСФЗ. Концепція розвитку 
бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України є 
першою обліковою Концепцією в сучасній Україні, яка 
затверджена і реалізовується на державному рівні. 

 
Рис 1. Концепція єдиної облікової політики агрохорлдингу 
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Виходячи вищеозначеної позиції щодо розуміння 
концепції, як сукупності  нормативно-правових, організаційних 
та методичних заходів пропонуємо  наступний  концептуальний 
підхід до побудови єдиної облікової політики холдингу (рис. 1). 

Отже, в основі побудови облікової політики холдингу має 
бути на нашу думку реалізований принцип єдиної облікової 
політики, що полягає в наявності єдиних принципів та 
методології обліку для усіх підприємств групи та подальшої 
конкретизації цих принципів для кожного окремого підприємства 
холдингу. 

В основі нормативного регулювання облікової політики на 
рівні холдингу має бути стандарт «Облікова політика». У 
стандарті має бути визначено його призначення, область 
застосування, описана методологія за окремими об’єктами 
обліку, наведена структурна побудова системи обліку в холдингу, 
розподіл відповідальності та функціональні обов’язки посадових 
осіб, відповідальних за ведення обліку. 

Організаційний рівень побудови єдиної облікової політики 
включає:  

• Робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що 
містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення 
бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та 
повноти обліку та звітності; 

• систему документування (форми первинних облікових 
документів, які застосовуються для оформлення господарських 
операцій, по яких не передбачені типові форми первинних 
документів, а також форми для внутрішньої бухгалтерської 
звітності); 

• порядок проведення інвентаризації і методи оцінки 
видів майна та зобов’язань для цілей обліку; 

• правила документообігу і технологія обробки облікової 
інформації в холдингу; 

• порядок контролю роботи відокремлених 
бухгалтерських підрозділів (облікового апарату дочірніх 
підприємств).  
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ІІІ рівень реалізації концепції – методичний. Він 
передбачає розробку методик обліку та контролю щодо 
специфічних облікових операцій в холдингу. Зокрема: методика 
обліку прав оренди землею; методика обліку гудвілу та його 
знецінення; відображення в обліку неконтрольованої частки 
(частки меншості). 

Підсумовуючи, слід зазначити, що в запропонованій 
концептуальній основі побудови облікової політики реалізований 
принцип єдиної облікової політики, що полягає в дотриманні 
задекларованих принципів кожним підприємством холдингу. 
Неузгодженість в рамках холдингу не припустима. Принцип 
єдиної облікової політики забезпечує порівнянність даних, 
мінімальне викривлення інформації, дає можливість уникнути 
невідповідностей. Все це значно полегшує роботу менеджменту 
та підвищує його ефективність.  
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і ведення її на умовах інтенсифікації виробництва за рахунок 
значного зростання урожайності плодово-ягідних культур на 
99,8 % з 45,0 до 89,9 до ц/га, скорочення площ насаджень на 
8,8 % з 247,6 до 223,4 тис. га. та збільшення за рахунок цих 
факторів валових зборів плодів і ягід на 80,3 % з 1114,3 до 
2008,7 тис. т [1]. З метою збереження існуючих тенденцій в 
розвитку садівництва необхідним є ефективне та раціонально 
організоване управління. У зв’язку з тим, що однією з функцій 
управління є бухгалтерський облік, важливо також правильно 
організувати систему ведення обліку. З огляду на реформування 
обліку сільськогосподарської діяльності, в тому числі і в 
садівництві, шляхом прийняття національного Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» (далі – 
П(С)БО 30) [2], а як наслідок введення нових об’єктів обліку – 
біологічних активів, суттєві зміни відбулись і в організації 
облікового процесу.  

Питанням організації обліку сільськогосподарських 
підприємств присвячені праці В.Я. Амбросова, Т.О. Бондур, 
І.М. Гончаренко, Н.І. Коробової, П.М. Кузьмовича, 
О.П. Левченка, Т.Г. Маренич, Н.Л. Правдюк, В.Ю. Фабіанської та 
інших науковців. Нажаль, в дослідженнях вчених не приділено 
увагу вивченню проблемам формування та практичної реалізації 
облікової політики підприємств галузі садівництва, тобто 
питання є актуальним і потребує подальшого вивчення  та 
удосконалення. 

Організація ведення обліку діяльності підприємств галузі 
садівництва регламентується Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [3], 
П(С)БО 30 [2] та різними галузевими методичними 
рекомендаціями і зводиться до обраної ними облікової політики. 
Так, у ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» зазначено, що облікова політика - 
це сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для складання і подання 
фінансової звітності [3]. Водночас, слушною є думка 
О.П. Левченко, який зазначає: «… облікова політика визначає 
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ідеологію економіки підприємства на тривалий період, сприяє, 
сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій у керуванні 
підприємством, дозволяє оперативно реагувати на зміни, що 
відбуваються у виробничому процесі, ефективно пристосовувати 
виробничу систему до умов зовнішнього середовища [4]. 
Реалізація облікової політики підприємств галузі садівництва 
відбувається шляхом затвердження відповідного розпорядчого 
документу – наказу керівника, основні вимоги щодо складання 
якого викладені в методичних рекомендаціях, затверджених 
Міністерством аграрної політики України [5]. 

Одним з елементів методу бухгалтерського обліку та 
важливою складовою облікової політики є документація. 
Наприклад, у ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» сказано, що підставою для 
бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні 
документи, які фіксують факти здійснення господарських 
операцій [3]. Однак, дослідження формування облікової політики 
біологічних активів в практичній діяльності дослідних станцій та 
господарств Інституту садівництва НААН, свідчить про 
існування ряду суттєвих недоліків. По-перше в більшості 
досліджуваних господарств існує формальний підхід до 
складання наказу про облікову політику. По-друге накази не 
мають чіткого поділу на окремі розділи та пункти, стосовно 
окремих питань обліку біологічних активів. По-третє, деякі 
питання розкриті не повністю, або ж їх висвітлення зовсім 
проігноровано.  

У зв’язку з вище зазначеним, вважаємо доцільним навести 
основні не розкриті питання щодо організації та методики обліку 
біологічних активів садівництва в наказах про облікову політику 
досліджуваних господарств, тобто відсутність в них переліку: 
господарських операцій, які слід зафіксувати в первинних 
документах; первинних документів, оперограм та графіку 
документообігу; робочого плану рахунків, щодо обліку витрат на 
біологічні перетворення багаторічних плодово-ягідних 
насаджень, додаткових біологічних активів садівництва, 
насамперед виділення окремих рахунків  для обліку науково-
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дослідних насаджень, саджанців та розсади; альтернативних 
методів оцінки та нарахування амортизації для довгострокових 
біологічних активів садівництва; витрат на закладання 
багаторічних плодово-ягідних насаджень до моменту настання їх 
плодоносного віку; форм первинних, зведених документів та 
звітності для цілей управлінського обліку; центрів формування 
витрат на біологічні перетворення багаторічних насаджень та 
центрів відповідальності, з визначенням конкретних осіб та їх 
безпосередніх обов’язків; порядку підготовки і графіку складання 
фінансової, статистичної і податкової звітності та відображення в 
ній інформації про біологічні активи садівництва. 

На підставі вивчення існуючих недоліків в наказах про 
облікову політику господарств Інституту садівництва НААН 
пропонуємо внести зміни до них в частині удосконалення 
організації документування господарських операцій пов’язаних з 
біологічними активами в садівництві шляхом розробки форми 
графіку документообігу з обліку біологічних активів садівництва, 
фрагмент якого наведемо в таблиці 1. При цьому варто зазначити, 
що в наказі слід навести загальний графік, а центрам 
відповідальності розробити власні робочі графіки 
документообігу, що будуть включати перелік лише тих 
документів, що закріплений за окремою виробничою бригадою. 

Таблиця 1 
Фрагмент графіку документообігу з обліку біологічних 

активів садівництва на 2013 рік 

Назва 
докуме-
нту 

Номер 
форми 
доку-
менту 

Зміст 
госпо-
дарсь-
кої 

опера-
ції 

Мо-
мент 
скла-
дання 

Ви-
трати 
часу 
на 
скла-
данн
я, 
год. 

Періо-
дич-
ність 
скла-
дання 

Центр 
відпо-
віда-
льності 

ПІБ та 
посада 

безпосеред-
нього вико-
навця (вико-
навців) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Акт 
витрат 
насіння і 
садивного 
матеріалу 

ВЗСГ-4 

Виса-
дка 

саджа-
нців 

В 
момент 
виса-
дки 
саджа-
нців 

1 
год. 

Бага-
тора-
зово, 
при 

кожній 
посадці 

Розса-
дницька 
бригада 
№1 

Романенко 
Т.В. 
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Продовження фрагмента форми графіку документообігу 
Посади 
осіб, які 
підпи-
сують 
доку-
мент 

Дата 
(періоди-
чність) 
передачі 
до бухга-
лтерії 

Витрати 
часу на 
перемі-
щення, 
год. 

Строк
и 

обро-
бки 
бухга-
лте-
рією 

Перелік облі-
кових регіст-
рів, які скла-
даються на 
підставі 
документу 

Трива-
лість 
збері-
гання 

Дата 
пере-
дачі 
до ар-
хіву 

При
мі-
тки 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Брига-
дир, 

агроном, 
керівник, 
бухга-
лтер 

В той же 
день 2 год. 1 день 

ж.-о № 5 А с.-
г. , відомість 
по рахунку 20 

"Виробничі 
запаси",  ж.-о. 
№ 4 Б с.-г. 

3 роки 2016 
рік - 

        
 
Результати проведеного дослідження дають підстави 

стверджувати, що раціональна організація обліку на стадії 
документування господарських операцій пов’язаних з 
біологічними активами в садівництві повинна передбачати, в 
першу чергу, налагодження системи документообігу з метою 
мінімізації часу на обробку кожної операції. З огляду на це, 
вважаємо доцільним і необхідним складання загального графіку 
документообігу та робочих графіків в центрах відповідальності  
із зазначенням в них в хронологічній послідовності усіх 
документів від початку їх складання до передачі в архів. На наш 
погляд, графіки документообігу дадуть змогу визначити  
кількість годин роботи необхідних для реєстрації тієї чи іншої 
господарської операції безпосередніми виконавцями в кожному 
центрі відповідальності, переміщення документів до бухгалтерії, 
а також строки їх обробки бухгалтером.  
Список використаних джерел: 
1. Статистичний збірник «Рослинництво України» за 2012 рік. – К.: 

Державна служба статистики України, 2013. – 180 с. 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні 

активи», затв. наказом Міністерства фінансів України від 
18.11.2005 р. № 790 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05. 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 
України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
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4. Левченко О.П. Проблеми формування облікової політики в 
сільськогосподарських підприємствах України / О.П. Левченко // 
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про облікову політику підприємства, затв. наказом Міністерства 
аграрної політики України від 17.12.2007 р. № 921 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.4420.0. 
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ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ: СУТНІСТЬ, 
ПРИНЦИПИ, МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В 

АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 
 

Забезпечення сталого розвитку України в контексті 
стійкого економічного зростання, ефективного вирішення 
найважливіших проблеми життєзабезпечення суспільства без 
виснаження, деградації і забруднення довкілля, актуалізує 
цінність досліджень, пов’язаних зі встановленням причинно-
наслідкових залежностей комплексних, міждисциплінарних 
підходів вивчення проблемних питань. Одним з важливих 
напрямів дослідження, які перебувають у площині різних галузей 
економічної науки, є майно суб’єктів господарювання. 

Майно підприємства, його кількісний та якісний склад, є 
основою для здійснення господарської діяльності підприємства, 
підвищення його конкурентоспроможності та надійності, 
характеризує здатність до економічного зростання та стійкість до 
кризових явищ, тому будь-який власник зацікавлений у 
збереженні та примноженні майна підприємства. Для 
задоволення цього завдання важливе значення належить 
управлінню майном як процесу направленому на підтримку та 
покращення стану об’єкту, організації та прогнозування його 
розвитку, плануванню отримання доходів від використання 
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майна. Одним із відносно нових інструментів ефективного 
управління майном, який може забезпечити отримання 
фіксованого доходу протягом певного періоду, є довірче 
управління. 

Наряду з традиційними операціями з майном, операції 
довірчого управління майном мають значні перспективи 
поширення як в Україні, так і в інших країнах пострадянського 
простору. Зокрема, таку позицію підтримує к.ю.н. 
З.Е. Беневоленська, стверджуючи що «довірче управління 
майном знайшло своє широке застосування в сферах фондового і 
фінансового ринків, в області управління цінними паперами і в 
практиці комерційних банків. Перспективні шляхи використання 
довірчого управління майном – це впровадження довірчого 
управління майном, підприємствами як майновими комплексами, 
управління складними корпораціями і управління державною 
власністю» [1]. Матиме перспективи довірче управління майном і 
в аграрному секторі економіки. 

Термін «довірче управління» з’явився в українському 
законодавстві лише з початком переходу економіки до ринкових 
умов. В умовах планової економіки розвиток таких відносин був 
неможливий, основною причиною цього був плановий характер 
розподілу грошових коштів, майна підприємств і отримуваного 
прибутку. Необхідність введення поняття довірчого управління 
з’явилася на етапі приватизації державних підприємств, за 
умовами якої частина акцій повинна була залишитися у власності 
держави. Проте державні інститути не мали тоді представників, 
які могли б професійно використовувати наявну власність в цілях 
отримання максимального прибутку.  

Передумовами виникнення та розвитку операцій довірчого 
управління майном в Україні є: 

– трансформація економічних відносин, активізація 
процесів приватизації та зростання ролі приватної власності; 

– перерозподіл капіталу між учасниками економічних 
відносин; 

– наявність протиріч та неузгодженості положень 
законодавства; 
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– розвиток відносин у сфері банківського та інвестиційного 
управління; 

– виникнення та зростання кількості довірчих товариств, 
ріелторських компаній, девелопментських компаній; 

– досвіт здійснення довірчих операцій у сфері управління 
майном в країнах Західної Європи та США; 

– потреба отримати позитивний ефект від розпорядження 
об’єктами народного господарства, що зумовлено державною 
політикою в цілому. 

Для операцій довірчого управління характерні наступні 
принципи: 

− довірчості є основою довірчого управління майном, 
здійснення операцій з управління майном характеризується 
необхідним ступенем довіри між суб’єктами таких операцій; 

− терміновості – договірні відносини довірчого управління 
майном укладаються на визначений термін. якщо сторони не 
визначили строку договору управління майном, він вважається 
укладеним на п’ять років; 

− поворотності – після  закінчення дії договору довірчого 
управління майно, передане в управління, повинне повернутися 
до власника (установника управління) або вигодонабувача; 

− принцип цільового використання – при укладенні 
договору довірчого управління установник управління зазначає 
або напрями інвестування, або бажаний кінцевий результат від 
здійснення цих операцій; 

− принцип платності – відносини довірчого управління 
носять (у переважній більшості) платний характер. Управитель 
отримує винагороду за управління майном. 

Для визнання специфіки операцій довірчого управління 
майном необхідна наявність певних ознак, що дозволяють 
виділити їх із всієї сукупності економічних операцій з майном. 
Такими ознаками довірчого управління майном можуть 
виступати: 

1) основою виникнення відносин з управління майном є 
договір між установником управління та управителем; 
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2) правовідносини управління майном реалізуються між 
рівними, самостійними та незалежними один від одного 
суб’єктами; 

3) управління майном є інститутом зобов’язального права, 
а не речового; 

4) майно, передане в довірче управління, повинно належати 
установнику управління на праві власності; 

5) управління майном є лише способом реалізації 
власником належних йому правомочностей (володіння, 
користування, розпорядження), не встановлює нового права 
власності; 

6) управління майном характеризується складним 
предметом, який включає два об’єкти: майно, передане в довірче 
управління та фактичні й юридичні дії управителя з управління 
майном; 

7) правовідносини управління нерухомим майном 
характеризуються особистим виконанням зобов’язань з 
управління майном, проте не відносяться до фідуціарних 
(особисто-довірчих) правовідносин; 

8) висока ризиковість операцій довірчого управління 
майном, пов’язана з ризиком його втрати та вимагає певного 
ступеня довіри у відносинах між установником управління та 
управителем; 

9) правовідносини управління нерухомим майном мають 
двосторонній і платний характер. 

Довірче управління майном є одним з нових інститутів 
вітчизняного цивільного права, який отримав своє законодавче 
закріплення з прийняттям в 2003 році Цивільного кодексу 
України. На сьогоднішній день основні принципи і вимоги до 
порядку організації операцій довірчого управління закріплено 
главою 70 Цивільного кодексу України [2]. Сутність довірчого 
управління майном як юридичної конструкції дозволяє усунути 
прогалини в регулюванні питань щодо управління власністю та 
надає широкі можливості суб’єктам цивільних правовідносин 
моделювати свою правову поведінку по ефективному управлінню 
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довіреним майном, а також можливість швидкого реагування на 
змінення кон’юнктури ринку або умов договору. 

Необхідність захисту інтересів суб’єктів довірчого 
регулювання та мінімізації ризиків управління майном в умовах 
надання власникам ширших можливостей з розпорядження своєю 
власністю, особливої актуальності набуває дослідження з 
удосконалення положень договору, договірної політики та 
розподілу відповідальності при операціях з управління майном. 
 
Список використаних джерел: 
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– 288 с. 
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БАЗИСНІ ТОЧКИ ПОБУДОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО 
ОБЛІКУ НА НОВОСТВОРЕНИХ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

Аграрний сектор України виходить на передові позиції в 
економіці України. З’являються все нові підприємства. Але на 
сьогоднішній момент мало створити хороший торгово-
виробничий аграрний комплекс. Уже неможливо уявити сучасне 
підприємство без підрозділу управлінського обліку, яке стало не 
тільки вимогою науки, але й практики. Проте керівники 
новостворених підприємств можуть розгубитись в різноманітті 
тих наукових концепцій, яких виникло достатньо останнім часом. 
Тому виникає потреба у виділенні тих базисних точок побудови, 
без яких управлінський облік буде мало ефективним, і які 
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дозволять його здійснювати на рівні, що забезпечуватиме 
конкурентоспроможний аналіз діяльності.  

У розробку теоретичних і методичних питань побудови 
системи управлінського обліку значний внесок зробили 
українські вчені: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, 
В.М. Жук, В.М. Добровський, О.О. Канцуров, Г.Г. Кірейцев, 
М.С. Пушкар, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Л.К. Сук та 
інші автори. Проблеми управлінського обліку та його побудови в 
новостворених і існуючих підприємствах досліджували у своїх 
працях зарубіжні вчені: Р. Ентоні, К. Друрі, Р. Манн, 
Ч. Хорнгрен, Р. Грін та ін. Проте інформація щодо відправних 
точок побудови управлінського обліку на сучасних 
підприємствах потребує систематизації та узагальнення для того, 
щоб новостворені підприємства могли якомога швидше ввійти у 
курс справи та без найму високовартісних спеціалістів створити 
хороший фундамент для його функціонування. 

Вивчення сучасних публікацій і досліджень стосовно 
перспектив розвитку управлінського обліку показало відсутність 
єдиного інструментарію та технології управлінського обліку в 
підприємствах України. Таким чином, сьогодні сформувалася 
точка зору щодо управлінського обліку, яка полягає в тому, що 
він не існує на підприємстві сам по собі та призначений для 
розробки і впровадження ділової стратегії. 

Побудова системи управлінського обліку на сучасному 
підприємстві середньої й великої ланки - досить складний і 
важливий процес. Вимоги ринку висувають перед 
підприємствами ряд стратегічних цілей, що охоплюють весь 
спектр комерційних послуг. У цих умовах підприємства змушені 
крім торгово-посередницьких функцій, виконувати функції 
організації виробничого процесу. Досвід зарубіжних країн лише 
доводить життєздатність цієї тенденції. Практика діяльності 
виявила чіткий взаємозв'язок функцій структурних підрозділів 
підприємства для цілей ефективної організації управлінського 
обліку [1]. 

Суттєвому підвищенню інтелектуального потенціалу 
підприємства сприяє процес бюджетування його діяльності, який 
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варто розглядати як технологію складання скоординованого за 
всіма підрозділами і функціям плану роботи комерційної 
організації. Бюджетування надає можливість здійснювати 
комплексний аналіз прогнозів зміни зовнішніх і внутрішніх 
параметрів, а також розраховувати економічні й фінансові 
показники діяльності підприємства для оперативного й 
стратегічного управління. 

Доведено, що бюджетування являє собою основну частину 
системи управлінського обліку. Пояснюється це тим, що 
бюджети поєднують в собі засоби стратегічного планування та 
використання розроблених планів; надають базу для контролю 
виробничих показників; підвищують мотивацію менеджерів і 
працівників; стимулюють взаємодію та координацію роботи 
структурних підрозділів підприємства. 

Для забезпечення стійкої роботи підприємства пропонується 
створення трьохрівневої системи адаптивного бюджетування. 
Згідно з запропонованою схемою обрана стратегія, що відображає 
основні напрями функціонування аграрного підприємства. 
Модель процесу бюджетування містить у собі  такі 
етапи:формування річного бюджету, формування операційних 
бюджетів (квартальних та місячних), виконання оперативних 
бюджетів, аналіз виконання та формування звітів. Використання 
представленої методики дозволяє забезпечити значний ефект у 
комерційній діяльності аграрного підприємства. 

Розроблена структура витрат та доходів аграрного 
підприємства має підвищувати мотивацію керівників цих центрів. 
Для цього керівник підрозділу управлінського обліку повинен 
здійснити аналіз усіх витрат, можливих на даному підприємстві, 
та доходів, що воно може отримати. Після цього здійснюється 
узагальнення та стандартизація цих напрямів витрат і доходів. 
Результатом має бути перелік статей доходів та витрат, в розрізі 
яких буде аналізуватись діяльність підприємства. Узгодження 
масштабу узагальнення і стандартизації повинно відбуватись із 
власниками чи акціонерами підприємства, адже саме вони будуть 
першими і головними користувачами звітності побудованої на 
основі цих даних. 
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При цьому, дуже важливим є питання виділення на 
підприємстві центрів відповідальності. Для цього з самого 
початку необхідно побудувати організаційну структуру 
підприємства, визначити взаємозв’язки між різними підрозділами, 
умови та рівні підпорядкування, визначати тип зв’язку (лінійний, 
функціональний, матричний та ін.) між ними. Після створення 
структури потрібно розділити усі підрозділи на центри доходів та 
центри витрат. Відповідно до такого розподілу кожному відділу 
ставиться задача формувати у визначені строки бюджет доходу чи 
витрат залежно від того, чи він є центром доходів чи витрат. 
Частина відділів є і центром доходів і центром витрат, тому вони 
складають обидва бюджети. Усі ці бюджети узагальнюються та 
подаються у визначенні строки на затвердження.  

При формуванні центрів відповідальності доцільно 
визначити: показники виміру обсягу; базу розподілу витрат; 
відповідальну особу; оптимальну деталізацію облікової 
інформації, номенклатуру прямих витрат, абстрагуючись від 
загальних витрат підприємства. Розподіл підприємства на центри 
відповідальності та класифікація витрат є інформаційним 
фундаментом для організації на підприємстві системи 
управлінського обліку.  

Весь розподіл на центри доходів та витрат, статті доходів 
та витрат необхідний для того, щоб після здійснення операційної 
діяльності проаналізувати постфактум та проранжирувати 
структурні підрозділи за дохідністю та за витратами. Після такого 
ранжирування розподілити витрати підрозділів, які не приносили 
доходи за певною базою розподілу на центри доходів. Це 
здійснюється для того щоб проаналізувати ефективність та 
раціональність роботи центрів доходів. Логіка полягає в тому, що 
для прибуткової діяльності доходи створені відповідними 
підрозділами мають покривати витрати не лише цих підрозділів, 
але й усіх інших відділів, які генерують витрати. Після такого 
розподілу можуть виявитись такі центри доходів, що мають у 
своєму кошику більше витрат, ніж доходів. Тоді піднімається 
питання про раціональність функціонування таких підрозділів.  

Проте, якщо статті витрат та доходів пропонують нам 
аналіз доходів і витрат по принципу нарахування, то водночас 
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потрібно і вести аналіз по руху грошових коштів. Для цього 
необхідно створити перелік статей руху коштів по приходу та 
розходу. Це дозволить створити звіт по руху коштів в розрізі цих 
статей та центрів відповідальності. Такий розподіл дасть змогу 
оцінити, які підрозділи більш продуктивні з точки зору 
повернення дебіторської заборгованості.  

Ефективне управління підприємством залежить значною 
мірою від розвиненості системи управлінського обліку та ступеня 
її комп'ютеризації. Вимогам ринкової економіки найбільшою 
мірою відповідає форма обліку, орієнтована на широке 
використання мереж ЕОМ і створення автоматизованих робочих 
місць бухгалтера. Даний пункт є чи не найважливішим у всьому 
ланцюгу побудови системи управлінського обліку. Для цього 
насамперед необхідно побудувати так звану карту бізнес-
процесів. Бізнес-процес являє собою перелік дій, що ініціюються 
відповідальною особою за здійснення певного роду операцій та 
завершення якого приводить або до ініціації іншого бізнес-
процесу або приносить якийсь якісний або кількісний результат. 
Керівник кожного відділу повинен розписати бізнес-процеси по 
операціях підконтрольних йому. Після складання загальної карти 
бізнес-процесів керівник підрозділу управлінського обліку 
аналізує можливість автоматизації певних ділянок роботи. На 
сьогоднішній день програмні комплекси для обліково-
аналітичної роботи досягли значного розвитку в передбаченні 
можливих операцій на підприємстві та передбачено різноманітні 
можливості та варіанти їх автоматизації. Керівнику 
управлінського обліку залишається лише визначитись із 
переліком дій для автоматизації та вибрати найбільш 
раціональний варіант реалізації. Також важливим є переведення 
усіх бізнес-процесів на мову регламентних положень з метою 
конкретизації дій при стандартній схемі та дій працівників у 
різних нестандартних ситуаціях. Це забезпечить чіткість 
виконання операцій та пришвидшення ознайомлення нових 
працівників із підзвітною їм ділянкою роботи.  

Отже, нами визначений перелік базових точок відліку, які 
необхідно запровадити для створення і початку роботи із 
системою управлінського обліку на аграрному підприємстві. У 
цей перелік входить: створення підрозділу управлінського обліку 
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на чолі із керівником, створення організаційної структури 
підприємства, розподіл підрозділів на центри доходів та витрат, 
створення переліку статей витрат та доходів, створення статей 
руху коштів, побудова системи бюджетування (довго-, середньо- 
та короткострокових планів витрат і доходів), побудова 
аналітичної управлінської звітності «план-факт», створення карти 
бізнес-процесів, автоматизація бізнес-процесів. Здійснення і 
реалізація такого плану побудови системи управлінського обліку 
створить на початку діяльності підприємства хороший фундамент 
для здійснення якісної аналітичної роботи, що забезпечить 
управлінців хорошою базою для прийняття управлінських 
рішень. 
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ОЦІНКА ТА ВИЗНАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

НЕРУХОМОСТІ 
 

Реформування земельних відносин в Україні не 
припиняється з моменту створення незалежної держави, 
відповідно вивченню та дослідженню теоретичних та практичних 
засад організації економічного обороту земельних ділянок, 
вдосконаленню його механізму, присвятила свої праці велика 
кількість науковців. Вагомий вклад у формування економічного 
інструментарію забезпечення ефективного сільсько-
господарського землекористування зробили П. Гайдуцький, 
М. Данилишин, О. Кашенко, П. Саблук, А. Третяк, М. Федоров, 
А. Чупіс та інші. Професори М. Дем’яненко, В. Жук, І. Замула, 



 338

Г. Кірейцев, Л. Сук та інші присвятили свої праці розробці 
фінансово-облікового забезпечення земельних відносин. 

Постає актуальною необхідність уточнення концептуальної 
основи бухгалтерського обліку в аграрному секторі через 
постановку на облік та відображення в звітності земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення (земельного 
капіталу), в умовах постійних змін в законодавстві.  

У відповідності до Державної цільової програми розвитку 
українського села передбачається, що достатнє забезпечення, 
ефективне екологозорієнтоване використання, об’єктивне та 
своєчасне відображення в обліку та звітності земельних ресурсів 
сприятиме створенню рівних умов для ефективного 
функціонування господарств усіх форм власності, 
стимулюватиме об’єднання товаровиробників як у виробничій, 
так і в обслуговуючій сфері, посилить їх конкуренто-
спроможність. 

На сьогодні можливість постановки на облік земельної 
ділянки, в залежності від способу використання, описують три 
діючих положення (стандарти) бухгалтерського обліку, і тому 
вона може мати три статуси: 

- інвестиційна нерухомість (П(С)БО 32 «Інвестиційна 
нерухомість», рахунок 100 «Інвестиційна нерухомість»); 

- об’єкт основних засобів (П(С)БО 7 «Основні засоби», 
рахунок 101 «Земельні ділянки»); 

- необоротний актив, утримуваний для продажу (П(С)БО 27 
«Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність», рахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, 
утримувані для продажу»). 

Більш детально зупинимось на першому. Можливість 
класифікації придбаної земельної ділянки як інвестиційної 
нерухомості з’явилася у вітчизняному бухобліку з прийняттям 
однойменного П(С)БО 32, що набрало чинності з 1 січня 
2008 року. Порівняльна характеристика визначення інвестиційної 
нерухомості за міжнародними та національними стандартами 
бухгалтерського обліку наведено в табл. 1.  
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика визначення інвестиційної нерухомості 

Інвестиційна нерухомість Не є інвестиційною нерухомістю 
П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» 

власні або орендовані на умовах 
фінансової оренди земельні 
ділянки, будівлі, споруди, які 
розташовуються на землі, 
утримувані з метою отримання 
орендних платежів та/або 
збільшення власного капіталу, а 
не для виробництва та постачання 
товарів, надання послуг, адмініст-
ративної мети або продажу в 
процесі звичайної діяльності. 

а) операційна нерухомість, а також 
нерухомість, що утримується для 
використання у майбутньому як 
операційна нерухомість; 
б) нерухомість, що утримується з метою 
продажу за умов звичайної господарської 
діяльності; 
в) нерухомість, що будується або 
поліпшується за дорученням третіх сторін; 
г). нерухомість, що перебуває в процесі 
будівництва або поліпшення з метою 
використання у майбутньому як 
інвестиційна нерухомість; 
д) нерухомість, що надана в оренду 
іншому суб'єкту господарювання на 
умовах фінансової оренди. 

МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» 

нерухомість (земля чи будівля, 
або частина будівлі, або їх 
поєднання), утримувана 
(власником або орендарем згідно з 
угодою про фінансову оренду) з 
метою отримання орендних 
платежів або збільшення вартості 
капіталу чи для досягнення обох 
цілей , а не для: 
a) використання у виробництві чи 
при постачанні товарів, при 
наданні послуг чи для 
адміністративних цілей, або 
б) продажу в звичайному ході 
діяльності. 

a) нерухомість, утримувана для продажу 
під час звичайної діяльності або яка 
перебуває в процесі будівництва чи 
поліпшення з метою такого продажу; 
б) нерухомість, яка будується або 
поліпшується за дорученням третіх сторін; 
в) нерухомість, зайнята власником, 
включаючи (серед іншого) нерухомість, 
утримувану для майбутнього 
використання як нерухомість, зайняту 
власником; нерухомість, утримувану для 
майбутнього поліпшення та подальшого 
використання як нерухомість, зайняту 
власником; нерухомість, зайнята 
працівниками (незалежно від того, чи 
сплачують ці працівники, чи не сплачують 
орендну плату за ринковими ставками), та 
нерухомість, зайнята власником, вибуття 
якої очікується; 
ґ) нерухомість, яка надана в оренду 
іншому суб’єктові господарювання за 
угодою фінансової оренди. 
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Наведемо приклади інвестиційної нерухомості 
безпосередньо пов’язаної із земельними ділянками: 

a) земля, утримувана для довгострокового збільшення 
капіталу, а не для короткострокового продажу під час звичайної 
діяльності; 

б) земля, утримувана для майбутнього, але ще не 
визначеного використання (якщо суб’єкт господарювання ще не 
визначив, чи буде він використовувати землю як операційну 
нерухомість, чи для короткострокового продажу під час 
звичайної діяльності, тоді земля вважається утриманою для 
збільшення капіталу); 

в) нерухомість, яка будується або поліпшується для 
використання в майбутньому в якості об’єкта інвестиційної 
нерухомості [2]. 

Не завжди питання про віднесення земельної ділянки 
(іншого об’єкта основних фондів) до інвестиційної нерухомості 
може бути вирішено однозначно. Тому за наявності ознак, за 
якими такий об’єкт може бути віднесено і до операційної 
нерухомості (нерухомості зайнятої власником), і до інвестиційної 
нерухомості, підприємство самостійно повинно розробити 
критерії для їх розмежування. 

Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земельна 
ділянка, будівля (частина будівлі) або їх поєднання, а також 
активи, які утворюють з інвестиційною нерухомістю цілісний 
комплекс і в сукупності генерують грошові потоки. Придбана 
(створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс 
підприємства за первісною вартістю, яка в залежності від каналу 
надходження, формується за схемою наведеною на рис. 1. 

Підприємство на дату балансу відображає у фінансовій 
звітності інвестиційну нерухомість (вартість земельної ділянки) 
за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, 
або за первісною вартістю, з урахуванням втрат від зменшення 
корисності та вигод від її відновлення, що визнаються відповідно 
до П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів».  
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Рис. 1. Складові первісної вартості інвестиційної нерухомості 

Більш детальне вивчення нормативної бази та подальше 
удосконалення науковцями методології бухгалтерського обліку 
інвестиційної нерухомості, в поєднанні з практичними аспектами, 
дозволить включити вартість земельних ділянок (земельного 
капіталу) до балансу суб’єктів господарювання аграрної сфери. 
Список використаних джерел: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна 

нерухомість», затв. наказом Міністерства фінансів України від 
02.07.2007 р. № 779 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07. 

2. МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/MSBO/MSBO40.aspx. 

КАНАЛИ НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ 

ПРИДБАНА 
- суми, що сплачують постачальникам та підрядникам за виконання 
будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); 
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються 
у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на інвестиційну нерухомість; 
- суми непрямих податків (якщо вони не відшкодовуються підприємству); 
- юридичні послуги, комісійні винагороди; 
- інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням та доведенням об’єктів 
інвестиційної нерухомості до стану, у якому вони придатні для використання 
із запланованою метою 

СТВОРЕНА ПІДПРИЄМСТВОМ 
- вартість, визначена на дату початку використання інвестиційної нерухомості, 
виходячи із загальної суми витрат на її створення 

ОДЕРЖАНА У ФІНАНСОВУ ОРЕНДУ 
- визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
14 "Оренда" (одночасно як актив і зобов'язання за найменшою на початок 
строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою 
вартістю суми мінімальних орендних платежів) 

ПРИДБАННЯ НА УМОВАХ ВІДСТРОЧКИ ПЛАТЕЖУ 
- ціна відповідно до договору (винагорода постачальнику на суму різниці між 
договірною ціною та загальною сумою платежів на його користь визнається 
фінансовими витратами) 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І ЇЇ ВПЛИВ НА 
ПРИЙНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Бухгалтерський облік – це складний механізм, призначення 

якого надавати та забезпечувати інформацією внутрішніх і 
зовнішніх користувачів з метою здійснення ефективного й 
оперативного управління суб’єктом господарювання в сучасних 
умовах. Саме для цього бухгалтерський облік повинен 
вирішувати поставлені завдання, і, відповідно, бути 
організований згідно вимог чинного законодавства та умов 
конкретної господарюючої одиниці. Без належної організації 
бухгалтерського обліку неможливо досягнути позитивних 
результатів діяльності, оскільки вона є одним з 
найвідповідальніших етапів створення підприємства, а також 
запорукою рентабельності в майбутньому. 

Інтерес учених до проблем організації облікового процесу 
визначається його значною роллю в забезпеченні реальності 
бухгалтерського обліку та, як наслідок, ухвалення правильних 
економічних рішень. Цим і визначається актуальність даного 
дослідження. 

Питанням організації бухгалтерського обліку присвячена 
значна кількість праць як у вітчизняній, так і в світовій 
економічній науці. Дану тему досліджувало чимало вчених, 
зокрема Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, В.В. Сопко, 
М.С. Пушкар, С.В. Свірко, В.С. Лень, В.В. Ковальов, 
М.В. Кужельний, Й. Бетге, Р. Ентоні, Дж. Рис та інші.  

Слід зазначити, що дискусії щодо вибору методів 
ефективної організації облікового процесу ведуться й у наш час, 
тобто ця тема не втратила актуальності. Дослідженням 
раціональної організації облікового процесу в даний час 
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займаються: Я.В. Соколов [6], Ф.Ф. Бутинець [3], В.В. Сопко [7] 
та ряд інших вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Алгоритм організаційних заходів щодо організації 
облікового процесу можна представити у наступному вигляді 
(рис. 1). 

Отже, до складових механізму організації бухгалтерського 
обліку належить: 

– організація облікового процесу; 
– організація забезпечення бухгалтерського обліку; 
–  організація праці працівників, зайнятих виконанням 

облікових функцій; 
– організація розвитку бухгалтерського обліку. 

 
Рис. 1. Алгоритм формуючих складових механізму організації 

бухгалтерського обліку 
Беручи до уваги організаційні критерії обліку, 

узагальнений огляд наукової літератури, а також специфіку 
підприємств переробної галузі, нами запропоновано схему 
концепції організації обліку на підприємствах даної галузі 
(рис. 2). 

Рис. 2 дає можливість побачити, що на ефективність 
організації бухгалтерського обліку, зокрема на підприємствах 
переробної галузі, впливають як зовнішні так і внутрішні 
чинники, що забезпечують досягнення цілей системи обліку на 
підприємстві. Так зовнішні чинники це є законодавчі акти, 
накази, інструктивні та методичні матеріали, які розробляються 
на державному рівні. В свою чергу внутрішні чинники це накази, 
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постанови, розпорядження, які розроблені всередині 
підприємства і затверджуються його керівником. 

Зважаючи на регулювання обліку з боку держави та в 
середині підприємства, управлінський персонал розробляє таку 
технологію обробки даних, яка б забезпечувала раціональну 
організацію обліку переробних підприємств.  

Отже, організація обліку є творчим процесом на кожному 
підприємстві і значною мірою залежить від його специфіки, 
обсягу господарської діяльності, наявності кваліфікованих 
облікових кадрів, рівня механізації та автоматизації облікових 
процесів, системи управління, чинної звітності та її 
періодичності. 

 
Рис. 2. Концепція організації обліку на переробному 
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Підсумовуючи можна зробити наступні висновки: 
– організація обліку з одного боку – це певне 

впорядкування елементів методу в систему з метою його 
організаційного, інформаційного та технічного забезпечення і є 
засобом для здійснення контролю за власністю підприємства, а з 
другого – означає раціональну організацію бухгалтерської 
служби та виступає гарантом формування якісної фінансової 
інформації;  

–  організація бухгалтерського обліку на підприємстві в 
усіх своїх складових покликана забезпечити оптимальне та 
ефективне функціонування системи бухгалтерського обліку 
завдяки реалізації усіх її напрямів; 

–  організація бухгалтерського обліку це створення такої 
системи інформації, яка забезпечує реальне керівництво та 
примноження фінансових результатів діяльності. Тому при 
організації бухгалтерського обліку конкретного суб’єкта 
господарювання доцільно розглядати його галузеву специфіку не 
в межах окремих видів економічної діяльності, яку він здійснює, а 
з огляду на специфічні ознаки, що характеризують галузеву 
специфіку підприємства, зокрема переробного. Використання 
зазначеної концепції в процесі організації бухгалтерського обліку 
є доцільним та дедалі все більш актуальним для практичного 
застосування в умовах розвитку національних підприємств. 

– без належним чином організованого обліку неможлива 
господарська діяльність підприємства, згідно чинного 
законодавства України. 

– від стану організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві залежить якість та правдивість обліку, забезпечення 
внутрішніх та зовнішніх користувачів достовірною та своєчасною 
інформацією. 
Список використаних джерел: 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ВАЖЕЛІВ ТА МЕХАНІЗМІВ 
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У сучасному розумінні конкуренція стала основою 

механізму регуляції економічного простору. Вона розглядається 
як обов’язкова передумова забезпечення справедливого 
розподілу економічних благ, свободи вибору і чинник 
стимулювання позитивних змін в економіці. Але конкуренція має 
і інший бік. Вона може набувати «жорстких» і «гострих» форм, 
які часто деформують її вплив та породжують важкі негативні 
наслідки. Передусім, це стосується аграрного бізнесу, який не 
завжди відповідає параметрам конкуренції та вимогам 
конкурентного середовища, а також держави, яка не змогла 
стимулювати і допомогти йому адаптуватися до нових умов 
конкуренції. Така ситуація часто спостерігається на практиці та 
широкого обговорюється науковою спільнотою, відносно того, як 
не допустити «перекосів» конкуренції. Сформувався навіть 
окремий напрям досліджень – теорія конкурентоспроможності, 
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яка розглядає питання розвитку здатності та можливостей 
економічних суб’єктів конкурувати.  

Сучасна конкуренція як економічне явище стрімко 
розвивається. Це є закономірним, оскільки тип та механізм 
конкуренції завжди випереджають розвиток економічних систем. 
Нині на перший план вийшли інноваційні важелі та механізми 
управління конкурентоспроможністю, як головні чинники 
конкуренції. Через те, що вони стали первинними (зумовлюючи 
зміну цінових пропорцій і переваг), можна говорити про 
виникнення нової парадигми конкуренції. Інноваційні важелі та 
механізми управління конкурентоспроможністю, відповідаючи 
характеристикам сучасного етапу економічного розвитку, власне 
самі виступають потужним фактором змін, відображуються на 
укладі економіки. «Потужність» її впливу помітно зростає за 
рахунок поєднання функцій (традиційних і нових) та потенціалу 
конкурентоспроможності. Гармонізація інноваційних важелів та 
механізмів управління конкурентоспроможністю має суттєві 
особливості, які повинні враховуватися у процесі забезпечення 
конкурентоспроможності на всіх рівнях аграрної економіки. 
Логічно, змінюється і парадигма забезпечення 
конкурентоспроможності. Без усвідомлення цих змін неможливо 
досягти успіхів у конкурентній боротьбі. 

Інноваційні важелі та механізми управління 
конкурентоспроможністю охарактеризовано у публікаціях 
О. Чернеги та В. Білозубенко. Окрім того, цікавими виявилися 
розробки щодо визначення засад та нових підходів до 
гармонізації важелів та механізмів управління 
конкурентоспроможністю в сучасних умовах. Концептуальні 
основи застосування інноваційних важелів та механізмів 
управління конкурентоспроможністю узагальнені Г. Гейєром. 
Більш системно питання забезпечення конкурентоспроможності 
як домінанти сталого розвитку розглядають Л. Андрєєва та 
О. Миргородська.  

В умовах домінування інноваційних важелів та механізмів 
управління конкурентоспроможністю істотно змінюються засади 
будь-якої економічної діяльності, трансформуються елементи 
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економічних систем (уклад виробничих сил, техніко-економічні 
відносини, господарський механізм тощо). Суттєвих перетворень 
зазнає економічне відтворення. Його новий тип відображується у 
триєдності таких ознак: 1) формування психологічних та 
функціональних засад активної, постійної та безперервної 
інноваційної діяльності, а також її спеціальне інституційне 
забезпечення; 2) прагнення суб’єктів відтворити та 
дотримуватися певного режиму економічної діяльності, 
впроваджувати нововведення і досягати новаторських цілей 
(розширення відтворення інновацій); 3) розвиток потенціалу 
(засобів) розробки і впровадження інновацій з урахуванням 
внутрішніх та зовнішніх умов. Практичне втілення цих принципів 
змінює траєкторію розвитку усіх економічних систем. Їх 
оптимальний стан, тобто досягнення динамічної рівноваги і 
сталого розвитку в умовах загострення конкуренції, 
забезпечується саме на основі розгортання інноваційних 
процесів. Для досягнення економічного оптимуму їх характер 
(масштаб та інтенсивність) і результативність мають відповідати, 
по-перше, тенденціям змін потреб споживачів (суспільного 
споживання) і, по-друге, параметрам розвитку системи 
виробництва та економічного обміну (тобто господарства). Саме 
набуття конкуренцією нової якості дозволяє їй автоматично 
забезпечувати найбільшу ступінь та ефективність використання 
економічних ресурсів. 

Домінування й необхідність гармонізації інноваційних 
важелів та механізмів управління конкурентоспроможністю 
зумовлено тим, що виробники за рахунок інновацій отримують і 
цінові, і продуктові переваги. Тому боротьба зосереджується на 
якомога швидшому, безперервному і масштабному впровадженні 
інноваційних важелів та механізмів управління конкуренто-
спроможністю в сільськогосподарських підприємствах.  

Інноваційні важелі та механізми управління конкуренто-
спроможністю в сільськогосподарських підприємствах 
фокусують увагу на реалізації різного роду інновацій. 
Організаційно-управлінські інновації ведуть до зниження ціни 
продуктів, що виробляються, за рахунок удосконалення 
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організаційної структури, системи управління, бізнес-процесів у 
сфері виробництва та маркетингу. Технологічні нововведення 
можуть вести до: 1) зниження ціни, якщо споживчі властивості не 
змінюються або не можуть зміняться; 2) удосконалення 
організаційної структури; 3) випуску нового або удосконаленого 
продукту з новими споживчими властивостями, які більшою 
мірою відповідають вимогам ринку і потребам споживачів. 
Найчастіше продуктові інновації пов’язані із змінами у 
агротехнологіях та організаційно-управлінському забезпеченні 
сільськогосподарського виробництва. Окремим видом 
технологічних інновацій є технічні зміни, які торкаються 
виробничого процесу, а не самого продукту. Такі нововведення 
ведуть до комплексного удосконалення матеріальної бази 
сільськогосподарського виробництва. 

Визначальне значення щодо гармонізації інноваційних 
важелів та механізмів управління конкурентоспроможністю в 
сільськогосподарських підприємствах має їх сприйняття у 
економічному середовищі. Це переводить увагу до 
соціокультурних та соціопсихологічних факторів, які спрямовані 
на пошук нових шляхів вирішення існуючих проблем. Для того, 
щоб успішно здійснювати інновації, а відтак і включитися у 
конкурентний процес, необхідна певна готовність, яка має 
когнітивні та інтелектуальні передумови. Їх прояви залежать і від 
рівня наділенності іншими ресурсами, що змушує приділяти 
особливу увагу ресурсним основам економічної діяльності. При 
чому кількісні та якісні параметри цих ресурсів не повинні 
створювати додаткових обмежень, тому у більшості випадків 
вони забезпечуються на максимально можливому рівні. Це є 
однією з умов ефективності економічної діяльності, яка пов’язана 
з загальною інтенсивністю інноваційних процесів у 
сільськогосподарських підприємствах. Однією з важливих 
особливостей інноваційних важелів та механізмів управління 
конкурентоспроможністю в сільськогосподарських підприєм-
ствах є поєднання суперництва та кооперації, у якій є елемент 
взаємної підтримки. Це зумовлено: 1) збільшенням вартості і 
дефіцитністю ресурсів; 2) здорожчанням досліджень і розробки 
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інновацій; 3) високим ризиком виробничих процесів; 4) 
об’єктивною доцільність співробітництва, поєднання зусиль і 
ресурсів різних учасників для використання ефектів синергії та 
економії на масштабі.  

В умовах гармонізації інноваційних важелів та механізмів 
управління конкурентоспроможністю в сільськогосподарських 
підприємствах відбувається зміна предметного поля концепції 
конкурентоспроможності, у якій акценти переносяться убік 
інтенсифікації виробничих та інноваційних процесів. Це 
проявляється за всіма складовими конкурентоспроможності, а 
саме: – конкурентна поведінка, яка закладена у стратегії розвитку 
аграрного бізнесу, орієнтується на інновації як джерело розвитку 
та ефективності, завоювання уподобань споживачів, одержання 
переваг над конкурентами. Відтак, формується модель отримання 
та використання інновацій для отримання економічного ефекту; 
концентруються зусилля на підвищенні рівня інноваційного 
потенціалу до існуючих вимог та для вирішення завдань 
випередження конкурентів. Інноваційні важелі та механізми 
управління конкурентоспроможністю в сільськогосподарських 
підприємствах стають основою конкурентних практик, які є 
вирішальними для досягнення успіхів у конкурентній боротьбі; 
конкурентні переваги, які створюють матеріальну основу для 
тиску на конкурентів і отримання кращих результатів 
господарської діяльності. Вони розглядаються як засіб ліквідації 
конкурентних недоліків, нарощування, диверсифікації та 
утримання конкурентних переваг, стабілізації стану 
конкурентоспроможності та удосконалення моделі її 
забезпечення. Вони дозволяють вирішувати досить складні, 
масштабні і різноманітні за характером завдання у сфері 
збільшення конкурентних переваг; внутрішні можливості 
аграрного бізнесу, які реалізуються у відповідності до зовнішніх 
умов і мають забезпечити високі ринкові позиції, пов’язуються з 
тим потенціалом змін, який несуть у собі інновації. Вони 
торкаються практично всього, з чого складаються можливостей 
бізнесу, а саме: ресурсних можливостей (забезпечуючи 
ефективність використання ресурсів, сприяють їх залученню у 
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більшому обсязі та кращої якості); готовності бізнесу до розвитку 
(вимагають і дозволяють забезпечити удосконалення усіх 
компонентів економічної діяльності); адаптаційних можливостей 
(дозволяють краще пристосовуватися до змін умов 
господарювання та при цьому збільшувати ефективність 
діяльності). 

У сучасній парадигмі домінує орієнтація на креативність, 
готовність створювати і реалізовувати принципово нові підходи, 
які відрізняються від традиційного формату мислення. У 
результаті утворюються нестандартні форми 
конкурентоспроможності, які повинні по-новому комбінувати 
наявні ресурси та розширити як тактичні, так і стратегічні 
можливості сільськогосподарських підприємств. 
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ЗВІТНІСТЬ ПРО ДОХОДИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Для інвестиційної привабливості значення мають не тільки 

показники фінансового стану, які відображає Баланс 
підприємства, а й інформація про види доходів, одержаних 
підприємством, понесених витрат, одержаного прибутку та 
сукупного доходу. Прибуток, як економічна категорія не є 
сталою і розвивається одночасно із розвитком управлінських 
процесів, яка потребує сьогодні певного практичного вираження. 
Для теоретичного обґрунтування показників результатів 
діяльності проаналізуємо складові «Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупні доходи)», оскільки дослідження вказують на 
деякі методологічні не обґрунтування.  

У міжнародній практиці Звіт про фінансові результати 
відомий під кількома назвами. У багатьох країнах його називають 
Звітом про прибутки та збитки, що співзвучно МСФЗ, або Звітом 
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про прибуток (Income Statement, Statement of earnings, or Statement 
of operations - назви, що використовують переважно американські 
компанії). Суттєва відмінність між американським та МСФЗ 
підходами полягає у використанні терміну «прибуток». 

Для достовірного визначення фінансових результатів 
Р. Энтони, Дж. Рис вважають, що необхідно додержуватись таких 
концепцій: облікового періоду, консерватизму, реалізації, зв’язку 
доходів з витратами, послідовності, суттєвості, та інших 
концепцій прибутку (табл. 1) [3, с. 42-55]. 

Таблиця 1 
Концепції визначення фінансового результату [3, с. 42–52] 

Назва концепції Зміст концепції 
Концепція 
облікового 
періоду 

Бухгалтерський облік оцінює господарську 
діяльність підприємства за конкретний проміжок 
часу, який має назву - обліковий період 

Концепція 
консерватизму 

Доходи визнаються тільки тоді, коли є обґрунтована 
впевненість в їх надходженні, в той час як витрати 
визнаються у міру того, коли їх можна вважати 
такими 

Концепція 
реалізації 

Доходи зазвичай визнаються в тому періоді, в якому 
замовникам товари були відвантажені або надані 
послуги. Визнана – це сума, відносно якої є 
обґрунтована впевненість, що її оплатять замовникам 

Концепція 
зв’язку доходів 
з витратами 

Якщо будь-які події впливають на доходи і витрати 
певного періоду, результат цього періоду має бути 
визнаним в тому самому періоді. З концепцією 
пов’язано два критерії визнання витрат: 1) витрати, 
пов’язані з господарською діяльністю за період, є 
витратами періоду і 2) витрати, які не можуть бути з 
доходами майбутніх періодів, є витратами. 

Концепція 
послідовності 

Визначивши обліковою політикою певний метод 
обліку слід використовувати його і не змінювати без 
суттєвих на те причин. Якщо підприємство часто 
змінює методику обліку, то складно порівняти його 
фінансову звітність за різні періоди 

Концепція 
суттєвості 

Концепція суттєвості важлива в процесі визначення 
витрат і доходів певного звітного періоду. Вона 
встановлює, що незначні події можуть не прийматися 
до уваги, однак вся важлива інформація має бути 
розкрита повністю 
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На думку Р. Ентоні та Дж. Рис Звіт про фінансові 
результати складається з двох складових. Одна відображує 
прибуток (стан) активів – грошових коштів або засобів до 
одержання – в результаті реалізації товарів і послуг замовникам, 
ці суми називають доходами. Друга відображує відтік 
(споживання) ресурсів, які були необхідні для одержання 
доходів, їх називають витратами [3, с. 41].  

Згідно із новими вимогами НП(С)БО 1 щодо формування 
фінансової звітності у Звіті про фінансові результати 
розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і 
збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за 
звітний період. Ця форма, як і раніше є обов'язковою у складі 
фінансової звітності і має назву «Звіт про фінансові результати», 
про те у дужках подається додаткова назва «Звіт про сукупний 
дохід».  

НП(С)БО 1, як зрештою, і попередні П(С)БО 1 та П(С)БО 3 
не дає визначення поняття «фінансові результати» хоча воно 
міститься у назві форми однойменної звітності. Припускається, 
що фінансовий результат як усталений вираз означає кінцевий 
результат діяльності підприємства, який може бути або 
позитивною (прибуток), або негативною (збиток) величиною. 
Така нормативна неврегульованість дає можливість окремим 
авторам дійти абсолютно абсурдного висновку про, те що 
«фінансові результат - це тільки результат від фінансової 
діяльності». 

В структурі і змісті даного звіту внесено зміни зумовлені 
продовженням реформування вітчизняної системи 
бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ. Так, з 1 січня 
2009 р., згідно із змінами в МСБО 1 від 6 вересня 2007 р., 
суб'єкти господарювання, крім звіту про прибутки і збитки, 
повинні в обов'язковому порядку наводити інформацію про 
інший сукупний дохід (Other comprehensive income). 
В міжнародній бухгалтерській практиці звітування про скупний 
дохід було введено ще у 1997 р. в США, Положенням про 
стандарти бухгалтерського обліку № 130 (SFAC 130) [8], через 
звіт про зміни у власному капіталі. 
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Проф. Я.В. Cоколов вважає, що методика визначення 
результату за звітний період побудована на основі статичного 
трактування балансу. Так, статична модель побудови балансу 
передбачає, що все, що зменшує активи - є витратами, а все що їх 
збільшує за рахунок власних джерел - є доходами [7]. Тобто, 
доходи та витрати формуються не лише в процесі реалізації, які 
впливають на збільшення або зменшення чистого прибутку, 
збитків підприємства, а й у процесі господарських операцій, які 
призводять до змін у решти видів власного капіталу 
підприємства. Тому в управлінців виникла потреба у інформації 
про загальний сукупний дохід підприємства. Такий дохід 
представлений в окремому розділі Звіту, основна мета якого 
представити всі компоненти прибутку підприємства за звітний 
період у відповідності до методу нарахування.  

Термін «Сукупний дохід» у положеннях стандартах 
бухгалтерського обліку є новим. Багато вчених і практиків 
сьогодні ототожнюють  поняття сукупний дохід із поняттям  
«доход» і «прибуток» не проводячи між ними відмінностей. Так, 
у розумінні сутності доходу Дж. М. Кейнсом важливу роль 
відігравала різниця в мікро- й макроекономічному підходах. 
Залежно від цих підходів він розрізняв поняття «доход 
підприємця» й «сукупний доход». На його думку факторіальні 
витрати й підприємницький прибуток разом утворюють сукупний 
доход, одержаний за даного рівня зайнятості. Для вираження 
доходу на рівні макроекономіки Дж. М. Кейнс застосовував 
термін «сукупний доход», а для позначення результату 
підприємницької діяльності на рівні мікроекономіки – поняття 
«підприємницький прибуток» і «доходи підприємця» як синоніми 
[4]. Н.В. Задорожна зазначає, що сукупний дохід – це сума 
коштів, одержувана підприємством від продажу визначеної 
кількості блага [2]. Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності», сукупний дохід – зміни у власному 
капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських 
операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок 
операцій з власниками) [6], а інший сукупний дохід – доходи і 
витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства 
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[6]. Відповідно до ІІ розділу «Сукупний дохід» Звіту до іншого 
сукупного доходу включаються такі доходи і витрати: дооцінка 
(уцінка) необоротних активів; дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів; накопичені курсові різниці; частка іншого 
сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств; та із 
іншого сукупного доходу, зменшеного на суму податку на 
прибуток. 

Компонентами іншого сукупного доходу за МСБО 1 є:  
1) зміни перевищення від переоцінки, що визнаються згідно 

з МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні 
активи»; 

2) актуарні прибутки та збитки за програмами з 
визначеними виплатами відповідно до  параграфа 93А МСБО 19 
«Виплати працівникам»; 

3) прибутки та збитки, що виникають внаслідок 
перерахунку фінансової звітності закордонної діяльності 
(МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»); 

4) прибутки та збитки від інвестицій в інструменти 
власного капіталу, оцінені за справедливою вартістю з 
відображенням результату переоцінки в іншому сукупному 
прибутку відповідно до § 5.7.5 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; 

5) ефективна частка прибутків та збитків за інструментами 
хеджування при хеджуванні грошових потоків (МСБО 39 
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка»); 

6) для окремих зобов'язань, призначених як такі, що 
оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку (§ 5.7.7 МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти») [5]. 

Отже, загальний сукупний дохід включає прибуток (збиток) 
та складові іншого сукупного доходу (рис. 1). 

Виходячи із зазначеної схеми пропонуємо у розділ II 
«Сукупний дохід» добавити статтю «Чистий прибуток (збиток)» 
розділу I. Це дасть можливість відобразити у цьому розділу 
загальний сукупний дохід. 
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Рис. 1. Структура загального сукупного доходу 

Пропонуємо при складанні даного розділу враховувати 
вимоги п. 82А МСБО 1, яким передбачено, що у розділі 
«Сукупний дохід» слід наводити статті іншого сукупного доходу, 
згруповані згідно з іншими МСФЗ у такі, що: 

а) не будуть у подальшому перекласифіковані у прибуток 
чи збиток; 

б) можуть бути у подальшому перекласифіковані у 
прибуток чи збиток [1]. 
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ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ СТОСОВНО 
НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 
Прискорення приєднання України до співтовариства 

розвинутих країн світу потребувало відкритості та прозорості 
інформації щодо економічної діяльності господарюючих суб'єктів 
всіх секторів економіки та всієї країни. Впродовж останніх років 
Україна активно співпрацювала з Європейським Співтовариством 
з приводу визначення шляхів та можливостей гармонізації до 
міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Для забезпечення зазначеного було прийнято низку 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
державному секторі, які регламентують формування інформації, 
відображення її в бухгалтерському обліку. Таким чином облікова 
інформація висвітлена у звітності створює підґрунтя для 
прийняття рішень зацікавленими користувачами. В той же час 
об'єктивність прийняття управлінських рішень залежить від 
володіння звітними даними, які формуються в процесі збору 
облікової інформації, та рішення приймаються на базі наданої 
інформації, в тому числі стосовно фінансових та нефінансових 
активів. Відповідно Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному секторі (далі НП(С)БОДС) 
101 «Подання фінансової звітності» визначено зміст фінансової 
звітності, а саме вона складається з: балансу, звіту про фінансові 
результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових 
коштів та приміток до звітів [1]. В той же час нефінансові активи 
виступають вагомою складовою в активах бюджетної установи, 
інформація стосовно них у балансі наводиться у тому випадку, 
коли існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх 
економічних вигід або потенціалу корисності, пов'язаних з цією 
статею; оцінка статті може бути достовірно визначена.  

Складання балансу та фінансової звітності починається у 
XIV ст., та виступає знаряддям контролю та управління 



 359

діяльністю. Саме в цей період створені чіткі процедурні правила 
та з'явилася можливість виявляти фінансові результати 
господарської діяльності в облікових даних. В сьогоденні для 
розуміння даних, які необхідно трансформувати з обліку до 
звітності та забезпечити формування правдивої достовірної 
інформації для зацікавлених користувачів, розглянемо змістовне 
навантаження економічної категорії «нефінансові активи» та їх 
відмінність від «фінансових активів». Так фінансові активи 
складають фінансові ресурси господарюючих суб'єктів у секторах 
економіки, і  держави в цілому, тобто монетарне золото, SDR 
(спеціальні права запозичення, які визначаються на основі 
складових іноземних валют) валюта і депозити, цінні папери [2]. 
В той же час нефінансові активи - це ресурси, які знаходяться у 
власності інституційних одиниць. Отже відмінність таких 
економічних категорій, як «нефінансові активи» та «фінансові 
активи», полягає в розмежуванні ключових моментів, які їх 
характеризують, а саме: фінансові ресурси та ресурси. З таким 
визначенням можна не погодитись, тому що поняття «ресурси» 
узагальнююче, воно має в своєму складі як фінансові так і 
нефінансові складники. Таким чином на нашу думку економічна 
категорія «нефінансові активи» повністю не розкрита в 
нормативних документах України. 

Досліджуючи сутність поняття «нефінансові активи», 
також необхідно розглянути змістовне навантаження економічної 
категорії «активи». Таким чином в економічній літературі вони 
характеризуються як ресурси, контрольовані установами та які є 
результатом минулих подій та джерелом майбутніх економічних 
вигід установ. 

Для кращого розуміння мети та завдань формування 
фінансової звітності звернімося до з'ясування змістовного 
навантаження економічної категорії «фінансова звітність». Так у 
сучасному тлумачному словнику української мови, слово 
«фінанси» розкривається як система грошових відносин у 
державі, а також сукупність всіх грошових коштів, що є в 
розпорядженні держави, в той же час слово «звіт» 
характеризується як письмове або усне повідомлення про свою 
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діяльність, виконання дорученої справи. Так «балансовий звіт» в 
зазначеному джерелі визнається як звіт, який характеризує 
фінансовий стан підприємства на певний момент. [3, с. 283, 883] 
Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий 
стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб'єкта 
державного сектору за звітний період, характеризується як 
фінансова звітність [1]. 

В той же час складання фінансової звітності за мету має 
надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати 
діяльності та рух грошових коштів суб'єкта державного сектору 
та бюджету. 

Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою 
користувачам, вона повинна містити достатню інформацію, 
визначену НПСБОДС 101 «Подання фінансової звітності» для 
України. Послідовність застосування облікової політики 
забезпечує відповідність фінансової звітності вимогам 
нормативних документів. Нефінансові активи у звітності 
відображаються в розрізі складових елементів, а саме основні 
засоби та нематеріальні активи (з виокремленням зносу), 
незавершене будівництво, запаси, малоцінні та швидкозношувані 
предмети, готова продукція, інвестиції в нефінансові активи, інші 
нефінансові активи. До звітності надається та інформація, яка 
відповідає доречності, однозначно тлумачиться, та має вплив на 
прийняття управлінських рішень. Нефінансові активи в звітності 
розкриваються в порівнянні по відношенню до аналогічного 
минулого періоду, окрім випадків, коли звітність стосовно 
НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» формується 
вперше. 

В той же час, стосовно міжнародного стандарту фінансової 
звітності (далі МСФЗ) 16 «Основні засоби», при відображенні 
інформації, вона повинна розкриватися в фінансовій звітності по 
видах основних засобів. Обов'язковому розкриттю належить 
інформація про способи оцінки балансової вартості основних 
засобів, використовуваних методів амортизації, застосовуваних 
термінах корисної служби або нормах амортизації, балансової 
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вартості та накопиченої амортизації на початок та кінець періоду 
[4]. Таким чином з’ясовуємо, що в міжнародних стандартах 
фінансової звітності інформація надається більш розгорнуто та 
детально. 

Заслуговує на увагу позиція П.Я. Хомина, запропонована в 
монографії, він вважає, що до прийняття НП(С)БОДС 101 
звітність була значно ширшою за обсягом. В той же час частина 
інформації, що раніше належала до фінансової звітності 
переведена в категорію статистичної звітності. В Україні й далі 
проходить пошук раціональних звітних форм, що зумовлює їх 
зміни, які необхідно враховувати при складанні звітності. 
Зокрема, змінюються економічні категорії, що наводяться у 
звітних формах [5]. Тож можна погодитись, що в процесі 
гармонізації національного обліку до міжнародного виникає 
необхідність створювати нові економічні категорії, які раніше не 
були відомі вітчизняним обліковцям, наприклад нефінансові 
активи. 

Таким чином формування звітності стосовно нефінансових 
активів бюджетного сектору в процесі гармонізації економічної 
системи України зі світовими показниками потребує 
ідентифікації загальноприйнятих положень з міжнародними 
підходами з врахуванням колориту національного 
бухгалтерського обліку, який забезпечує формування правдивої 
та неупередженої інформації. 
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Поняття «інвестиційна нерухомість» в Україні в 
обліковому середовищі з’явилось у 2007 році після затвердження 
Положення стандарту бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна 
нерухомість». Інвестиційна нерухомість, за умови її визнання, 
повинна відповідати критеріям не лише тим, що прописані в 
стандарті бухгалтерського обліку, а також й іншим вимогам, 
оскільки нерухомість є одночасно і об’єктом обліку, і об’єктом 
права [1]. 

Згідно П(С)БО 32 нерухомість поділяється на інвестиційну 
та операційну. Відображення конкретного об’єкта нерухомого 
майна в обліку залежить від того, з якою метою він був 
придбаний, що й коли планується з ним робити. Об’єкт 
нерухомості, що був придбаний для використання у власній 
діяльності, наприклад земельна ділянка, призначена для 
виробництва сільськогосподарських культур, будівництва 
виробничих приміщень чи об’єктів невиробничої сфери, повинна 
бути відображена в обліку як основний засіб. Те саме стосується і 
будівлі, придбаної для власного використання – під офіс, склад, 
виробничий цех та інше.  
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Якщо, об’єкт нерухомості не буде використовуватись за 
його прямим призначенням у власній діяльності, але буде 
приносити дохід від оренди, то в такому випадку об’єкт 
нерухомого майна буде відображатись в обліку як об’єкт 
інвестиційної нерухомості. В табл. 1 подано розподіл операцій за 
етапами використання нерухомості. 

Таблиця 1 
Розподіл операцій за етапами використання нерухомості [2] 

Етап 
використання Господарські операції 

Надходження 
нерухомості 

Купівля нерухомості за грошові кошти 
Будівництво та спорудження об’єктів нерухомості 
Безкоштовне надходження  
Отримання у вигляді внесків до статутного капіталу 
Отримання об’єктів нерухомості в оренду (або 
повернення із оренди) 

Експлуатація 
нерухомості 

Амортизація 
Ремонт, модернізація, реконструкція, вдосконалення 
та інші шляхи поліпшення 
Переоцінка (індексація) 
Іпотека 
Зменшення корисності, вартості об’єкту в результаті 
його зносу 

Вибуття 
нерухомості 

Реалізація за кошти 
Продаж за бартером 
Безкоштовна передача 
Передача внеску у статутному капіталі 
Передача (надання) в оренду 
Повернення орендованого об’єкту 
Ліквідація  об’єкту в результаті повного зносу або 
інших причин 

Переоцінка об’єктів основних засобів відбувається 
наступним чином: переоцінена первісна вартість і знос об'єкта 
основних засобів визначаються як добуток відповідно первісної 
вартості або зносу на індекс переоцінки. Індекс переоцінки 
визначається шляхом ділення справедливої вартості об'єкта, який 
переоцінюється, на його залишкову вартість.  
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В П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» зроблено акцент 
на моделі оцінки інвестиційної нерухомості за справедливою 
вартістю. Потрібно безпосередньо у стандарті або в методичних 
рекомендаціях щодо його застосування визначити порядок 
документального підтвердження справедливої вартості 
інвестиційної нерухомості. Це має важливе значення для 
практичного впровадження принципів оцінки, регламентованих 
П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість».  

На даному етапі здійснення операцій з інвестиційною 
нерухомістю традиційний бухгалтерський облік вже не 
задовольняє ускладненим вимогам управління даним процесом. 
Такі вимоги створюють передумови до виникнення нового 
напряму діяльності фахівців в області контролю господарських 
операцій, заснованого на синтезі обліку, калькуляції, аналізу, 
прогнозування, економіко-математичних методів, де система 
контролю стає повноправним елементом в управлінні діяльністю 
підприємством. 

В процесі контролю важливим є вміння використовувати 
облікові дані для планування й контролю діяльності 
підприємства, інтерпретувати інформацію залежно від її 
характеру і суті управлінських рішень, які приймаються на її 
основі. 

При здійсненні операцій з інвестиційною нерухомістю 
здійснюється проектування управлінського контролю, який  
охоплює наступні основні етапи: 

- визначення загальної мети підприємства і її проміжних 
цілей; 

- визначення центрів відповідальності по кожній ланці 
операції з інвестиційною нерухомістю; 

- розробка показників діяльності для мотивації і 
узгодження мети; 

- вимірювання фактичних показників операції з 
інвестиційною нерухомістю і складання звітності. 

Контроль виконання будь-яких операцій заснований на 
тактиці ухвалення рішень, тобто цілеспрямованому виборі одного 
з декількох альтернативних варіантів дій для забезпечення 
досягнення вибраної мети або рішення певної проблеми. 



 365

Звичайно управлінський процес включає ідентифікацію проблеми 
усвідомлення відповідальності за неї, визначення переліку 
можливостей, їх аналіз, оцінка і в подальшому вибір та ухвалення 
рішення. Підставою для ухвалення цього рішення є релевантна 
інформація, яка охоплює кількісні показники та якісні 
характеристики. 

Типовими обмеженнями виконання операції з 
інвестиційною нерухомістю є: 

- попит на об’єкти інвестиційної нерухомості; 
- наявність виробничих завдань для яких терміново 

потрібна інвестиційна нерухомість; 
- виробнича потужність підприємства; 
- грошові ресурси. 
Істотним чинником контролю за виконанням операцій з 

інвестиційною нерухомістю є використання обмежених ресурсів 
на основі аналізу маржинального доходу на одиницю продукції, 
яка виражена у вимірнику обмежуючого чинника, в умовах 
здійснення такої операції. 

З точки зору економічної сутності інвестиційної 
нерухомості операція формує сукупність процедур, вживаних для 
збору, обліку і узагальнення інформації про майно та земельні 
ділянки, а також для планування фінансово-господарської 
діяльності в рамках реалізації договору по операціях з 
інвестиційною нерухомістю [3]. 

Допоки у вітчизняних інструктивних документах немає 
рекомендацій щодо документального відображення об’єктів 
інвестиційної нерухомості. Тому доцільним було б розглянути 
необхідність розробки стандартних уніфікованих форм 
первинних документів, що, власне, відображатимуть 
оприбуткування, тобто зарахування на баланс об’єктів, які можна 
віднести згідно з діючим П(С)БО до інвестиційної нерухомості, 
та їх вибуття. Рекомендуємо ввести документи такі, як 
«Інвентарна картка обліку інвестиційної нерухомості» та «Акт 
списання інвестиційної нерухомості». Первинні документи, які 
необхідні для повного висвітлення інформації про наявність і рух 
об’єктів інвестиційної нерухомості, можна поділити за 
наступними напрямками, залежно від того, яку інформацію вони 
містять:  
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-  придбання об’єктів інвестиційної нерухомості; 
-  переведення до складу інвестиційної нерухомості; 
-  виведення об’єктів зі складу інвестиційної нерухомості; 
- вибуття інвестиційної нерухомості.  
Розглянувши питання зовнішнього контролю інвестиційної 

нерухомості можна зробити висновок, що він є необхідним при 
здійсненні будь-якої інвестиційної діяльності, як при прийнятті 
інвестиційного рішення, так і при використанні залучених 
коштів. З розвитком вітчизняного фондового ринку і виходом на 
міжнародні ринки цінних паперів Україна повинна буде 
переходити на прийняті у світі норми аудиторського контролю за 
інвестиціями різних видів та здійснення інвестиційних процесів. 
Проблема удосконалення аудиту інвестицій заслуговує глибокого 
розгляду і зарубіжний досвід може стати корисним підґрунтям 
для подальших досліджень у цьому напрямку. 
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Сучасний розвиток сільського господарства є неможливим 
без заміни існуючої виробничої бази, яка є істотно застарілою і 
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потребує значного оновлення. Сучасні технології, що 
пропонуються для розвитку агропромислового виробництва, в 
тому числі і рослинництва, потребують значних капітальних 
інвестицій. Своєчасне і повне відтворення основних фондів 
агропромислового комплексу є підґрунтям конкуренто-
спроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках Державна 
політика, щодо фінансування розвитку АПВ передбачає значний 
приплив інвестицій в галузь, але існуюча нормативно-правова 
база створює перепони для відображення актуальної інформації 
про стан, розвиток та ефективність капітальних інвестицій в 
обліку, що значно впливає на інвестиційну привабливість галузі. 

Інвестування, як економічна категорія, виникла одночасно 
із категорією капіталовкладення, під час переходу виробництва 
від натурального господарства до товарного виробництва. 
Сучасна економічна теорія багато уваги приділяє, обґрунтуванню 
правильних та ефективних інвестиційних рішень, що пов’язані зі 
стратегічним розвитком підприємств та галузей. Але здобутки 
світової економічної науки у галузі інвестування ще не отримали 
належного відображення в нормативно-правовій базі 
Українського обліку. Існують певні відмінності між визначенням, 
що наводяться в Національних, та міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У зв’язку зі 
вступом України до СОТ та світовими інтеграційними процесами 
виникає необхідність в уніфікації обліку, а відповідно його 
основних категорій. 

В першу чергу потребує уточнення одна з найважливіших 
категорій – «капітальні інвестиції». Визначення терміну 
«інвестиції» в перекладі з латині, означає «вкладати, обкладати». 
До моменту створення в Україні власної нормативно-правової 
бази поняття інвестиції ототожнювалось з поняттям «капітальні 
вкладення». Після прийняття у 1991 році Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» під інвестиціями почали розуміти «всі  
види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті 
якої створюється  прибуток (доход) або досягається соціальний 
ефект.[1] Таке визначення є неоднозначним для бухгалтерського 
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обліку, адже стає незрозуміло, що слід визнавати інвестицією: 
витрати понесені на створення активу чи безпосередньо первісну 
вартість самого активу. Економічна сутність категорії 
«інвестиції» змінилась після затвердження П(С)БО 2 «Баланс», у 
якому поняття вже характеризується з боку фінансового обліку, і 
під фінансовими інвестиціями слід розуміти – активи, які 
утримуються підприємством з  метою збільшення прибутку 
(відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або 
інших вигод для інвестора» [2]. 

Однозначного роз’яснення стосовно відображення 
інформації про капітальні інвестиції в П(С)БО не наведено, але 
для цілей обліку в плані рахунків, що був затверджений у 1999 
році, було відведено рахунок 15 «Капітальні інвестиції». 
Складність обліку полягає в тому, що  кожен законодавчий акт 
трактує термін інвестиції у відповідності до сфери свого впливу, 
а бухгалтери мають ламати голову, що і куди відносити. Ще 
більше непорозумінь виникло після прийняття Податкового 
Кодексу, який наводить визначення капітальних та фінансових 
інвестицій. Капітальні інвестиції, згідно Податкового Кодексу – 
це господарські операції, що передбачають придбання будинків, 
споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних 
засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації. Той 
самий нормативно-правовий акт дає наступне визначення 
поняттю фінансові інвестиції - господарські операції, що 
передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, 
деривативів та/або інших фінансових інструментів .[3]. 

У Міжнародних стандартах обліку взагалі відсутнє таке 
поняття як «капітальні інвестиції». Більше того, згідно з МСБО 
40 «Інвестиційна власність», інвестиційною вважається власність, 
яка утримується з метою отримання орендних платежів або 
збільшення капіталу (збільшення її вартості, майбутні продажі), 
або для досягнення обох цих цілей, а не використовується в 
господарській діяльності. Отже, відповідно до міжнародних 
стандартів, капітальні інвестиції в основні засоби не вважаються 
інвестиціями взагалі. Винятком можна вважати тільки ті, які 
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здійснюються в основні засоби з метою надання останніх в 
оренду.  

Отже,відмінностей між визначеннями дуже багато, проте 
узагальнюючи всі вище наведені визначення, можна навести таке 
визначення капітальних інвестицій – це певна сукупність витрат, 
які відносяться на вартість об'єкта основних засобів, та/або 
грошове вираження вартості, за якою певний об’єкт купують 
(споруджують), доставляють і/або вводять в експлуатації з 
урахуванням витрат на його ліквідацію після закінчення строку 
його експлуатації.  

Безумовно, сучасним власникам надана можливість 
самостійно визначати напрями інвестування, але оскільки 
спостерігається тенденція до уніфікації обліку та звітності, можна 
скористатися позитивним досвідом багатьох країн і 
використовувати в обліку вимоги МСБО. Це б значно спростила 
процедуру обліку, полегшило роботу бухгалтерів та позитивно 
відобразилося на іміджі країни в цілому. 
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ОЦІНКА ТА ОБЛІК ІННОВАЦІЙ 
 

Сьогодні інвестиційно-інноваційна діяльність - важливий 
фактор розвитку економіки. Їх масштаби і ефективність 
визначають рівень соціально-економічного розвитку країни. 
Інновації та інвестиції – це дві нерозривно пов’язані сфери 
економічної  діяльності, котрі найбільшою мірою страждають від 
економічної кризи. Тому, вихід з кризи неможливий без 
здійснення активної інноваційно-інвестиційної діяльності, 
спрямованої на оновлення виробництва на принципово новій 
науково-технічній, а, отже, і конкурентоспроможній основі. 

Питання обліку інноваційної діяльності у вітчизняній науці 
залишаються недостатньо вивченими. У Національних 
стандартах бухгалтерського обліку відсутні ґрунтовні пояснення 
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деяких аспектів організації обліку інноваційної діяльності, а 
існуючі облікові моделі не охоплюють зміст інноваційних 
процесів, відсутній законодавчо затверджений порядок 
відображення інновацій як об’єкта обліку. 

Вибір методики обліку та оцінки інноваційних процесів 
залежить як від характеру реалізації інноваційних програм та 
проектів капітального характеру, так і від джерела їх 
фінансування. 

Оцінка інновацій як об’єкта обліку повинна[5]:  
1) показувати кількісне та вартісне значення конкретного 

виду інновацій; 
2) давати оцінку з моменту впровадження і на певну дату 

аж до випуску інноваційної продукції та процесу реалізації;  
3) відображати ринкову вартість та оцінку експертів для 

можливої реалізації через патентування та ліцензування;  
4) відображати відновну вартість інноваційних проектів, 

що підлягають модернізації, реконструкції та удосконаленню в 
процесі експлуатації; 

5) враховувати ліквідаційну вартість або ж вартість 
реалізації;  

6) служити базою для проведення економічної оцінки 
інноваційного процесу;  

7) бути інституційною основою на виконання юридичними 
службами певних дій, пов’язаних з проведенням переговорів про 
умови розробки інновацій, захисту прав власності та оформлення 
результатів патентами;  

8) давати інформацію щодо вимог статистичного обліку, 
податкового та інвестиційного регулювання, адміністративного 
управління тощо. 

Оцінка відіграє важливе значення для раціоналізації обліку 
та для управління інноваційним процесом. Тому вона повинна 
здійснюватись у таких напрямках:  

• оцінка інновацій для їх відбору (передінвестиційна 
стадія); 

• бухгалтерська оцінка інновацій (в момент залучення 
інновацій і до кінця періоду їх експлуатації);  
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• оцінка ефективності інновацій (паралельно з 
експлуатацією інновацій та на післяінвестиційній стадії). 

Інвестування виробничого процесу через оновлення 
технологій виробництва та предметів праці забезпечують такі 
якісні зміни виробничо-господарської діяльності [4, с. 727]: 

- паралельно-послідовне проведення науково-технічної 
діяльності, здійснення інвестицій і маркетингу;  

- взаємозаміщення фаз життєвого циклу продукції;  
- інвестиційний проект по стадіях фінансування досліджень 

і розробок, розповсюдження нових продуктів і послуг, їх 
комерціалізація.  

Інвестиційна, операційна діяльність та фінансування є 
взаємопов’язані. І елемент інновацій впливає в одинакові мірі на 
всі три складові [2, c. 32]. Таким чином розкривається інформація 
і на рахунках витрат і доходів.  

Обліковувати інноваційну діяльність на існуючих рахунках 
неможливо, тому необхідно вносити зміни в нормативну базу, що 
регулює питання обліку та порядок проведення інвестиційно-
інноваційної діяльності вітчизняними підприємствами, щодо 
доповнення плану рахунків відповідними субрахунками та 
аналітичними рахунками до рахунків 15 "Капітальні інвестиції", 
23 "Виробництво".  
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Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів є важливим напрямком розбудови аграрного 
сектору економіки, який займає значну частку в національній 
економіці (в 2012 р. – 11 % у ВВП України). Так, у 2012 р. 
виробництвом сільськогосподарської продукції займалося майже 
56 тис. підприємств різних організаційно-правових форм 
господарювання, якими використовувалося близько 22 млн. га 
сільськогосподарських угідь. Більше половини цих угідь 
(11,2 млн. га), зосереджено в господарських товариствах, 20,0 % – 
у фермерських господарствах, 15,7 % – у приватних 
підприємствах, 3,4 % – у виробничих кооперативах, 2,3 % – у 
державних підприємствах, 7,4 % – у підприємствах інших форм 
господарювання. Середній розмір підприємства з урахуванням 
фермерських господарств у 2012 р. збільшився порівняно з 
2011 р. на 2,1 % і становив 392 га сільськогосподарських угідь, 
без урахування фермерських господарств середній розмір 
підприємства – зменшився на 1,5 % (1158 га) [1]. 

У зв’язку із значною кількістю особистих селянських 
(4,7 млн.), фермерських господарств (41,0 тис.) та фізичних осіб – 
сільськогосподарських товаровиробників доцільно сприяти 
формуванню за безпосередньою їх участю кооперативного 
сегмента аграрного ринку (табл. 1). Водночас його формування 
стримується недосконалістю законодавства, слабкою 
матеріальною базою, відсутністю кваліфікованих кадрів, 
недостатньою обізнаністю селян у перевагах об’єднання зусиль 
на умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутністю 
належної державної підтримки [2]. 
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Динаміка кількості кооперативів свідчить про тенденції їх 
збільшення з 2005 по 2010 рр., а з 2011 р. спостерігається 
тенденція зменшення їх кількості. Слід відзначити, що тенденції 
до зростання спостерігаються по споживчих та 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах. Так, 
кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
(СОК) зросла майже в 3 рази, починаючи з 2005 р. Така тенденція 
обумовлена регуляторним впливом держави, а саме шляхом 
розробки та прийняття ряду нормативно-правових актів, цільових 
програм, інформаційних заходів з розвитку сільських територій, 
наданням державної фінансової допомоги у 2009 р. [4]. Попри це, 
сільськогосподарська обслуговуюча кооперація ще не отримала 
достатнього розповсюдження в Україні. 

Таким чином, розвиток сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів для малого і середнього бізнесу на 
селі, основою якого є фермерські і особисті селянські 
господарства - це забезпечення зайнятості, соціальної інтеграції 
та захищеності в протистоянні комерційним структурам, які є 
посередниками в ланцюгу виробництва та збуту 
сільськогосподарської продукції. Об’єднуючись, селяни 
задовольняють свої потреби у навчанні, розвитку соціального 
капіталу в тій місцевості, де проживають. Жодна організаційно-
правова форма виробників, приватних структур не зацікавлена в 
такій мірі, як кооперативи, сприяти розвитку соціального 
капіталу на тих територіях, де розвивається ця структура. 

На міжнародному рівні сільськогосподарські кооперативи 
також визначаються як елемент самодопомоги. Так, у світі 
особливого значення набувають сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи, ощадні каси, спілки взаємодопомоги. 
У сільській місцевості нема розвиненої сфери банківських, 
касових послуг. І тільки кооперативні структури можуть 
вирішити цю проблему. Така ж ситуація і в Україні. 
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Таблиця 1 

Динаміка формування кооперативного сегмента України 
 

Роки 

Кооперативи 

усього 

з них 

виробничі обслуговуючі споживчі с.-г. 
виробничі 

с.-г. 
обслуговуючі 

од. % од. % од. % од. % од. % 
2005 30229 2607 8,6 15544 51,4 59 0,2 1020 3,4 314 1,0 
2006 30790 2556 8,3 16645 54,1 215 0,7 1324 4,3 372 1,2 
2007 31429 2653 8,4 17872 56,8 323 1,0 1364 4,3 438 1,4 
2008 33257 2602 7,8 20270 60,9 424 1,3 1404 4,2 468 1,4 
2009 34324 2539 7,4 21814 63,5 531 1,5 1418 4,1 503 1,5 
2010 35063 2461 7,0 22620 64,5 591 1,7 1401 4,0 759 2,1 
2011 34772 2469 7,1 21797 62,7 660 1,9 1355 3,9 838 2,4 
2012 34164 2492 7,3 21050 61,6 732 2,1 1307 3,8 920 2,7 

2012 у % 
до 2011 98,3 100,9 - 96,6 - 110,9 - 96,5 - 109,8 - 

2005 113,0 95,6 - 135,4 - 1240,7 - 128,1 - 293,0 - 

374 
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Найбільш розповсюдженими в Україні є багато-
функціональні обслуговуючі кооперативи - 42,3 % від загальної 
кількості, сервісні кооперативи – 30,8 % і заготівельно-збутові – 
17,7 % [2]. Багатофункціональний обслуговуючий кооператив 
може надавати послуги своїм членам з усіх сегментів аграрного 
виробництва - його ресурсного забезпечення, зберігання, 
первинної переробки і збуту виробленої ними продукції, 
сервісного агротехнічного і інформаційно-консультаційного 
обслуговування тощо. Відповідно можна виділити п’ять напрямів 
діяльності обслуговуючих кооперативів – заготівельний, 
сервісний, збутовий, інформаційний та кооперативні відносини, 
управління якими потребує відповідної організації обліку. 

Нині сфера діяльності спеціаліста з бухгалтерського обліку 
розширюється, особливо при виконанні аналітичних і 
контрольних функцій, що знайшло своє відображення в 
концепціях господарського, а в останні роки – управлінського 
обліку, який забезпечує управління діяльністю. Особливо це 
проявляється в сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативах, де його предметом виступають як витрати, так і 
доходи кооперативу та його членів. Це важливо враховувати при 
побудові обліку в обслуговуючих кооперативах, адже основні 
резерви зниження витрат і збільшення доходів його членів тут 
лежать в сфері надання маркетингових і агросервісних послуг. 

Наступна характерна особливість обліку в обслуговуючих 
кооперативах пов’язана з розрахунками. Розрахунки за надані 
послуги тут здійснюються не лише із зовнішніми клієнтами, а і з 
внутрішніми – членами кооперативу. Облікова і маркетингова 
служби використовуються як посередники в обміні товарами між 
членами кооперативу і зовнішнім середовищем, що диктує і 
особливі підходи до організації обліку розрахунків за товари і 
надані послуги членам кооперативу. 

Ще одна характерна особливість обліку в обслуговуючих 
кооперативах пов’язана з проблемою централізації і 
децентралізації облікових робіт. Критично оцінюючи наукові 
публікації і співвідносячи їх з цілями управлінського обліку в 
обслуговуючих кооперативах, можна зробити висновок, що 
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управлінському обліку в сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативах характерна тенденція не до децентралізації, як у 
виробничих сільськогосподарських підприємствах, а до 
централізації. Адже спільна діяльність членів кооперативу в 
сферах заготівлі, збуту і надання агросервісних послуг потребує 
централізації обліково-аналітичних робіт в єдиному центрі. 

Отже, ефективне функціонування аграрних підприємств 
забезпечує їх активна поведінка на аграрному ринку на основі 
агромаркетингового управління. Особливо це проявляється в 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах, економічні 
принципи функціонування яких, як суб’єктів підприємництва, 
відрізняються від принципів діяльності інших підприємств 
аграрного сектора тим, що метою їх діяльності є не отримання 
прибутку, а мінімізація витрат і збільшення доходів їх членів. З 
метою визначення організаційно-структурних аспектів побудови 
облікового процесу в обслуговуючому кооперативі необхідним є 
удосконалення організації облікового процесу та роботи 
бухгалтерії і економічних служб (фінансово-розрахункових 
центрів, фінансово-розрахункових кооперативів, інформаційно-
ресурсних центрів, централізованих бухгалтерій тощо) в різних 
типах інтегрованих і кооперативних формувань, яким в тій чи 
іншій мірі характерні ці особливості. В результаті цього можна 
зробити висновок, що з урахуванням особливостей обліку послуг, 
витрат та доходів, а також розрахунків і кооперативних виплат, 
найкращою формою організації обліково-економічної роботи в 
сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі є її 
централізація в єдиному центрі відповідальності, яким є 
правління кооперативу та його облікова і маркетингова служби. 
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Інтелектуальний капітал підприємства, який уособлює в 

собі інтелектуальні здібності і надбання його працівників, 
складає основу будь-якого підприємства, тому важливо чітко 
розуміти його роль. На основі досліджень праць таких науковців, 
як Т. Б’юзен, Л. Едвінсон, М. Мелоун, Г. Мінс, Д. Мінер, 
Б. Хансен, Е. Брукінг, Б.Б. Леонтьєв, С.А. Ленська, Д. Богиня, 
О. Бутнік-Сіверський, В. Врублевський та ін. На наш погляд, 
інтелектуальний капітал виконує наступні функції: 

• розвиток інтелектуальної власності;  
• становлення креативного типу мислення працівників, 

підприємців, наукових діячів, управлінського персоналу, що 
формує і реалізує основні моделі відтворення кожної конкретної 
економічної системи та їх сукупності;  

• переважне формування в даній системі капіталу 
інтелектуального центру, що охоплює поступово всю сукупність 
чинників виробництва, розподілу, обміну та споживання;  

• зростання розміру прибутку за рахунок формування та 
реалізації необхідних підприємству систем знань, речей та 
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відносин, які в свою чергу, забезпечують його високоефективну 
господарську діяльність.  

Проте соціальний аспект інтелектуального капіталу в 
працях науковців залишається майже не розкритий, що визначає 
актуальність нашого дослідження. 

Одне з пояснень соціальної основи, походження  
інтелектуального капіталу пропонується в працях Н.С. Маркової 
Формування інтелектуального капіталу вона пов’язує з поняттям 
соціальної відповідальності керівництва (власників) підприємств 
перед своїм персоналом. Це означає, з одного боку, що 
підприємство матиме тим більший рейтинг, чим більші соціальні 
гарантії воно надаватиме працівникам. З іншого боку, при 
співпраці, співробітництві працівників між собою підприємство 
отримує більше, ніж тоді, коли вони працюють поодинці. Отже, 
товариськість, дружність, єдність колективу – необхідні умови 
отримання синергетичного ефекту від роботи [1]. 

Інтелектуальним капіталом можуть володіти люди будь-
яких професій, здатні до творчого мислення. Проте присвятити 
себе науковій або будь-якій іншій інтелектуальній діяльності 
вони вирішують лише тоді, коли вони можуть чекати від цього 
вигоди, як грошової, так і морально-психологічної, що перевищує 
вигоди простих носіїв робочої сили. 

Носіями інтелектуального капіталу можна назвати 
професіоналів, наділених унікальними і важко замінимими 
здібностями, значущість яких для суспільства краще всього 
оцінюється в умовах ринку. Саме у ринковому суспільстві 
нерівність людей за їх інтелектуальними здібностями найрізкіше 
впадає в очі. Відмінності між тим, яку цінність насправді має 
людина та її наявні успіхи, з одного боку, і тим, як вона сама 
оцінює свої можливості й досягнення, з іншого боку, безжалісно 
проявляються. 

У сучасному суспільстві інтелектуальний капітал стає 
основою багатства. Саме він визначає конкурентоспроможність 
економічних систем, виступає ключовим ресурсом їх розвитку. 
Сучасна організація – це виробник не тільки товарів, скільки 
знань. У багатьох організаціях все більша частина отриманого 
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ефекту стає результатом використання спеціальних знань, 
постійного навчання персоналу та взаємодії з партнерами і 
контрагентами [2].  

Навчання – це і є своєрідною інвестицією в 
інтелектуальний капітал співробітників підприємства. 
Інтелектуальний капітал створюється як в суспільному секторі 
економіки за допомогою ринкового механізму, так і в 
особистому, в тому значенні, що витрати праці і зусиль з 
саморозвитку і самовдосконалення відіграють вирішальну роль в 
цьому процесі. Але ці витрати неминуче включаються потім в 
суспільні витрати, як рух всього відтворювального процесу, бо 
накопичений запас знань, вмінь та інших виробничих якостей 
людини може бути реалізований і може отримати оцінку в 
суспільстві лише за допомогою активної діяльності їх власника. 
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Постійне підтримання високої професійної компетентності 
бухгалтерів - різноплановий процес постійного професійного 
розвитку, який передбачає формування та оновлення 
професійних знань, вмінь та навичок, а також розуміння 
фахівцями закономірностей відтворювальних процесів в 
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економіці у взаємозв'язку з розвитком політичних, культурних та 
інших суспільних явищ. Обов'язок професії бухгалтера полягає в 
забезпеченні впевненості користувачів фінансової звітності в 
тому, що бухгалтери продовжують розвивати, вдосконалювати та 
підтримувати професійну компетентність [1]. 

Зараз для підвищення кваліфікації професійних бухгалтерів 
існує багато програм та курсів, що пропонують приватні, 
акціонерні, громадські та державні організації. Розглянемо лише 
декілька з них, які найбільш розповсюджені та затребувані. 

Програма сертифікації професійних бухгалтерів АПВ 
(САРА). Програма CAPA базується на галузевій спеціалізації, 
запроваджена в аграрному секторі (рішення Колегії 
Мінагрополітики України від 3.02.2009 р.), погоджена з 
Міністерством освіти і науки України (30.07.2008 р.). та 
представлена регіональній групі Міжнародної федерації 
бухгалтерів – ЄРСБА (10.2009). 

Напрямки програми САРА: звітність підприємств АПВ; 
облік сільськогосподарської діяльності; організація обліку 
відносин власності; облік державної підтримки АПВ; облікова 
політика підприємств АПВ; оподаткування підприємств АПВ. 

По закінченню навчання та успішного проходження 
тестування в Універсальній екзаменаційній мережі слухачам 
видається Сертифікат СAPA, дійсність якого регулюється 
Положенням про підготовку, сертифікацію та постійне 
підвищення кваліфікації членів Федерації, затвердженим VІІІ 
З'їздом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК 
України (14.05.2010 р.) [2]. 

Кваліфікація Диплом по Міжнародній Фінансовій 
Звітності (ДіпІФР), заснована Асоціацією Сертифікованих 
Бухгалтерів (ACCA) Присяг була розроблена з метою 
задоволення потреби фінансових фахівців в здобутті знань про 
міжнародні стандарти фінансової звітності, що грають усе більш 
важливу роль в умовах глобалізації сучасної економіки. 
Кваліфікація ДіпІФР дозволяє зрозуміти принципи цих 
стандартів і концепцію, яка лежить в їх основі, а також освоїти їх 
вживання в міжнародному бізнесі. 
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Кваліфікація ДіпІФР призначена для професійних 
бухгалтерів і аудиторів, що працюють як в аудиторських 
організаціях, так і в промисловості. Для здобуття кваліфікації 
ДіпІФР необхідно здати один 3-х годинний письмовий іспит в 
одному з екзаменаційних центрів. Іспит ДіпІФР-рус є повним 
російськомовним еквівалентом іспиту ДіпІФР англійською 
мовою. Здобуття кваліфікації ДіпІФР не вирішує, проте, 
використання назв АССА або ДіпІФР як позначення 
приналежності до Асоціації. Більш того, Диплом ДіпІФР не може 
порівнюватися із здобуттям кваліфікації АССА [3]. 

ACCA (Асоціація дипломованих бухгалтерів) - одна з 
найбільших міжнародних організацій з бухгалтерського обліку, 
яка швидко розвивається, в якій налічується понад 400000 членів 
і студентів. Дану асоціацію, створену більше 100 років тому, 
визнають в 170 країнах світу [4]. 

Кваліфікація ACCA покликана забезпечити професійні 
знання, вміння і навички в області бухгалтерського обліку. 
Отримання сертифіката ACCA свідчить про наявність знань і 
навичок, необхідних для роботи в галузі виробництва, 
банківській сфері, у сфері надання аудиторських і 
консультаційних послуг, а також у сфері оподаткування і права. 

Програма ACCA призначена для всіх, хто прагне стати 
висококваліфікованим спеціалістом в будь-якому секторі бізнесу, 
а не тільки для бухгалтерів. 

Кандидати набувають знання і навички, що забезпечують 
успіх в таких областях, як бізнес-консультування, оподаткування, 
інформаційні технології, стратегічне планування і загальний 
менеджмент. Для того щоб стати членом ACCA, вам необхідно 
здати 14 іспитів, отримати відповідний практичний досвід і 
пройти навчання за програмою «Етика». Слухачі з профільною 
вищою освітою мають шанс отримати 9 звільнень від іспитів 
(заліків). Залежно від кількості звільнень кандидат повинен 
завершити програму протягом 2-3 років. 

Практичний досвід - це важлива частина кваліфікації 
ACCA. Обов'язковою вимогою до тих, хто хоче отримати 
членство в ACCA є 3 роки досвіду роботи за фахом. Ще однією 
вимогою ACCA є подання щорічних звітів про професійний 
досвід, який був придбаний у відповідному році. Особливістю 
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програми АССА є те, що навчання складання екзаменів 
відбувається виключно на англійській мові. 

Отже отримавши будь яку з вище перерахованих 
кваліфікацій або декілька в комплексі дають фахівцю: 

1) Глибокі, системні знання з обліку, аудиту, бізнес-
консультування, оподаткування, інформаційних технологій, 
стратегічного планування і загального менеджменту. 

2) Вміння застосовувати отримані відомості на практиці. 
Іспити на здобуття дипломів САРА, DipIFR(rus) та АССА — 
практичний. Для їх успішного проходження необхідно не просто 
знати теорію обліку, фінансів та менеджменту, але уміти 
застосовувати отримані знання з практики. Успішно пройдений 
іспити в очах працедавця підтверджує наявність багатого досвіду 
і уміння орієнтуватися в складних реальних ситуаціях. 

3) Впевненість у власних силах. Іспити САРА, DipIFR(rus) 
та АССА — вельми непрості і працедавці в цьому прекрасно 
обізнані. Наявність даного диплома говорить не лише про 
високий професійний рівень, але і про особисті якості, таких як 
цілеспрямованість, рішучість, упевненість в своїх силах, що, 
звичайно ж, додасть балів під час будь-якої співбесіди. В цілому 
дипломи САРА, DipIFR(rus) та АССА — це приналежність до 
привілейованого клубу висококласних професіоналів. Узявши 
одного дня цю висоту і отримавши диплом, ви забезпечуєте себе 
престижною роботою, високою заробітною платою і визнанням 
колег і керівництва на все життя. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ 
ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Економічна безпека може визначається як міра гармонізації 
в часі і просторі економічних інтересів підприємства з інтересами 
пов'язаних з ним суб'єктів зовнішнього середовища та їх часткову 
захищеність від загроз. Такий підхід, на нашу думку, дозволяє 
виділити важливу закономірність: підприємство не може 
відчувати себе у стані економічної безпеки, якщо суб’єкти 
зовнішнього середовища, з якими підприємство тісно взаємодіє, 
знаходяться під впливом певних загроз чи небезпек.  

Існує системна взаємозалежність мікрорівня, мезорівня і 
макрорівня економіки у сфері досягнення стану економічної 
безпеки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаємозалежність між різними рівнями економічної 

безпеки 
 
Водночас, економічний стан та економічна поведінка 

кожного окремого підприємства певним чином впливають на 
рівень економічної безпеки галузі та регіону. Економічно потужні 
та безпечні галузі і регіони є основою формування національної 

Економічна безпека національної економіки 

Економічна безпека галузі Економічна безпека регіону 

Економічна безпека підприємства 
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економічної безпеки. Останню визначають як стан економіки, 
при якому забезпечуються гарантований захист національних 
інтересів у відношенні до можливих внутрішніх і зовнішніх 
загроз та впливів. Очевидно, економічна безпека на локальному 
рівні повністю залежить від чинних в державі формальних та 
неформальних інститутів та інституцій. Інституціональному 
підходу до наукового дослідження проблем економічної безпеки 
присвячені праці вітчизняних науковців [1, 2, 3]. 

На національному рівні економічна безпека 
сільськогосподарських підприємств визначається 
формалізованими інститутами через регулювання цін і тарифів, 
державну підтримку товаровиробників шляхом введення 
особливого режиму оподаткування сільськогосподарських 
підприємств, надання дотацій, пільгових кредитів, забезпечення 
пільгових умов страхування, державне забезпечення лізингу 
сільськогосподарської техніки, сертифікацію продукції, 
формування державного інтервенційного фонду, обмеження 
імпорту сільськогосподарської продукції тарифними і 
нетарифними заходами.  

Групування вищезгаданих інститутів відповідно до їх 
природи та механізму впливу на сільськогосподарське 
підприємство дозволяє встановити складові економічної безпеки 
сільськогосподарських підприємств, що можуть бути забезпечені 
саме на національному рівні: безпека розподілу та перерозподілу 
національного доходу, що визначається сукупністю фінансових 
відносин між державною бюджетно-податковою системою і 
сільськогосподарськими підприємствами; безпека у сфері якості, 
що визначається прийнятими у країні системами стандартизації 
та сертифікації продукції; безпека реалізації, що забезпечується 
програмами державних закупівель та регулювання обсягів 
експорту-імпорту сільськогосподарської продукції.  

Регіональний рівень управління економічною безпекою 
сільськогосподарських підприємств передбачає формування 
інститутів шляхом прийняття регіональних програм розвитку 
виробництва та забезпечення споживання сільськогосподарської 
продукції. Таким чином, на регіональному рівні можна виділити 
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наступні складові економічної безпеки сільськогосподарського 
підприємства: безпека розподілу та перерозподілу регіонального 
доходу, регіональна екологічна безпека, соціальна 
інфраструктурна безпека.  

Галузевий рівень управління економічною безпекою 
сільськогосподарських підприємств передбачає створення 
інститутів у вигляді асоціацій товаровиробників, формування 
горизонтальних та вертикальних інтеграційних структур, 
запобігання зловживанням монопольною владою на ринках 
сільськогосподарської продукції з боку трейдерів та 
постачальників техніки, матеріалів та послуг. Управляти 
інститутами, особливо формальними, буде можливим за умови 
достатнього рівня інформаційного забезпечення. Таке 
забезпечення надає система управлінського обліку, яка володіє 
специфічними інструментами, здатними виокремити і 
представити в потрібних форматах управлінських звітів 
інформаційні потоки для прогнозу безпеки ринкового 
середовища. В розвинутих країнах все більше проглядається 
концепція сприйняття бухгалтерської системи важливим 
елементом національної безпеки та дієвим фактором економічної 
експансії на ринки країн третього світу [2, с. 3]. 

Перспективним напрямком подальших досліджень є 
встановлення показників, які характеризують рівні економічної 
безпеки сільськогосподарського підприємства за окремими 
складовим та в їх сукупності. 
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ПІДПРИЄМСТВ 
 

Незважаючи на всі ризики, які існують в галузі, аграрний 
сектор економіки в останні роки в Україні є досить привабливим 
для розміщення капіталу. Даною ситуацією намагаються 
скористатися малі та середні сільськогосподарські підприємства, 
які для залучення додаткових коштів на розвиток підприємства, 
освоєння нових технологій, вихід на нові ринки збуту хочуть 
підвищити свою інвестиційну привабливість. 

Намагаючись показати своє підприємство з кращої 
сторони, керівники досить часто звертаються до зовнішніх 
експертів – аудиторських та консалтингових фірм, які 
пропонують їм складання інформаційних проспектів, розробку 
бізнес-планів та інвестиційних проектів, які могли б зацікавити 
інвестора вкласти гроші саме в їхнє підприємство. 

Які б проекти та ідеї не пропонувались аудиторами та 
консультантами, всі вони будуть, у першу чергу, базуватись на 
даних економічного аналізу, який проводиться на підприємстві 
або проводитимуть його самостійно. 

Варто зауважити, що становлення ринкових відносин в 
Україні зумовило зміну підходів до системи управління 
підприємством, галузями та державою в цілому, що у свою чергу 
змінило і підходи до організації та розвитку аналітичної роботи. 
Перед економічним аналізом постав ряд нових завдання. 
Порівняно за короткий період часу економічний аналіз переріс у 
потужний інструмент в руках досвідчених аналітиків та 
менеджерів, без якого не здійснюються оперативне управління, 
не приймаються стратегічні рішення, не складаються бізнес-
плани, не відбувається інвестування проектів тощо. 
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Тому, не дивно, що одним з найважливіших елементів 
інвестиційної привабливості аграрних підприємств є фінансово-
економічні показники його діяльності. Сьогодні, поряд з 
традиційним проведення аналізу фінансового стану 
підприємства, використовують широкий спектр інструментів, 
методів та методик. В аналітичній роботі значно ширше почали 
використовуватись спеціальні методи і прийоми, та зарубіжні 
методики. 

Проте, одним показником або системою показників, які 
характеризують тільки фінансову сторону, не можливо 
достовірно та повно провести аналіз підприємства, результати 
якого повинні максимально точно відображати як позитивні, так і 
негативні сторони його діяльності. Так як, основними 
методологічними принципами економічного аналізу діяльності 
підприємства є системність та комплексність, вивчення 
підприємства (об'єкта інвестування) має відбуватись з 
урахуванням усіх його аспектів: економічного, технічного, 
організаційного, екологічного, соціального, психологічного. 

Зважаючи на це, ми вважаємо, що для максимальної 
точності для аналізу сільськогосподарських підприємств 
доцільно використовувати всебічну систему оцінювання. 

За основу такої оцінки можна використати збалансовану 
систему показників (ЗСП), яка була запропонована на початку 
1990-х років Р. Капланом і Д. Нортоном. Дана система базується 
на чотирьох напрямках дослідження (фінанси, маркетинг, бізнес-
процеси, персонал), що забезпечує якість та сконцентрованість 
подачі інформації, а особливістю її є введення в аналіз діяльності 
підприємств нефінансових показників. 

На основі ЗСП підприємству доцільно розробити власні 
типові показники для аналізу підприємства за чотирма основними 
напрямками. Проте, ЗСП не є обмеженою схемою і дозволяє 
підприємствам доповнювати запропоновану модель залежно від 
конкретної ситуації. Кількість показників за кожним напрямком 
залежить від необхідності розкриття тієї чи іншої кількісної і 
якісної інформації, при цьому, всі вони повинні бути 
взаємозв’язаними і взаємообумовленими (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Розкриття інформації для оцінки  

сільськогосподарських підприємств на основі ЗСП 
Напрям 
аналізу за 
ЗСП 

Зміст інформації, яку необхідно розкрити 

Фінанси Даний напрямок дослідження розкриває інформацію про 
фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Його 
основою є показники фінансової стійкості, ліквідності та 
рентабельності підприємства, показники руху грошових коштів, 
показники собівартості продукції тощо 

Маркетинг Дана група показників має відображати інформацію про: оцінку 
підприємства клієнтами; репутацію підприємства на ринку; 
прибутковість продукції (послуг) за клієнтами; можливості 
залучення нових клієнтів; методи продажу, які використовує 
підприємство, штрафи та пені за прострочення платежів  

Бізнес-
процеси 

За даним напрямок дослідження повинна розкриватися 
інформація про виробництво основних видів продукції; 
залежність від сезонних змін; рівень впровадження нових 
технологій та розширення виробництва; фондовіддачу та 
виробничі потужності; ефективність використання земель тощо  

Персонал За цим напрямком наводиться інформація щодо структури 
кадрів (за віком, за досвідом роботи, за рівнів кваліфікації), 
забезпеченість кадрами, інвестиції в навчання та підвищення 
кваліфікації працівників 

 
Отже, на нашу думку, використання збалансованої системи 

показників для аналізу діяльності сільськогосподарських 
підприємств при формуванні інвестиційної привабливості, є 
досить результативним та ефективним. Адже, всебічна система 
оцінки дає можливість визначити як удосконалення операційної 
діяльності, підвищення якості продукції та якості обслуговування 
клієнтів, запровадження нових напрямків виробництва, наявність 
кваліфікованих працівників пов'язані з поліпшенням фінансових 
результатів, оскільки, саме отримання прибутку є метою 
діяльності підприємства та стимулом для інвестування коштів у 
підприємство. 
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Розвиток світової економіки, посилення ролі 

транснаціональних корпорацій, інтеграційних процесів підвищує 
вимоги до інформації про діяльність підприємств. Інформаційне 
забезпечення сьогодні представляє собою забезпечення 
необхідною інформацією зовнішніх та внутрішніх користувачів 
різних рівнів управління необхідною інформацією або створення 
відповідного банку даних. Найбільш повно визначення 
інформаційного забезпечення подано М.А. Вахрушиною [1,c. 27], 
як збір, обробка і передача фінансової і не фінансової інформації, 
яка використовується менеджерами для планування і контролю за 
ходом діяльності довірених їм підрозділів, вимірювання та оцінки 
одержаних результатів. Оскільки інформація бухгалтерського 
обліку впливає на управлінські рішення користувачів інформації, 
то вона має відповідати якісним характеристикам. В Україні 
основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
представлені ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні» [2]. Крім того, НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [3] визначено якісні 
характеристики фінансової звітності та принципи її складання. У 
країнах, бухгалтерський облік яких орієнтований на міжнародні 
стандарти фінансової звітності (МСФЗ), дотримання основних 
вимог щодо якості фінансової інформації розглядається на рівні 
Концепції (Принципів) підготовки та представлення фінансової 
звітності за МСФЗ [4]. Тому дотримання якісних характеристик і 
їх обмежень є одним із найбільш вагомих підстав застосування 
професійного судження в сучасному бухгалтерському обліку. 
Аналіз практики виробітку професійного судження спеціалістами 
з бухгалтерського обліку свідчить, що дуже часто для прийняття 
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остаточного рішення недостатньо використання лише облікових 
принципів. За результатами досліджень найбільш розповсюджено 
серед спеціалістів з бухгалтерського обліку виробіток судження 
на основі сформованої облікової практики та накопиченого 
професійного досвіду. Крім того, обмеження якісних 
характеристик фінансової звітності не розглядається 
користувачами звітності в якості реального механізму, що 
дозволяє підвищити якість фінансової інформації. При розгляді 
обмежень якісних характеристик можна використовувати підхід, 
закладений в Концепції (Принципах) підготовки і представлення 
фінансової звітності за МСФЗ, де в якості основних обмежень 
виділені: своєчасність, баланс між вигодами і затратами, баланс 
між якісними характеристиками. В теперішній час дотримання 
якісних характеристик звітно-аналітичної інформації 
забезпечується в основному за рахунок підвищення 
відповідальності осіб, які складають звітність за обґрунтованість 
вироблених суджень.  

В умовах ринкової економіки підвищуються вимоги до 
інформації, яка розкривається в фінансовій звітності. Одним з 
основних способів забезпечення достовірності й істотності 
інформації є професійне судження бухгалтера. На думку 
Я.В. Соколова, історія і сучасний стан бухгалтерського обліку – 
це розвиток і взаємодія різних облікових парадигм - комплекс 
професійних суджень, які формують фундаментальні 
направлення еволюції нашої професії. Парадигма - це сукупність 
загальних переконань, які розділяють професіонали [5]. Важко не 
погодитись з Я.В. Соколовим [6], який зазначає, що сьогодні 
бухгалтер просто вимушений мати професійне судження, 
оскільки ніяке, навіть саме хороше нормативне регулювання, не 
здатне врахувати безперервні зміни життя. Крім того, на наше 
переконання навіть саме досконале законодавство найбільш 
високорозвиненої країни світу не в змозі дати відповідь на всі 
питання, які виникають в господарській діяльності підприємств. 
Як писав Лука Пачолі при здійсненні записів керуйся власним 
розумом [7, с. 37], « … умій допомогти самому собі своїми 
природними даними» [7, с. 33]. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що професійне 
судження є одним із інструментів регулювання бухгалтерського 
обліку в реалізації його основної мети — формування повної і 
достовірної інформації про фінансовий стан і фінансові 
результати підприємства. Професійне судження повинно 
обґрунтовувати як формування інформації, так і розкриття 
інформації, інакше кажучи воно необхідне як для ведення обліку 
так і складання фінансової звітності. Професійне судження по 
відношенню до формування інформації реалізується на кожному 
етапі ведення обліку: збору даних, їх фіксації в первинних 
документах, відповідної спеціальної обробки і реєстрації в 
бухгалтерських регістрах аналітичного та синтетичного обліку. 
М.С. Пушкар та М.Т. Щирба [8, c. 86] вважають об’єктом 
професійного судження господарський факт (процес або подію), 
які впливають на форму і зміст звітності господарюючого 
суб'єкта. На нашу думку, професійне судження має також 
передувати факту здійснення операції (процесу,події), оскільки 
рішення про її здійснення необхідно приймати, враховуючи 
доцільність, економічні вигоди, витрати та втрати підприємства. 
Професійне судження щодо формування інформації за кожним 
об’єктом обліку, оформляється як облікова політика 
підприємства у відповідному документі: положенні, стандарті, 
наказі керівника або розпорядженні власника.  

Професійне судження по відношенню до розкриття 
інформації реалізується як при розкритті облікової політики, так і 
при розкритті додаткової пояснювальної інформації в 
бухгалтерській фінансовій звітності. Це стосується введення 
додаткових статей до фінансової звітності та формування 
приміток до річної фінансової звітності. Потреба в професійному 
судженні як способі забезпечення достовірності інформації буде 
зростати в міру зростання вимог ринку до достовірної інформації, 
коли недостовірність стане серйозним гальмом розвитку 
ринкових відносин [9]. 

Роль такої професійної якості як професійне судження при 
формуванні інформації фінансової звітності безумовно важлива, 
оскільки тільки істинний професіонал в умовах невизначеності, 
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самостійності, альтернативності, протиріч законодавчої бази 
здатний приймати зважені рішення, які сприяють найбільш 
об’єктивному відображенню фактів господарської діяльності 
економічного суб’єкта. Інформація фінансової звітності, 
підготовлена спеціалістом, який наділений  професіональним 
судженням, буде відповідати якісним характеристикам, 
принципам її підготовки на які так розраховують користувачі.  

Сьогодні облікова діяльність в Україні характеризується 
нерозвиненістю професійного судження бухгалтерів, часто через 
недостатній рівень кваліфікації, відсутність практики 
обґрунтованого вираження бухгалтером своєї компетентної 
думки. У зв’язку з цим передбачається велика робота з розвитку 
професійного судження у бухгалтерів з метою підвищення якості 
облікової і звітної інформації про фінансовий стан та результати 
фінансової діяльності підприємства. При цьому варто пам’ятати, 
що процес винесення професійного судження бухгалтерами 
багато в чому визначається їх менталітетом [10, с. 222]. Проблема 
менталітету бухгалтерів є предметом дискусій вчених різних 
країн. Обговорюються питання впливу культури, субкультури, 
соціальних цінностей на бухгалтерський облік, професійна етика 
бухгалтерів [11, с. 191-192]. Так, суттєвість інформації, 
застосовувані методи оцінок, ступінь розкриття інформації тощо 
мають значний вплив на бухгалтерську практичну діяльність, 
визначаючи тим самим рамки дії бухгалтерської системи, 
обов’язковість їх застосування тощо. Високий рівень 
професіоналізму облікових працівників свідчить про розвиток 
професійного саморегулювання, і разом з тим зменшує 
необхідність державного втручання та регулювання. Високий 
рівень одноманітності та рутинності роботи облікового апарату 
веде до зменшення професійного судження і суворого 
дотримання бухгалтерських правил та процедур. Рівень 
консерватизму бухгалтерської субкультури може здійснити вплив 
на застосовувану систему бухгалтерських оцінок, і чим вище 
рівень консерватизму, тим сильніший зв’язок з традиційними 
методами оцінок. Ступінь секретності, конфіденційності, який 
має місце в бухгалтерській роботі, впливає на об’єм розкритої 
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інформації в фінансовій звітності, оскільки секретність мінімізує, 
встановлює рамки розкриття інформації. 

Професійне бухгалтерське судження, з однієї сторони, 
представляє можливість вибору і свободу дій практикуючому 
бухгалтеру, с іншої сторони, створює проблему такого вибору, 
оскільки набагато легше слідувати написаному, чим брати на 
себе відповідальність [11, с. 193]. Для ефективного застосування 
професійного судження як порівняно нового інструменту в 
системі обліку і звітності необхідно не тільки створення умов для 
його застосування, підвищення кваліфікації облікових 
працівників, але і розуміння керівництвом підприємства його 
ролі та значення в процесі формування обліково-аналітичної 
інформації. Якість підготовки облікових кадрів варто доповнити 
знаннями кібернетики, математичного програмування та 
моделювання, стратегічного обліку та аналізу, дослідження 
операцій тощо. Варто зазначити, що професійне судження 
формується бухгалтерами відносно об’єктів обліку не залежно від 
специфіки діяльності підприємства і представляє собою по суті 
організаційний базис бухгалтерського обліку. 
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
 

Ефективне управління діяльністю фермерських 
господарств залежить передусім від якості одержаної інформації, 
цінність якої визначається достовірністю та здатністю 
комплексно характеризувати їх діяльність. Для прийняття 
ефективних управлінських рішень фермеру необхідна інформація  
про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, про 
їх використання, стан розрахунків з дебіторами і кредиторами та 
фінансові результати діяльності. Джерелами такої інформації є 
дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які 
забезпечують потреби внутрішніх та зовнішніх користувачів 
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щодо  результатів господарювання як окремого фермерського 
господарства, так і галузі в цілому. 

Зміни в податковому законодавстві, що відбувалися 
протягом останніх років, мали вплив не тільки на порядок 
оподаткування окремих груп малих фермерських господарств, а і 
на систему побудови бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності.  

У відповідності до Закону України «Про фермерське 
господарство» [2], фермерські господарства ведуть 
бухгалтерський облік результатів господарської діяльності та 
подають відповідним органам фінансову звітність, статистичну 
інформацію та іншу дані, встановлені  законодавством України. 

Визначальний вплив на вибір системи фінансової звітності 
фермерським мають його обсяги діяльності. У відповідності змін 
до Господарського Кодексу України [1] фермерські господарства 
можуть значно різнитись за обсягами діяльності - від 
мікрогосподарств невеликих розмірів, де господарську діяльність 
здійснює лише власник та члени сім’ї, до суб’єктів великого 
підприємництва зі значними обсягами діяльності (табл. 1).  

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» [3] для фермерських господарств, які є суб’єктами 
середнього та великого підприємництва, фінансова звітність 
включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1); Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2); Звіт про 
рух грошових коштів (по прямому методу) (ф. № 3); Звіт про рух 
грошових коштів (за непрямим методом) (ф. № 3); Звіт про 
власний капітал (ф. № 4); Примітки до річної фінансової звітності 
(ф. № 5); Додаток до приміток до річної фінансової звітності 
«Інформація за сегментами». 

На сьогодні, у відповідності до П(С)БО 25 « Фінансовий 
звіт суб’єкта малого підприємництва» [6] фермерські 
господарства, які відносяться до суб’єктів малого та 
мікропідприємництва, можуть формувати фінансову звітність за 
такими варіантами: 
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1. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, який 
складається з двох форм: Балансу (ф. № 1-м) і Звіту про фінансові 
результати (ф. № 2-м); 

2. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва, який відповідно до вимог П(С)БО 25 дозволено 
подавати у двох випадках: 

а) якщо фермерське господарство вважаються платниками 
єдиного податку 4 групи; 

б) при умові, що фермерське господарство є платником 
податку на прибуток за нульовою ставкою відповідно до п. 154.6 
Податкового Кодексу України та має право на застосування 
спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат. 

Таблиця 1 
Класифікація фермерських господарств за розміром 
відповідно до Господарського Кодексу України  

Категорія юридичної 
особи – суб’єкта 
господарювання 

Критерії 
середня кількість 
працівників за 
звітний період 

(календарний рік) 

річний дохід від будь-
якої діяльності 

Суб’єкти 
мікропідприємництва 

не перевищує 10 
осіб 

не перевищує суми, 
еквівалентної 2 млн. 
євро, визначеної за 

середньорічним курсом 
НБУ 

Суб’єкти малого 
підприємництва 

не перевищує 50 
осіб 

не перевищує суми, 
еквівалентної 10 млн. 
євро, визначеної за 

середньорічним курсом 
НБУ 

Суб’єкти середнього 
підприємництва 

не перевищує 250 
осіб 

не перевищує суми, 
еквівалентну 50 млн. 
євро, визначеної за 

середньорічним курсом 
НБУ 

Суб’єкти великого 
підприємництва 

перевищує 250 
осіб 

перевищує суму, 
еквівалентну 50 млн. 

євро 
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Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва складається з Балансу (ф. № 1-мс) та Звіту про 
фінансові результати (ф. № 2-мс) та подається один раз на рік. 

Види фінансової звітності фермерських господарств та їх 
форми систематизовано в табл. 2. 

Таблиця 2 
Види фінансової звітності фермерських господарств 

Види фінансової звітності Форми, що включає фінансова 
звітність 

Загальна 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. 
№ 1); 
Звіт про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід) (ф. № 2); 
Звіт про рух грошових коштів (по 
прямому методу) (ф. № 3); 
Звіт про рух грошових коштів (за 
непрямим методом) (ф. № 3); 
Звіт про власний капітал (ф. № 4); 
Примітки до річної фінансової 
звітності (ф. № 5) 

Фінансовий звіт суб’єкта 
малого підприємництва 

Баланс (ф. № 1- м);  
Звіт про фінансові результати  
(ф. № 2-м) 

Спрощений фінансовий звіт 
суб’єкта малого 
підприємництва 

Баланс (ф. № 1-мс); 
Звіт про фінансові результати (ф. № 
2-мс). 

 
Основою для формування фінансової звітності 

фермерського господарства є належним чином організована 
система бухгалтерського обліку. На практиці фермерські 
господарства часто орієнтуються при організації бухгалтерського 
обліку на Методичні рекомендації з організації та ведення 
бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) 
господарствах № 189, які є чинними на сьогодні. Однак, 
враховуючи ряд змін які відбулись в податковому та 
господарському законодавстві, а також введення П(С)БО 30 
«Біологічні активи» вони потребують доопрацювання. Особливо 
ускладнює процес складання фінансової звітності застосування 
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простої форми ведення бухгалтерського обліку без застосування 
подвійного запису, що передбачено даними Методичних 
рекомендаціями. 

Діючий П(С)БО 25 не враховує галузеву специфіку 
фермерських господарств та інших аграрних формувань. Тому, на 
нашу думку, для аграрних формувань різних організаційно-
правових форм доцільно розробити окреме положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку, який би встановлював спрощений 
порядок бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу, 
доходів та витрат, а також спрощену систему фінансової та 
статистичної звітності, які були б взаємопов’язані та 
взаємоузгоджені між собою, а також враховував би норми Закону 
України «Про фермерське господарство». Така потреба 
обумовлена:  

- особливостями сільськогосподарської діяльності, що 
пов’язані з використанням біологічних активів рослинництва та 
тваринництва, які займають значну питому вагу в структурі 
активів агроформувань. У відповідності до П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» запроваджені нові об’єкти обліку, рахунки для 
відображення сільськогосподарської діяльності, оцінка активів за 
справедливою вартістю, введені особливості нарахування зносу 
довгострокових біологічних активів, визначення фінансового 
результату від сільськогосподарської діяльності, а також внесені 
зміни до фінансової та статистичної звітності; 

- застосуванням спеціального режиму оподаткування для 
сільськогосподарських товаровиробників; 

- особливостями обліку використання коштів державної 
підтримки фермерських господарств та інших суб’єктів 
господарювання та відображення їх у звітності; 

- земля в аграрній сфері є не тільки основним незамінним 
господарським засобом, що має довготривалий строк 
користування, а і є активом, який може бути вартісно виражений 
в бухгалтерському обліку. 
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ВПЛИВ МЕТОДИКИ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ НА 
МАРКЕТИНГОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Формування асортименту підприємства може 

здійснюватися різними методами, залежно від масштабів збуту, 
специфіки виробництва продукції, цілей і завдань, що стоять 
перед виробником. В той же час їх об’єднує те, що управління 
асортиментом зазвичай підпорядковане керівникові служби 
маркетингу. 

Гостре питання стоїть для підприємства-виробника - чи 
потрібно розробляти стандартний товар, придатний для усіх 
відібраних ринків, або пристосовувати його до специфічних 
вимог і особливостей кожного окремого сегменту, створюючи 
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для цього певну кількість модифікацій базового виробу. І у тому, 
і в іншому випадках є свої плюси і мінуси. Так, хоча створення 
стандартного товару, єдиного для усіх ринків, дуже привабливо, 
але це нерідко практично нездійсненно. В той же час політика 
диференціації не виправдовує себе економічно там, де умови 
ринку дозволяють здійснювати часткову або повну 
стандартизацію (універсалізацію) виробу. 

При визначенні бізнес - стратегії підприємства як 
визначального цінового чинника на ринку товарів, основну увагу 
при ухваленні довгострокових управлінських рішень повинно 
бути приділено асортиментній політиці підприємства та 
структурі товарів, що випускаються. 

Рішення про випуск нового продукту, або про припинення 
виробництва товару, що раніше випускався, як правило, чинять 
значний вплив на структуру витрат компанії в довготривалій 
перспективі. Витрати діяльності на рівні забезпечення випуску і 
реалізації, розробки і модернізації специфікацій продукції і 
технічної підтримки окремих продуктів, закупівлі матеріалів і 
витрати на постачальників, технічне обслуговування окремих 
вузлів і деталей, підтримка персоналу, є релевантними витратами 
для таких рішень.  

Витрати діяльності на рівні партії продукту, такі як наладка 
устаткування, обробка матеріалів, контроль якості перших зразків 
продукту в кожній партії, також, як правило, змінюються, якщо 
мають місце структурні зрушення, що призводять до збільшення 
або зменшення питомої ваги товарів, що виготовляються 
великими партіями. 

Проте в короткостроковому періоді менеджери не можуть 
досить легко скоректувати обсяг ресурсів, необхідних для 
виконання багатьох видів діяльності на рівні товару і деяких 
видів діяльності на рівні партії продукції. Вплив на витрати 
впровадження нового товару або зняття з виробництва товару, що 
випускався, відчуваються не відразу, а через деякий час, оскільки 
обидва рішення вимагають розробки і ретельній реалізації 
великого обсягу заходів, які охоплюють не один звітний період. 
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В результаті менеджери віддають перевагу повній 
собівартості продукту, що включає і вартість різних ресурсів, що 
використовувались і необхідних для виробництва та підтримки 
продукту. До таких ресурсів зазвичай відносять: працівників, що 
виконують налагоджувальні роботи; технологів і конструкторів 
нових видів продукції, що займаються освоєнням; інспекторів за 
якістю. Менеджери враховують витрати усіх видів ресурсів в 
рішеннях відносно обсягу і структури товарів, що випускаються, 
оскільки в довгостроковій перспективі компанія може 
скоректувати потужність ресурсів, необхідних для виконання 
відповідної діяльності, відрегулювавши її рівень так, щоб він 
відповідав обсягу і асортименту продукції, що випускається. 

Зіставлення собівартості окремих продуктів з їх ринковою 
ціною, а також проведення детермінованого факторного аналізу 
допомагає з’ясувати, які з них нерентабельні в довгостроковій 
перспективі. В цьому випадку фірми можуть скоректувати 
потужності ресурсів, що забезпечують виконання тієї або іншої 
діяльності, з метою задоволення попиту на ці ресурси, який може 
зростати із-за прийнятих рішень про випуск нових видів 
продукції, розширення обсягу виробництва або створення нових 
модифікацій. Якщо повна собівартість окремого продукту 
перевищує його ринкову ціну, компанія повинна розглянути 
декілька альтернативних варіантів. Хоча на перший погляд 
найбільш логічним здається припинення випуску таких виробів, 
компанія може бути зацікавлена в продовженні випуску 
продуктової лінії в повному обсязі, щоб дати покупцям 
можливість широкого вибору у разі комплектного придбання у 
одного постачальника. При скороченому асортименті клієнти 
можуть перейти до конкурента, який може запропонувати повну 
продуктову групу за меншою ціною. Порівняльний аналіз 
ринкових цін і собівартості окремих продуктів дає можливість 
оцінити чисті витрати компанії, пов’язані із стратегією випуску 
повної продуктової лінії, незважаючи на нерентабельність 
окремих продуктів. 

Менеджери можуть розглядати і інші заходи, такі як 
реінжиніринг або переконструювання нерентабельних видів 
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виробів, з метою скорочення або виключення дорогих видів робіт 
і приведення витрат на ці види у відповідність з ринковим рівнем 
цін. Наприклад, можна удосконалити технологічний процес, з 
тим щоб скоротити час переналадки устаткування і 
технологічних ліній, раціоналізувати маршрути руху 
матеріальних і товарних потоків. Можливо,  доведеться провести 
ретельне маркетингове дослідження і подальшу диференціацію 
своїх товарів, щоб підвищити на них ціни, і привести їх у 
відповідність з витратами. Компанії також можуть запропонувати 
споживачам додаткові стимули до придбання товару, наприклад 
знижки за обсяг замовлення, з тим щоб збільшити їх розміри. Це 
дозволяє скоротити витрати на рівні партії продукції. Якщо такі 
заходи не приносять успіху, а маркетингова стратегія підтримки 
випуску повної продуктової лінії не виправдовує високих чистих 
витрат на виробництво окремих видів продуктів, що входять в 
неї, підприємству не залишається нічого іншого, як припинити 
випуск цих виробів. Необхідно також показати клієнтам 
можливості переходу на товари-замінники, які ще присутні в 
продуктовій лінії компанії. 

При розробці конкурентної продукції необхідно 
орієнтуватися не на абстрактний «кращий аналог», а на оцінку 
усіх ринкових чинників. Базою для оцінки 
конкурентоспроможності товару повинно бути дослідження 
потреб покупця, вимог ринку. 

З точки зору маркетингу, для того, щоб товар був 
придатний для задоволення цієї потреби і представляв інтерес для 
покупця, він також повинен мати набір відповідних параметрів. 
Таким чином, однією з умов вибору товару споживачем є 
співпадання його технічних параметрів з умовними 
характеристиками прогнозованої потреби. Отже, якщо виробник 
має намір зробити свою продукцію конкурентоспроможною, він 
повинен визначити умовні характеристики прогнозної потреби як 
можна точніше. 

Особливе значення надає покупець величині витрат, які 
будуть пов’язані з товаром, що придбався. Для багатьох видів 
товарів реалізація корисного ефекту досягається в ході 
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експлуатації, що пов’язано з додатковими витратами для 
покупця. Таким чином, купляючи товар, покупець несе витрати, 
як з його придбання, так і з його споживання.  

Рівень ціни споживання повинен відповідати розміру 
засобів, наявних у споживача для задоволення конкретної 
потреби. 

Таким чином, по-перше, конкурентоспроможність будь-
якої продукції визначається тільки в результаті її порівняння з 
іншими товарами, тобто є відносним показником. По-друге, для 
того, щоб з’ясувати конкурентоспроможність будь-якого товару, 
необхідно не лише порівняти його з іншими товарами, але і 
врахувати витрати споживача. 

При використанні методики проведення управлінського 
аналізу в маркетингових дослідженнях слід зазначити, що 
факторний аналіз конкурентоспроможності товару повинен бути 
направлений на визначення впливу зміни ціни та витрат на 
загальний попит на товар, що аналізується, а також вплив ризиків 
продажу продукції за умови, що споживачі продукції 
відмовляються її купувати. До цих факторів відносять внутрішні 
(неправильно складений прогноз попиту на продукцію службами 
підприємства, неефективна організація процесу збуту і реклами 
продукції, зниження конкурентоспроможності продукції в 
результаті низької якості сировини, устаткування, відсталої 
технології, низької кваліфікації персоналу, невдала цінова 
політика на ринках збуту) та зовнішні (неплатоспроможність 
покупців, підвищення відсоткових ставок за вкладами, 
демографічні зміни, соціально-економічні зміни, політичні зміни 
тощо) 

Проведення такого аналізу можливе за допомогою 
математичного моделювання. Складність економіки іноді 
розглядали через призму обґрунтування неможливості її 
моделювання, вивчення засобами математики. Але така точка 
зору в принципі неправильна. На нашу думку, моделювати можна 
об’єкт будь-якої природи і будь-якої складності. І саме складні 
об’єкти становлять найбільший інтерес для моделювання; саме 
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тут моделювання може дати результати, що не можна отримати 
іншими способами дослідження. 

Внаслідок динамічності економічних процесів, мінливості 
їхніх параметрів і структурних відносин ці процеси доводиться  
постійно тримати під спостереженням, необхідно мати стійку 
побудову нових даних. Оскільки спостереження за рівнем 
конкурентоспроможності й обробка емпіричних даних звичайно 
займають чимало часу, то при побудові математичних моделей 
економіки потрібно коригувати вихідну інформацію з урахування 
фактора запізнювання.  

При дослідженні конкурентоспроможності продукції та 
асортиментної політики підприємства в цілому, використовують 
метод економетричного прогнозування, який полягає в тому, що, 
використовуючи економіко-статистичні дані й застосовуючи до 
них методи теорії ймовірностей, математичної статистики тощо, 
будують модель, яка встановлює кількісну закономірність 
поведінки рівня доходу. Отримана закономірність поширюється 
на прогнозний період, і її використовують для екстраполяції 
прогнозного значення. Економетричний підхід дає змогу зробити 
науково обґрунтовані прогнози, оцінювати їх надійність і якість, 
зводить до мінімуму можливість впливу експерта на кінцевий 
результат. Таким чином, можливо зробити прогноз і уникнути 
зовнішніх і внутрішніх ризиків повернення продукції або її не 
реалізації. 

Таким чином, під конкурентоспроможністю слід розуміти 
характеристику продукції, яка відображає її відмінність від 
товару-конкурента як за рівнем відповідності конкретної 
суспільної потреби, так і за витратами на її задоволення. 
Показник, що виражає таку відмінність, визначає 
конкурентоспроможність продукції, що аналізують порівняно з 
товаром-конкурентом. 
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Однією з найбільш важливих проблем в умовах розвитку 
інформаційного суспільства є удосконалення системи 
бухгалтерського обліку, звітності, контролю та аудиту, основним 
напрямом якого є застосування інформаційних систем та 
комп’ютерних технологій. Організація управління й обліку на 
підприємстві неможлива без застосування інформаційних 
технологій. Працівники практично всіх сфер господарського 
життя використовують у своїй діяльності комп’ютери. 
Поширення інформаційних технологій в економіці і зокрема в 
бухгалтерському обліку принесло з собою масштабні 
революційні зміни. Інформаційні системи почали змінювати 
звичну структуру управління. Обчислювальна техніка суттєво 
підвищує якість обробки облікової інформації. При цьому 
застосування комп’ютерів змінює зміст та організацію праці 
облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з 
обробки первинних документів, систематизації облікових 
показників, заповнення регістрів та звітних форм. Облікова праця 
стає більш творчою, спрямованою на організацію й 
удосконалення обліку [1]. 

Існуючі на ринку програмних засобів численні програмні 
комплекси для ведення обліку, а саме - Парус, Галактика, БЕСТ, 
Дебет-Плюс, Акцент, не враховують особливостей його ведення в 
сільськогосподарських підприємствах і тому рівень їх 
практичного використання досить незначний. Специфіка 
облікових процесів у сільськогосподарських підприємствах 
виявляється в тому, що в порівняно невеликих за обсягом, але 
різнопланових за методичними підходами роботах з обліку в 
рослинництві, тваринництві, обслуговуючих, допоміжних, 
промислових виробництвах необхідно налагодити деталізований 
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облік витрат і продукції, щомісячне віднесення витрат 
допоміжних і обслуговуючих виробництв, загальновиробничих 
витрат на основне виробництво, калькулювання собівартості 
основної, супутньої і побічної продукції та враховувати інші 
особливості галузі. Варто відзначити, що рівень професійної, у 
т.ч. комп’ютерної підготовки облікових працівників в 
сільськогосподарських підприємствах нижчий, ніж в 
підприємствах інших секторів економіки. У зв’язку з цим, 
вирішення проблеми комп’ютеризації обліково-аналітичної 
роботи в підприємствах сільського господарства потребує 
подальших теоретичних обґрунтувань та розробки і 
впровадження комп’ютерних засобів інтегрованої обробки 
планової й обліково-аналітичної інформації, що базуються на 
використанні можливостей нових інформаційних технологій [3]. 
Розглянемо деякі з них.  

Ефективна та злагоджена спільна робота фахівців, задіяних 
у вирішенні завдань управління персоналом і розрахунку 
зарплати, у наш час багато в чому залежить від рівня та 
сучасності засобів автоматизації. Для ведення обліку в невеликих 
аграрних підприємствах можна користуватися російським 
бухгалтерським програмним продуктом 1С «Підприємство 8», а 
саме розробленою для України версією - «1С: Підприємство 8 для 
України», яка адаптована до нормативно-правової бази ведення 
обліку в Україні. До цього програмного продукту створена як в 
російському, так і вітчизняному варіантах конфігурація з 
управління кадрами та розрахунку заробітної плати («1С: 
Зарплата і Управління персоналом 8.2»). Дана конфігурація 
призначена як для ведення бухгалтерського обліку в цілому, так і 
автоматизації ділянки обліку праці та її оплати зокрема. Вона дає 
можливість здійснювати: облік кадрів та аналіз кадрового складу; 
ведення наказів про прийом на роботу, просування по службі, 
звільнення; ведення штатного розпису; нарахування заробітної 
плати, лікарняних та матеріальної допомоги працівникам; 
розрахунок сум податків, утримань із зарплати; розрахунок 
відпусток різного типу; розрахунок різноманітних доплат (від 
доплат до окладу до доплат «за вислугу років»); депонування 
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сум, не виданих за платіжними відомостями; розрахунок як 
індивідуальних, так і групових нарахувань типу бригадних 
нарядів; індексацію заробітної плати, друк розрахункових 
листків, розрахунково-платіжної відомості, зведень відрахувань 
до Пенсійного фонду, а також дає змогу формувати стандартні 
звіти і форми для подання до податкових і інших органів та 
отримувати статистичну інформацію по працівниках 
підприємства. 

Ця програма будується за класичним журнально-ордерним 
принципом ведення бухгалтерського обліку. Її гнучка система 
налаштування дозволяє вести облік за звичайним планом 
рахунків з субрахунками аналітичного обліку (субконто). 

Для більших за розміром аграрних підприємств можливе 
поєднання універсальної програми «1С: Підприємство 8.2» з 
«Бухгалтерією сільськогосподарського підприємства для 
України».  Це досить потужний програмний комплекс ведення 
бухгалтерського обліку в аграрній сфері, який дозволяє 
полегшити роботу по реєстрації господарських операцій, 
повністю автоматизувати узагальнення введеної інформації і 
виконувати великий обсяг робіт зі складання звітності. У 
програмі «1С: Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства 
для України» автоматизовано наступні ділянки обліку в 
сільському господарстві: облік  заробітної плати; облік 
біологічних активів (у рослинництві і тваринництві); облік 
транспорту і сільгосптехніки; облік взаєморозрахунків з оренди 
землі (облік пайовиків); облік переробки та допоміжних 
виробництв.  

В конфігурації «Бухгалтерія сільськогосподарського 
підприємства для України» на платформі «1С: Підприємство 8» 
також передбачені механізми ведення бухгалтерського обліку з 
врахуванням специфіки сільськогосподарських підприємств: 
розширені можливості з розрахунку заробітної плати, ведення 
кадрового обліку; системи гнучкого настроювання видів і груп 
розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних, формування 
стандартних і регламентованих звітів, проведення  виплати 
розрахованої заробітної плати всіма можливими способами: 
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готівкою, перерахуванням на карточку банку, оплатою 
продукцією [2]. 

Співробітниками ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
НААН України розроблена нова комп’ютерна технологія ведення 
обліку для застосування в сільськогосподарських та інших 
підприємствах - «Інтегрована система автоматизованої обробки 
економічної інформації». Система включає програмні модулі: 
«Рахунки», «Оплата праці», «Банк», «Основні засоби», 
«Менеджер», Обліковець (диспетчер»). Вона може формувати 
наступні АРМи: керівника підприємства; секретаря; економіста; 
працівника відділу кадрів; бухгалтера з розрахунків з 
учасниками; головного бухгалтера; бухгалтера з оплати праці, 
агронома, зоотехніка, інженера-механіка, ветеринарної служби, 
менеджера з реалізації готової продукції, бухгалтера з обліку 
запасів, бухгалтера з обліку тварин, бухгалтера з обліку витрат на 
виробництва, бухгалтера з обліку грошових коштів, розрахунків 
та інших активів, бухгалтера з обліку готової продукції, 
бухгалтера з обліку продукції сільськогосподарського 
виробництва, бухгалтера з розрахунків з дебіторами та 
кредиторами, керівника (обліковця) машинно-тракторного парку, 
керівника (диспетчера) автопарку, керівника (обліковця) 
рільничої (в овочівництві) бригади; керівника (нормувальника) 
промислового підрозділу; керівника (обліковця) тваринницької 
ферми; бухгалтера з обліку та використанню основних засобів. 

На АРМ бухгалтера з оплати праці здійснюється: введення, 
контроль та редагування оперативно-довідкової інформації; 
нарахування оплати праці за відрядними та погодинними 
розцінками (ставками) при різних формах організації праці; 
розрахунки з тимчасової непрацездатності (лікарняні листи); 
розрахунки виплат за час перебування у відпустках; розрахунок 
та перерахунок  податку на доходи фізичних осіб; розрахунок 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування до Пенсійного фонду, розрахунок сум утримань по 
виконавчих документах та документах особистого страхування; 
розрахунку оплати праці по окремому співробітнику по 
підрозділах та в цілому по підприємству, отримання платіжних 



 409

відомостей, розрахункових листків, особових рахунків 
співробітників, зведених відомостей по видах нарахувань i 
утримань (по підрозділах та підприємству в цілому), списків, 
довідок; формування зведених відомостей з обліку витрат на 
виробництво та бухгалтерських проводок, які передаються в 
АРМ «РАХУНКИ»; ведення накопичувальних особових рахунків 
працюючих; формування звітності до Державного реєстру 
фізичних осіб - платників податків; формування документів 
звітності у системі персоніфікованого обліку про застрахованих 
осіб та експортування даних в програму Пенсійного фонду; 
формування даних для АРМ керівника підприємства з 
нарахування та утримань оплати праці. 

На основі даних з обліку оплати праці заповнюються 
наступні форми звітності: ф. № 1-ПВ, ф. № 3-ПВ, ф. № Ф4-ФСС 
ТВП та розрахункові відомості про нарахування і перерахування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування до Пенсійного фонду.  

Вважаємо, описані вище програмні продукти є найбільш 
вдалими та економічно доцільними для ведення обліку з оплати 
праці аграрних підприємств і сприяють підвищенню його 
ефективності. 
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ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 

 
Сьогодні неможливо уявити жодне підприємство без 

використання інформаційних систем, оскільки вони 
використовуються практично у всіх сферах діяльності 
підприємства. Не є виключенням процес організації та ведення 
облікового процесу, що забезпечує оперативність інформації та 
підвищення контролю.  

Ефективність інформаційної системи залежить від її 
автоматизації та інформаційних технологій. Для обліку 
соціальної відповідальності бізнесу не передбачено окремих 
інформаційних систем та технологій. Тому з огляду на це, 
пропонуємо дослідити їх сутність, для формування ефективної 
системи обліку соціальної відповідальності. 

Інформаційні системи розглядають по різному. Так, 
М.Г. Твердохліб стверджує, що це сукупність різноманітних 
взаємопов'язаних або взаємозалежних усебічних відомостей про 
стан об'єкта управління та процеси, що відбуваються на ньому і 
які виражені в показниках і інших інформаційних сукупностях, 
зібраних та оброблених за допомогою технічних (інформаційних 
і обчислювальних) засобів за визначеною методикою та в заданих 
алгоритмах, і які відповідають вимогам керівної системи при її 
впливі на керовану [3]. 

Визначення інформаційної системи з позиції ділового 
бачення наведено у праці Н.М. Кисіль, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбаль: 
«інформаційна система представляє собою управлінські рішення, 
які базуються на інформаційних технологіях, тому управлінець 
повинен більш широко розуміти сутність організації, управління 
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нею та технології інформаційних систем для прийняття 
правильних управлінських рішень у мінливому навколишньому 
середовищі в умовах невизначеності та ризику [2].  

Інформаційна система - це система яка передбачає збір, 
реєстрацію, зберігання інформації та її редагування відповідно до 
потреб та формування кінцевого інформаційного продукту. Тому 
під інформаційною системою обліку соціальної відповідальності 
бізнесу необхідно вважати підсистему загальної системи 
бухгалтерського обліку. 

На ефективність інформаційної системи великий вплив 
мають інформаційні технології. На думку В.В. Сопко, під 
інформаційними технологіями розглядають комплекс методів і 
процедур, які реалізують функції збору, передавання, обробки, 
зберігання й доведення до користувачів інформації в 
організаційно-управлінських системах з використанням обраного 
комплексу технічних засобів [1].  

Трактування інформаційних систем та технологій подібне. 
Відмінністю є те, що інформаційні системи є джерелом 
інформації. А інформаційні технології забезпечують їх 
опрацювання. Відповідно до своїх можливостей, керівництво 
підприємства може легко провести автоматизацію, оскільки існує 
широкий вибір програмного забезпечення бухгалтерського 
обліку.  

Проте, сучасні програми не повною мірою відповідають 
потребам обліку соціальної відповідальності. Хоча 
автоматизований облік в даній сфері, сприяв би вирішенню 
багатьох завдань:  

- налагодженню управління соціальною відповідальністю; 
- забезпеченню контролю за ефективною роботою в даній 

сфері; 
- автоматичному формуванню звітності про соціальну 

діяльність; 
- забезпеченню належного рівня безпеки і захисту 

інформації. 
Таким чином, виникає потреба у редагуванні діючих 

програм бухгалтерського обліку. 
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За своїми функціями та ціновою політикою найбільшого 
поширення, на території України, набуло програмне забезпечення 
1С: Підприємство та Парус-Підприємство.  

В частині соціальної відповідальності бізнесу, 1С: 
Підприємство має зручний інтерфейс, дає широкі можливості для 
редагування програми та налаштування для потреб підприємства. 
Дана програма не є складною для вивчення та не вимагає 
особливих знань з інформатики. 

Парус-Підприємство є також досить зручним та простим у 
користуванні. Однак, має дещо менші можливості ведення 
аналітичного обліку. Для соціальної відповідальності бізнесу 
аналітичний облік відіграє важливе значення. Тому при виборі 
програми, для здійснення обліку соціальної відповідальності 
бізнесу, доцільно вибрати 1С: Підприємство. 

Для ефективної організації бухгалтерського обліку 
соціальної відповідальності, доцільно використовувати 1С: 
Підприємство 8.2. Оскільки, дане програмне забезпечення має 
значно ширші можливості ніж його попередня версія. Для 
вдосконалення даної програми в частині соціальної 
відповідальності бізнесу, спершу необхідно спланувати 
структуру послідовності обробки такої інформації. 

Формування системи обліку, аналізу і контролю соціально 
відповідальних заходів здійснюється у межах загальної побудови 
облікового процесу, який розглядається як технологічний процес. 
Технологія обліку поділяється на первинний, поточний та 
підсумковий облік. Відповідно до даних складових, доцільним є 
формування етапів обробки інформації про соціальну 
відповідальність бізнесу, за допомогою комп’ютерного 
програмування.  

Отже, автоматизація бухгалтерського обліку соціальної 
відповідальності бізнесу полягає у ефективному поєднанні 
інформаційних систем з технологіями для отримання якісної, 
своєчасної інформації, яка є основою для прийняття 
управлінських рішень. Адже, використання програмного 
забезпечення не тільки полегшує працю бухгалтера але й 
забезпечує виконання значної кількості завдань шляхом 
розв’язання поставлених задач. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК УПРАВЛІНСЬКОГО  
І ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ 

 
Дискусійним питанням на сьогодні залишається 

необхідність впровадження управлінського обліку в практичну 
діяльність суб’єктів господарювання. Управлінський облік 
першочергово спрямований на проблему методики визначення 
собівартості продукції, яка набуває актуальності в умовах 
застосування в обліку міжнародних стандартів.  

Різноманіття сучасних методів обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції дозволяє застосовувати в 
практиці управлінського обліку такі методи, які відповідають 
інформаційним запитам менеджменту і дозволяють приймати 
ефективні управлінські рішення щодо удосконалення як 
технології виробничих процесів, так і їх самих. 

При складанні зовнішньої фінансової звітності традиційно 
застосовують калькулювання повних витрат, що передбачає 
включення до собівартості всіх (змінних і постійних) виробничих 
витрат. При використанні даного методу тільки невиробничі 
витрати розглядаються як витрати періоду. 

Проте з метою складання внутрішніх звітів і прийняття 
поточних рішень зазвичай застосовують калькулювання прямих 
(змінних) витрат. 
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Так, західні економісти вже давно вважають, що саме прямі 
змінні витрати формують реальну собівартість продукції, робіт, 
послуг. У США і Австрії близько 50 % підприємств 
використовують систему змінних (прямих) витрат, у Німеччині – 
54 %. З 1968 р. його почали запроваджувати в Угорщині. 

Розрахунок такого виду собівартості необхідний для цілей 
прийняття внутрішніх управлінських рішень, але міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку не рекомендують 
використовувати метод обліку змінних витрат при складанні 
зовнішньої фінансової звітності. Так, А. Апчорч, враховуючи 
особливості діяльності підприємств Великобританії, стверджує, 
що «калькулювання за змінними витратами може виявитися 
більш корисним для цілей внутрішньої звітності, хоча і 
неприпустиме для звітності, що публікується», у разі 
використання цього методу погіршується фінансовий стан і 
рентабельність [1, с. 201]. 

Однак, з прийняттям Податкового кодексу України (далі – 
ПК) змінилася методика включення прямих і непрямих витрат до 
собівартості реалізованої продукції [ст. 138 ПКУ], що суперечить 
нормам фінансового обліку і підкреслює необхідність ведення 
управлінського обліку. Так, до собівартості реалізованої 
продукції включаються лише прямі витрати і відносяться до 
інших витрат загальновиробничі витрати, тому, можливе 
застосування методу обліку змінних (прямих) витрат є 
ефективним як для управлінського обліку, так і для цілей 
податкового обліку. Відповідно, різниця між прибутком при 
відображенні витрат виробництва в бухгалтерському і 
податковому обліку виникатиме саме за рахунок включення 
загальновиробничих витрат і відображення в балансі залишків 
готової продукції за повними витратами (прямі виробничі й 
загальновиробничі). 

Собівартість реалізованої продукції згідно П(С)БО 16 
«Витрати» складається з виробничої собівартості продукції, яка 
була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених 
постійних загальновиробничих витрат та наднормативних 
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виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції 
включаються: 

– прямі матеріальні витрати; 
– прямі витрати на оплату праці; 
– інші прямі витрати; 
– змінні загальновиробничі та постійні розподілені 

загальновиробничі витрати [3]. 
Згідно ПКУ собівартість виготовлених та реалізованих 

товарів, виконаних робіт, наданих послуг - це витрати, прямо 
пов'язані із виробництвом та/або придбанням реалізованих 
протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг (розділ III ПКУ). 

Склад витрат та порядок їх визнання встановлено у ст. 138 
ПКУ. Так, витрати, що враховуються при визначенні об'єкта 
оподаткування, поділяються на (ст. 138.1 ПКУ): 

• витрати операційної діяльності (прямі витрати);  
• інші витрати (непрямі).  
Інші витрати, у свою чергу, включають:  
- загальновиробничі витрати;  
- адміністративні витрати;  
- витрати на збут;  
- інші операційні витрати;  
- фінансові витрати; 
- інші витрати звичайної діяльності.  
Собівартість товарів (робіт, послуг) складається з витрат, 

прямо пов'язаних із виробництвом таких товарів (робіт, послуг), а 
саме із:  

• прямих матеріальних витрат;  
• прямих витрат на оплату праці;  
• амортизації виробничих основних засобів та 

нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із 
виробництвом товарів (робіт, послуг);  

• вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних із їх 
виробництвом (наданням);  

• інших прямих витрат.  
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Разом з тим, не існує зв’язку між фінансовою звітністю 
(звіт про фінансові результати) і податковою звітністю, хоча 
зміни податкового кодексу і національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» мали би передбачити це. Тому, необхідно в 
управлінському обліку в складі внутрішньої звітності визначати 
фінансовий результат згідно собівартості за прямими витратами, 
що сприятиме взаємоузгодженості показників податкового обліку 
та управлінського обліку, можливості застосування даних 
податкового обліку в аналітичних цілях управління і підвищенню 
корисності інформації управлінського обліку в системі 
управління. 

В цілому, застосування прямої собівартості в практиці 
обліку підприємств має ряд переваг, зокрема: 

1) калькуляція собівартості за прямими витратами 
забезпечує більш корисною інформацією управлінський 
персонал; 

2) фінансовий результат за відповідний період не 
змінюється під впливом постійних витрат при зміні залишків 
запасів; 

3) розрахунок прямої (змінної) собівартості дозволяє 
визначати маржинальний прибуток і здійснювати аналіз 
беззбитковості виробництва; 

4) відсутність капіталізації постійних накладних витрат в 
неліквідних запасах. 
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Важливим питанням, яке у значній мірі впливає на якість 

організації економічного аналізу є її планування. 
За причинно-наслідковим підходом планування – більш 

широке поняття, ніж програма. Планування фактично  забезпечує 
реалізацію обраної організаційної стратегії систем економічного 
аналізу. Його завданням є використання всіх важелів 
забезпечення функціональної якості економічного аналізу для 
власників та керівництва підприємства. 

Обов’язковою вимогою при цьому повинно бути 
дотримання принципів економічного аналізу. Також у процесі 
планування необхідно передбачити заходи щодо методичного, 
технічного, інформаційного забезпечення організації 
економічного аналізу і, відповідно, якісних характеристик 
корисності економічної інформації. Планування економічного 
аналізу дозволяє його розробнику на підставі власної експертної 
оцінки виділити найбільш важливі види робіт підготовчого, 
основного і завершального етапів. 

Обґрунтований план проведення економічного аналізу 
забезпечує повноцінну реалізацію вибраної організаційної 
стратегії аналізу. 

Виходячи з логічного взаємозв’язку елементів системи 
планування, доцільно поділяти планування економічного аналізу 
на два види: стратегічне та поточне (рис. 1) [1]. 

Завдяки застосуванню елементів стратегічного планування 
забезпечується виконання довгострокових цілей і завдань 
стосовно ефективного функціонування системи управління та 
підсистеми економічного аналізу. 

У процесі поточного планування економічного аналізу 
спочатку слід розробити загальний план економічного аналізу. На 
його підставі розробляються більш деталізовані (стосовно 
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найбільш суттєвих завдань програми економічного аналізу). І, 
якщо у внутрішньому та зовнішньому середовищі суб’єкта 
господарювання відбулися зміни, вносяться корективи як у 
плани, так і в програми економічного аналізу за потребою. 

 

 
Рис. 1. Види планування економічного аналізу 

 
Вважаємо, що на планування економічного аналізу 

здійснює вплив багато об’єктивних та суб’єктивних чинників: 
− етап життєвого циклу суб’єкта господарювання; 
− рівень його конкурентоспроможності; 
− позиціонування підприємства у ринковому середовищі; 
− мотивація власників та керівництва підприємства; 
− рівень кваліфікації виконавців економічного аналізу; 
− тип політики менеджменту; 
− стратегії, застосовувані підприємством; 
− характер облікової системи підприємства; 
− ідентифіковані критерії корисності економічної 

інформації; 
− ступінь урахування вимог державних та недержавних 

інститутів стосовно ведення обліку та аналізу. 
Виходячи з вищенаведених концепцій, традиційний 

науковий підхід щодо черговості виконання: спочатку програма, 
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а потім – план аналітичних робіт, доцільно відкоригувати. І, 
відповідно, на підготовчому етапі організації економічного 
аналізу першим кроком слід вважати стратегічне планування, а 
наступним – поточне планування аналізу у вигляді розробки 
загального плану аналітичних робіт, а потім – відповідних 
програм аналізу. Програми економічного аналізу у цьому 
випадку є конкретними інструкціями для виконавців аналізу. 

Зміст плану організації економічного аналізу може 
відрізнятися в залежності від мети організаційно-правової форми 
підприємства, його підпорядкованості, рівня кваліфікації 
економістів-аналітиків, ступеня зацікавленості в результатах 
економічного аналізу. 

План економічного аналізу повинен бути взаємопов’язаним 
з обраними як пріоритетні стратегіями. Якщо на підприємстві 
реалізується операційна стратегія, у плані економічного аналізу 
основна увага повинна приділятися забезпеченню керівництва 
підприємством необхідної інформації щодо цілей, які слід 
поставити перед окремими структурними одиницями та 
окремими відділами, а також щодо ступеня їх досягнення. 
У випадку обрання реальною стратегією функціональної, у плані 
повинні формулюватись мета, об’єкти, цілі, організаційне та 
методичне забезпечення економічного аналізу окремо для 
маркетингової, виробничої, соціальної, фінансової та інших 
функціональних стратегій [2]. 

На нашу думку, для реалізації узгодженості підсистеми 
економічного аналізу з системою стратегічного менеджменту 
необхідно у плані передбачити формування структурно-логічних 
схем аналітичного забезпечення відповідних стратегій. 

Економічний аналіз, з однієї сторони, повинен опиратись 
на наказ про облікову політику підприємства, а з іншої – бути 
його регулятором, коригуючою та координуючою підсистемою у 
випадку, коли положення наказу вступають у протиріччя з 
критеріями оптимізації. Тому планом економічного аналізу 
повинно передбачатися ознайомлення з наказом про облікову 
політику підприємства та внесення до нього необхідних коректив 
за умови відхилення від ідентифікованих критеріїв корисності. 
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У сучасних умовах, коли зростають виробничі, комерційні 
та інші ризики, і, відповідно, вагомість кожного господарського 
рішення, важливим є забезпечення достовірності економічної 
інформації. Тому доцільно у плані економічного аналізу 
передбачити критерії достовірності інформації, сформованої у 
підсистемі бухгалтерського обліку та суттєвості відхилень. Якість 
плану зростатиме, якщо у ньому передбачатиметься 
використання даних як підсистеми бухгалтерського обліку, так і 
підсистеми внутрігосподарського контролю (внутрішнього 
аудиту). 

Для забезпечення достатнього рівня системності у плані 
економічного аналізу слід виокремлювати ідентифікацію 
принципів економічного аналізу та його організації у логічному 
взаємозв’язку з принципами бухгалтерського обліку, звітності, 
контролю, планування та управління в цілому. 

У зв’язку з тим, що для умов ринкових відносин 
характерною є потреба у результатах аналізу для керівного 
персоналу підприємства та інших зацікавлених сторін, планом 
економічного аналізу варто обумовлювати механізм і частоту 
надання аналітичної інформації. Водночас, обов’язковим 
елементом, обмежуючим її параметром є характеристика 
технології захисту результатів аналізу від несанкціонованого 
доступу як організаційної стратегії економічної безпеки [3]. 

Отже, у плані економічного аналізу необхідно відображати 
такі питання, як: мета, об’єкти та завдання аналізу відповідно до 
обраних для підприємства стратегій (стратегії); дослідження 
наказу про облікову політику підприємства на предмет його 
відповідності ідентифікованим критеріям корисності; критерії 
достовірності інформації та суттєвості відхилень; структурно-
логічні схеми взаємозв’язку підсистеми економічного аналізу, 
бухгалтерського обліку, внутрігосподарського контролю 
(внутрішнього аудиту); принципи економічного аналізу та 
організації економічного аналізу; механізм і частота надання 
аналітичної інформації зацікавленим сторонам; технологія 
захисту результатів аналізу від несанкціонованого доступу; 
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центри відповідальності (центри доходів, витрат, інвестицій); 
рекомендовані методики економічного аналізу. 

Удосконалення та пошук оптимального варіанту серед 
можливих альтернатив потребують проектування, впровадження, 
ресурсної та інформаційної підтримки аналітичних процесів, 
праці людей, зайнятих економічним аналізом. 

Система організації економічного аналізу буде досконалою 
тоді, коли витрати, пов’язані з її запровадженням та 
експлуатацією, будуть відшкодовані шляхом зростання рівня 
платоспроможності, фінансової незалежності, прибутковості, 
збільшенням вартості бізнесу, нарощуванням конкурентних 
переваг суб’єкта господарювання. Саме на вирішення цих питань 
і повинна бути націлена сучасна система організації 
економічного аналізу. 
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КООПЕРАТИВІВ 
 

Важливим напрямком розбудови аграрного сектору 
економіки є розвиток сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, що утворюються шляхом об'єднання фізичних 
та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської 
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продукції для організації обслуговування, спрямованого на 
зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього 
кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської 
діяльності та на захист їхніх економічних інтересів [1].  

У зв’язку із значною кількістю особистих селянських 
(4,7 млн.), фермерських господарств (41,0 тис.) та фізичних осіб – 
сільськогосподарських товаровиробників доцільно сприяти 
формуванню кооперативного сегмента аграрного ринку за 
безпосередньою їх участю [2]. 

Водночас формування ринку стримується недосконалістю 
законодавства, слабкою матеріальною базою, відсутністю 
кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, 
недостатньою методичною базою для формування облікової 
політики кооперативу. Як наслідок, в Україні надто повільно 
створюються сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, а 
в окремих регіонах вони припинили свою діяльність. В той же 
час країни – члени Європейського Союзу, через 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи реалізовують 
70 % продукції , США, Канада – 60 % [2]. 

Досвід країн Західної Європи й США не сформував 
єдиного підходу до питання оподаткування прибутку від 
господарської діяльності в обслуговуючих кооперативах. Так, в 
Ірландії, Австрії, Фінляндії кооперативи не мають ніяких пільг в 
оподаткуванні. У Греції кооперативи оподатковуються на рівні 
комерційних структур (35 %), однак їм надаються пільги при 
купівлі нерухомості, не обкладаються податками будь-які 
інвестиції й членські внески. В Іспанії законом передбачене 
зниження сплати податку на прибуток до 20 %. У Франції 
звільнені від сплати податку на прибуток сільськогосподарські 
кооперативи по спільному використанню техніки, штучному 
заплідненню корів, виробництву вина. Усі інші підлягають 
оподатковуванню, але мають певні пільги (причому найбільш 
істотні в порівнянні з іншими європейськими країнами) залежно 
від виду діяльності, отриманому прибутку. Федеральні закони 
США вимагають, щоб податкове законодавство виконувалось або 
на рівні кооперативу, або на рівні клієнта [3]. 
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У порівнянні з країнами Європи кооперативний рух в 
Україні розвивається повільно. Кардинально ситуацію не змінила 
жодна з програм держави по стимулюванню утворення й 
розвитку обслуговуючої кооперації. Причиною є недосконалість 
нормативного забезпечення й неврегульованість законодавчих 
актів, які в принципових питаннях діяльності кооперативів 
суперечать один одному. 

Останнім часом у галузі нормативного регулювання 
діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є 
позитивні зрушення, які повинні стати каталізатором розвитку 
обслуговуючої кооперації. До таких подій можна віднести значні 
зміни в Податковому кодексі в частині оподаткування доходів 
фізичних осіб - власників сільгосппродукції, отриманих від її 
продажу, а саме розширено коло осіб, які зможуть отримати 
довідку 3-ДФ і відповідно бути звільненими від податку на дохід. 
Нова редакція статті 165.1.24 Податкового кодексу звільняє 
«… доходи, отримані від продажу сільськогосподарської 
продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, 
виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена 
безпосередньо фізичною особою - власником такої продукції, у 
разі якщо такій особі надано земельні ділянки у розмірах, 
встановлених Земельним кодексом України: 

- для ведення садівництва та/або для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного 
будівництва 

- земельні ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та/або земельні частки (паї), отримані в натурі (на 
місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 га (без 
врахування ділянок, зазначених в першому пункті) …» [4]. 

При цьому, якщо власник сільськогосподарської продукції 
має земельні паї, отримані в натурі, але не використовує їх (тобто 
здає в оренду або обслуговує), то він залишає за собою право на 
отримання довідки 3-ДФ і ці паї не враховуються при 
розрахунках максимального "неоподатковуваного" сукупного 
розміру земельних ділянок в 2 га. 
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Сьогодні саме здані в оренду паї є головною причиною 
відмови у видачі довідки 3-ДФ. Середній розмір паю в Україні є 
близьким до 4,2 га, що перевищує норму в 2 га для ведення 
особистого селянського господарства згідно статті 121 
Земельного кодексу. 

Крім того, звільнення від оподаткування доходу від 
продажу продукції тваринництва не залежатиме від розміру 
земельної ділянки, а від суми річного доходу. Наступним 
позитивним моментом є нова редакція статті 165.1.48 
Податкового кодексу, яка звільняє від податку кошти, що 
повертаються члену сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу внаслідок надлишково сплаченої ним вартості 
послуг, наданих кооперативом [4]. 

Однак багато питань, які стосуються тих членів 
кооперативу, які не є дрібними товаровиробниками залишаються 
невирішеними. Однією з проблем, яка виникає перед 
новоствореними сільськогосподарськими кооперативами, є 
організація договірної роботи таким чином, щоб мінімізувати 
податкове навантаження на кооператив. Складність правильної 
організації господарських взаємин із членами кооперативу й 
іншими особами пояснюється тим, що майже всі члени 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів мають певні 
податкові пільги як сільськогосподарські виробники.  

В той же час, більшість сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів працює на загальних умовах 
оподаткування. У січні поточного року Верховна Рада внесла 
зміни до Закону «Про сільськогосподарську кооперацію», згідно з 
якими кооперативам було надано статус неприбуткових 
організацій. Відтепер це зазначається у свідоцтві, що надається 
кооперативу після реєстрації. Проте, поки що таке положення 
існує лише на папері. Застосувати ж його на практиці без 
внесення відповідних змін до Податкового кодексу неможливо, 
адже останній не було адаптовано до нової редакції Закону «Про 
сільськогосподарську кооперацію». Через таке 
«недопрацювання» законодавців кооперативи всі ще змушені 



 425

сплачувати податок, як комерційні організації попри їх 
неприбутковий статус.  

Знаковим також є те, що, згідно з новою редакцією Закону, 
продукція членів сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу не належить кооперативу, тобто тепер юридично він 
не виступає посередником між виробником і споживачем 
продукції, тому й ПДВ, на етапі переходу продукції від 
виробника до кооперативу не нараховується. Це дає можливість 
без зайвих клопотів розмежовувати рух продукції особистих 
селянських і фермерських господарств всередині кооперативу, 
що значно полегшує його діяльність [5]. 

Іншим проблемним питанням є обґрунтування облікової 
політики кооперативу, адже крім удосконалення податкового 
середовища, вважається вкрай необхідним методичне 
забезпечення організації бухгалтерського обліку. Формування 
наказу про облікову політику кооперативу має багато методичних 
особливостей, які не містяться в інших методичних розробках з 
бухгалтерського обліку для окремих галузей економіки, а 
питання їх практичного застосування виникають відразу після 
реєстрації кооперативу. 

В цілому напрямок і темпи змін нормативного регулювання 
діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
повинні  дати потужний поштовх до нового етапу їх розвитку в 
Україні. 
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Господарська діяльність підприємства – це безперервний 

кругообіг господарських засобів, який починається стадією 
постачання і закінчується стадією реалізації. Між цими двома 
стадіями знаходиться виробництво, від ефективності якого 
залежать результати діяльності підприємства. 

Основною метою обліку виробництва є своєчасне, повне, 
вірогідне відображення фактичного розміру і складу витрат та 
контроль за використанням усіх видів виробничих ресурсів, а 
також обсягу виробленої продукції (наданих робіт чи послуг) в 
натуральних і грошових вимірниках [1, с. 554]. 

З формулювання мети можна назвати основні завдання 
обліку виробництва: 

- визначення складу та розмежування виробничих витрат за 
їх економічним змістом, місцем прикладення (центрами 
відповідальності), елементами, статтями обліку, суміжними 
періодами та іншими ознаками, передбаченими відповідними 
стандартами фінансового та управлінського обліку; 

- своєчасне та повне відображення виготовленої продукції, 
наданих робіт, послуг за їх кількістю та якістю в розрізі окремих 
об’єктів обліку, центрів відповідальності й суміжних періодів; 

- встановлення фактичного рівня собівартості одиниці 
продукції (робіт, послуг) відповідно до затверджених положень 
та порівняння його з нормативним, розрахунковим (прогнозним, 
кошторисним) та рівнем ринкових цін; 
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- формування відповідної інформації про обсяг витрат та 
виготовленої продукції (робіт, послуг) в передбаченій системі 
документів, облікових реєстрів та звітності [1, с. 554]. 

М.С. Пушкар виділяє такі принципи раціональної 
організації обліку витрат: 

1. Нормування витрат факторів виробництва на окремі види 
продукції є першим принципом раціональної організації обліку 
витрат. Про необхідність нормування витрат матеріалів, праці та 
капіталу ще у 1911 р. писав Г. Емерсон у своїй книзі «Двенадцать 
принципов производительности» [10, с. 327]. 

2. Другим принципом є виділення підрозділів підприємства 
– цехів основного і допоміжного виробництва, відділів і служб 
заводоуправління [10, с. 329]. 

3. Третім принципом є групування витрат за окремими 
статтями калькуляції в розрізі деталей, вузлів, виробів, операцій, 
робіт, послуг та інших носіїв витрат [10,с. 329]. 

Для того щоб облік витрат виробництва виконував всі 
поставлені перед ним завдання, він має бути належно чином 
організований. Усі аспекти, які стосуються організації обліку 
витрат виробництва, відображуються в його обліковій політиці. 

У наказі про облікову політику передбачено розділ про 
витрати, де підприємство вказує: об’єкти обліку витрат; об’єкти 
калькулювання; методи обліку витрат; статті витрат; перелік 
змінних і постійних загальновиробничих витрат; базу розподілу 
загальновиробничих витрат; метод оцінки незавершеного 
виробництва; метод оцінки побічної продукції. 

Організація обліку витрат виробництва сільського-
подарських підприємств здійснюється відповідно до П(С)БО 16 
«Витрати» [9], та Методичних рекомендацій з планування, обліку 
і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 
сільськогосподарських підприємств № 132 (далі – Методичні 
рекомендації № 132) [7]. 

Під час організації бухгалтерського обліку витрат 
виробництва важливим моментом є встановлення об’єктів обліку 
витрат та об’єктів калькулювання. 
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Таблиця 1 
Визначення сутності понять «об’єкти витрат» та «об’єкти 

калькулювання» 
«Об’єкти витрат» - це: «Об’єкти калькулювання» - це: 

1 2 
1. Пункт 4 П(С)БО 16 «Витрати»: 
«… продукція, роботи, послуги або 
вид діяльності підприємства, які 
потребують визначення пов’язаних з 
їх виробництвом (виконанням) 
витрат» [9] 

1. Пункт 6.1. Методичних 
рекомендацій № 132: 
«… конкретні види продукції, 
робіт та послуг» [7] 

2. Методичні рекомендації № 132: 
«…види продукції, роботи, послуги, 
види діяльності, які потребують 
визначення пов’язаних з їх 
виробництвом (виконанням) витрат» 
[7] 
3. А.І. Глушаченко: «… основним 
критерієм при встановленні об’єктів 
витрат є потреба визначення 
пов’язаних з виробництвом витрат та 
порівняння їх з плановими» [3, с. 90] 

2. Т. Маренич: – «… різного 
ступеню готовності окремі 
види й одиниці продукції 
(робіт, послуг) основного і 
допоміжних підрозділів, 
технологічних фаз, стадій, 
переділів виробництва» [6, 
с. 21] 

4. С.Ф. Голов: «… сегменти 
діяльності підприємства, які 
потребують вимірювання пов’язаних з 
ними витрат: виріб, послуга, проект, 
замовник, марка, діяльність, 
підрозділ, програма, регіон» [4, с. 288] 
5. Т. Маренич: «… види продукції, 
вироби, групи однорідних виробів, 
окремі технологічні процеси, 
замовлення, переділи, види 
виробництв, види витрат, структурні 
підрозділи, центри відповідальності, 
носії витрат, місця виникнення 
витрат, господарські сегменти, 
окремий бізнес » [6, с. 21] 
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Продовження табл. 1 
1 2 

6. Т.П. Карпова: «… вид діяльності, 
продукт, виробничий підрозділ, 
завдання, поставлені менеджером, на 
які відносять витрати підприємства; 
ознака, згідно з якою здійснюється 
групування виробничих витрат для 
цілей управління» [5, с. 141, 339] 

 
3. Л.К. Сук, П.Л. Сук: 
«… окремий вид чи група 
однорідної продукції, певна 
робота чи послуга, по яких 
вираховується собівартість» 
[11, с. 3] 

7. Колектив авторів на чолі з 
Ф.Ф. Бутинцем: «… початкова 
одиниця, в розрізі якої ведеться 
аналітичний облік витрат виробництва» 
[2, с. 110] 
8. О.В. Олійник: «… витрати на 
виготовлення продукції, виконання 
робіт, надання послуг, або здійснення 
виду діяльності» [8, с. 9] 

 
На вибір об’єктів обліку витрат істотно впливають: 

організація виробництва; технологічні особливості; рівень 
спеціалізації підрозділів; структура управління підприємством; 
технічні параметри продукції, що виробляється; система 
контролю за витратами; ступінь освоєння 
внутрішньогосподарського розрахунку; впровадження 
комерційного розрахунку; інноваційні рішення тощо [6, с. 21]. 

Підприємство має право самостійно встановлювати перелік 
об’єктів витрат (основного, допоміжного, промислового, інших 
видів виробництв). Згідно із П(С)БО 16 «Витрати» [136], 
об’єктами витрат визнаються: види продукції, роботи, послуги, 
види діяльності, які потребують визначення пов’язаних з їх 
виробництвом (виконанням) витрат. Методичні рекомендації 
№ 132 [7] поняття об’єктів обліку витрат трактують аналогічно. 

Вважаємо за доцільне здійснити дослідження щодо 
відмінності між поняттями «об’єкт витрат» і «об’єкт 
калькулювання», для чого проаналізуємо погляди вчених-
економістів, які досліджували дані питання. Погляди науковців 
щодо визначення понять «об’єкти обліку» та «об’єкти 
калькулювання» згруповані автором у табл. 1. 
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З наведених визначень зрозуміло, що під терміном «об’єкт 
витрат» науковці розуміють об’єкт, на який відносять витрати, 
тобто в розрізі якого ведуть аналітичний облік витрат (види 
діяльності підприємства, окремі виробничі підрозділи, бригади, 
центри відповідальності, технологічні переділи, види 
сільськогосподарських культур та види й вікові групи тварин). 
Об’єкт калькулювання – це конкретна одиниця продукції, робіт, 
послуг, за якими вираховують собівартість. Тобто різниця між 
цими поняттями полягає, передусім в їх функціональному 
призначенні: об’єкт витрат – збирання витрат; об’єкт 
калькулювання – обчислення собівартості. Об’єкт витрат може 
бути один, а об’єктів калькулювання – кілька. 
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УДК 006.32:657.15 

Д.О. ФІРЕР, аспірант, 
ННЦ «Інститут агарної економіки», м. Київ 

 
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 
УКРАЇНИ 

 
Другу половину ХХ сторіччя по праву вважають часом 

стандартизації бухгалтерського обліку, в тому числі обліку в 
державному секторі. 

Розробкою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
в державному секторі (далі – МСБОДС) займається заснована у 
1996 році Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
в державному секторі Міжнародної федерації бухгалтерів (далі – 
Рада), яка на той час носила назву Комітету з питань державного 
сектору Правління Міжнародної федерації бухгалтерів. На 
сьогоднішній день Радою розроблено 32 МСБОДС, які є 
своєрідним уособленням передової світової практики в 
державному секторі і покликані забезпечити уніфікацію підходів 
до подання облікової інформації суб’єктами державного сектору 
у фінансових звітах.  

Рада відповідно до своїх завдань здійснює суттєві кроки із 
сприяння добровільному прийняттю країнами світу МСБОДС. 
Втім, МСБОДС носять рекомендаційний характер, а відтак не 
мають переважної юридичної сили стосовно офіційно прийнятих 
національних стандартів для державного сектору, опублікованих 
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органами державного управління, керівними органами в сфері 
бухгалтерського обліку або професійними бухгалтерськими 
організаціями. 

Ряд країн, серед яких Великобританія, США, Канада, 
Австралія, Грузія прийняли МСБОДС як національні стандарти. 
Аргентина, Угорщина, Латвія, Естонія, Нідерланди, Росія, 
Норвегія, Франція, Україна та інші країни на даному етапі 
проводять роботу з розроблення та впровадження національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 
секторі (далі – НП(С)БОДС) на основі МСБОДС. На наш погляд, 
Україна обрала вірний шлях переходу до міжнародних 
стандартів, оскільки такий підхід дає можливість врахувати 
особливості національної системи бухгалтерського обліку. 

В Україні на законодавчому рівні цей процес закріплений 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в 
державному секторі України на 2007 – 2015 роки» від 
16.01.2007 р. № 34 (далі – Стратегія) та має на меті, в поєднанні з 
іншими кроками реформи, удосконалити систему 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному 
секторі з урахуванням МСБОДС. 

Таким чином, державний сектор України станом на 2013 
рік має 19 НП(С)БОДС, затверджених Міністерством фінансів 
України, дія яких розпочнеться з 1 січня 2015 року. В таблиці 1 
представлена відповідність розроблених НП(С)БОДС МСБОДС. 

Таблиця 1 
Відповідність НП(С)БОДС МСБОДС 

НП(С)БОДС МСБОДС 

101 «Подання фінансової 
звітності» 

МСБОДС 1 «Подання фінансових звітів» 
МСБОДС 2 «Звіт про рух грошових 
коштів» 
МСБОДС 14 «Події після дати звітності» 
МСБОДС 20 «Розкриття інформації щодо 
зв'язаних сторін»  
МСБОДС 24 «Представлення у фінансових 
звітах інформації про виконання бюджетів» 

102 «Консолідована фінансова 
звітність» 

МСБОДС 6 «Консолідовані фінансові звіти 
та облік контрольованих суб'єктів 
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НП(С)БОДС МСБОДС 
господарювання» 
МСБОДС 22 «Розкриття фінансової 
інформації про загальний державний 
сектор» 

103 «Фінансова звітність за 
сегментами» МСБОДС 18 «Звітність за сегментами» 

105 «Фінансова звітність в 
умовах гіперінфляції» 

МСБОДС 10 «Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції» 

121 «Основні засоби» МСБОДС 17 «Основні засоби» 
122 «Нематеріальні активи»  
123 «Запаси» МСБОДС 12 «Запаси» 

124 «Доходи» 
МСБОДС 9 «Дохід від операцій обміну» 
МСБОДС 23 «Дохід від необмінних 
операцій (податки та трансферти» 

125 «Зміна облікових оцінок та 
виправлення помилок» 

МСБОДС 3 «Чистий надлишок або дефіцит 
за період, суттєві помилки та зміни в 
обліковій політиці» 

126 «Оренда» МСБОДС 13 «Оренда» 

127 «Зменшення корисності 
активів» 

МСБОДС 21 «Зменшення корисності 
активів, які не генерують грошові кошти» 
МСБОДС 26 «Зменшення корисності 
активів, які генерують грошові кошти 

128 «Забезпечення, непередбачені 
зобов’язання та непередбачені 
активи» 

МСБОДС 19 «Забезпечення, непередбачені 
зобов’язання та непередбачені активи» 

129 «Інвестиційна нерухомість» МСБОДС 16 «Інвестиційна нерухомість» 
130 «Вплив змін валютних 
курсів» МСБОДС 4 «Вплив змін валютних курсів» 

131 «Будівельні контракти» МСБОДС 11 «Будівельні контракти» 
132 «Виплати працівникам» МСБОДС 25 «Виплати працівникам» 

133 «Фінансові інвестиції» 

МСБОДС 8 «Фінансова звітність про 
частки у спільних підприємствах» 
МСБОДС 7 «Облік інвестицій в 
асоційовані компанії» 

134 «Фінансові інструменти» МСБОДС 15 «Фінансові інструменти: 
розкриття та подання інформації» 

135 «Витрати» МСБОДС 5 «Витрати на позику» 

Перелічені національні стандарти відрізняються за формою 
від міжнародних, та закріплюють принципово нові методологічні 
та методичні позиції бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах.  
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Перехід до застосування національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 
необхідний для підвищення прозорості державних і місцевих 
фінансів, якості та достовірності бюджетного обліку, 
забезпечення максимально повного відображення неохоплених на 
сьогоднішній час фінансових операцій, створення умов для 
аналізу рівня і динаміки бюджетної заборгованості, оцінки 
ефективності бюджетних послуг, які надаються. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОГРАМ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В 

КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОДУКЦІЇ 
ОВОЧІВНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 
Проблемні питання щодо можливостей та стану 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління ринком 
продукції овочівництва регіональними органами влади 
розглянемо на прикладі Чернігівської області.  

Концентрованим виразом інформаційної (в складі 
організаційної) діяльності обласного рівня влади в даному 
напрямку є «Програма економічного і соціального розвитку 
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Чернігівської області на 2013 рік», що затверджена рішенням 
одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання 21 грудня  
2012 року. Методологія розробки, виконання та оцінки даної 
програми є типовою для усієї системи влади, що займається 
питаннями управління продовольчими ринками (в т. ч. ринком 
продукції овочівництва) в Україні відповідає вимогам Закону 
України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України» [1]. 

Позитивним аспектом даної програми є ґрунтовний аналіз 
соціально – економічного розвитку області за минулий період, 
глибоке розуміння ситуації та означення пріоритетів розвитку. 
Позитивним також є те, що до розробки програми були залучена 
більшість організацій та управлінь системи обласної влади, 
незалежно від відомчої підпорядкованості, що мають регулятивні 
функції. Такий підхід забезпечив системний та комплексний 
розгляд в програмі питань соціально – економічного розвитку 
області.  

Поряд з цим, виходячи з цілей нашого дослідження слід 
відзначити такі негативні аспекти стосовно інформаційно-
аналітичне забезпечення управління ринком продукції 
овочівництва області, зміст яких відображає дана програма.  

По-перше, згідно змісту програми, інформаційно-
аналітичне забезпечення управління програмою (в процесі її 
розробки, виконання, оцінки), відповідно управління 
продовольчими ринками (в т. ч. ринком продукції овочівництва), 
не означаються взагалі. Тобто, якщо підійти чітко формально, то 
управління (через програмування) здійснюється без будь – якої 
(гарної чи поганої) системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення управління. Усе, що є в програмі в даному сенсі, це, 
- в розділі 10 «Організаційне забезпечення та механізми реалізації 
програми» одним з механізмів реалізації Програми визначається 
«інформаційний моніторинг соціальних та економічних процесів 
розвитку регіону з метою забезпечення широкої інформованості 
громадськості». Однак очевидно, що даний моніторинг далекий 
від охоплення широкого спектру інформації, баз даних та 
аналітичних процедур, необхідних для здійснення процесу 
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управління. Парадоксально, але в Україні взагалі немає 
формалізованого документу, який регламентує інформаційно-
аналітичне забезпечення державного управління. Відсутність 
ясності в даному питанні призводить до зниження якості 
управління, в тому числі в сфері управління ринком продукції 
овочівництва.  

По-друге, розробниками програми є винятково організації, 
що представляють органи обласної влади і відсутні, як 
співрозробники  програми громадські організації області, 
об’єднання громадян, спілки підприємців та інші суб’єкти, 
наявністю, та спільною, в тому числі програмовою, діяльністю 
яких з органами влади характеризується зміст громадянського 
суспільства. Незрозумілими залишаються процедури 
інформаційних взаємозв'язків діяльності обласних органів влади з 
діяльністю інших рівнів влади, що мають прямий влив на 
розвиток території області (районний рівень, базовий рівень – 
сільські територіальні громади). Очевидно, що без узгодження 
діяльності з розвитку за впорядкованими процедурами 
інформаційного забезпечення та обміну між означеними рівнями 
влади забезпечення процесу ефективного управління ринком 
продукції овочівництва в області є більш ніж сумнівним. Питання 
ринку продукції овочівництва в програмі відсутні взагалі, що 
незрозуміло, адже це є досить принципове питання з точки зору 
продовольчої безпеки, створення робочих місць та ін. 

І третє, на наш погляд, головне. Методологія розробки 
програми розвитку адміністративної області, якою є Чернігівська 
область, незважаючи на загальну відповідність  «Порядку 
формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних 
(комплексних) програм соціально-економічного розвитку 
області» [6] (в якому до речі немає і згадки про інформаційно – 
аналітичне забезпечення складання, виконання та оцінки 
програм) майже цілковито суперечить методології програмування 
розвитку, що є загальноприйнятою в розвинених країнах. 

Будь-який спеціаліст в даній сфері із Західної Європи або з 
США був би цілковито шокований, якби йому пояснили, що зміст 
даного документу може мати назву «Програма розвитку». Така 
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методологія «програмування» є архаїчним пережитком 
директивного радянського минулого, в якій віджила методика 
густо насичена новітньою термінологією. Залишається 
дискусійним питанням (для з’ясування істини необхідною є 
постановка відповідного експерименту), що саме для організації 
розвитку сільської території адміністративної області краще, - 
наявність подібної «програми розвитку», чи відсутність будь-якої 
програми розвитку.  

В порівнянні з методологією, що використовується в 
розвинених країнах, головними недоліками, крім вищеозначених, 
прийнятої методології програмування територіального розвитку з 
точки зору інформаційно – аналітичного забезпечення управління 
продовольчими ринками (в т. ч. ринком продукції овочівництва) є 
наступні:  

− відсутність збору та опрацювання інформації думки 
сільського населення (з’ясовується шляхом опитування) щодо 
його бачення стратегії розвитку території; 

− відсутність системи сталого інформаційного обміну 
органів влади в процесі здійснення управління (яким є розробка, 
виконання та оцінка програм розвитку) продовольчими ринками;  

− ототожнення управління агарним ринком (в т. ч. ринком 
продукції овочівництва) з управлінням сільськогосподарським 
виробництвом (розділ 5.3 програми, тут є лише питання 
інфраструктури аграрного ринку до якої віднесено будівництво та 
роз’яснювальну роботу серед населення, все решта – управління 
с.-г. виробництвом); 

− відсутність колективної роботи через спеціальні 
програмові комітети (групи) в процесі розробки програми 
розвитку; 

− відсутність календарного графіку виконання робіт, в т. 
ч. інформаційно – аналітичного характеру; 

− невизначеність джерел фінансування за більшістю 
позицій програми, в т.ч. невизначені фінансові потреби на 
інформаційно-аналітичне забезпечення заходів та програми в 
цілому; 

− відсутність будь-якої відповідальності (персональної або 
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матеріальної) за результати виконання програми; 
− відсутність системи контролю, моніторингу та оцінки 

кінцевих результатів розвитку сільської території; 
− відсутність системи громадського контролю за 

створенням, виконанням та оцінкою програми розвитку, системи 
оприлюднення діяльності за програмою.  

На основі викладеного можна зробити висновок, що 
система інформаційно–аналітичного забезпечення управління 
ринком продукції овочівництва в Україні не опрацьована ні на 
практичному ні на теоретичному рівні. Це різко контрастує з 
сучасною практикою програмового управління ринками в 
розвинених країнах. Тому актуальними є наукові розробки в 
даному напрямку, їх практичне застосування  забезпечить 
покращення якості та ефективності управління. Адже 
американськими вченими було встановлено, що 1$ вкладений у 
вдосконалення системи управління забезпечує щонайменше 17$ 
прибутку. 
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ДИЛЕМА ОЦІНКИ ПРОДУКЦІЇ ПОЛЬОВОГО 

КОРМОВИРОБНИЦТВА 
 

Польове кормовиробництво – одна з небагатьох галузей 
сільського господарства, яка, виготовляючи продукт, що 
визнається як сільськогосподарська продукція, ставить за мету не 
продаж його як товару, а використання в якості «сировини» для 
подальшого виробництва продукції тваринництва. Незважаючи 
на «товарність» по вітчизняній класифікації товарів (УКТ ЗЕД), 
переважна частина кормів споживається у внутрішньо-
господарському обороті підприємств. З огляду на дану 
особливість польового кормовиробництва, а також враховуючи 
нав’язування «ринкових» підходів до оцінки сільсько-
господарських активів, які диктуються міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку та звітності, проблема 
вибору та наукового обґрунтування найбільш логічного та 
достовірного способу оцінки продукції цієї галузі залишається 
відкритою.  

Починаючи з 2007 р. та до 18 квітня 2011 р. включно 
Міністерство фінансів України зобов’язувало сільсько-
господарські підприємства визнавати продукцію сільсько-
господарського виробництва виключно за справедливою 
вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу такої 
продукції (саме так вимагали норми нововведеного П(С)БО 30 
«Біологічні активи»). Зрозуміло, що продукція вирощування 
кормових культур не була виключенням з означеного правила 
оцінки. У таких умовах аграрникам, які не мали можливості 
визначити справедливу вартість кормів за жодним з критеріїв, 
встановлених стандартом (при одночасній відсутності активного 
ринку та складності застосування альтернативних підходів до 
визначення цієї вартості), залишалося на свій страх і ризик 
проводити «визнання» за традиційно сформованим та абсолютно 
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зрозумілим їм порядком оцінки по плановій собівартості з 
коригуванням до фактичного рівня на кінець року. Наразі 
порядок визнання сільськогосподарської продукції (після змін, 
внесених у П(С)БО 30 18.04.2011 р. Наказом № 372) передбачає 
надання підприємству права вибору, за якою оцінкою 
здійснювати її оприбуткування – справедливою вартістю чи 
фактичною собівартістю. Зважаючи на таке право, постановка 
запитань у оцінці кормів для аграрних виробників зводиться до 
визначення того, яка з двох вартостей найбільш проста з позицій 
гармонії норм П(С)БО та рекомендацій до них і прийнятна з 
точки зору достовірності визначення фінансового результату 
діяльності – основної мети господарювання.  

Порядок бухгалтерського обліку кормів, яким 
користуються сільськогосподарські підприємства на даний час, є 
прямою похідною від обліку їх в господарствах СРСР. Він 
базується на нормах Інструкції про порядок обліку 
сільськогосподарської продукції в колгоспах і радгоспах, що 
затверджена Міністерством сільського господарства СРСР 26 
серпня 1968 року № 269-4. Традиції оцінки кормів за плановою 
собівартістю, яка в кінці року доводиться до фактичної, повністю 
перейшли у практику вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств. Відображення виходу продукції за плановою 
вартістю знайшло закріплення у п. 2.11 Методичних 
рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. 
Оприбуткування кормів за фактичною собівартістю 
регламентовано  П(С)БО 9 «Запаси». Згідно з п. 24 П(С)БО 9, 
запаси відображаються в бухгалтерському обліку та звітності на 
дату балансу за найменшою з двох вартостей – первісною або 
чистою вартістю реалізації. За викладеними нормами легко 
відслідковується вектор формування оцінки кормів: «планова 
собівартість-первісна вартість-виробнича собівартість (чиста 
вартість реалізації)». 

Яким же є «справедливий» порядок оцінки продукції 
польового кормовиробництва? Сучасна редакція п. 12 П(С)БО 30 
визначає, що сільськогосподарська продукція при її первісному 
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визнанні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на 
очікувані витрати на місці продажу, або за виробничою 
собівартістю у тому звітному періоді, у якому вона відокремлена 
від біологічного активу. Однак набагато цікавіше положення 
викладене у абзаці 2 цього ж пункту: за його нормами, продукцію 
після первісного визнання оцінюють та відображають відповідно 
до П(С)БО 9 «Запаси». 

Саме на цьому, нормативному, рівні, і виникає одна з 
проблем, пов’язаних із застосуванням справедливої вартості до 
оцінки польових кормів. Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку біологічних активів (п. 6.10) визначають, 
що первісною вартістю сільськогосподарської продукції як 
запасу є її справедлива вартість, зменшена на очікувані витрати 
на місці продажу, визначена при первісному визнанні. Ця 
розшифровка до п. 12 П(С)БО 30 створює непереборний бар’єр 
для визначення облікової політики щодо оцінки кормів. Адже 
первісне їх визнання за справедливою вартістю потягне за собою 
«конфлікт вартостей», оскільки П(С)БО 9 визначає тією ж 
первісною вартістю собівартість продукції, яка складається з 
витрат, окреслених П(С)БО 16. Отже, при первісному визнанні 
продукції польового кормовиробництва за справедливою 
вартістю незрозуміло, яку з оцінок вважати її первісною вартістю 
в контексті П(С)БО 9: визначену цим же стандартом виробничу 
собівартість чи справедливу вартість, як того вимагають норми 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 41 «Сільське 
господарство», втілені в Методичних рекомендаціях з обліку 
біологічних активів. 

Зрештою, якщо при оцінці польових кормів за первісною 
вартістю досягається гармонія між нормативно-правовими 
документами у бухгалтерському обліку, то застосування 
справедливої вартості тягне за собою зворотній ефект. Окрім 
того, застосування оцінки за справедливою вартістю до продукції 
польового кормовиробництва порушує принцип історичної 
собівартості, задекларований Законом України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 
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«Справедливий» спосіб оцінки кормів, на нашу думку, 
неприйнятний для сільськогосподарських підприємств не лише у 
зв’язку з окресленою вище проблемою недосконалості 
нормативно-правового поля. Такий висновок пов’язуємо з 
кількома причинами теоретичного та прикладного характеру. 

По-перше, при первісному визнанні за справедливою 
вартістю дохід від такого визнання сільськогосподарської 
продукції включається не до складу доходів основної, а до 
доходів іншої операційної діяльності. І якщо в частині 
реалізованої товарної продукції за правилами П(С)БО 30 
зберігається співвідношення між доходом від її реалізації та 
іншим операційним доходом на суму визнання, то оцінка за 
справедливою вартістю кормів не компенсується доходом 
основної діяльності – їх продажем. 

По-друге, прихильники підходу щодо оцінки кормів за 
справедливою вартістю аргументують недоцільність 
застосування фактичної собівартості тим, що при використанні 
останньої прибуток чи збиток, які отримуються в рослинництві, 
переносяться на результати господарської діяльності 
тваринництва через корми. Вони вважають, що прибуток, 
створений в рослинництві, який є результатом зниження 
собівартості кормів та підвищення їх якості, переноситься як 
позитивні результати діяльності тваринництва. І навпаки: 
негативні результати діяльності рослинництва переносяться на 
фінансові результати тваринництва в якості збитків. Проте при 
оцінці продукції власного виробництва за справедливою вартістю 
підприємство, не переносячи «внутрішні результати» роботи 
одних галузей на інші, дозволяє переносити на свої результати 
можливі «провали ринку». Та й взагалі, купуючи корми зі 
сторони, підприємство переносить фінансові результати 
діяльності галузі рослинництва інших підприємств у собівартість 
власної продукції тваринництва. Чи є принципова різниця у 
такому перенесенні прибутків/збитків? Очевидно, що ні.  

По-третє, оцінка за справедливою вартістю кормів, які 
призначаються для внутрішньогосподарського використання, не 
слугує фактором підвищення інвестиційної привабливості 
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підприємства, як декларують застосування справедливої вартості 
деякі науковці, а радше навпаки. Адже інвестори при прийнятті 
рішень про вкладення ресурсів у підприємство в першу чергу 
звертають увагу на показники фінансових результатів, у тому 
числі особлива увага приділяється прибутку від основної 
діяльності. В цьому світлі оцінка кормів за справедливою 
вартістю була б прийнятною лише в умовах дієвості формули 
ціноутворення «витрати плюс» для продукції тваринництва. При 
ній базовий відсоток рентабельності нараховувався б на загальну 
собівартість (яка включала б і справедливу вартість кормів). 
Однак ціни на продукцію тваринництва диктуються не 
підприємством, а ринковими умовами. І тому чим вищими будуть 
затрати на виробництво продукції тваринництва – тим меншим 
буде дохід від її визнання. Але при цьому меншим буде і 
фінансовий результат від її продажу. А інвесторів, в першу чергу, 
цікавлять реальні результати діяльності. 

По-четверте, деякі дослідники вважають, що оцінка за 
фактичною собівартістю стає необґрунтованою в умовах інфляції 
та безперервного зростання цін. Проте, на наш погляд, саме 
історична собівартість кормів і нівелює ефект інфляційних 
процесів, оскільки закладає у собівартість продукції 
тваринництва «чисту вартість» на момент отримання такої 
продукції. Адже у момент, коли були понесені затрати на 
виробництво кормів, ці затрати враховувалися за діючими цінами 
і розцінками підприємства саме на час проведення господарських 
операцій. І частина з них (покупні ресурси) уже враховувала 
інфляцію цін на час купівлі цих ресурсів. Тому оцінка кормів за 
справедливою вартістю справлятиме подвійний інфляційний 
вплив на внутрішню вартість продукції тваринництва.  

Отже, з огляду на все вищенаведене, вважаємо, що 
застосування справедливої вартості до оцінки рослинних кормів 
не сприятиме спрощенню обліку та підвищенню достовірності 
облікових даних суб’єктів господарювання. Якщо підприємства 
прийматимуть рішення визнавати продукцію кормовиробництва 
за справедливою вартістю, їм потрібно буде подолати три групи 
бар’єрів:  
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1. Невідповідність різних нормативно-правових актів з 
бухгалтерського обліку один одному, які ускладнюють 
формування облікової політики підприємства; 

2. Недостатнє методологічне обґрунтування поняття 
«справедлива вартість» та слабкість підходів до її визначення, 
альтернативних поточним цінам на активному ринку, а також 
невідповідність оцінки польових кормів за справедливою 
вартістю принципам бухгалтерського обліку; 

3. Проблеми теоретичного та прикладного характеру, 
пов’язані з економічним змістом та загальними принципами 
визнання і визначення доходів, витрат та фінансових результатів 
сільськогосподарської діяльності. 
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фінансової звітності. В рамках цього було наказом Міністерства 
фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 затверджено Національне 
положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» [1], яке набрало чинності 19.03.2013 
року.  

Н(П)СБО 1 покликане уможливити складання фінансової 
звітності вітчизняними підприємствами у відповідності до 
міжнародних стандартів, шляхом зміни назв звітних форм, 
передбачення у них можливості не наводити статті, за якими 
відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така 
інформація була в попередньому звітному періоді), а також 
додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку 
додаткових статей фінансової звітності (додаток 3), у разі якщо 
стаття відповідає таким критеріям: 

- інформація є суттєвою; 
- оцінка статті може бути достовірно визначена (пункт 4). 
Оскільки в Н(П)СБО 1 наведено лише загальні мета, склад і 

принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання 
і розкриття її елементів наказом Міністерства фінансів України 
від 28.03.2013 року № 433 затверджено Методичні рекомендації 
щодо заповнення форм фінансово звітності [2], в яких 
розглядається питання розкриття інформації за статтями балансу 
(звіт про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіт 
про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів та звіту про 
власний капітал. 

Крім цього, наказом Міністерства фінансів України від 
11.04.2013 року № 476 затверджено Методичні рекомендації з 
перевірки показників фінансової звітності [3]. 

Прийняття зазначених нормативних актів хоча й наблизило 
вітчизняну фінансову звітність до міжнародних стандартів, однак 
залишило низку невирішених проблеми, що не дозволи повністю 
реалізувати поставлену мету, зокрема: 

1. Не внесено змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. № 996-XIV [4] що складу фінансової звітності. 
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2. Фінансову звітність за міжнародними стандартами 
неможливо подати без відповідного розкриття інформації у 
примітках до фінансової звітності. При цьому не внесено зміни 
до наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 
«Про Примітки до річної фінансової звітності» [5]. 

3. Незважаючи на наявність додаткових статей фінансової 
звітності, форми звітів в окремих випадках суперечать 
міжнародним стандартам фінансової звітності. 

4. Уніфікація звітності суперечить концепції міжнародних 
стандартів фінансової звітності.  

5. Н(П)СБО 1 передбачено розкриття інформації у докових 
статтях, якщо вона є суттєвою. Однак у вітчизняних положеннях 
(стандартах) бухгалтерського обліку та в інших нормативних 
актах з бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
недостатньо розрита методика визначення суттєвості. Лист 
Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108 
«Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності» 
розкриває лише загальні методичні рекомендації щодо 
застосування суттєвості у бухгалтерському обліку тощо. 

Взагалі, можна зробити висновок про неповне вирішення 
проблеми щодо відповідності вітчизняної фінансової звітності 
міжнародним стандартам та необхідність подальшої адаптації 
національного законодавства з бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності до міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ ПРИ ЇХ ПРИДБАННІ 
 

Відсутність єдиної методичної основи та аспектів 
оптимізації призвели до схоластичного підходу в розвитку 
облікової системи, в тому числі й запасів. Питання оцінки 
собівартості запасів вимагають подальшого дослідження і 
внесенням, на цій основі, пропозицій по їх удосконаленню. 

Дослідженню даного питання  приділялася значна увага, 
про що свідчить значна кількість досліджень у цій галузі. Різні 
аспекти цієї проблеми знайшли відображення в роботах 
провідних вчених економістів України: Ф.Ф. Бутинця, 
Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, М.В. Кужельного, Є.В. Мниха, 
Л.В. Нападовської, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Л.К. Сука, 
Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченка, В.Г. Швеця, В.О. Шевчука та 
зарубіжних країн: П.С. Безруких, П.П. Новиченка, І.І. Поклада, 
С. Брю, К. Макконелла, Й.С. Мацкевічюса, Б. Нідлза, 
П. Семюелсона, С.А. Стукова, Р. Ентоні, А. Яругової та інших. 
Перехід вітчизняних підприємств до нових умов господарювання 
зумовив перегляд положень та розробку нових підходів до питань 
обліку запасів та їх оцінки. 
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Методологічні засади формування в бухгалтерському 
обліку інформації про запаси та їх розкриття у фінансовій 
звітності регламентовані Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [1]. Відповідно до П(С)БО 9 
[1] в балансі товарно-матеріальні цінності відображаються за: 

− первісною вартістю - сумою фактичних витрат на їх 
придбання або виготовлення;  

− чистою вартістю реалізації запасів - очікуваною ціною 
реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням 
очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію ; 

− справедливою вартістю - сумою, за якою можна 
обміняти актив або оплатити зобов‘язання в результаті операції 
між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 

На практиці для відображення в бухгалтерському балансі і 
фінансовій звітності запасів товарно-матеріальних цінностей у 
грошовій оцінці використовують ціни: 

• історичні, або ціни придбання, які були актуальними 
минулому, тобто в момент отримання запасу; 

• поточні, що використовуються в момент виконання 
оцінки;  

• ціни відтворення, або репродукційні – це ціни 
передбачення визначених складових, відповідних у момент, коли 
цю складову буде замінено. 

Зміну цін спричиняють дві складові. Одна є результатом дії 
ринкових чинників – попиту і пропозиції, а друга – зміни цін, 
зумовленої інфляцією. Тому одним з недоліків структури 
грошового вираження вартості є відсутність стабільності 
грошової одиниці з погляду вибраної реальної одиниці вартості, 
що виявляється у тенденції до зростання цін. 

За міжнародними стандартами бухгалтерського обліку [2] у 
звітному бухгалтерському балансі матеріальні цінності оцінюють 
за мінімально можливою вартістю, яку отримують порівнянням 
фактичної собівартості придбаних запасів з їх ринковими цінами 
на момент складання звітного балансу. 

Для відображення запасів товарно-матеріальних цінностей 
у звітному балансі в міжнародній практиці використовують такі  
методи оцінки: 
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за первісною вартістю, до якої входять витрати на 
придбання конкретного об’єкта; 

за відновною вартістю, яка є сумою грошових коштів, що 
необхідно було б сплатити в певний момент в разі заміни об’єкта 
відповідним іншим об’єктом; 

за чистою реалізаційною вартістю  – ціною продажу за 
вирахуванням торгових витрат і прибутку; 

за приведеною вартістю - дисконтованою величиною 
майбутніх надходжень грошових коштів, які як очікується може 
принести реалізація певного предмета в ході звичайної 
«комерційної операції». 

Підприємства відображають в обліку та звітності виробничі 
запаси (сировину, основні та допоміжні матеріали, паливо, 
куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, запасні 
частини, тару, що використовується для пакування та 
транспортування продукції, інші матеріальні ресурси) за їх 
фактичною собівартістю. 

Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається 
за витратами на їх придбання, націнки (надбавки, комісійні 
винагороди, сплачені зовнішньоекономічним організаціям та 
організаціям, що здійснюють постачання посередникам), вартість 
послуг товарних бірж, митні збори, витрати на транспортування, 
зберігання та доставку, які здійснюються сторонніми 
організаціями. 

Тобто, фактична собівартість запасів повинна включати всі 
витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, що 
виникли під час оприбуткування запасів до їх теперішнього 
місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Витрати 
на придбання складаються з ціни придбання, ввізного мита, та 
інших податків (крім тих, що згодом повертаються податковими 
органами), а також витрати на транспортування, 
навантажувально-розвантажувальні роботи, інших витрат, 
пов’язаних з придбанням запасів. Торгові та інші знижки за 
МСБО 2 «Запаси» [2] вираховуються при визначенні витрат, що 
входять до складу собівартості запасів. В той же час подібна 
вимога чітко виписана у П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [1] та 
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в П(С)БО 7 «Основні засоби» [1], але чомусь не включається до 
П(С)БО 9 «Запаси» [1]. Відповідно ніяких вказівок з цього 
приводу немає і в Інструкції про застосування плану рахунків 
бухгалтерського обліку № 291 від 30.11.1999 р. [3] (із змінами і 
доповненнями від 09.11.2011 р.). У Плані рахунків також відсутні 
рахунки чи субрахунки, які б давали можливість чітко 
відобразити надані продавцем, але не використані покупцем 
торговельні знижки, наприклад, у випадку чинності наданих 
знижок за умови погашення покупцем заборгованості протягом 
узгодженого терміну. Якщо, наприклад, сплата боргу 
здійснюється після закінчення терміну чинності наданої знижки, 
то проблем не виникає, бо вартість оприбуткованого товару є 
його фактичною собівартістю. Якщо ж покупець сплачує рахунок 
постачальника протягом пільгового терміну дії знижки, виникає 
питання: яким чином відобразити цю знижку на рахунках, якщо 
не застосовувати методу «червоного сторно», від якого, як 
відомо, намагалися відійти розробники  облікової концепції. 

Тому для вирішення цієї проблеми доцільно у 6 класі 
рахунків у рамках синтетичного рахунку 63 «Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками» ввести спеціальний 
регулюючий рахунок «Надані торговельні знижки». 

Фактично ця сума є збитком від невикористаних 
можливостей, як її трактує Е.С. Хендріксен [4], а тому її слід 
відобразити у складі інших операційних витрат (рахунок 94) у 
тому періоді, коли знижки не були використані. 

Інформація про загальну суму невикористаних знижок, 
наданих постачальниками  підприємству є цілком доречною для 
користувачів, оскільки свідчить про недосконалість управління 
грошовими потоками. Але для того, щоб ця інформація дійсно 
знайшла своє відображення у фінансовій звітності та дійшла до 
користувача, слід внести доповнення до п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» 
[1]: «... собівартість запасів складається з таких фактичних 
витрат: суми, що сплачується згідно з договором постачальнику 
(продавцю) за вирахуванням будь-яких наданих ним 
торговельних знижок ... ». 
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Отже, оскільки застосування методу відображення 
фінансового результату реалізації на валовій основі без 
урахування наданих знижок не відповідає принципові обачності, 
слід змінити схему відображення собівартості запасів та 
собівартості реалізації, використовуючи підхід, заснований на 
чистій собівартості, тобто за вирахуванням наданих 
постачальником знижок. Саме у разі застосування цього методу 
користувач отримує доречну інформацію щодо збитків внаслідок 
невикористаних можливостей. 
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Правильність розрахунку заробітної плати залежить від 

обліку відпрацьованого часу працівника і раціонального 
виконання робітниками і службовцями своєї трудової функції. 
Підвищується значення кожної години, кожної хвилини робочого 
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часу, суворого дотримання правил внутрішнього трудового 
розпорядку. У використанні робочого часу важливе значення має 
режим робочого часу. Від того, наскільки правильно й 
раціонально на підприємстві чергуються праця і відпочинок, 
залежить зростання продуктивності праці й інтенсивності 
виробництва. На сьогоднішній день, тема є досить актуальною та 
потребує детального вивчення. 

Під обліком робочого часу слід розуміти процес виявлення і 
фіксації виходу працівника на роботу, отримання відомостей про 
фактично відпрацьований час кожним працівником. Облік 
робочого часу може бути поденним і підсумованим.  

При поденному обліку підраховується робочий час 
протягом кожного дня. Ця система застосовується за наявності 
точно встановленого нормального робочого часу, що має 
однакову щоденну тривалість. При поденному обліку робота 
понад встановлену норму протягом одного робочого дня не може 
бути компенсована зниженням тривалості робочого часу в інші 
дні. 

Але, на безперервно діючих підприємствах, а також в 
окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких 
видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути 
додержана встановлена для такої категорії працівників щоденна 
або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за 
погодженням з первинної профспілкової організації 
запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб 
тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала 
нормального числа робочих годин [1]. Такі правила щодо 
підсумованого обліку робочого часу встановлює ст. 61 КЗпП, і 
застосовуються вони переважно для працівників таких галузей як 
транспорт, будівництво, комунальна сфера тощо. При 
підсумованому обліку робота понад встановлену норму протягом 
одного робочого дня може бути компенсована зниженням 
тривалості робочого часу в інші дні. 
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Таблиця 1 
Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2013 р. 

№ з/п Показник 
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ві
те
нь
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Гр
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2013 
рік 

1. Кількість календарних 
днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

2. Кількість святкових 
днів* 

2 
(1,7) - 1 (8)  

4 
(1, 2, 
5, 9) 

2 
(23, 
28) 

- 1 
(24) - - - - 10 

3. Кількість вихідних днів 8 8 10 8 8 10 8 9 9 8 9 9 104 

4. Кількість днів, робота в 
які не проводиться 10 8 11 8 12 12 8 10 9 8 9 9 114 

5. Кількість робочих днів 21 20 20 22 19 18 23 21 21 23 21 22 251 

6. 

Кількість робочих днів, 
що передують 
святковим та 
неробочим** 

 - 1 
(7) 1 (30) 1 

(8) 
1 

(27) - 1 
(23) - - - 1 (31) 6 

Норма тривалості робочого часу, год. 

7. при 40-годинному 
робочому тижні 168 160 159 175 151 143 184 167 168 184 168 175 2002 

* Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) 
** Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні 
зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) 453 
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При підсумованому обліку робочого часу норма робочого 
часу за обліковий період визначається за календарем з 
розрахунку шестиденного робочого тижня, семигодинного 
робочого дня  з урахуванням скороченого робочого часу 
напередодні вихідних днів до 5 годин і напередодні святкових і 
неробочих днів на 1 годину. 

У порядку, встановленому у колективному договорі, норма 
робочого часу за обліковий період може визначатися за графіком 
п'ятиденного робочого тижня. Враховуючи те, що при п'ятиденному 
робочому тижні КЗпП не передбачає встановлення конкретної 
тривалості щоденної роботи, норма робочого часу за обліковий 
період визначається шляхом множення часу тривалості робочого 
дня на кількість робочих днів за календарем п'ятиденного робочого 
тижня, що припадають на цей період, з рівною тривалістю кожного 
робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових 
і неробочих днів та вихідними днями у суботу та неділю. Нами 
здійснений розрахунок норм тривалості робочого часу на 2013 р. 
при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями у 
суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день 
упродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості 
роботи напередодні святкових та неробочих днів у табл. 1. 

Розрахована таким чином норма робочого часу має бути 
реалізована шляхом виходу на роботу за графіком змінності. 
Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена 
графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але 
загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати 
нормі робочого часу в обліковому періоді [2]. Враховуючи те, що 
відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати 
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, 
допомога по тимчасовій непрацездатності оплачується за 
графіком роботи підприємства, установи, організації 
(структурного підрозділу підприємства, установи, організації або 
за індивідуальним графіком роботи), то при підрахунку 
нормального числа робочих годин облікового періоду 
виключаються дні, які за графіком роботи (змінності) припадають 
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на час тимчасової непрацездатності працівника (у наведеному у 
листі випадку зміни по 12 годин) [3]. 

Оплата за всі години надурочної роботи провадиться в 
кінці облікового періоду. Згідно зі статтею 106 КЗпП України 
робота в надурочний час повинна бути компенсована тільки в 
грошовій формі. Заміна надурочної роботи відгулом не 
допускається, навіть за погодженням з працівником. При 
почасовій оплаті праці робота у надурочний час оплачується у 
подвійному розмірі часової ставки.   

Таким чином, підсумований облік робочого часу можна 
ввести на підприємствах (установах, організаціях), окремих 
виробництвах, цехах, видах робіт, де за умовами виробництва 
(роботи) не дотримується встановлена щоденна чи щотижнева 
тривалість робочого часу. При цьому, на нашу думку, слід 
враховувати такі важливі моменти. 

1) Щоб запровадити підсумований облік, потрібно 
отримати згоду від профспілки (її представника). У колективному 
договорі слід прописати обраний обліковий період (рік, півріччя, 
квартал). 

2) Тривалість робочого часу співробітників за обліковий 
період не повинна перевищувати нормальної кількості робочих 
годин. Норму робочого часу за обліковий період визначають із 
розрахунку шестиденного чи п'ятиденного робочого тижня. 
В першому випадку розрахунки проводять, виходячи із 
семигодинного робочого дня з урахуванням скорочення робочого 
часу напередодні вихідних до 5 год, а напередодні святкових і 
неробочих днів — на 1 год. А в другому — норму робочого часу 
знаходять як добуток тривалості робочого дня й кількості 
робочих днів, що припадають на даний період, із вихідними в 
суботу та неділю). 

3) Відповідно до отриманої норми складають графік 
змінності працівників. При цьому щоденна або щотижнева 
тривалість робочого часу, установлена графіком, може 
коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин 
роботи за обліковий період повинна відповідати нормі робочого 
часу в ньому. 



 456

4) Якщо в обліковому періоді працівник був на 
лікарняному, у відпустці визначають нормальну тривалість його 
робочого часу. До того ж фахівці Мінсоцполітики України 
уточнили, що при хворобі працівника віднімають дні, які за 
графіком змінності припали на його тимчасову працездатність, 
оскільки відпустку надають у календарних днях. 

5) Надурочну роботу оплачують наприкінці облікового 
періоду в подвійному розмірі згідно зі ст. 106 КЗпП. При цьому 
норма надурочного часу для працівника не повинна 
перевищувати 120 год на рік. А кількість надурочних годин за 
обліковий період розраховують як різницю між фактично 
відпрацьованим працівником часом та нормальною тривалістю 
його робочого часу. 

6) Коли працівник хворів (був у відпустці) і останній день 
такого лікарняного (відпустки) припав на робочу зміну згідно з 
графіком його роботи, він повинен вийти на роботу в наступну 
зміну за графіком змінності. Якщо у зв'язку із хворобою 
(відпусткою) співробітника графік роботи скоригували, він має 
стати до роботи в наступну зміну згідно зі зміненим графіком. 

Таким чином, ведення обліку робочого часу в різноманітних 
видах діяльності має свої особливості, але в будь-якому разі 
належна організація цього процесу забезпечує контроль вчасного 
виходу на роботу, виявлення причин невиходів на роботу, 
отримання даних про фактично відпрацьований час кожним 
працівником. Ця інформація використовується для нарахування 
заробітної плати та складання звітності з праці.  
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Останнім часом в Україні приділяється значна увага до 
розвитку та поширення кооперативного руху в 
сільськогосподарському виробництві. Це позитивна тенденція, 
що дасть змогу вплинути на ситуацію в галузі і підвищити її 
економічну ефективність. Створення різноманітних кооперативів 
призведе до підвищення концентрації виробництва і збільшення 
прибутковості господарювання. Світовий досвід також 
підтверджує ефективність поглиблення кооперації та інтеграції у 
сільському господарстві. В деяких розвинених країнах від 40 % 
до 90 % виробленої продукції реалізується через систему 
сільськогосподарської кооперації [1]. 

У ринкових умовах господарювання значно підвищується 
роль організації бухгалтерського обліку як важливої функції 
управління будь-яким господарським суб’єктом. В рамках 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, облік повинен 
виконувати набагато ширшу місію – забезпечувати довіру, 
порозуміння, керованість і прозорість при наданні послуг 
кооперативом своїм членам, впевненість у вигоді від економії 
витрат на вартості спожитих послуг та на отриманні додаткових 
доходів від збуту сільськогосподарської продукції за більш 
вигідними цінами, ніж ті, які пропонуються іншими сторонами 
ринку. 

Окрім бар’єрів, пов’язаних із небажанням селян 
об’єднуватися у кооперативи, розвиток сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації (далі – СОК) стримується внаслідок 
наявності низки проблем, спричинених недосконалістю чинного 
законодавства в частині правового статусу СОК, несприятливими 
податковими умовами функціонування СОК, які на етапі 
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становлення обслуговуючої кооперації мали б в більшій мірі 
реалізовувати стимулюючу функцію податків, а не фіскальну, а 
також недосконалістю обліково - інформаційного забезпечення 
реалізації державної політики щодо розвитку СОК. 

Дослідженню процесу організації обліку та формуванню 
облікової політики свої праці присвятили багато відомих 
вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: М. Білуха, 
Ф. Бутинець, П. Гарасим, М. Дем’яненко, В. Завгородній, 
А. Загородній, Г. Кірейцев, А. Кузьмінський, В. Лень, Ю. Литвин, 
В. Оленко, В. Пархоменко, А. Пилипенко, М Пушкар, В. Сопко, 
П. Хомин, О. Шмігель та інші. Серед зарубіжних науковців варто 
виділити розробки О. Аматта, Х. Андерсона, Дж. Блейка, 
К. Друрі, Д. Колдуелла, Б. Нідлза та інших. 

В умовах недосконалості законодавчої та нормативної бази 
діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
методична база бухгалтерського обліку та контролю отримала 
недостатній розвиток. 

Розвиток кооперативного руху та підтримка його з боку 
держави є необхідною передумовою відродження українського 
села. І світовий досвід підтверджує, що саме завдяки об’єднанню 
в кооперативи дрібно- та середньотоварні виробники можуть 
підвищити конкурентоспроможність своєї продукції. Тому 
інтерес селян до таких об’єднань поступово зростає. Протягом 
минулого року кількість сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів збільшилася майже на 80 одиниць 

Лідерами залишається Житомирська область, де 
функціонує 104 обслуговуючих кооперативи, а також Вінницька 
– 84, Івано-Франківська – 67 та Крим – 64 кооперативи. 
Найбільше ж налічується молочарських, плодоовочевих та 
кооперативів з обробітку землі [3]. 

Загальне визначення кооперативу міститься у ст. 2 Закону 
України «Про кооперацію», відповідно до якої кооператив – це 
юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними 
особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для 
ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою 
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задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на 
засадах самоврядування.  

Основні види кооперативів також встановлюються Законом 
України «Про кооперацію», згідно якого відповідно до завдань та 
характеру діяльності кооперативи поділяються на: виробничі, 
обслуговуючі та споживчі [2].  

Обслуговуючий кооператив – кооператив, який 
утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб 
для надання послуг переважно членам кооперативу, а також 
іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. 
Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в 
обсягах, що не перевищують 20 % загального обороту 
кооперативу.  

Обслуговуючі кооперативи спрямовують свою діяльність 
на обслуговування сільськогосподарського та іншого 
виробництва учасників кооперації. Зазначені кооперативи 
створюються для надання комплексу послуг, пов’язаних із 
виробництвом, переробкою, збутом продукції рослинництва, 
тваринництва, лісівництва і рибництва. Їх характерною ознакою є 
обслуговування переважно членів кооперативу, без мети 
отримання прибутку. 

У галузі сільського господарства обслуговуючі 
кооперативи залежно від виду діяльності поділяються на 
переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та інші 
(ст. 2 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»).  

Заготівельно-збутові кооперативи здійснюють заготівлю, 
зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції, надають 
маркетингові послуги та інше. Постачальницькі кооперативи 
створюються з метою закупівлі та постачання засобів 
виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для 
виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її 
переробки; виготовлення сировини і матеріалів та постачання їх 
сільськогосподарським товаровиробникам. Сервісні кооперативи 
здійснюють технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, 
будівельні, еколого-відновні роботи, ветеринарне обслуговування 
тварин і племінну роботу, займаються телефонізацією, 
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газифікацією, електрифікацією у сільській місцевості, надають 
медичні, побутові, санаторно-курортні, науково-консультаційні 
послуги, послуги з введення бухгалтерського обліку, аудиту 
тощо. У разі поєднання кількох видів діяльності утворюються 
багатофункціональні кооперативи. 

Цілеспрямований, чіткий і послідовний облік і контроль у 
кооперативах надасть значно більше можливостей з 
використання ще не розкритого на сьогодні повністю потенціалу 
кооперативного руху у країні. Посилюється роль і потреба 
наукових досліджень в галузі обліку та контролю діяльності 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
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У світовій практиці під аудитом розуміють будь-яку 
виконану незалежним експертом перевірку того чи іншого явища 
чи діяльності. Широкого розповсюдження в економічно 
розвинутих країнах, окрім фінансового аудиту, набули 
операційний, логістичний та екологічний види аудиту. 

Логістичний аудит залишається новим і недостатньо 
дослідженим поняттям для вітчизняної практики. Чітка та повна 
система нормативно правового регулювання питань організації й 
методики проведення логістичного аудиту відсутня, а практика 
здійснення контрольних заходів такого спрямування потребує 
значного доопрацювання. 

Слід зауважити що логістична система не охоплює сам 
процес виробництва як такий, але включає всі допоміжні стадії, а 
саме – закуповуються засоби виробництва (насіння, корми, 
засоби захисту рослин і тварин, запчастини і т.д.), які у вигляді 
матеріального потоку надходять у логістичну систему, 
складуються, використовуються у виробництві, та знову 
зберігаються вже у вигляді готової продукції і потім йдуть з 
логістичної системи у споживання в обмін на фінансові ресурси, 
що надходять у логістичну систему.  
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Нині виникає необхідність проведення перевірки 
логістичної діяльності в категоріях витрат, використання запасів 
та обслуговування клієнтів. Це зумовило формування нового 
напряму аудиту – аудиту логістики. 

Логістика пов’язує купівлю матеріально-технічних 
ресурсів, їх зберігання та збут власного продукту. Проф. 
А. Смєхов, дослідив, що впровадження основних положень 
логістики дає можливість скоротити витрати на транспортування 
і збереження продукції на 15-20 %, зменшити рівень запасів на 
50 % та знизити час робочого циклу на 50-70 %. А це в свою 
чергу підвищує конкурентоздатність виробленого продукту, що 
дасть можливість підприємствам нашої країни ефективно діяти як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [1, с. 163].  

Сутність аудиту логістики полягає у аналізі логістичних 
процесів на підприємстві відносно якості, продуктивності, 
застосованої технології і впливу зовнішніх чинників, а також 
виявленні вузьких місць і критичних пунктів. Відповідно 
отримані дані та висновки допоможуть керівництву корегувати 
свою управлінську політику відносно підвищення ефективності 
логістичної системи. 

В аудиті логістики виокремлюють зовнішній та внутрішній 
аудит. Зовнішній аудит визначається як перевірка фінансових 
звітів установ, зобов’язаних до перевірки обліку і фінансової 
звітності [4, с. 100]. Його здійснюють незалежні особи 
(аудитори), аудиторські фірми, переважно з ініціативи 
господарських суб’єктів, а також у випадках, передбачених 
чинним законодавством.  

Основна проблема в розвитку логістичного аудиту в 
Україні пов’язана зі станом логістики. Основними причинами 
його є відсутність реформ в області логістики і логістичного 
аудиту; ненадійні та повільні логістичні компанії; брак складів та 
високі ціни на них; складність отримати дозвіл на будівництво; 
корупція. Певна річ, що на цій основі виникають теж певні 
перевірки, наданню точної та правдивої інформації та 
зменшенню ризику невиявлених порушень [5, с. 255]. 
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Загальний аналіз логістичних витрат здійснюється за 
наступними групами витрат [3, c. 4]: 

1) витрати на закупівлю продукції; 
2) витрати на виробництво; 
3) витрати на збут продукції. 
В процесі проведення аудиту логістики слід: встановити 

види інформації, доступної клієнтам; визначити особи у 
підприємстві, відповідальні за окремі інформації; встановити 
спосіб, в який клієнти потрапляють до окремих відділів 
підприємства, середній час, за який клієнт отримає відповідь на 
запитання, доступність інформації, на яку можуть розраховувати 
особи, відповідальні у підприємстві за відповіді на питання 
клієнтів.  

Під час перевірки аудитори повинні дотримуватися 
принципів професіоналізму, компетентності, об'єктивності в 
роботі, конфіденційності, правил етики тощо. Аудитор цікавиться 
проблемами клієнта, фінансовим станом суб'єкта 
підприємницької діяльності й повинен ретельно оцінити і 
передбачити, яку допомогу можна надати замовнику. Він збирає 
інформацію (первинну документацію, бухгалтерські регістри, 
звіти клієнта, опубліковані матеріали тощо), складає план і графік 
виконання. Завдання подається клієнту для обговорення, 
схвалення і прийняття рішення, після чого укладається контракт 
у вигляді листа-договору. Консультант підготовляє і 
систематизує дані.  

До і під час виконання завдання клієнт може одержати 
декілька проміжних звітів про хід консультування. Заключний 
звіт має вказувати на реальні переваги, отримані внаслідок змін, 
давати клієнту рекомендації про те, що треба робити або чого 
слід уникати в майбутньому. Позитивний аудиторський висновок 
має бути для клієнта керівництвом для подальшого розвитку 
суб'єкта господарювання.  

Логістичний аудит - це висококваліфікована оцінка всього 
логістичного комплексу засобів підприємства, виявлення всіх 
позитивних і негативних чинників, діагностика організаційної 
системи підприємства, аналіз ефективності роботи кожної ланки 
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логістичного ланцюжка, доцільності витрачання ресурсів, а також 
конкурентоспроможності самої логістичної системи 
підприємства в цілому [5, c. 200]. 

На даний час можна виділити ряд чинників, що заважають 
ефективному проведенню аудиту логістики: недостатня кількість 
кваліфікованих аудиторських кадрів; відсутність методичних 
рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту та ін. 

Для розвитку на ринку аудиту логістики необхідно 
здійснювати підготовку аудиторів з даного напрямку, які б взяли 
на себе функцію незалежних учасників та сформували відповідне 
середовище функціонування зовнішнього аудиту логістики, яке 
сьогодні представлене тільки у вигляді елементів внутрішнього 
аудиту.  

Оскільки логістика – крок до покращення конкуренто-
спроможності аграрного підприємства, то слід детальніше 
проводити аудиторську перевірку в розрізі логістичних витрат, 
щоб зменшити собівартість та ціну продукції підприємства. При 
цьому обов’язково слід враховувати сезонність виробництва в 
сільському господарстві.  

Відповідно виникає необхідність у розробці ряду 
теоретичних та прикладних аспектів й комп’ютеризації процесу 
логістичного аудиту. Його механізм повинен включати повну 
перевірку всіх логістичних операцій, а саме: купівля та 
перевезення запасів (насіння, мінеральних добрив, кормів), їх 
збереження на складах, та збут готової продукції.  
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ОБ’ЄКТ 

ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
 

Сучасний етап соціально-економічного розвитку 
характеризується зміною системи цінностей, основою якої стає 
не тільки економічна доцільність, але й соціальна справедливість 
та екологічна безпека. Поняття соціальної відповідальності 
бізнесу є все більш актуальним і для вітчизняних підприємств в 
умовах глобалізації та прагнення відповідності світовим 
стандартам. 

Оскільки дотримання соціальних принципів і стандартів в 
певній мірі обмежує права підприємницьких структур на свободу 
господарювання та спричиняє (в короткостроковому періоді) 
зростання витрат, втрату частини прибутку, то це обумовлює 
необхідність посилення контролю як зовнішнього (з боку 
держави, громад), так і внутрішнього. В умовах конкуренції 
ініціювання бізнесом підвищення соціальної відповідальності 
може бути забезпечене тільки достатністю фінансових ресурсів, 
кваліфікованим управлінням, мотивованою державною 
політикою і розвитком контролю. 

Проблеми розвитку соціальної функції контролю 
розглядались багатьма українськими науковцями, зокрема: 
Б. Валуєвим, Н. Виговською, І. Жиглей, В. Жуком, 
Г. Кірейцевим, Н. Малюгою, В. Шевчуком та ін. Однак 
недостатньо вивченими залишаються питання напрямів і методів 
оцінки рівня соціальної відповідальності суб’єктів 
господарювання, контролю як важеля її посилення. 

Поняття соціальної відповідальності є широко 
використовуваним у міжнародному бізнес-співтоваристві 
протягом не менш як півстоліття. Так, Зелена книга по загальній 
стратегії фінансування досліджень та інновацій Європейського 
Співтовариства визначає соціальну відповідальність бізнесу як 
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«концепцію, в рамках якої компанії на добровільній основі 
інтегрують соціальну і екологічну політику в бізнес-операції та їх 
взаємовідносини із колом пов’язаних з компанією організацій і 
людей». Такий підхід прийнято більшістю країн ЄС. [1, с. 64]. 

Керівництво більшості українських підприємств поки не 
усвідомлює, що соціальні інвестиції потрібні для їх 
довгострокового розвитку і, рано чи пізно, принесуть 
економічний ефект. Нерозуміння того, що дотримання принципів 
соціальної відповідальності бізнесу створює стійкий позитивний 
імідж підприємства, поступово враховується при укладенні угод, 
проведенні тендерів, одержанні кредитів, взаємодії з органами 
влади різного рівня, свідчить про невирішені проблеми у 
свідомості вітчизняного менеджменту.  

Оскільки поняття відповідальності означає усвідомлене 
прийняття рішень з огляду на інтереси суспільства, сумнівним 
вбачається повноцінне усвідомлення і дотримання соціальних 
норм і стандартів більшістю українських підприємств. Можна 
відмітити відсутність зацікавленості українських підприємств у 
реалізації принципів соціальної відповідальності, що зумовлено 
вимогами чинного законодавства і роллю держави, та відсутність 
системи соціальної і екологічної звітності підприємств, 
недостатністю і невпорядкованістю контролю за достовірністю її 
показників та відповідальності за заподіяння шкоди суспільству 
чи екології. 

На сьогодні існує ціла низка підходів до формування 
системи контролю, здатних задовольнити потреби держави, 
суспільства і менеджменту підприємства в прийнятті адекватних 
управлінських рішень і забезпечити зовнішні зацікавлені кола 
достовірною інформацією щодо економічних, екологічних і 
соціальних аспектів діяльності підприємства. 

Проте існує низка перешкод, що заважають національним 
підприємствам впроваджувати систему соціальної 
відповідальності, зокрема: 

• Недосконалість законодавчої й нормативно-правової 
бази, що регулює можливості участі бізнесу в соціальних 
програмах та закладів освіти у формуванні соціально 
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відповідальних фахівців; 
• Відсутність сформованої і дієвої незалежної оцінки 

результатів соціальних програм, стандартів і якості підготовки 
фахівців; 

• Відсутність системи заохочення [2]. 
Також, можна виокремити: 
• збільшення витрат на соціальні потреби призводять до 

зменшення прибутку, додаткові витрати на матеріальне 
стимулювання, благодійність не завжди підлягають вирахуванню 
з суми оподатковуваного податком доходу; 

• оскільки інвестори уважно стежать за величиною 
прибутку, підприємства відкладають вживання заходів, які могли 
б призвести до зменшення прибутків; 

• відсутність конкретних рекомендацій стосовно надання 
інформації про соціальну діяльність і відсутність вимог по 
складанню соціальної звітності; 

• високий рівень відрахувань на соціальні внески та 
низький рівень мінімальних гарантій з оплати праці; 

• відсутність системи державного стимулювання 
соціальної відповідальності; 

• консерватизм менеджменту і обліково-аналітичної 
служби підприємства, відсутність у них мотивації збільшувати 
витрати на соціальні заходи та організовувати їх облік. 

Однак, зі змінами в соціально – економічній ситуації і в 
системі господарського управління радикально змінилася 
організація, методика і сфери застосування контролю. В таких 
умовах контроль має розглядатись, зауважує професор 
Г.Г. Кірейцев, як багатоаспектне явище, як функція менеджменту 
і як функція обліку, включаючи функцію узгодження діяльності 
суб’єктів підприємництва. «Реалізація функції контролю 
відбувається як багатоаспектний процес, що має місце на всіх 
стадіях руху капіталу та охоплює всі сторони суспільного 
економічного відтворення» [3, с. 24 ]. На нашу думку, соціальний 
контроль необхідно розглядати одночасно як особливу систему 
форм і видів контролю, самостійну функцію (напрям) 
соціального управління, гарантію реалізації інших функцій 
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управління та елемент економічного механізму посилення 
соціальної відповідальності підприємницьких структур.  

Державний соціальний контроль здійснюють у процесі 
виконання державою соціальної функції. Досліджуючи питання 
контролю, як механізму забезпечення соціальних норм, 
Н. Виговська відзначає, що організація ефективного соціального 
контролю на державному рівні дозволить йому бути дієвим 
засобом для встановлення стійких зв’язків між різними 
політичними структурами і суспільними інститутами, збереження 
соціальної стабільності. [4, с. 229-230]. Особливість цього виду 
контролю полягає в тому, що він є прерогативою відповідних 
державних органів, які можуть застосовувати в передбачених 
законом випадках заходи державного примусу. Державний 
соціальний контроль проводять центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також 
спеціально вповноважені органи управління у сфері пенсійного і 
соціального страхування, податкові органи (органи спеціальної 
компетенції). Правові засади цього контролю визначено 
Конституцією України, законодавством, нормативними актами, 
що регулюють правовий статус відповідних державних органів. 

Громадський соціальний контроль – це вид контролю, який 
здійснюють органи місцевого самоврядування, з метою перевірки 
дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форми власності, державними органами, їх 
посадовими особами, а також громадянами вимог трудового і 
соціального законодавства.  

Внутрішній соціальний контроль здійснюється у сфері 
виробничо-господарської діяльності підприємств та інших 
суб'єктів господарювання, які повинні виконувати правові вимоги 
щодо дотримання законодавства про працю, умов колективного 
договору та не допускати погіршення стану довкілля. Відповідно 
до вимог ст. 246 Господарського кодексу України здійснення 
будь-якої господарської діяльності, що загрожує життю і 
здоров'ю людей або становить підвищену небезпеку для довкілля, 
забороняється [5].  

Особливу роль у забезпеченні дотримання соціальних 
стандартів відіграє поточний контроль, який, як правило 
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здійснюється в процесі діяльності підприємства.  
Для визначення напрямів вирішення проблем соціальної 

відповідальності бізнесу потрібні теоретично обґрунтовані 
емпіричні дослідження зв’язків між бізнесом і суспільством та 
перешкод на шляху до соціальної спрямованості 
підприємницьких структур. Дискусійним залишається питання 
розширення законодавчої регламентації соціальних стандартів та 
відповідальності за їх порушення. Однак визначення соціальної 
відповідальності бізнесу тільки на основі добровільної участі та 
відсутність дієвої системи контролю може призвести до дещо 
декларативного ставлення керівництва суб’єктів господарювання 
до проблем суспільства. 

В таких умовах зростає роль органів державного контролю, 
у повноваження яких входить контроль за дотриманням 
соціальних норм і стандартів суб’єктами господарювання. 
Основним завданням системи внутрішнього контролю стає 
оптимізація стійкої прибутковості підприємства та забезпечення 
гармонійних взаємовідносин із зовнішнім середовищем за 
рахунок використання нових можливостей та мінімізації загроз. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ 

ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Виробнича діяльність підприємницьких структур 
неможлива без застосування контролю, як системного 
спостереження і перевірки фактів господарського життя. У 
сучасних умовах різноукладності важливим є завдання створення 
ефективного внутрішньогосподарського контролю й 
удосконалення його структури. 

Потрібно зазначити, що ефективність внутрішнього 
контролю повністю залежить від рівня компетентності і 
відповідальності виконавців. Працівники господарства нерідко 
неправильно розуміють, неякісно виконують або навіть навмисно 
викривляють облік і здійснення внутрішнього контролю. А все це 
в кінцевому результаті негативно впливає на ефективність 
діяльності внутрішньогосподарських підрозділів підприємства. 

Аудит виплат працівникам - досить складний етап аудиту 
бухгалтерського обліку парці та її оплати та фінансової звітності, 
який потребує значних трудових витрат. При цьому виникає 
необхідність максимального скорочення часу перевірок без 
зниження їх якості. 

Аудитору потрібно особливу увагу звернути на виплати із 
фонду оплати праці, які відносяться на собівартість продукції (в 
дебет рахунку 23 «Виробництво»), виплати за відрядними роз-
цінками, окладами, тарифними ставками; доплати за роботу 
згідно із законодавством в особливо важких умовах праці, 
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доплати за роботу в святкові дні, понад нормовані години; 
виплати щорічних відпусток; компенсації за невідпрацьований 
час, процентні надбавки за вислугу років, стаж роботи (надбавки 
за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), 
передбачені чинним законодавством; оплата праці робітників, що 
не перебувають у штаті підприємств, за виконання робіт згідно з 
договорами громадсько - правового характеру; заробітна плата за 
кінцевим підсумком роботи за рік; виплати різниці в окладах 
працівникам, працевлаштованим з інших підприємств із 
збереженням, протягом деякого часу, розміру посадового окладу 
на колишньому місці роботи, а також при тимчасовому замі-
щенні; оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, що 
працюють без звільнення від основної роботи, з підготовки і 
підвищення кваліфікації працівників; пільгові години підлітків; 
вартість продукції, що видається як натуральна оплата праці, 
доплата за шкідливі умови праці тощо. 

Мотивація праці сільськогосподарських працівників 
потребує розробки Програм: виплат за участю кількох 
роботодавців, виплат інструментами власного капіталу 
підприємства, виплат по закінченні трудової діяльності. Всі 
наведені програми повинні бути забезпечені активами фонду, які 
призначені тільки для довгострокових виплат його учасникам, на 
які не може бути звернене будь-яке стягнення відповідно до 
Закону та які не повертаються платнику внесків. 

Виконання названих програм породжує, як правило, 
актуарні прибутки або актуарні збитки, що є свідченням різниці 
між попередніми актуарними припущеннями і тим, що фактично 
відбулося, з урахуванням змін актуарних припущень.  

У зв′язку з удосконаленням первинного обліку потрібно 
внести зміни в принцип побудови регістрів по оплаті праці. 
Кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту Харківського 
національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва було 
розроблено й удосконалено журнал-ордер № 5Б с-г, в якому 
відображують кредит рахунків 65 «Розрахунки за страхуванням» 
та 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». 
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Також удосконалена Зведена відомість № 5.1. нарахування 
та розподілу оплати праці та відрахувань від неї по об'єктах 
обліку. 

За допомогою ведення зведеної відомості № 5.3. по 
розрахунках з робітниками та службовцями можна виокремити 
суми, які включаються до фонду оплати праці і суми, які не 
включаються до фонду оплати праці.  

Важливо для отримання повної інформації щодо оплати 
праці на підприємстві заповнювати Відомість аналітичного 
обліку № 5.4 по рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням». 

Таким чином, врахування всіх вищезазначених змін 
дозволить скоротити затрати робочого часу працівників 
бухгалтерії, дасть можливість диференціювати заробітну плату, 
впроваджувати доплати за якість продукції, що буде в свою чергу 
стимулювати працівників до високопродуктивної праці. 

Бюджетування – це стандартизований процес визначення 
обсягу і складу витрат, пов’язаних з діяльністю окремих 
структурних одиниць і підрозділів та забезпечення покриття цих 
витрат ресурсами підприємства. Стандартизований процес 
бюджетування базується як на самостійно розроблених 
підприємством, так і на загальновизначених вимогах і 
процедурах, передбачених національними стандартами 
бухгалтерського обліку. 

Бюджет – це систематизований план доходів і витрат 
обмеженого ресурсу в межах певного періоду часу в процесі 
виконання конкретних технологічних процесів і видів 
господарської діяльності. Об'єкти бюджетування – об’єкти 
підприємства, за якими ведеться планування, складання 
технологічних карт, облік, аналіз і контроль виконання бюджетів. 

Об'єктами бюджетування можуть бути технологічні 
процеси, спрямовані на біологічні перетворення в рослинництві 
та тваринництві, структурні ланки підприємства, проекти 
підприємства, замовлення підприємства. 

Предмети контролю – окремі характеристики стану 
бюджетів (дотримання лімітів фонду оплати праці, витрати 
палива,витрати електроенергії тощо). 
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Вважаємо за доцільне складати на підприємстві Бюджет 
прямих витрат на оплату праці – плановий документ, в якому 
відображено витрати на заробітну плату та інші виплати 
робітникам, зайнятим у виробництві сільськогосподарської 
продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути 
безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат у 
бюджетному періоді. 

При складанні бюджету прямих витрат на оплату праці слід 
керуватися чинними офіційними документами для нарахування 
заробітної плати. 

Потребу в затратах праці (людино-годинах і працівниках) 
відображають в попередньо розроблених даних розрахункових 
таблиць. При цьому використовують такі документи, як штатний 
розклад, виробничі програми підрозділів, розрахунки до 
договорів на підряд, нормативну документацію з визначення 
затрат праці і чисельності працюючих. 

При складанні бюджету витрат на оплату праці виходять з 
того, що підприємство самостійно визначає суму коштів, що 
направляються на оплату праці. Розміри заробітної плати 
залежать від складності та умов виконуваної роботи, професійно-
ділових якостей працівника, результатів його праці та 
господарської діяльності підприємства. Регулюють заробітну 
плату, форми і системи оплати праці та мінімальну заробітну 
плату. 

Отже, на наш погляд, на кожному сільськогосподарському 
підприємстві доцільно складати бюджет прямих витрат на оплату 
праці. 

Вивчивши досвід розвинутих західних держав щодо 
зацікавленості одержання працівниками офіційної заробітної 
плати, легалізації зайнятості вчені пропонують проводити 
індивідуальну роз’яснювальну роботу із роботодавцями щодо 
детінізації заробітної плати; посилити нагляд за дотриманням 
трудового законодавства і відповідальності роботодавців за його 
порушення; активізувати проведення перевірок щодо виявлення 
«тіньової» заробітної плати. 
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Проблема детінізації економіки і, зокрема, детінізації 
виплат заробітної плати та зменшення нелегальної зайнятості, 
складна і багатопланова. Аби її вирішити, потрібні не лише 
ефективні системи законодавства і фінансового контролю, 
впровадження вагомих економічних стимулів для показу реальної 
величини заробітної плати для платників податків, а й 
викорінення нігілістичного ставлення громадян до законодавства. 
А це можливо лише за умови політичної та соціально-
економічної стабільності, чітких перспектив розвитку економіки. 
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СИСТЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ ТА 

АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ В УКРАЇНІ 
 

Проблеми встановлення відповідальності аудиторів та 
аудиторських компаній залишаються сьогодні чи не найбільш 
актуальними питаннями розвитку аудиторської діяльності. 
Відповідальність є основою і найбільш дієвим засобом 
підвищення якості аудиторських послуг. Професійна діяльність 
аудитора щільно пов’язана з відповідальністю за всі аспекти її 
організації та здійснення, як в сфері проведення аудиту так і 
надання аудиторських послуг. 

Потреба у дослідженні питань відповідальності аудитора 
підкріплюються наявністю аудиторського ризику, окремі 
складові якого не залежать від аудитора, проте значно впливають 
на специфіку застосування аудиторських процедур. Основні 
сфери відповідальності аудитора наведені на рис. 1. 

Відповідальність перед державними органами та 
професійними організаціями, що здійснюють сертифікацію та 
видачу дозволів на ведення аудиторської діяльності, виникає у 
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випадках порушення аудитором кодексу професійної етики або 
надання неякісних послуг внаслідок несумлінного виконання 
своїх обов’язків. 
 

 
 

Рис. 1. Сфери юридичної відповідальності аудитора 
 
Юридична відповідальність перед державою виникає в разі 

надання неправдивих свідчень або порушення конфіденційності. 
Кримінальна відповідальність в аудиті може виникати за 
обставин, якщо доведено навмисне викривлення інформації у 
виданому замовнику висновку. Відповідно до Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, Закону України «Про 
аудиторську діяльність» аудиторський висновок, крім аудитора 
який проводив безпосередньо перевірку, підписується 
керівництвом аудиторської компанії або уповноваженою ним 
відповідальною особою та завіряється печаткою фірми [1]. У 
випадку якщо склад злочину був доведений як результат 
діяльності аудиторів, які здійснюють аудиторську діяльність у 
складі аудиторської компанії, тоді робиться висновок про 
співучасть аудиторів у свідомому викривленні фінансової 
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інформації. Також кримінальна відповідальність може виникати 
внаслідок ухилення суб’єкта аудиторської діяльності від сплати 
податків, подання декларації про доходи, протидії або 
невиконання вимог державних органів з метою приховування 
реальних показників діяльності. 

Адміністративна відповідальність аудитора і аудиторської 
компанії пов’язана з поданням офіційної інформації про стан і 
результати діяльності та відбувається на умовах дотримання 
строків подачі і достовірності даних. 

Юридична відповідальність аудитора перед третіми 
особами виникає при підписанні договору на надання 
аудиторських послуг, що призводить до появи цивільно–
правових відносин, які визначають базові умови співпраці в 
межах договірної діяльності та порядок застосування санкцій у 
випадку порушення цих умов. Цивільно–правова 
відповідальність аудитора та аудиторської компанії значною 
мірою пов’язана з об’єктивністю аудиторського висновку. 

Для притягнення аудитора до цивільно–правової 
відповідальності повинна бути встановлена пряма залежність між 
діями аудитора чи аудиторської компанії та завданими замовнику 
або третій стороні збитками. Причинами формування цивільної 
відповідальності може бути неналежне виконання аудитором або 
аудиторською компанією своїх обов'язків за договором з надання 
послуг, що потягне за собою стягнення пені або відшкодування 
збитків. 

У випадку виявлення некваліфікованого проведення 
аудиторської перевірки, що призвело до збитків замовника, до 
приховування податків та інших обов'язкових платежів, з 
аудитора можуть бути стягнуті: 

а) нанесені збитки в обсязі, передбаченому договором; 
б) витрати на проведення повторної чи додаткової 

перевірки; 
в) штраф. 
У вирішенні питань компенсації збитків, завданих 

неадекватною думкою аудитора, необхідно враховувати, що 
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цивільно–правова відповідальність передбачає, що порушник 
відповідає не перед державою, а перед замовником, для якого 
викопувалася робота і який висував вимоги щодо  характеру  
робіт. На відміну від інших видів відповідальності, у випадку 
цивільної сам замовник ініціює процес розгляду наявності 
підстав для притягнення суб'єкта аудиторської діяльності до 
майнової або іншої відповідальності. 

Найбільш імовірним для практичної реалізації міри 
відповідальності є шлях судового процесу, який повинен бути 
ініційований замовником аудиторської перевірки в зв'язку з тим, 
що перевірка проведена неякісно, і винесення відповідною 
судового рішення. При цьому необхідно мати на увазі, що на 
сьогоднішній день відсутні достатні правові основи для судового 
розгляду порушень в сфері аудиту, судовим інстанціям важко 
приймати такі рішення. 

В аудиторській діяльності відповідальність може виникати 
не тільки за наслідками перевірки, але й на різних стадіях в 
процесі аудиту. При цьому відповідальність може покладатись на 
керівника аудиторської фірми та на аудитора, який проводив 
перевірку. 

Відповідальність при виконанні аудиту може виникати 
внаслідок порушення таких умов: 

- якості виконання робіт; 
- принципів професійної етики при виконанні робіт; 
- строків проведення аудиту; 
- конфіденційності інформації. 
Для створення обґрунтованих підстав встановлення 

відповідальності в договорі на проведення аудиту або надання 
аудиторських послуг повинні визначатись відповідні положення. 

Так, повинна бути визначена вказівка про строк дії 
відповідальності. Також повинні передбачатись умови відмови 
аудитора-виконавця від продовження робіт та розірвання 
договору в односторонньому порядку. 

Аудитор повинен нести за наданий аудиторський висновок 
персональну відповідальність, оскільки висновок надається від 
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імені аудитора та на підставі його особистих досліджень і 
кваліфікації. В договорі на проведення аудиту слід передбачити 
відповідальність аудитора перед третіми особами та їх право 
пред'являти позов по відношенню до аудиторської фірми 
внаслідок подання недостовірного аудиторського висновку. 

Настання відповідальності за порушення умов договору, як 
правило, визначається в договорі за згодою сторін. Аудитор в 
ході проведення перевірки отримує важливу для клієнта 
інформацію, яка становить комерційну таємницю (відомості про 
розмір заробітної плати робітників. плани проведення реклами та 
ціни на продукцію. її собівартість тощо). Розголошення такої 
інформації може призвести до негативних наслідків для фірми-
клієнта. Тому аудитор зобов'язаний не розголошувати отримані 
відомості без згоди клієнта. В протилежному випадку клієнт 
може вимагати відшкодування збитків, які були ним понесені 
внаслідок відповідних дій аудитора. 

Поряд з розглянутими видами відповідальності в діяльності 
аудиторів можуть проявлятись й інші її види. 

Відповідальність, передбачена нормами трудового 
законодавства (дисциплінарна та матеріальна відповідальність). 
За нормами групового законодавства встановлюється 
відповідальність по відношенню до конкретної фізичної особи, 
яка займається аудиторською діяльністю в складі аудиторської 
компанії. При цьому такий від відповідальності стосується не 
тільки сертифікованих аудиторів, але й інших фахівців, які 
знаходяться з компанією у трудових відносинах та приймають 
участь аудиторських перевірках. 

Не всі автори розглядають дисциплінарну відповідальність 
в аудиторській діяльності. Так, переважною більшістю авторів 
виділяється кримінальна, адміністративна та цивільна 
відповідальність і наголошується на тому, що відносини, 
пов'язані зі здійсненням аудиторської діяльності не охороняються 
дисциплінарною або матеріальною відповідальністю. 

В рамках відносин в середині компанії у випадках 
порушення аудиторами принципів професійної етики знижується 
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або втрачається репутація всієї компанії. За наслідками 
допущених аудиторами помилок, збитки замовнику відшкодовує 
аудиторська компанія, яка несе при ньому фінансові втрати. В 
таких випадках керівник аудиторської компанії має право 
притягнути свого працівника до дисциплінарної відповідальності 
відповідно до ст. 147 Кодексу законів про працю України [2]. 

Матеріальна відповідальність може застосовуватись до 
працівників аудиторської компанії, що працюють в ній за 
трудовим договором. Із укладанням трудового договору з 
працівником, посадовими обов'язками якого передбачена 
матеріальна відповідальність, одночасно повинен оформлюватись 
договір про матеріальну відповідальність.  

Крім цього наказом керівника повинен бути затверджений 
перелік посад і робіт, що заміщуються, або виконуються 
працівниками, з якими повинні укладатися письмові договори 
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. У ряді 
випадків може виникати колективна (групова) матеріальна 
відповідальність, якщо помилка допускається не одним 
практикуючим аудитором, а аудиторською групою. 

Матеріальна відповідальність в аудиті може виникати при 
порушенні замовником норм податкового законодавства і 
виникнення необхідності відшкодування втрат замовника в 
результаті неякісного проведення аудиторської перевірки. 

Відповідальність за якість висновку, підтверджуючого чи 
не підтверджуючого достовірність фінансової звітності, яка 
перевірялася, передбачена самою суттю, його призначенням і 
правовим статусом. 

Відповідальність за дотримання принципів аудиторської 
етики, а також правил та процедур роботи з документами 
регулюється ст. 12 Закону України «Про аудиторську діяльність». 
Аудитори відповідальні за дотримання комерційної таємниці. 
збереження документів, отриманих і складених ними під мас 
перевірки, нерозголошення змісту цих документів без згоди 
замовника, крім випадків передбачених законодавством. 
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Складним є питання про відповідальність за зміст 
фінансової звітності, повноту внесення коригувань за підсумками 
аудиторської перевірки. Якщо аудитор виявив значні помилки та 
перекручення в бухгалтерському облік, пропущені документи або 
їх відсутність, виникає необхідність внести виправлення до 
фінансової звітності. Оскільки юридичним власником фінансової 
звітності є замовник, то він і відповідає за те, щоб усі 
виправлення були внесені своєчасно і в повному обсязі. Якщо 
замовник та аудитор розходяться в позиціях відносно доцільності 
внесення до звітності коригувань, аудитор повинен описати 
реальне становище у висновку. 

Окремі аудиторські компанії вживають деякі заходи 
зниження своєї відповідальності. Серед них визначення умов 
договору на проведення аудиту, які є неточними або двоякими за 
трактуванням. Згідно зі стандартами аудиту, під час проведення 
перевірки аудитор відповідає фактично тільки за вибір 
правильних методів, способів і прийомів проведення аудиту, а 
також за їх дотримання. Аудитор може припускатися істотних 
помилок і без відхилення від стандартів аудиту. При цьому 
довести відхилення аудитора від цих стандартів досить складно. 

Для захисту замовників аудиту від випадків ухилення 
аудиторів від відповідальності до договору слід включати 
наступні пункти: 

- умови, які стосуються планування аудиту: 
- умови, які стосуються залучення до перевірки інших 

аудиторів та фахівців інших галузей з окремих аспектів аудиту; 
- умови, які стосуються залучення до перевірки внутрішніх 

аудиторів та іншого персоналу; 
- порядок приймання-здачі виконаних робіт: 
- умови відмови виконавця від продовження робіт на будь-

якому етапі їх виконання; 
- порядок розрахунків при виконанні робіт з аудиту. 
В ході проведення аудиторської перевірки умови 

домовленості можуть бути змінені. Запропоновані зміни можуть 
суттєво вплинути на погоджені раніше умови проведення аудиту. 
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Особливої уваги вимагають зміни, які не мають обгрунтованого 
використання або забезпечують більш низький рівень 
впевненості, так як де може свідчити про те, що замовник 
просить змінити умови завдання, щоб уникнути умовно-
позитивної думки або відмови від висловлення думки. 

Правильна постановка завдань по погодженню головних 
аспектів співпраці між клієнтом та аудиторською компанією 
сприяє більш якісному виконанню аудиторами своїх функцій та 
максимально повному задоволенню запитів клієнта. 

Запровадження запропонованих шляхів підвищення 
відповідальності аудиторів та аудиторських фірм в практику 
аудиту дозволяє забезпечити зростання якості аудиту, 
підвищення рівня довіри до аудиторів з боку користувачів 
фінансової звітності. 

Проблему юридичної відповідальності аудиторів досі 
недостатньо урегульовано і не апробовано в судовій практиці. 
Вона потребує вивчення та подальшого розвитку. Основним 
недоліком вітчизняного законодавства є відсутність тлумачення 
складових відповідальності та критеріїв оцінки неналежного 
виконання аудит. 
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(ДФК) України почалась у 2002 році в рамках підготовки 
Світовим банком та Міністерством економіки України за участю 
інших органів виконавчої влади проекту «Програмна системна 
позика – 2». Як наслідок, українська держава взяла на себе 
зобов’язання здійснити реформування фінансового контролю 
відповідно до Європейського зразка. Потужну допомогу в 
реалізації запланованих реформ контрольним органам України 
(зокрема, Державній фінансовій інспекції) надає Королівство 
Нідерландів.  

Оскільки вітчизняна система ДФК вважається трирівневою 
і включає: 1) зовнішній контроль; 2) внутрішній аудит; 3) 
внутрішній контроль, то програма співпраці спрямована на 
реформування системи саме державного внутрішнього 
фінансового контролю (ДВФК). Це пояснюється тим, що 
зовнішній контроль у державному фінансовому контролі України 
посідає значне місце і є найбільш розвинутим рівнем, що 
характеризується високим рівнем централізації та фіскальної 
спрямованості. На відміну від вітчизняної системи, в центр 
європейської контрольної системи покладено  внутрішній аудит 
та внутрішній контроль як складові державного внутрішнього 
фінансового контролю, що дозволяє створити сприятливі умови 
для уникнення фінансових порушень у бюджетній сфері, 
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підвищити ефективність використання бюджетних коштів та 
державного майна, посилити відповідальність та підзвітність 
керівників підприємств, установ, організацій у системі 
державного управління. Нагальна потреба проведення реформи 
державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та 
створення сучасної вітчизняної моделі державного фінансового 
контролю з використанням передового європейського досвіду 
обумовлює важливість наукових досліджень в цій сфері.  

Основними передумовами реформування системи 
державного внутрішнього фінансового контролю в Україні на 
сучасному етапі розвитку ринкових відносин є такі: 
неефективність вітчизняних методів державного фінансового 
контролю (зокрема, ревізії), що мають фіскальний характер; 
необхідність переходу від ретроспективного до попереднього 
контролю; значне зростання кількості бюджетних 
правопорушень; необхідність проведення адміністративної 
реформи в напряму децентралізації, що сприятиме збільшенню 
відповідальності керівників за управління бюджетними коштами; 
потреба адаптації вітчизняної системи державного внутрішнього 
фінансового контролю до вимог ЄС.  

Очевидно, що від організації ефективного внутрішнього 
контролю залежать кінцеві результати роботи установи. В свою 
чергу, внутрішній аудит надає змогу відстежувати ефективність 
функціонування системи внутрішнього контролю та 
представляти рекомендації керівнику установи щодо 
удосконалення управління організацією. 

Сьогодні Україна знаходиться на першому щаблі 
впровадження європейської моделі ДВФК. Водночас за останні 
два роки наша країна досить суттєво просунулася  у сфері 
законодавчого та методологічного регулювання вітчизняної 
системи ДВФК. Саме тому сьогодні сміливо можна говорити про 
наявність цілісної нормативно – правової бази, яка на 
державному рівні регулює запровадження та функціонування 
ДВФК у вітчизняних органах державного та комунального 
сектору [1, c. 94]. 
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Основним законодавчим актом, який став основою 
реформування вітчизняної системи ДВФК є Бюджетний кодекс. В 
основу ст. 26 БКУ покладено засади зародження внутрішнього 
контролю та аудиту в Україні у державному секторі. Одна з 
основних інновацій Бюджетного кодексу – це імплементація 
європейських норм для створення власної моделі державного 
внутрішнього фінансового контролю.  

Головною умовою реформування вітчизняної системи 
ДВФК є чітке розмежування понять «внутрішній контроль» та 
«внутрішній аудит». Якщо звернутися до наукової літератури, то 
можна побачити, що в літературі по державному внутрішньому 
фінансовому контролі наявне чітке розмежування внутрішнього 
контролю та аудиту. Вітчизняне законодавство також розмежовує 
ці два поняття. Зокрема, Бюджетний кодекс України від 
08.07.2010 р. № 2456-VI та Концепція розвитку державного 
фінансового контролю [2; 3] надають таке визначення 
внутрішнього контролю – це комплекс заходів, що застосовується 
керівником для забезпечення дотримання законності та 
ефективності використання бюджетних коштів, досягнення 
результатів відповідно до поставленої мети, завдань, планів і 
вимого щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих 
установ. Відповідно внутрішній аудит  – це діяльність підрозділу 
внутрішнього аудиту в бюджетній установі, спрямована на 
удосконалення системи управління, запобігання фактам 
незаконного, неефективного та нерезультативного використання 
бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у 
діяльності бюджетної установи та підвідомчих її бюджетних 
установ, поліпшення внутрішнього контролю.  

Європейський досвід показує, що організація внутрішнього 
фінансового контролю може відбуватись на основі 
централізованої і децентралізованої моделей. Вважаємо, що 
дослідження європейських моделей контролю дозволить нам 
запропонувати модель організації державного внутрішнього 
фінансового контролю, яка буде прийнятною для України. Для 
централізованої моделі функція контролю централізована та 
реалізується окремим міністерством, центральним органом 
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виконавчої влади або під спостереженням або координацією 
такого. В децентралізованій моделі керівництво несе 
відповідальність за прийняті фінансові рішення та управлінські 
результати, а тому потребує удосконалення та розробки системи 
внутрішнього контролю. В централізованій моделі є низка 
недоліків, зокрема: 1) незабезпечення принципу підзвітності 
керівника установи, розподіл відповідальності між керівником та 
координаційним центром; 2) низька ефективність внаслідок 
слабкої прозорості, оскільки потік інформації є обмеженим і 
несвоєчасним, що знижує ефективність внутрішнього аудиту; 3) 
негативне ставлення до діяльності внутрішніх аудиторів з боку 
працівників досліджуваних ними сфер; 4)невідповідність 
міжнародним стандартам з питань аудиту. Недоліками 
децентралізованої моделі є: 1)відсутність супроводу діяльності 
внутрішнього аудиту координаційним центром; 2) відсутність 
контролю за діяльністю аудитора; 3) присутній вплив керівників 
міністерств. Перша модель застосовується у Бельгії, Франції. 
Греції, Португалії, Іспанії, друга – у Голландії. 

Як свідчить аналіз, в Україні на сучасному етапі домінує 
Середземноморський підхід, оскільки контроль занадто 
централізований. Роль координаційно-методологічного центру у 
державному внутрішньому фінансовому контролі відіграє 
Державна фінансова інспекція, однак відбувається поступовий 
перехід до децентралізованої моделі, про що свідчать 
реформаційні процеси в контрольній діяльності держави. 
Зокрема, головним надбанням у реформуванні вітчизняної 
системи ДВФК стали Концепція розвитку державного 
внутрішнього фінансового контролю в Україні та План заходів з 
її реалізації. Вважається, що саме в цих документах вперше було 
наведено понятійну базу ДВФК, яка була адаптована до вимог 
Європейського Союзу [4, c. 81-82].  

Вважаємо, що при адаптації будь – якої із моделей потрібно 
оцінити специфіку державного управління та розвиток 
державних фінансів. Враховуючи порівняльну характеристику 
європейських моделей організації внутрішнього аудиту у 
державному секторі, ми дотримуємося такої думки. В Україні не 
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створено правового і методологічного забезпечення 
функціонування служб децентралізованого внутрішнього аудиту 
в органах державного і комунального сектору, тому на 
початковому етапі запровадження внутрішнього аудиту у 
державному секторі економіки, вважаємо доцільним 
запровадження змішаної моделі, яка б включала елементи 
централізації та децентралізації. Європейські стандарти 
припускають функціонування такої моделі, навіть якщо вона 
суперечить ідеальній децентралізованій моделі. В Україні, як і в 
окремих країнах Східної Європи, переважає централізована 
модель державного внутрішнього фінансового контролю з 
елементами децентралізованої - в частині здійснення 
попереднього контролю. Таким чином, змішана модель, що 
характеризує поміркований підхід, є найбільш доречною для 
України. 
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ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ В АГРАРНИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ: ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ОБ’ЄКТИ 

 
Аграрні підприємства становлять базовий 

народногосподарський ресурсний потенціал підтримки 
продовольчої безпеки держави. На сьогоднішній день в України 
налічується велика кількість сільськогосподарських підприємств, 
які засновані на приватній власності на землю та майно, причому 
ця власність в основному сформована за рахунок об’єднання 
раніше самостійних господарств, що мають галузеві відмінності 
(рослинництво, тваринництво, переробка, зберігання) і 
територіально віддаленні один від одного. Тому можна 
констатувати, що багато аграрних підприємств фактично є 
корпоративними організаціями, які об’єднали в собі сукупність 
осіб та мають спільні інтереси в досягненні певної мети. У 
даному випадку для захисту інтересів власників є сенс говорити 
про формування особливої форми внутрішнього контролю - 
внутрішньокорпоративного аудиту. 

Структура управління аграрними підприємствами України 
показує, що в даний час практично відсутня повноцінна система 
внутрішньокорпоративного аудиту, впровадження та 
використання потенційних можливостей якого, сприятиме 
суттєвому підвищенню прибутковості і капіталізації аграрного 
бізнесу. 

Внутрішньокорпоративний аудит - це регламентована 
внутрішніми документами діяльність спеціально сформованої 
служби для надання інформації про достовірність обліку та 
звітності, здійснення контролю, аналізу і оцінки фінансового 
стану всіх структурних підрозділів; дозволяє захистити інтереси 
власників у збереженні активів, підвищенні капіталізації 
підприємства та сприяння прийняттю керівництвом підприємства 
економічно обгрунтованих рішень. 
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Враховуючи галузеву специфіку аграрних підприємств, 
можна виділити такі основні критерії, наявність яких свідчить 
про доцільність організації служби внутрішньокорпоративного 
аудиту: 

1) Критерій диверсифікації сільськогосподарського 
виробництва. При наявності в рамках одного господарства 
декількох, технологічно не пов’язаних між собою видів 
сільськогосподарського виробництва внутрішньокорпоративний 
аудит необхідний, оскільки дозволить враховувати всі види 
галузевих ризиків. 

2) Критерій щільності виробництва. При географічної 
віддаленості структурних підрозділів від адміністративного 
центру підприємства, ускладнюється організаційна структура і, 
відповідно керованість підприємством, тому наявність 
внутрішньокорпоративного аудиту дозволить забезпечити 
ритмічне, безперебійне виробництво всіх підрозділів під 
контролем вищого керівництва. 

Завдання внутрішньокорпоративного аудиту випливають з 
поставленої мети і включають в себе:  

- впорядкування та ефективне виконання контрольних 
заходів службою внутрішньокорпоративного аудиту за 
поточними сільськогосподарськими роботами, із здійсненням 
контролю за нормативним використанням ресурсів, випуском 
якісної продукції;  

- виявлення, попередження та усунення порушень, 
зловживань, випадкових помилок і спотворень з боку 
відповідальних осіб і фактів не виконаних законодавчих, 
нормативно - правових актів, сприяння збереженню активів 
сільськогосподарського підприємства;  

- виявлення неефективного, нецільового, 
наднормативного використання ресурсів в аграрних 
підприємствах, включаючи державні дотації, цільову фінансову 
допомогу;  

- сприяння розвитку і вдосконаленню належної системи 
управління, як при виробництві, так і при збуті продукції із 
складанням прогнозу ринкової ситуації та вироблення стратегії 
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розвитку сільськогосподарського підприємства, з проведенням 
постійного аналізу інформації про стан і розвиток ситуації на 
ринках сільськогосподарської продукції з наступним їх 
ранжуванням; 

-  забезпечення ефективності та результативності 
діяльності підприємства та його структурних підрозділів;  

- надання оперативної інформації та рекомендацій за 
результатами перевірок, спрямованих на зниження і запобігання 
ризиків і негативних тенденцій. 

Вирішення зазначених завдань службою 
внутрішньокорпоративного аудиту проводиться за допомогою 
здійснення наступних функцій:  

- Контрольна - спрямована на виявлення порушень вимог 
законодавства та нормативних актів при здійсненні фінансово - 
господарської діяльності, запобігання розкрадань, зловживань; 

- Аналітична, прогнозна - спрямована на систематизацію 
виникаючих ризиків, порушень і зловживань для підготовки 
пропозицій, спрямованих на їх усунення і підвищення 
ефективності господарської діяльності; 

- Інформаційна - спрямована на забезпечення керівництва 
оперативною інформацією про результати проведених 
контрольних заходів для прийняття управлінських рішень; 

- Координаційна - спрямована на забезпечення системності 
внутрішнього контролю та внутрішньокорпоративного аудиту. 

Об’єкти внутрішньокорпоративного аудиту можуть бути 
згруповані таким чином: 

- Ресурси (біологічні, сировинні, фінансові, трудові); 
- Виробничі процеси (посів, вирощення, збирання, 

зберігання, робота автотранспорту тощо); 
- Господарські процеси (прийом на роботу, нарахування 

заробітної плати, податків і зборів, їх утримання із заробітної 
плати; розрахунки з постачальниками та підрядниками, 
покупцями, власниками; складання прогнозного аналізу за 
галузями і ринків збуту продукції тощо); 
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- Інформаційні дані (бухгалтерської (фінансової), 
статистичної, оперативної звітності, інформаційні дані про стан і 
розвиток ринку сільськогосподарської продукції тощо). 

Крім того, об’єкти внутрішньокорпоративного аудиту 
доцільно деталізувати за видами галузей в розрізі господарських 
сегментів (рослинництво, тваринництво, допоміжні, переробні 
виробництва й т.д.) і структурним підрозділам, що дозволить 
здійснювати аудит за центрами відповідальності. 

Отже, саме внутрішньокорпоративний аудит покликаний 
створити середовище економічного контролю та довіри серед 
всіх учасників господарських відносин, сприяти виявленню 
внутрішніх резервів підвищення фінансової стійкості 
сільськогосподарських підприємств.  
 
УДК 657.6 

О.В. ВОЛОШИНА, н.с., 
ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ 

 
ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ АУДИТУ 

 
Однією з важливих тенденцій у розвитку аудиту є 

розширення сфери застосування аудиторської думки, а також 
використання аудиторського підходу до вирішення різноманітних 
підприємницьких проблем. Особливо актуальною постає 
перевірка податкової звітності суб’єктів господарювання. 

Безсумнівно, будь-які перевірки негативно впливають на 
роботу фінансового відділу та підприємства в цілому, оскільки 
порушується звичайна робоча атмосфера. Тому важливо 
забезпечити готовність юридичних осіб до зовнішніх перевірок, а 
також підвищити їх впевненість у правильності та повноті 
розрахунків за податками й обов’язковими платежами. 

На вирішення таких завдань та зведення до мінімуму 
можливих проблем з податківцями спрямований податковий 
аудит. Його проведення допоможе не панікувати при спілкуванні 
з представниками перевіряючи органів та захистити свій бізнес. 

Зазначимо, що податковий аудит ні в якому разі не може 
замінити державний контроль. Він сьогодні є жорсткою 
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необхідністю та своєрідною генеральною репетицією податкової 
перевірки. 

За допомогою податкового аудиту підприємство знижує 
ризики порушення законодавства про податки та збори, 
вірогідність виникнення конфліктів з фіскальними органами. 

Варто зауважити, що своєчасно проведений податковий 
аудит не тільки дозволяє уникнути втрат при податкових 
перевірках, тим самим окупаючи втрати на його проведення, а й 
зберегти репутацію підприємства як надійного партнера у бізнесі. 

Аудиторські послуги з оподаткування зараз стали 
практично найпоширенішими. Не дивно, адже держава дуже 
пильно стежить за виконанням законодавства й дуже суворо 
карає порушників. У цьому випадку саме податковий аудит 
головний помічник, який використовуючи тільки законні методи 
допомагає уникнути "вивертання кишень". 

Практично кожна аудиторська фірма має власні методи 
проведення податкового аудиту. Створити єдину універсальну 
методику податкового аудиту неможливо з ряду причин. 

Як правило даний процес складається з двох основних 
частин: попередньої оцінки діючої на підприємстві системи 
сплати податків та підтвердження правомірності способів 
розрахунку конкретних податків і зборів, що застосовуються. На 
першому етапі проводять загальний аналіз податкового обліку та 
податкової політики підприємства. Крім того, оцінюють 
відповідний документообіг, перевіряють застосовувані на 
підприємстві методики розрахунку баз оподаткування, 
визначають основні чинники, що на них впливають. 

На другому етапі досліджуються первинні документи 
організації та на основі проведеної аналітичної роботи 
встановлюють на скільки грамотно бухгалтерами сформовані 
оподатковувані бази, чи правильно застосовуються пільги та 
складаються декларації. 

Не треба дивуватись, що в роботі аудитора простежується 
схожість з відомими до болю діями податкових інспекторів. 
Справа в тому, що орієнтація на методи співробітників 
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податкової часто допомагає аудиторам віднайти «ахіллесову 
п’яту» у податковому обліку підприємства. 

Аудитори обов’язково надають письмовий звіт, в якому 
вказують усі виявлені невідповідності та порушення податкового 
законодавства. За результатами аудиторської перевірки 
нарахування та сплати податків аудитори повинні запропонувати 
керівництву підприємства механізм виправлення виявлених 
помилок, насамперед з метою уникнення фінансових санкцій при 
подальших перевірках контролюючих органів. 

Розвиток аудиту розрахунків за податками має безліч 
позитивних сторін. Так, проведення податкового аудиту дозволяє 
суб’єкту господарювання попередити фінансові санкції зі 
сторони державних органів, дає можливість вжити заходи по 
уникненню порушень та отримати консультації аудитора з 
приводу раціонального виправлення виявлених помилок. 

Нагадаємо, що згідно ст. 50 Податкового кодексу України 
від 02.12.2010 р. № 2755-VI платник податку, який до початку 
його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт 
заниження податкового зобов’язання минулих періодів, повинен: 

- або направити уточнюючий розрахунок та сплатити 
суму недоплати разом із штрафом у розмірі 3 % від такої суми до 
моменту подання такого розрахунку; 

- або відобразити суму недоплати у складі декларації з 
цього податку, збільшену на суму 5 % штрафу. 

При цьому платник податків повинен ще й нарахувати на 
суму заниження та сплатити пеню. 

Аудитор перевіряє також порядок виправлення помилок, 
допущених при обчисленні та сплаті податків у минулих звітних 
періодах, здійсненого підприємством самостійно до проведення 
аудиторської перевірки. 

Крім безпосереднього аудиту податкової звітності суб’єкти 
господарювання можуть скористатись іншими послугами 
аудиторів, наприклад, формування оптимальної податкової 
політики, податкове планування, складання податкової звітності, 
представлення інтересів підприємств в податкових органах, 
консультації з питань ведення податкового обліку. 
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Проведення податкового аудиту вимагає особливого 
професіоналізму та об’єктивності, а також відмінної обізнаності у 
сфері податкового законодавства. Тому варто звертатись до 
фахівців, які мають достатньо знань і досвіду для цієї процедури. 

Сьогодні спостерігається звуження ринку аудиту в Україні, 
особливо в аграрному секторі економіки. Основними 
негативними факторами цього, на нашу думку, є низька 
платоспроможність потенційних підприємств – замовників та 
скорочення бюджетів організацій на проведення аудиту. Але, не 
слід забувати, що аудит – це спосіб уникнути багатьох помилок, 
вчасно їх виправити і в результаті мінімізувати податкові ризики, 
що в свою чергу економить час та гроші. 
Список використаних джерел: 
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/2755-17. 
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ПЕРСПЕКТИВИ АУДИТУ В УКРАЇНІ 
 

Ситуація, яка сьогодні склалася в аудиторському бізнесі 
України, є «парадоксальною». Виникла вона з наступного. 

Аудит прийшов в Україну разом із зміною державної на 
приватну форму власності, достовірність вартості якої і повинні 
підтверджувати, як це прийнято в світовій практиці, аудитори. 
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З прийняттям в 1993 р. Закону України «Про аудиторську 
діяльність», була створена, для регулювання вказаної діяльності, 
Аудиторська палата України, яка почала широкомасштабну 
підготовку аудиторів (що продовжується в тих же обсягах і 
сьогодні) в розрахунку на наявну на той час велику кількість 
акціонерних товариств, і з надією на зростання як їх кількості так 
і за рахунок новостворених малих і середніх підприємств. 

Реально, більшість промислових акціонерних товариств за 
період з 1994 року прийшла в занепад і через банкрутство їх 
кількість скоротилася, але кількість аудиторів зросла неймовірно. 
Банально виражаючись, всі вони хочуть мати роботу - за будь-яку 
ціну і навіть згодні не проводити аудит і надавати висновки від 
50 до 500 грн. за «одну штуку» підприємства, що влаштовує 
також останніх. Зусиль на підготовку такого висновку витрачати 
не має необхідності. Їх зразки (шаблони)є в інтернеті в які досить 
внести додатково цифрові показники і назву акціонерного 
товариства. 

Вказані висновки характерні в більшості випадків для 
аудиторів СПД - фізичних осіб, які беруться за таку роботу не 
маючи ні досвіду, ні стажу роботи (отже низької кваліфікації). 
Адже доступ в цю діяльність відкрито для всіх прямо зі 
студентської лави (якщо «зробив» фіктивні документи про 
трьохрічний стаж роботи головним бухгалтером фірми «Рога і 
копита»- малого підприємства, яке зареєстроване, але, можливо 
зовсім не функціонує). 

Аудиторські висновки таких аудиторів мають низьку 
достовірність щодо підтвердженого по певному акціонерному 
товариству. Адже, часто, слідом за такою «достовірністю» 
висновку, який підтверджує позитивний фінансовий стан 
акціонерного товариства, воно банкрутує, або впадає в глибоку 
«фінансову кому». 

Наші пропозиції щодо підвищення якості і достовірності 
аудиторських висновків за результатами обов’язкового аудиту 
полягають в наступному: 

Щоб упевнитись у вищевказаному, пропонуємо 
Національній Комісії з цінних паперів і фондового ринку 
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(НКЦПФР) та Національному банку України (НБУ) здійснювати 
регулярні перевірки таких аудиторів на предмет наявності 
системи робочих документів, згідно з вимогами Міжнародних 
стандартів аудиту, що підтверджують якість здійсненого аудиту. 

Оскільки висока достовірність - це життєво важлива 
проблема державної ваги, то НКЦПФР встановити, що 
обов'язковий аудит акціонерного товариства має право 
здійснювати не СПД - фізособи, а тільки Аудиторські фірми-
юридичні особи: 

а) стаж роботи яких на аудиторському ринку складає не 
менше 5 років (для банків 10 років); 

б) штат сертифікованих аудиторів, не менше 3 особи зі 
стажем роботи в аудиторських фірмах, як це прийнято в Західній 
Європі , не менше 5 років (для банків 10 років); 

в) які пройшли перевірку контролю якості Аудиторською 
Палатою України і мають відповідне свідоцтво; 

г) для проведення аудиту акціонерних товариств, які 
працюють на міжнародному рівні, обов'язкова наявність в штаті 
аудиторів з відповідними міжнародними сертифікатами; 

д) наявність свідоцтв у сертифікованих аудиторів про 
щорічне підвищення кваліфікації як по лінії  в Аудиторської 
Палати України, так і Національної комісії з цінних паперів і 
фондового ринку України. 

Ефективний і багаторічний досвід, щодо підвищення 
кваліфікації має Аудиторська Палата України, щорічно 
проводячи тижневі курси із здачею відповідного екзамену. В них 
приймають участь і провідні працівники НКЦПФР в якості 
викладачів проблемних питань свого напрямку. Програму цих 
курсів бажано розширити з питань цінних паперів тощо. Варто 
підкреслити, що в системі Аудиторської палати України та 
Національної академії статистики обліку та аудиту багато років 
функціонує спеціалізована кафедра «Центр аудиту», яка 
займається питаннями вдосконалення методології аудиту. Вона ж 
розробляє освітні програми, підготовляє і проводить семінари з 
поточного і щорічного підвищення кваліфікації. Вказана 
Національна академія статистики, обліку та аудиту має філіали в 
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усіх обласних центрах України, що забезпечить професійне 
підвищення кваліфікації набагато краще, ніж розпорошити це 
між різними вузами України, як це планує НКЦПРФ, які будуть 
починати «з нуля». 

Такі вимоги повинні бути і до аудиторських фірм, які 
проводять аудит страхових компаній, кредитних спілок, 
лізингових компаній, інститутів спільного інвестування та 
компаній з управління їх активами, недержавних пенсійних 
фондів, ломбардів. 

Що стосується аудиту підприємств середнього і малого 
бізнесу та консультування акціонерних підприємств, то його 
можуть проводити, аудиторські фірми та суб’єкти 
підприємницької діяльності – фізичні особи, які включені в 
відповідні реєстр Аудиторської палати України, але не включені 
в реєстри Національної комісії з цінних паперів і фондового 
ринку України та Національного банку України. 

Вище перелічені зростаючі вимоги викликані 
трансформацією української економіки в світову і необхідністю 
підвищення, в зв’язку з цим, достовірності аудиторських 
висновків рівень яких залежить від якості аудиторських послуг . 

Якість це не тільки високий освітній рівень, багаторічний 
практичний аудиторський досвід, система постійного навчання і 
підвищення кваліфікації, але й система деталізованого 
планування організації аудиторського процесу на підготовчій, 
стадії перевірки та заключній стадіях, яка базується на системі 
робочих документів всього процесу  перевірки. 

Тільки такий підхід забезпечить високий рівень доказовості 
при формуванні аудиторського висновку.  

Забезпечити якість аудиторських послуг, і, особливо з 
обов’язкового аудиту великих акціонерних товариств, можуть 
тільки аудиторські фірми, які мають достатній штат досвідчених і 
висококваліфікованих сертифікованих аудиторів, а не суб’єкти 
підприємницької діяльності – фізичні особи. 
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РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ДІЯЛЬНОСТІ 

АГРОПІДПРИЄМСТВ 
 

Аграрний сектор України з його базовою складовою, 
сільським господарством, є системоутворюючим в національній 
економіці, формує засади збереження суверенності держави - 
продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та 
енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно 
пов’язаних галузей національної економіки та формує соціально-
економічні основи розвитку сільських територій.  

Подальше входження до світового економічного простору, 
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі вимагають 
адаптації до нових та постійно змінних умов, а відповідно – 
подальшого удосконалення аграрної політики, в тому числі 
системи внутрішнього контролю.  

Значний вклад у становлення та розвиток контролю 
зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти 
В.Д. Андрєєв, Е.А. Аренс, М.Ф. Базась, І.А. Бєлобжецький, 
М.Т. Білуха, А.В. Бодюк, В.В. Бурцев, Ф.Ф. Бутинець, 
Б.І. Валуєв, П.І. Гайдуцький, З.В. Гуцайлюк, Г.М. Давидов, 
Н.І. Дорош, В.М. Жук, Є.В. Калюга, Є.А. Кочерін, 
М.М. Коцупатрий, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, 
Л.В. Нападовська, О.А. Петрик, І.І. Пилипенко, В.С. Рудницький, 
В.Я. Савченко, В.В. Сопко, І.Б. Стефанюк, Л.К. Сук, Б.Ф. Усач, 
Л.С. Шатковська, В.О. Шевчук, А.Д. Шеремет, О.А. Шпіг, 
М.Я. Штейнман та ін. 

Відзначаючи цінність результатів досліджень названих 
авторів та досягнення сучасної контрольно-ревізійної думки, слід 
зауважити, що залишаються невирішеними низка суттєвих 
теоретико - методичних питань, які не набули належного 
висвітлення і потребують більш докладного дослідження. До 
таких питань слід віднести визначення місця контролю в системі 
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управління сільськогосподарськими підприємствами, 
запровадження аудиту як важливої форми внутрішнього і 
зовнішнього контролю, особливості організації й методики 
контролю за використанням земельних ресурсів, тощо. 

Першою концептуальною розробкою сучасної України із 
зазначених проблем стала Концепція організації бухгалтерського 
обліку і контролю в аграрному секторі АПК при ринкових 
відносинах, розроблена у 1992 році науковцями Інституту 
аграрної економіки ім. О.Г. Шліхтера під науковим керівництвом 
П.Т. Саблука. В ній викладені головні напрями розвитку обліку, 
контролю та аналізу в ринкових умовах функціонування 
агропромислового комплексу. 

Контроль суб’єктів господарювання за всіх часів був 
суттєвим аспектом будь - якої системи управління. На різних 
рівнях економічних процесів він має свої цілі, форми та методи. 
Чим складніша система, яка контролюється, тим вагомішим стає 
контроль за її функціональними структурами, взаємозв'язку між 
ними, за динамікою розвитку окремих складових і систем у 
цілому. 

Особливе значення надається контролю в тому разі, коли 
економічна система має деякі ознаки непередбаченості. За таких 
умов у ній проявляються непрогнозовані процеси, і їх 
відслідковування та аналіз потребують особливих форм і методів 
контролю. 

На сьогодні в Україні відсутнє єдине правове поле 
функціонування контролю, а також єдина думка науковців щодо 
організації системи контролю економічних процесів на мікро- і 
макрорівнях. 

В умовах ринкового середовища та потенційних кризових 
явищ економіки важливого значення набуває забезпечення 
сталого розвитку і підвищення ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання. Успішна діяльність сільськогосподарських 
підприємств залежить від якісного менеджменту та дієвості 
внутрішнього контролю на мікрорівні.  

На сьогодні ми можемо констатувати безсистемність 
функціонування внутрішнього контролю в сільсько-
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господарських підприємствах як в часовому, так і просторовому 
вимірі. Локальність, непослідовність та неузгодженість 
контрольних заходів не сприяють забезпеченню системи 
управління своєчасною та якісною інформацією щодо діяльності 
підконтрольних об’єктів, чим суттєво знижують її ефективність. 
Неефективне управління, разом з неефективним контролем, не 
може в достатній мірі забезпечити досягнення поставлених 
підприємством поточних та стратегічних цілей. 

Адаптація законодавства України до вимог ЄС передбачає 
реформування вітчизняної системи контролю, яка 
супроводжується запровадженням нової моделі з перерозподілом 
функцій між суб’єктами зовнішнього та внутрішнього контролю. 

Подальший розвиток та підвищення ефективності 
контролю як основної функції управління економічними 
процесами, прогнозування динаміки їх розвитку та забезпечення 
стабільності неможливі без розв'язання комплексу проблем, а 
саме: забезпечення єдиних правових засад здійснення контролю, 
усунення дублювання в роботі контролюючих органів, розробка 
методичного забезпечення, створення єдиної інформаційної бази 
даних, розробка показників оцінки ефективності та якості 
системи внутрішнього контролю. 

Аналіз зарубіжних і вітчизняних джерел дозволяє 
узагальнити негативні прояви внутрішнього контролю на 
підприємстві: втрата впевненості робітника в собі із-за 
постійного контролю з боку керівництва; робітник, який підлягає 
контролю, зазвичай  це підлеглий на підприємстві; розцінювання 
контролю з боку робітника як прояв недовіри керівництва до 
нього. 

Дієвість та результативність внутрішнього контролю у 
значній мірі залежить від виконавців, їх фахового рівня. На 
більшості підприємств відсутня чітка система такого контролю. 
Певною мірою він здійснюється адміністративно - управлінським 
персоналом на відповідних підрозділах діяльності. Як показали 
дослідження практики, ефективність внутрішнього контролю 
може бути досягнута за умови його здійснення спеціалізованими 
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структурними відділами підприємства: контрольно-ревізійним 
відділом або відділом внутрішнього аудиту. 

Виходячи з того, що контролер сам не приймає 
управлінських рішень, а тільки забезпечує надання інформації та 
дає оцінку і поради щодо ухвалення рішень, важливе значення в 
системі організації внутрішньогосподарського контролю відіграє 
налагодження зв’язків не лише між самими контролюючими 
підрозділами, а й між суб’єктами, які приймають управлінські 
рішення, та суб'єктами, які надають інформацію для цього. 
Функції перших втілюють у собі посадові особи адміністративно 
- управлінського персоналу, другі – суб’єкти внутрішньо-
господарського контролю. Аналіз існуючих інформаційних 
зв’язків між центрами управління та центрами контролю в 
досліджуваних підприємствах свідчить про недостатню їх 
ефективність. Така ситуація зумовлена наступними обставинами: 

- по-перше, дані про можливі відхилення у первинних 
підрозділах надходять до суб’єкта прийняття управлінського 
рішення, як правило, запізно або взагалі не надходять, що 
пов’язано з необхідністю проходження всіх ланок ієрархічної 
структури управління; 

- по-друге, суб’єкти управління не завжди мають змогу 
своєчасно оцінити інформацію про відхилення, що надійшла з 
підрозділів, і розробити та прийняти відповідне рішення, 
оскільки їх увага розосереджена на виконанні достатньо 
широкого спектру завдань. 

У світовій практиці під контролем розуміють будь-яку 
процедуру, яка сприяє зменшенню схильності до ризику. Поняття 
«контроль» передбачає неоднозначне трактування: контроль як 
один із головних принципів управління, контроль як стадія 
процесу (циклу) управління і, нарешті, контроль як функція 
управління. Це пояснюється тим, що кожен виробничий цикл або 
соціальний процес відрізняється певними характеристиками та 
вимагає управлінського впливу, що забезпечує досягнення мети, 
визначеної заздалегідь. 

Контроль - фундаментальний елемент процесу управління. 
Ні планування, ні створення організаційних структур, ні 
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мотивацію не можна розглядати повністю окремо від контролю. 
Справді, майже всі ці процеси вони є невід'ємними частинами 
загальної системи контролю в певній організації. Види контролю 
(попередній, поточний, заключний) мають одну й ту саму мету: 
сприяти тому, щоб фактично одержані результати були якомога 
подібними до таких, що вимагаються. 

Одним із напрямків підвищення ефективності фінансово - 
господарської діяльності підприємств в умовах економічної 
кризи в Україні є подальше удосконалення внутрішнього 
контролю для забезпечення власників капіталу та вищого 
керівництва об’єктивною інформацією, яка з достатньою 
повнотою характеризує вплив системи внутрішнього контролю 
на зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства та дозволяє 
приймати якісні управлінські рішення. Для підвищення  
ефективності контролю  необхідно не тільки забезпечувати його 
своєчасність, але й повноту всіх операцій і процесів, а також 
розробити внутрішні стандарти контролю.  
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ 
 

Більшість країн трансформаційного типу, серед яких і 
Україна, декларували прагнення інтегруватися у міжнародний 
торговельно-економічний простір на правах членів 
Європейського Союзу (ЄС) та лібералізувати 
зовнішньоторговельну діяльність з тим, щоб сприяти 
підвищенню конкурентоспроможності власних товаровиробників 
і збільшенню їх експортного потенціалу [1]. 

Інструментом, який дає можливість виявляти диспропорції, 
які склались між виробничо-господарською діяльністю 
підприємства і охороною навколишнього середовища, а також 
розробляти заходи досягнення оптимальної рівноваги 
економічних і екологічних інтересів держави, є екологічний 
аудит, запровадження якого було започатковано у 70-і роки ХХ 
століття в економічно розвинутих державах, зокрема, США, 
Канаді, Великобританії тощо. Особливого поширення екоаудит 
набув із прийняттям Постанови Європейського Союзу № 1836/93 
про добровільну участь промислових підприємств у загальній 
системі екологічного менеджменту та аудиту (EMAS), а також 
розробкою серії міжнародних стандартів систем екологічного 
менеджменту і аудиту ISO 14000.  

В 1997 році Україна першою серед держав СНД прийняла 
стандарти серії ISO 14000, серед яких ДСТУ ISO 14010-97, 
14011-94 і 14012-97 регламентують проведення екоаудиту. А у 
2004 р. прийнято Закон України "Про екологічний аудит" [3]. 

У міжнародних рейтингах конкурентоспроможності 
Україну відносять до країн, що розвиваються, і які 
характеризуються підвищеною політичною й економічною 
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нестабільністю, несприятливим інвестиційним кліматом і 
високими ризиками виробничо-господарської діяльності. За 
матеріалами Звіту конкурентоспроможності 2011-2012 рр., 
підготовленого Всесвітнім економічним форумом, у рейтингу 
Глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК) Україна 
займає 82 місце серед 142 країн, що на 5 пунктів вище, ніж 
минулого року (89 місце серед 139 країн у рейтингу ГІК 
2010/2011). За підсумками 2008 р. Україні було відведено 73-е 
місце із 131 країн, охоплених дослідженням [4]. 

Причинами не конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, є її 
висока ціна, низька якість, висока енерго- та матеріаломісткість, а 
це пов'язано з низьким рівнем систем управління якістю 
(ISO 9000) та екологічного менеджменту (ISO 14000) в Україні. 

Екологічний аудит - експертиза й аналіз діяльності і 
звітності суб'єкта, що хазяює, уповноваженими на те 
юридичними (аудиторська організація) або фізичними (еколог-
аудитор) особами з метою визначення їхньої відповідності 
діючому екологічному законодавству, екологічним нормативним 
актам, стандартам, сертифікатам, правилам, вимогам, постановам 
і розпорядженням державних і природоохоронних органів по 
забезпеченню екологічної безпеки, проведення консультацій і 
видача рекомендацій. 

Метою екологічного аудиту є оцінка впливу і 
прогнозування екологічних наслідків діяльності суб'єкта на 
навколишнє середовище, установлення відповідності його 
діяльності вимогам діючого природоохоронного законодавства, 
екологічних нормативних актів, стандартів, правил, постанов і 
розпоряджень державних і природоохоронних органів, 
визначення основних напрямків забезпечення екологічної 
безпеки виробництва, підвищення ефективності 
природоохоронної діяльності. 

Проведення екологічного аудиту потребує певних витрат, 
але водночас приносить значні вигоди для майбутньої 
виробничо-господарської діяльності підприємств (рис. 1).  
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Рис. 1. Вигоди і витрати на проведення екологічного аудиту 

Доказом того, що проведення екологічного аудиту 
позитивно впливає на конкурентоспроможність підприємств, є те, 
що країни з найбільш жорсткими екологічними вимогами мають 
найвищі економічні показники. 

Наприклад, США, Японія та Німеччина мають найвищі 
показники росту виробництва в екологічно небезпечних галузях. 
Встановлюючи високі екологічні стандарти, ці країни також 
дбають про своє майбутнє, оскільки більш жорсткі природо-
охоронні вимоги спонукають підприємства до удосконалення 
технологічних процесів, спрямованих на розвиток екологічного 
виробництва. 

Екологічний аудит, маючи на меті забезпечення 
додержання законодавства про охорону навколишнього 
середовища, повинен служити й об'єктивному визначенню 
інвестиційної привабливості підприємств. Екоаудит 
застосовується для обґрунтування доцільності і ефективності 
інвестицій, насамперед з урахуванням вимог екологічної безпеки. 

ВИГОДИ 
• Покращення іміджу підприємства 
• Додаткові можливості для розширення позицій підприємства на 
міжнародному ринку 

• Відповідність господарської діяльності вимогам природоохоронного 
законодавства 

• Зниження витрат і покращення ефективності використання природних 
ресурсів 

• Зниження витрат на охорону навколишнього середовища 
• Підвищення конкурентоспроможності 
• Покращення здоров’я і безпеки працівників 
• Зростання інвестиційної привабливості підприємства 

ВИТРАТИ 
• Витрати на послуги екологічних аудиторів 
• Витрати на ознайомлення працівників з необхідністю проведення 
екологічного аудиту 

• Витрати робочого часу працівників підприємства 
• Витрати на встановлення засобів вимірювання для ведення 
неперервного моніторингу результатів екологічної діяльності 
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Обов'язкового проведення екоаудиту, зазвичай, вимагає 
більшість іноземних інвесторів. Насамперед, це стосується 
інвестицій, які здійснюються через Європейський банк 
реконструкції та розвитку і Міжнародний банк реконструкції та 
розвитку [5]. 

У зв'язку з цим великого значення набуває надання 
аудиторами консультаційних послуг, до яких відносять: 
розроблення рекомендацій зі зменшення ризику виникнення 
надзвичайних екологічних ситуацій і гостроти існуючих; 
екологічне обґрунтування впровадження винаходів, 
ресурсозберігаючих технологій і систем, приладів контролю, 
іншого природоохоронного устаткування; економічний прогноз 
екологічних наслідків виробничо-господарської діяльності; 
еколого-економічна оцінка ризику здійснення інвестиційних 
проектів та адміністративних рішень; консультування з питань 
природоохоронного законодавства; розроблення рекомендацій і 
пропозицій з екологічної освіти працівників підприємства. 

Застосування екологічного аудиту є особливо актуальним 
при одержанні підприємствами кредитів від банківських 
інститутів. Цілеспрямований захист банків своїх фінансово-
економічних інтересів дасть змогу надати природоохоронній 
діяльності профілактичної спрямованості, що в майбутньому 
зможе принести відчутні економічні вигоди. За даними 
Міжнародного банку реконструкції і розвитку можливе 
підвищення вартості проектів, пов'язане з проведенням оцінки 
впливу на стан навколишнього середовища, але наступне 
врахування екологічних обмежень у проектах окуповуватимуться 
в середньому за 5-7 років [6]. 

Міністерство екології та природних ресурсів України згідно 
Положення від 13.04.2011 р. № 452/2011 видає сертифікати на 
право проведення екологічного аудиту, веде реєстр екологічних 
аудиторів та юридичних осіб, що мають право на проведення 
екологічного аудиту;  затверджує положення про сертифікацію 
екологічних аудиторів та про ведення реєстру екологічних 
аудиторів. Станом на 01.09.2013 р. в Україні сертифіковані 86 
екологічних аудиторів-фізичних осіб, з них 6 чоловік здали 
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іспити та отримали сертифікати в першій половині 2013 року. 
Реєстр юридичних осіб, що мають право на здійснення 
екологічного аудиту, включає 30 фірм, з них 7 отримали 
сертифікати у 2012 , 9 – у 2013 році [7]. 

Екологічний аудит в контексті інтеграції України до ЄС є 
одним з ефективних інструментів підвищення якості життя як 
окремої людини, так і суспільства загалом, а також переходу від 
екологічно небезпечної до екологічно безпечної економіки [8]. 
Для подальшого розвитку вітчизняного екоаудиту необхідно: 
забезпечити механізм державної підтримки та стимулювання 
процедур екоаудиту на різних (локальному, регіональному, 
національному) рівнях; визначити учасників процесу 
екологічного аудиту; посилити механізм контролю та 
відповідальності аудиторів за якість результатів екологічного 
аудиту; створити національну асоціацію екоаудиторів з метою 
поширення та обміну передового досвіду, інформаційної 
підтримки; вести перелік об'єктів екологічного аудиту, 
запровадити реєстр виконаних робіт; створення еколого-
аудиторської палати, яка б узагальнювала результати екоаудитів, 
сертифікувала і вела реєстр екологічних аудиторів, розробляла 
методичну базу екоаудиту тощо. 

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що в умовах 
інтеграції України до ЄС розвиток екологічного аудиту слід 
вважати не тільки доцільним, але й необхідним. Екологічний 
аудит, як один з важливих економічних та адміністративно-
правових інструментів у вітчизняній системі екологічного 
управління, повинен зайняти відповідну нішу, забезпечуючи 
перехід України до еколого-безпечної економіки. 
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ВПЛИВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА 

ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

Відповідно до діючих нормативно-правових актів держава 
наділяє сільськогосподарські підприємства відповідними правами 
щодо здійснення внутрішнього регулювання своєї діяльності. 

За сучасних ринкових відносин все більшого значення 
набувають внутрішні організаційно-управлінські акти, які 
приймають у сільськогосподарських підприємствах і 
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забезпечують їх організованість та дієвість в рамках визначеного 
державою нормативно-правового поля. 

Правове регулювання виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств враховує специфіку їх 
виробництва, яке залежить від організаційно-правових форм 
господарювання, місця розташування, природно-кліматичних 
умов, родючості ґрунтів, сезонності тощо. 

Нормативні акти у сільськогосподарських підприємствах 
приймаються для конкретизації загальних норм чинного 
законодавства, крім того вони повинні бути внутрішньо 
узгоджені між собою, а також відповідати положенням загальних 
і спеціальних законів, які займають визначальне місце в ієрархії 
нормативно-правових актів. 

Законність діяльності сільськогосподарського підприємства 
забезпечується цілою низкою правових гарантій. Однак 
можливості контрольних і наглядових органів не завжди 
сприяють своєчасності виявлення порушення закону в 
сільськогосподарському підприємстві та попередження їх. Однак, 
забезпечення дотримання законів всередині підприємства 
можливе при повсякденній роботі. 

Сьогодні, на жаль, правове забезпечення щодо законності в 
сфері внутрішнього регулювання відносин у сільсько-
господарських підприємствах ведеться неналежним чином. Слід 
зауважити, що статут, а іноді ще правила внутрішнього 
розпорядку сільськогосподарських підприємств є одними з 
небагатьох організаційно-управлінських актів, які приймаються в 
сільськогосподарських підприємствах, а інші, хоча вони є не 
менш важливими для ефективної роботи сільськогосподарських 
підприємств, взагалі відсутні [2, с. 65]. 

Дієвість внутрішньогосподарського контролю сільського-
сподарських підприємств забезпечується за умови ефективного 
використання організаційно-управлінських актів підприємств, в 
тому числі тих, що регламентують організацію і методику його 
проведення. 

У практиці більшості сільськогосподарських підприємств 
нормативно-правові акти визначають лише порядок проведення 
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інвентаризації, зазначають повноваження й обов’язки ревізійних 
комісій і спостережних рад. Тобто обмежуються прийняттям 
лише кількох внутрішніх організаційно-управлінських актів.  

Відсутність єдиного нормативного акту, що регулює 
внутрішньогосподарський контроль сільськогосподарських 
підприємств не забезпечує дотримання єдності організаційних і 
методичних підходів. 

Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що 
система внутрішньогосподарського контролю сільсько-
господарського підприємства включає відповідні суб’єкти 
контролю, які наділені функціональними обов’язками та правами 
і діють в рамках чинного законодавства України та внутрішніх 
організаційно-управлінських актів. Ефективність виконання всіх 
функцій та завдань внутрішньогосподарським контролем на 
сільськогосподарському підприємстві забезпечуватиметься за 
умови розподілу обов’язків та усунення дублювання працівником 
виконанням одночасно обліку та контролю однотипових за 
економічним значенням господарських процесів. Взаємозв’язок 
керівного персоналу та працівників у системі внутрішньо-
господарського контролю мають зворотній зв'язок, через який 
вони отримують необхідну інформацію про реальний стан 
об’єкта перевірки й виконання управлінських рішень (рис. 1). 

Наведена інформація на рис. 1 свідчить, що 
внутрішньогосподарський контроль є: конструктивною та 
систематичною діяльністю вищих органів управління та 
керівників підприємства; завершальною стадією процесу 
управління, через який забезпечується механізм зворотнього 
зв’язку отримання суб’єктами інформації та є невід’ємною 
складовою процесу прийняття і реалізації управлінських рішень 
від його початку і до завершення. Всі інформаційні потоки за 
результатами внутрішньогосподарського контролю рухаються у 
вертикальному взаємозв’язку між суб’єктами різних ланок 
управління та є підставою для власника прийняти оперативні 
рішення з метою уникнення або на випередження негативних 
наслідків, які можуть вплинути на ефективність господарської 
діяльності.  
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Джерело: [1, с. 7] 
Рис. 1. Взаємозв’язок суб’єктів внутрішньогосподарського 

контролю  
 

Дослідження нормативно-правового забезпечення 
внутрішнього контролю зарубіжних країн набуває актуальності 
та можливості впровадження його окремих положень у 
вітчизняній практиці внутрішньогосподарського контролю 
сільськогосподарських підприємств. 

Для формування внутрішньогосподарського контролю в 
економічних суб’єктах система внутрішньогосподарського 
контролю може включати не тільки класичні компоненти 
контролю, а й підходи до виявлення джерел інформації про 
неякісні дії менеджерів і спеціалістів.  
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Як зазначає Л.А. Савченко «… управління можливе лише в 
тому випадку, коли інформація, що йде від системи, яка управляє, 
до тієї, що управляється, і після її перетворення в останній буде 
повертатися назад до системи, що управляє. Без цього 
управляюча система не зможе виконувати дії, що спрямовані на 
впорядкування системи, яка управляється». Суттєвою ознакою 
процесу управління є постійний рух інформації, яка протікає у 
зворотному зв’язку. Вона є корисною для суб’єкта управління, 
оскільки підвищує якість управління [3, с. 126–127]. 

Узагальнюючи вище викладене можна дійти висновку, що 
діяльність господарюючих суб’єктів буде ефективною за умови, 
якщо суб’єкти внутрішньогосподарського контролю 
керуватимуться нормами відповідних загальнодержавних 
правових актів, які є базою для формування внутрішніх 
організаційно-управлінських актів сільськогосподарських 
підприємств. 

Наведені заходи сприятимуть розширенню прав 
господарської самостійності сільськогосподарських підприємств 
та створять належні передумови для ефективної діяльності, яка 
буде орієнтована на їх стабільний економічний розвиток.  
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО 
КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ ЯК 

ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Необхідною та вирішальною функцією сучасної, 
адаптованої до ринкових умов, системи управління є функція 
контролю. Її призначення – не тільки спостереження та 
отримання iнформацiї для сигналiзацiї у вiдповiднi органи, а й 
виявлення вiдхилення вiд нормативiв, положень, правил тощо, 
встановлення причин вiдхилень, пошук шляхiв усунення 
недолiкiв для пiдвищення ефективностi дiяльностi пiдприємств.  

Ефективність контролю зростає з наближенням органу 
управління до осередку, що здійснює контрольні функції, адже 
скорочення дистанції між контролем і рішенням забезпечує 
швидке отримання необхідної інформації органам, які приймають 
ці рішення. Такий вид контролю, що базується на 
децентралізованій структурі контрольних органів, прийнято 
називати внутрішньогосподарським. 

Актуальність проблеми вдосконалення внутрішнього 
контролю на сільськогосподарських підприємствах обумовлена 
тим, що в сучасних умовах значно ослаблено функції 
зовнішнього державного контролю за діяльністю 
сільськогосподарських підприємств, які обмежуються контролем 
за сплатою податків, використанням бюджетних коштів, що 
виділяються державою сільськогосподарським товаровиробникам 
тощо. Саме тому, на сьогоднішній день набуває важливості 
питання удосконалення внутрішнього контролю на 
сільськогосподарських підприємствах як важливого чинника 
впливу на прийняття ефективних управлінських рішень. 
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Необхідно пам’ятати, що діяльність сільськогосподарських 
підприємств підлягає впливу на тільки економічних, але й  цілого 
ряду додаткових специфічних ризиків, що має враховуватися при 
побудові системи контролю. 

Сьогодні проблема створення ефективно функціонуючого 
внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських 
підприємствах, незважаючи на її актуальність, далека від свого 
вирішення. 

Практика свідчить, що найбільше за все на 
сільськогосподарських підприємствах реалізується контроль за 
збереженням майна, коштів тощо. Власники залучають чимало 
власних ресурсів та послуги сторонніх організацій, щоб майно не 
було незаконно привласнене, залишене без нагляду тощо. Проте, 
такими діями не можна обмежувати контроль  на підприємстві, 
оскільки для отримання максимальної ефективності контролю 
необхідно комплексно реалізувати контрольні дії суб’єктів щодо 
відношення їх до відповідних об’єктів контролю. 

Основним недоліком в організації контролю затрат, на 
думку Л.В. Нападовської, є те, що кожен із функціональних 
відділів, на які покладено функції контролю, вирішують свої 
вузько функціональні завдання, які часто не відповідають 
стратегічним напрямкам діяльності підприємства. Крім того, 
вони в більшості не взаємопов’язані між собою, більше того, 
суперечать одне одному, чим наносять значні збитки всій системі 
контролю і зокрема організації контролю затрат [1, с. 124]. 

Тобто, проблемні питання виникають і щодо належної 
координації контрольних дій, своєчасності проведення 
контрольних заходів, недостатнього контролю одних об’єктів за 
рахунок надмірного контролю інших. 

Труднощі у здійсненні ефективного внутрішньо-
господарського контролю пов’язані з тим, що ні у виробничих 
підрозділах, ні в бухгалтерії сільськогосподарських підприємств, 
як правило, не здійснюється оперативне групування виявлених 
відхилень за причинами, винуватцями, відпові-дальними особами 
і підрозділами, в сфері впливу яких знаходяться ці витрати. 
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До суттєвих недоліків інформаційного забезпечення 
контролю за витратами на досліджених підприємствах 
призводить відсутність групування витрат на контрольовані та 
неконтрольовані зі сторони відповідальних осіб. 

Щоб одержати при завершенні виробництва бажаний 
результат – відповідний рівень собівартості продукції, необхідно 
контролювати  та здійснювати управління витратами в місцях їх 
виникнення протягом усього виробничого процесу.  

Ефективна робота системи внутрішнього контролю має 
базуватися на правильному розумінні сутності контролю, 
визначенні його завдань, функцій, суб’єктів, об’єктів та норм 
контролю, враховуючи технологічні особливості виробництва. 

Внутрішньогосподарський контроль як функція управління 
витратами допоміжних виробництв дозволить підвищити 
ефективність діяльності допоміжних підрозділів і, відповідно, 
покращити результати господарювання сільськогосподарських 
виробників. 
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СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОНЯТТЯ 

«ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ» 
 

Створення умов для забезпечення добровільного виконання 
платниками податків вимог податкового законодавства, повного 
та своєчасного надходження податків до бюджетів усіх рівнів є 
головним завданням Міністерства доходів і зборів України у 
податковій сфері. Значимість податкового контролю на даному 
етапі розвитку економіки України особливо зростає через суттєву 
залежність від податкової складової бюджетів усіх рівнів, низьку 
податкову культуру населення та суб’єктів підприємництва, 
значну тінізацію економіки. Тому, виходячи із поставлених 
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завдань, на сучасному етапі існує необхідність створення 
досконалої системи податкового контролю в Україні. 

Проблеми теорії і практики податкового контролю 
розглядалися у багатьох працях зарубіжних та вітчизняних 
учених. Зокрема, питання теорії досліджували А. Козирін, 
І. Кучеров, О. Ногіна, В. Родіонова, С. Шохін. Питанням 
податкового контролю присвячено також роботи С. Богачова, 
О. Жигаленко, Т. Кравцової, І. Литвинчук, Г. Нестерова, 
О. Ногіної, Л. Сибагатуліної, Ю. Соловйової, Д. Французова, 
А. Чередніченко, Л. Черномордова, Т. Шашкової та інших. 
Однак, проблематика податкового контролю розглядається 
неоднозначно [2-3].  

У працях науковців досліджено питання покращення 
ефективності податкового контролю, розроблено механізми його 
здійснення, але залишаються  нерозкритими питання щодо 
сутності та економічної природи поняття «податковий контроль». 

Становлення і розвиток податкового контролю в Україні 
характеризується різноманітністю наукових думок щодо 
визначення його поняття, змісту, форм, видів, методів, суб’єкта, 
об’єкта, предмета та напрямів проведення. Не мають 
однозначного трактування ці поняття і в чинних нормативно-
правових актах та проектах законодавчих актів у сфері контролю 
та оподаткування. 

Податковий контроль є самостійним напрямком 
державного фінансового контролю. Характерним для нього є 
мобілізація коштів до публічних грошових фондів. Забезпечення 
режиму суворого дотримання приписів норм податкового 
законодавства зобов'язаними суб'єктами податкових 
правовідносин є головною метою податкового контролю. Від 
ступеня ефективності контрольної діяльності органів, що 
здійснюють податковий контроль, безпосередньо залежить рівень 
доходів бюджетів та державних цільових фондів. Податковий 
контроль виступає гарантією задоволення публічних майнових 
інтересів та важливим чинником соціально-економічної 
стабільності держави, її фінансової безпеки [2]. Однак, щоб 
зрозуміти завдання та значення податкового контролю у системі 
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державного фінансового контролю, необхідно вивчити сутність 
та економічну природу поняття «податковий контроль». 

Одні дослідники вважають, що податковий контроль є 
неодмінною складовою державного фінансового контролю, інші 
– самостійним видом контролю. Крім того, одні автори 
ототожнюють податкову перевірку і податковий контроль, інші 
зазначають підпорядкований характер цих понять.  

Загалом податковий контроль розглядають в економічній 
літературі як функцію або елемент державного управління 
економікою і як особливу діяльність із дотримання податкового 
законодавства; складову державного регулювання 
трансформаційної економіки; основний елемент організації і 
дієвості податкової системи та головний інструмент державного 
фінансового контролю; складну управлінську систему; елемент 
управління оподаткуванням; функціональний елемент 
податкового процесу; якісно нове явище, яке знаходиться на 
перетині численних процесів (економічних, правових, 
державного регулювання фінансових і інформаційних потоків); 
особливу сферу діяльності, де відбувається взаємодія 
матеріальних і фінансових відносин у рамках єдиного товарно-
грошового комплексу держави [2]. 

На думку Г. Нестерова, особливості здійснення 
податкового контролю поза рамками державного фінансового 
контролю і виокремлення його в самостійний вид контролю, 
вимагає розробки спеціальних методик його проведення залежно 
від виду податку, об’єкта оподаткування, податкової бази та 
інших елементів. При цьому теоретичного обґрунтування 
потребує визначення сутності податкового контролю, форм і 
методів його здійснення, з’ясування впливу податкового 
контролю на ефективність суспільного виробництва, зміну 
податкової бази і економічну безпеку країни. Ним пропонується в 
теорії податкового контролю виокремити інститути, які з 
економіко-правових позицій найбільш повно розкривають його 
сутність і зміст. Причому він наголошує на характері відповідних 
відносин, зазначаючи, що в ході податкового контролю 
виникають відносини, які є складовою частиною податкових 
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економіко-правових відносин, котрі мають особливі ознаки [3]. 
Таким чином, за визначенням Г. Нестерова, податковий контроль 
є частиною податкової системи (підсистеми), що включає 
взаємопов’язані елементи, які забезпечують її стійке 
функціонування і вирішення поставлених завдань, інститути і 
механізми, нормативно-правову базу, економічні відносини, 
органи (суб’єкти), котрі здійснюють податковий контроль, форми 
і методи його організації [3]. 

Е. Поролло та В. Завгородній розглядають податковий 
контроль з двох боків: як функцію або елемент державного 
управління економікою і як особливу діяльність із виконання 
податкового законодавства України. Т. Бетина - як перевірку 
дотримання платниками податків податкового законодавства, що 
базується на оцінці достовірності  задекларованих платниками 
податків даних і відомостей [3]. Аналогічної думки дотримується 
і О. Макарова, додаючи при цьому, що одним із завдань 
податкового контролю є виявлення і усуванення причини 
податкових правопорушень. Однак, ці визначення у першому 
випадку мають досить загальний характер, не розкривають 
специфічність податкового контролю, а в другому - обмежують 
контроль лише перевіркою. 

В інтерпретації Д. Реви, податковий контроль є одним із 
видів фінансового контролю, що здійснюється у сфері 
державного управління оподаткуванням, який становить собою 
діяльність уповноважених державою суб’єктів із встановлення 
стану виконання вимог чинного податкового законодавства 
особами, на яких покладено обов’язок щодо обчислення, сплати, 
утримання та перерахування податків, зборів (обов’язкових 
платежів), виявлення відхилень у їх діяльності від встановлених 
вимог, їх припинення й усунення, а також по відновленню 
порушених прав держави та територіальних громад на своєчасне і 
повне одержання відповідних сум податкових платежів і 
недопущенню таких порушень у майбутньому [4].  

С. Богачов, визначаючи сутність податкового контролю, 
виходить з його сутності не лише як інструмента нагляду за тим, 
наскільки суб’єкти податкової діяльності виконують свої 
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зобов’язання перед державою, не як набору прийомів і способів, 
за допомогою яких компетентні органи забезпечують дотримання 
податкового законодавства, а як сукупності відносин, за яких і 
об’єкти і суб’єкти контролю несуть відповідальність за 
дотримання чинного законодавства, за виконання своїх 
зобов’язань. При цьому держава, як суб’єкт контролю, здійснює 
свою податкову діяльність, використовуючи певні (правові і 
неправові) методи [5].  

Д. Французов вважає, що державний податковий контроль 
– це інститут суспільного (державного) сектора, що забезпечує 
контроль за процесом формування і використання державних 
(включаючи муніципальні) фінансових коштів і матеріальних 
засобів, що здійснює аналіз ефективності використання 
державних ресурсів усіх видів, здатний законними шляхами 
захищати фінансові інтереси своєї держави та її громадян, 
стимулювати більш ефективне використання державних і 
муніципальних коштів [5].  

О. Жигаленко, з огляду на його мету, тлумачить 
податковий контроль як організацію контрольної діяльності з 
виконання податкових зобов’язань, запобігання та припинення 
податкових правопорушень і відшкодування втрат бюджету, 
понесених через недотримання цих вимог в рамках реалізації 
встановлених заходів відповідальності [2]. 

А. Чередніченко наголошує на системності поняття 
«податковий контроль», що проявляється у тісній взаємодії і 
нерозривній єдності контролюючого та підконтрольного 
суб’єктів, предмета контролю, об’єктів і контрольних дій для 
досягнення основної мети контролю – наповнення бюджетів усіх 
рівнів і державних цільових фондів. В її баченні податковий 
контроль є системою дій та заходів в управлінні фінансами 
країни, які спрямовані на забезпечення дотримання суб’єктами 
господарювання чинного податкового законодавства з метою 
наповнення фінансовими ресурсами бюджетів усіх рівнів і 
державних цільових фондів [5].  

На основі проведеного аналізу нами виділено спільні риси 
податкового контролю (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Спільні риси податкового контролю з урахуванням різних 

точок наукових поглядів 
Елемент 

податкового 
контролю 

Спільні риси податкового контролю 

Предмет 
контролю 

результати фінансово-господарської діяльності 
підконтрольного суб’єкта за відповідний період, які 
підлягають контролю (перевірці) у зв’язку зі справлянням 
податків та на які спрямовано контрольні дії 

Об’єкти 
контролю 

відповідні об’єкти оподаткування платників податків, 
визначені чинним законодавством (доходи, прибуток, обсяги 
реалізації, обороти з реалізації, митна вартість тощо), за 
результатами фінансово-господарської діяльності 
підконтрольного суб’єкта за період, що підлягає контролю 

Суб’єкти 
контролю 

платники податку, на результати фінансово-господарської 
діяльності яких зорієнтовані контрольні дії, спрямовані на 
встановлення відповідності вимогам чинного законодавства 
показників 

Контрольні дії 

діяльність уповноважених державою суб’єктів (контролюючих 
суб’єктів) із встановлення стану виконання вимог чинного 
податкового законодавства особами, на яких покладено 
обов’язок щодо обчислення, сплати, утримання та 
перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів), 
виявлення відхилень у їх діяльності від встановлених вимог, їх 
припинення й усунення; дії контролюючого суб’єкта, 
спрямовані на встановлення відповідності показників 
податкової звітності контрольованого платника податку 
вимогам чинного законодавства з оподаткування тими 
податками, які стали предметом перевірки за певний період 
господарської діяльності, здійснення інших дій, безпосередньо 
пов’язаних з виконанням платником своїх податкових 
зобов’язань 

 
Таким чином, більш повно сутність податкового контролю 

тлумачиться як діяльність податкових органів щодо 
спостереження за відповідністю процесу організації платниками 
податків обліку об’єктів оподаткування, методики обчислення й 
сплати податків і податкових платежів за чинними нормативно-
законодавчими актами сфери оподаткування, виявлення 
відхилень, допущених у ході виконання норм податкового 
законодавства, та визначення впливу наслідків порушень на 
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податкові зобов’язання [1]. Отже, з вище наведеного, доцільно 
зробити висновок про те, що податковий контроль є 
завершальною стадією управління оподатковуванням, і 
одночасно – виступає одним із елементів планування податкових 
доходів бюджету. 
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СТРАТЕГІЯ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
 

Предметом аудиторської перевірки є дотримання 
законності створення сільськогосподарського підприємств різних 
організаційних форм, їх установчих документів та юридичних 
засад на право функціонування підприємства відповідно до 
чинного законодавства. 

Метою проведення аудиту власного капіталу підприємства 
є встановлення достовірності первинних даних відносно 
формування та використання власного капіталу, повноти та 
своєчасності відображення інформації в зведених документах та 
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облікових регістрах, правильності ведення обліку власного 
капіталу у відповідності до установчих документів та облікової 
політики підприємства, достовірності відображення його стану у 
фінансовій звітності. 

Основним в організації аудиторської перевірки на 
підприємстві є складання чіткої методики перевірки, яка включає 
в себе: 

1) опис альтернативної облікової політики з питань, вибір 
яких наданий господарському суб’єкту за нормативними 
документами; 

2) перелік первинних документів по розділу обліку 
власного капіталу; 

3) перелік регістрів синтетичного та аналітичного обліку, 
застосованих форм звітності; 

4) класифікатор можливих порушень; 
5) довідник (запитальник) аудитора, який містить питання, 

що включені в план перевірки; 
6) методи збирання аудиторських доказів, що 

застосовуються при перевірці; 
7) опис контрольних процедур для виявлення можливих 

порушень. 
Виходячи з мети аудиту, можна виділити такі основні 

завдання аудиторської перевірки щодо операцій з власним 
капіталом підприємства: 

• перевірка достовірності відображення показників щодо 
власного капіталу в обліку та звітності, встановлення законності 
й правильності їх формування та цілеспрямованого 
використання; 

• встановлення обґрунтованості операцій з формування 
прибутків та збитків, їх використання та розподілу; 

• встановлення повноти формування зареєстрованого 
капіталу, відповідності фактичних внесків учасників умовам 
установчих документів, дотримання строків внесення часток до 
статутного капіталу; 

• перевірка стабільності величини власного капіталу, його 
відповідності розміру, визначеному установчими документами. 
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Будь-який господарюючий об’єкт має свою цільову 
функцію, яка реалізується та досягається за допомогою 
ефективного діючого управління. 

Аудит власного капіталу в умовах автоматизації включає 
проведення наступних процедур: 

−  вивчення кола завдань, які необхідно вирішити в 
процесі перевірки при формуванні даних фінансової звітності за 
2013 рік; 

−  складання плану виконання поставлених завдань, що 
передбачає встановлення обсягів облікової інформації, 
необхідних для роботи аудитора, їх перелік, кількість часу для 
проведення аудиторської перевірки; 

−  перевірка сформованих комп’ютерною програмою 
даних. 

Основними завданнями аудиту на підприємстві є перевірка 
системи внутрішнього контролю, яка повинна своєчасно 
попереджувати про виникнення недостовірної інформації та 
ефективно виявляти недостовірність інформації. у межах 
обмеженого часу з моменту, коли така інформація виникла.  

На основному етапі аудиторської перевірки власного 
капіталу необхідно скласти та проаналізувати наступні робочі 
документи аудитора (табл. 1, 2, 3, 4). 

Таблиця 1 
Запитальник аудитора (тести) 

Питання Варіант 
відповіді 

Інформація або 
документ, який 
варто запросити 

Призна- 
чувана 

аудиторська 
процедура 

Номер 
РДА 

Висно-
вок 

      
 

Таблиця 2 
Відомість контролю розрахунків із засновниками 
(учасниками) по внесках до статутного капіталу 

П. І. Б. 
засновників

Підлягає 
внесенню Фактично внесено 

Дата Сума, 
грн. Дата № і назва 

документу 
Сума, 
грн. 

Вид 
вкладу 
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Таблиця 3 
Відомість перевірки правильності оцінки внесків 
засновниками (учасниками) до статутного капіталу 

Порядко-
вий 
номер 

Підлягає 
внесенню 

Фактично внесено Справед-
лива 

вартість, 
грн. 

Відхилен-
ня (+,-), 
грн. 

№ і назва 
документу 

Сума, 
грн. 

Вид 
вкладу 

       
 

Таблиця 4 
Відомість порушення в розрахунках із засновниками 

(учасниками) по внесках до статутного капіталу 
П.І.Б. 
заснов-
ників 

Підлягає 
внесенню Фактично внесено 

Дата сума, 
грн. Дата № і назва 

документу 
Сума, 
грн. 

Відхилення 
днів грн. 

        
 
На сьогоднішній день в контексті аудиту власного капіталу 

розглядають широкий аспект юридичного аудиту, в якому 
виділяють наступні види: 

Правовий аудит корпоративної історії підприємства. 
Аналіз питань, пов'язаних зі створенням (приватизація, 
реорганізація, реєстрація) підприємства клієнта, аналіз змісту 
установчих документів і інших корпоративних актів, структури 
органів управління, їх компетенції та фактичної діяльності, 
питань емісії і розміщення акцій, придбання акцій і легітимності 
володіння ними, історії проведення загальних зборів і 
легітимності прийнятих рішень. Виявлення і аналіз конфліктів. 

Правовий аудит власності. Виявлення і аналіз конфліктів. 
Правовий аудит комерційної діяльності. Перевірка 

законності діяльності підприємства, необхідності отримання 
ліцензій і спеціальних дозволів. 

Юридичний аудит окремих сфер діяльності компанії. 
Юридичний аудит складних операцій. 
Кінцевим етапом аудиторської перевірки власного капіталу 

підприємства є аналіз операцій з власним та залученим 
капіталом. Під час їх вивчення слід звернути увагу на способи 
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розрахунку найважливіших показників формування та 
використання капіталу. При цьому аналізується: 

- вартість капіталу; 
- вартість власного капіталу, що залучається за рахунок 

внутрішніх джерел; 
- коефіцієнт автономії; 
- коефіцієнт маневреності власного капіталу; 
- кількість оборотів власного капіталу за досліджуваний 

період; 
- тривалість обороту власного капіталу; 
- коефіцієнт рентабельності власного капіталу, які дають 

можливість зробити висновок про ефективність використання 
власного капіталу та можливості поліпшення облікової роботи. 

В процесі аудиторської перевірки власного капіталу 
з’ясовуються загальні порушення, щодо визначеного об’єкта 
дослідження: 

- порушення, пов’язанні з веденням обліку по рахунках 
власного капіталу; 

- порушення, пов’язані з неправильним та несвоєчасним 
внесенням змін до установчих документів; 

- порушення, пов’язані з неправильним оформленням та 
відсутністю документів; 

- порушення, пов’язані з розрахунками по учасникам та 
відповідними оцінками вартості залученого капіталу; 

- порушення, пов’язані з укладанням колективного 
договору, оформленням змін чи доповнень до нього та його 
виконанням. 

Аудиторська перевірка проводиться відповідно до вимог 
Закону України «Про аудиторську діяльність», міжнародних 
стандартів аудиту. При проведенні аудиту операцій з власним 
капіталом розглядаються проблемні аспекти юридичного аудиту. 
Для підприємств будь-якої форми власності це завжди є 
актуальними проблемами при юридичному аналізі майна, що 
придбавається/продається, аналізі договору (системи договорів), 
аналізі системи розрахунків і порядку передачі майна з метою 
виявлення ризиків спричинення збитків клієнту та можливості 
виникнення конфлікту. 



 525

Список використаних джерел: 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

2. Про аудиторську діяльність: Закон України від 14.09.2006 р. № 140 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12. 

3. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової 
звітності від 28.03.2013 р. № 433 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_fin_otch_433.aspx 

 
УДК 657.633 

С.М. ЗУБЧИК, здобувач 
кафедри обліку і аудиту, 

Луцький національний технічний університет 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

 
В умовах підвищення ролі внутрішньогосподарського 

контролю та зростання потреби в його здійсненні для запобігання 
ризиків недостовірної інформації, втрати активів та 
неефективного їх використання ведеться пошук моделей 
побудови систем внутрішньогосподарського контролю, здатних 
забезпечити ефективне його здійснення на підприємстві та 
своєчасне прийняття оперативних управлінських рішень. 

Необхідність в ефективних системах 
внутрішньогосподарського контролю спонукає аудиторів, 
менеджерів, бухгалтерів, керівників, а також дослідників шукати 
нові підходи. Саме тому, при побудові ефективної системи 
внутрішньогосподарського контролю потрібно взяти до уваги 
концепції внутрішнього контролю, які викладені в наступних 
документах: 

• стандарт «Цілі контролю при використанні 
інформаційних технологій» (COBIT), розроблений Асоціацією 
аудиту та контролю інформаційних систем ISACA (The 
Information Systems Audit and Control Foundation's Control 
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Objectives for Information and Related Technology) – це системний 
підхід, який забезпечує власників бізнес-процесів інструментом 
для повного і ефективного виконання його обов'язків щодо 
контролю за безпекою інформаційних систем; 

• доповідь «Контроль та аудит систем» (SAC), 
підготовлений Дослідницьким фондом Інституту внутрішніх 
аудиторів (The Institute of Internal Auditors Research Foundation's 
Systems Auditability and Control) – пропонує підтримку 
внутрішнім аудиторам в питаннях контролю та аудиту 
інформаційних систем і технологій; 

• доповідь «Внутрішній контроль: інтегрований підхід» 
(COSO), підготовлений Комітетом спонсорських організацій 
Комісії Тредуея (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission's Internal Control – Integrated Framework) – 
дає рекомендації менеджменту з питань оцінки, опису та 
вдосконалення систем контролю; 

• вказівка про розгляд структури внутрішнього контролю 
при аудиті фінансової звітності (SAS 55), затверджене 
Американським Інститутом дипломованих бухгалтерів (The 
American Institute of Certified Public Accountants' Consideration of 
the Internal Control Structure in a Financial Statement Audit), із 
внесеними пізніше змінами (SAS 78) – дають вказівки зовнішнім 
аудиторам щодо впливу внутрішнього контролю на планування і 
проведення аудиту фінансової звітності організації. 

Так, Воронко Р.М. та Семенів М.І. вважають, що «моделі 
ризику і контролю, запропоновані COSО, стали основою для 
інших моделей ризику і контролю, які розробили в інших країнах 
організації, аналогічні COSO, і різні консультаційні фірми» [1, 
с. 78]. Проте, варто зазначити, що кожен з попередньо вказаних 
документів використовує ідеї попередніх. COBIT включає 
матеріали COSO і SAC. Визначення контролю за COBIT береться 
з COSO, а визначення цілей ІТ контролю – з SAC. SAC включає 
концепції внутрішнього контролю, розроблені в SAS 55, COSO 
використовує концепції внутрішнього контролю з обох 
документів SAS 55 і SAC, а SAS 78 вносить зміни до SAS 55, 
відображаючи внесок COSO в концепцію внутрішнього 
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контролю. Зокрема, SAS 78 враховує вимогу про узгодженість 
концепцій внутрішнього контролю, представлених у звіті COSO і 
SAS 55.  

Документ COBIT – це загальновизнаний набір цілей 
контролю, згрупованих в процеси і зони, і пов'язаних з бізнес-
вимогами до інформації. SAC пропонує детальне керівництво 
щодо впливу різних аспектів інформаційних технологій на 
систему засобів внутрішнього контролю. COSO представляє 
загальне визначення внутрішнього контролю і робить акцент на 
тому, що засоби внутрішнього контролю допомагають 
організаціям досягнути ефективних і результативних операцій, 
надійної фінансової звітності та відповідності із законами та 
правилами, які функціонують. В даному документі розглядаються 
вказівки щодо оцінки систем контролю, щодо надання зовнішньої 
звітності про внутрішній контроль, щодо проведення оцінок 
систем контролю. Документ SAS 55, змінений документом 
SAS 78, адаптує 5 компонентів внутрішнього контролю 
документа COSO, описує вплив внутрішнього контролю 
організації на планування і проведення аудиту фінансової 
звітності, звертається до взаємозв’язку між засобами 
внутрішнього контролю і ризиком контролю. 

Документи COBIT, SAC, COSO, SAS 55 і 78 містять багато 
загальних концепцій внутрішнього контролю. Так, пізніші версії 
даних документів побудовані на концепціях, розроблених в більш 
ранніх документах. Документи відрізняються цільовою групою, 
на яку зорієнтовані, мета та ступінь деталізації наданих вказівок. 
В основному COBIT спрямований на 3 окремі цільові групи: 
керівництво, користувачі та аудитори інформаційних систем; 
SAC розрахований на внутрішніх аудиторів; COSO – на 
менеджерів і раду директорів; а SAS 55 і 78 – на зовнішніх 
аудиторів. SAC і COSO – самодостатні документи. SAS 55 і 78 є 
частиною набору стандартів. Всі ці документи доповнюють і 
підтримують один одного. 

Саме тому при побудові ефективної системи 
внутрішньогосподарського контролю потрібно розглянути та 
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взяти до уваги концепції внутрішнього контролю, які викладені у 
вищезгаданих документах. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 

АУДИТОРСКИХ УСЛУГ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АУДИТА В РОССИИ 

 
Рынок аудиторских услуг в РФ занимает большую нишу в 

общем объеме оказываемых консультационно-финансовых услуг. 
Информация о деятельности аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов формируется на основе 
статистической отчетности по форме № 2-аудит, которая 
предоставляется в Минфин России не позднее срока, указанного 
в ежегодном письме. В частности, в письме Минфина РФ от 
29.12.2012 г. № 07-03-05/1560 отмечается, что отчет за 2012 г. 
необходимо сдать до 01.03.2013 г.  

Для формирования представления о современном 
состоянии аудита в России приведем несколько статистических 
показателей. На рис. 1 представлена структура представителей 
рынка аудиторских услуг в разрезе количества аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов. Показатели 
статистического характера заимствованы с официального сайта 
Минфина РФ. 
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Рис. 1. Количество аудиторских организаций и аудиторов в 

РФ, тыс. ед. 
 
Как видно из рис. 1, численность аудиторов в 2010 г. 

составила 4,3 тыс. ед. Все эксперты сходятся во мнении, что 
сокращение численности произошло непосредственно после 
введения саморегулирования, – в тот период, когда аудиторы 
заняли выжидательную позицию и не стремились вступить в 
СРОА. При этом почти половина из всего числа аудиторов (46 %) 
сконцентрирована в Центральном федеральном округе РФ. 

На рис. 2 представлена структура доходов аудиторских 
организаций в 2011 и 2012 гг. соответственно. В 2011 г. в 
г. Москва доходы от проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и доходы от прочих услуг 
(консультационных, оценочных, аутсорсинга) занимают 
примерно одинаковый удельный вес (45 %), однако в 2012 г. 
доходы от проведения аудита значительно выросли (на 6,3 %) и 
составили 51,2 % в общем удельном весе наряду с сокращением 
доли доходов от прочих услуг на 9,7 %. В г. Санкт-Петербург 
преобладают доходы от оказания прочих услуг (61,2 % от общего 
удельного веса в 2011 г.) и их доля незначительно изменилась в 
2012 г. – уменьшилась на 2 %. В регионах традиционно 
основными доходами аудиторских организаций являются доходы 
от проведения аудита, т.е. выражения мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
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Рис. 2. Структура доходов аудиторских организаций,% 
 
На 2011 г. пришлось 66 % случаев выражения 

безоговорочно положительных аудиторских заключений, в 
остальных случаях аудитор модифицировал мнение или 
отказался от него. В 2012 г. доля аудиторских заключений с 
выражением безоговорочно-положительного мнения  
увеличилась до 71 %, но на 0,5 % увеличилась доля аудиторских 
заключений с выражением сомнения в возможности клиента 
продолжать деятельность и с указанием на значительную 
неопределенность в деятельности клиента. 

В 2012 г. по сравнению с предыдущим периодом снизилась 
доля обязательного аудита в общем объеме проведенных аудитов 
с 82,7 % до 81,5 %, и, соответственно, выросла доля 
инициативного аудита на 0,8 %, что свидетельствует о 
добровольной заинтересованности российских компаний в 
подтверждении своей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

По итогам 2012 г. по данным авторитетного рейтингового 
агентства «Эксперт-РА» первые 3 места в списке крупнейших 
аудиторско-консалтинговых групп России занимают ведущие 
аудиторские фирмы PWC, КПМГ, Финэкспертиза. При этом PWC 
и KPMG являются компаниями из Большой мировой четверки-
лидеров в области аудита и занимают значительную долю рынка. 
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Таким образом, в настоящее время в области аудиторской 
деятельности РФ сложилась следующая ситуация и намечены 
перспективы развития. 

1. Российский аудиторский рынок характеризуется 
высокой степенью концентрации. 

Об этом свидетельствуют статистические данные: большая 
часть аудиторских организаций расположена в Центральном 
федеральном округе. Это объясняется тем, что в Москве 
сконцентрированы крупнейшие клиенты – потребители 
аудиторских услуг. При этом почти 40 % от всего объема 
оказанных услуг приходится на фирмы большой четверки. 
Малым аудиторским организациям не достается клиентская база, 
особенно в части общественно значимых организаций. 

Для решения задачи с расконцентрацией рынка 
аудиторских услуг предложены следующие пути: 

− осуществлять выбор аудиторской организации для 
аудита отчетности общественно значимых организаций на 
основании открытых конкурсов; 

− разрабатывать меры по поддержке малых аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов. 

В частности, для аудиторских организаций, работающих на 
УСНО, установить страховые взносы с пониженными тарифами 
страховых взносов, а также для потенциальных клиентов 
аудиторов ввести ответственность за уклонение от обязательного 
аудита. С этой целью направлен законопроект о внесении 
изменений в Федеральный закон «О страховых взносах в ПФР, 
ФСС, ФОМС» № 212-ФЗ в части включения аудиторской 
деятельности в перечень видов деятельности, для которых 
установлены пониженные тарифы страховых взносов в 
переходный период 2011-2027 гг. и законопроект о введении 
ст. 15.37 в КоАП РФ об установлении ответственности, за 
которую полагается штраф в размере 700 тыс. руб. 

2. Расконцентрация проявляется в местоположении 
организаций традиционных для России отраслей экономики. 
Например, организации аграрного сектора, подпадающие под 
аудит, в основном сконцентрированы в Южном федеральном 
округе. 
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3. Ежегодно осуществляются проверки состояния 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
входящих в СРОА, выявляются существенные недостатки, 
разрабатываются рекомендации. 

Существенные недостатки выявляются в: проведении 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; составлении 
аудиторского заключения; определении независимости и 
профессиональной этики. Например, в рекомендациях 
Департамента регулирования за 2011 г. указывали в качестве 
недостатка, на который нужно обратить внимание, отсутствие 
документального подтверждения проведения планирования 
проверки, недостаточность аудиторских процедур на этом этапе. 
В 2011 г. этот недостаток был устранен. 

4. В 2012 г. впервые в российской практике регулирования 
аудиторской деятельности одобрены Правила независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и Кодекс 
профессиональной этики аудиторов.  

Правила одобрены Советом по аудиторской деятельности 
20 сентября 2012 г. протокол № 6. Кодекс одобрен 22 марта 
2012 г., протокол № 4. Правила содержат важнейшие требования 
к обеспечению независимости аудиторских организаций и 
аудиторов, основные способы и механизмы осуществления этих 
требований, а также порядок разрешения конфликта интересов, 
возникающего в аудиторской практике. Правила разработаны на 
основе лучшей международной практики и раскрывают 
независимость поведения и независимость мышления. 

5. Основным направлением совершенствования системы 
стандартов аудиторской деятельности является непосредственное 
применение международных стандартов аудита, принимаемых 
Международной федерацией бухгалтеров. 

В связи с этим будут внесены соответствующие изменения 
в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», 
подготовлен проект порядка признания международных 
стандартов аудита для применения на территории Российской 
Федерации, начиная с 2013 г. до 1 января 2014 г., приостановлена 
разработка федеральных стандартов аудиторской деятельности, 
которые планировались на этот период 2012-2014 гг. 
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В заключении отметим, что на сегодняшний день перечень 
проблемных ситуаций в области аудита достаточно обширен и 
требует пристального внимания общественности, среди них: 
получение и применение аттестата аудитора; необходимость 
полного саморегулирования в аудите; организация перевода на 
русский язык международных стандартов, применяемых в 
аудите; недобросовестное завоевание клиентов путем демпинга 
цен, ротация аудиторских организаций. 
 
Список использованных источников: 
1. Основные показатели рынка аудиторских услуг в РФ в 2012 г. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www1.minfin.ru/ru/ 
accounting/audit/basics/programs/. 
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ЛАНЦЮГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АУДИТУ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Планування аудиту (як зовнішнього, так і внутрішнього) 

фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності є 
одним із найважливіших організаційних аспектів для якісного та 
професійного виконання такого аудиту. Відносно аудиторської 
діяльності, планування – обов’язковий етап аудиту, який являє 
собою визначення стратегії і тактики аудиту, об'єму аудиторської 
перевірки, складання загального плану аудиту, розробку 
аудиторської програми і конкретних аудиторських процедур [1]. 

Процес виконання завдання з аудиту фінансових 
результатів від сільськогосподарської діяльності вимагає 
відповідного високоякісного управління. На нашу думку, 
використання ланцюгового планування та управління процесом 
аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської 
діяльності є одним з найбільш раціональних способів вирішенням 
даної проблеми. 
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Ланцюгове планування та управління аудитом фінансових 
результатів від сільськогосподарської діяльності має основне 
завдання, яке аргументує доцільність його застосування. 
В основному, це завдання полягає в тому, щоб ще на 
початковому етапі попередити і визначити будь–які можливі 
перешкоди для виконання програми аудиту фінансових 
результатів від сільськогосподарської діяльності. Дане завдання 
вирішується за рахунок того, що система ланцюгового 
планування та управління поділяється на основні етапи 
(ланцюги) робіт, які складають загальний шлях проведення 
аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської 
діяльності. Такими ланцюгами є: 

– визначення цілей та обмежень щодо виконання 
програми аудиту; 

– встановлення термінів на виконання відповідних 
процедур аудиту; 

– формування ланцюгового графіку виконання програми 
аудиту; 

– розробка календарного ланцюгового графіку для 
визначення загального шляху виконання завдання з аудиту та 
резерву часу.  

На нашу думку, на визначення цілей та обмежень 
виконання програми аудиту фінансових результатів від 
сільськогосподарської діяльності впливають три основні 
фактори: 

1) якість виконання програми; 
2) тривалість реалізації аудиторських процедур; 
3) затрати на проведення аудиту. 
Важливим при цьому є врахування забезпеченості 

виконання аудиту матеріальними та інтелектуальними 
(трудовими) ресурсами. Виходячи з цього, ціллю виконання 
програми аудиту фінансових результатів від 
сільськогосподарської діяльності можна визначити проведення 
всіх запланованих аудиторських процедур за оптимальний 
проміжок часу із врахуванням наступних обмежувальних 
факторів: 
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– загальні затрати на здійснення аудиту повинні повністю 
окупатися результатами такого аудиту та прийнятими на їх 
основі управлінськими рішеннями; 

– виконання всіх запланованих аудиторських процедур 
відповідно до вимог законодавства та Міжнародних стандартів 
аудиту; 

– на реалізацію програми аудиту виділяється певна 
кількість аудиторського персоналу; 

– можливість невиконання певних запланованих 
аудиторських процедур в повному обсязі в зв'язку із 
об'єктивними та суб’єктивними причинами – вибірковою 
перевіркою, відсутністю облікової інформації щодо деяких 
господарських операцій та ін [2, с. 206]. 

Наступний етап (ланцюг) робіт є визначення необхідного 
часу для проведення аудиторських процедур відповідно до 
програми аудиту. Час на очікування завершення обробки 
інформації по деяким аудиторським процедурам вважається 
робочим часом, тому що початок виконання наступних процедур 
аудиту неможливий до узагальнення та обробки вказаної 
інформації. Розрахункова тривалість виконання аудиторських 
процедур при аудиті фінансових результатів від 
сільськогосподарської діяльності на наведена в табл. 1., за умови 
що склад аудиторської групи з виконання завдання 3 особи (1 
аудитор і 2 асистенти аудитора). 

Таблиця 1 
Аудиторські процедури і тривалість їх виконання при аудиті 
фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності 

Аудиторські процедури 
Тривалість 
виконання, 

дні 
1 2 

1) Розрахунок суттєвості, попередні аналітичні 
процедури, оцінка ризиків, безперервності діяльності та 
системи бухгалтерського обліку і внутрішньо-
господарського контролю фінансового результату від 
сільськогосподарської діяльності. Вибір методів і джерел 
отримання аудиторських доказів. (ПАТВК) 

1 
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Продовження табл. 1 
1 2 

2) Перерахунок справедливої вартості, перевірка первинних 
документів по первісному визнанні, вибіркова перевірка 
(інвентаризація) фактичної наявності біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції, перевірка правильності 
відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо 
первісного визнання. (ДПВ) 

3 

3) Вибіркова перевірка повноти виписки рахунків–фактур на 
реалізацію сільськогосподарської продукції та біологічних 
активів, суцільна перевірка первинних документів з реалізації 
вартістю більше рівня суттєвості та операцій з вирахування із 
доходу. Перевірка ціноутворення та правильності відображення 
доходів від реалізації, вибіркова перевірка доходів від реалізації 
по операціях з бартеру та способів розрахунків. (ДВР) 

3 

4) Вибіркова перевірка первинних документів щодо витрат на 
біологічні перетворення та результатів інвентаризації 
незавершеного виробництва. Аналітичне порівняння фактично 
понесених витрат з нормативними показниками, перевірка та 
вибірковий перерахунок собівартості по видам 
сільськогосподарської продукції та біологічних активів. 
Перевірка правомірності віднесення витрат до 
загальновиробничих та їхнього розподілу, перевірка витрат 
допоміжних виробництв. Перевірка правильності відображення 
в обліку витрат понесених на біологічні перетворення. 
(ВБАСП) 

4 

5) Перевірка правильності розрахунку та вибірковий повторний 
перерахунок справедливої вартості по видам біологічних 
активів на дату балансу та попередню звітну дату. Перевірка 
правильності відображення в обліку змін справедливої вартості. 
(ЗСВБА) 

1 

6) Перевірка фінансової звітності на арифметичну точність, 
взаємозв’язок та узгодження показників щодо 
сільськогосподарської діяльності. Перевірка відповідності 
залишків Головної книги (оборотно–сальдової відомості), 
перевірка залишків на початок звітного періоду залишкам на 
кінець звітного періоду попередньої фінансової звітності. Аналіз 
повноти та достовірності розкриття інформації. Формування 
аудиторського висновку щодо відображення фінансових 
результатів від сільськогосподарської діяльності в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. (ФЗСГД) 

3 
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На третьому етапі (ланцюгу) робіт, визначається 
послідовність проведення всіх запланованих робіт та формування 
ланцюгового графіку. Складання ланцюгового графіку виконання 
програми аудиту фінансових результатів від 
сільськогосподарської діяльності зумовлене необхідністю того, 
що певні аудиторські процедури та види робіт по аудиторській 
програмі повинні виконуватися в певній черговості, а деякі – 
можуть здійснюватися паралельно. При цьому відношення 
послідовності виконання переважно визначаються на основі 
взаємозв'язків між об'єктами аудиту. Наприклад, неможливо 
визначити достовірність фінансового результату від первісного 
визнання та від реалізації поки не буде перевірена правильність 
визначення витрат на біологічні перетворення та розрахунку 
собівартості біологічних активів та сільськогосподарської 
продукції. Але в певній кількості випадків відношення черговості 
може визначатися відповідно до принципу переваги з 
обов’язковим врахуванням ефективності та якості виконуваного 
аудиту. Ланцюговий графік виконання запланованих робіт при 
аудиті фінансових результатів від сільськогосподарської 
діяльності наведено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Ланцюговий графік виконання програми аудиту 

фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності 
 
На завершальному етапі (ланцюгу) робіт здійснюється 

формування календарного ланцюгового графіку для визначення 
загального шляху виконання завдання з аудиту та резерву часу 
(рис. 2). Даний графік формується на основі запланованої 
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тривалості виконання аудиторських процедур при аудиті 
фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності. 

Загальний шлях проведення аудиту – це неперервна 
послідовність виконання робіт та аудиторських процедур (на 
рис. 2 від ПАТВК до ФЗСГД). Розмір загального шляху визначає 
загальну тривалість виконання програми аудиту. Слід зазначити, 
що для того, щоб зменшити тривалість виконання робіт 
відповідно програми аудиту, необхідно зменшувати загальний 
шлях проведення аудиту. 

В даному випадку резерв часу являє собою різницю між 
запланованим терміном завершення аудиторських робіт та 
процедур по певному розділу аудиту (на рис. 2 – ВБАСП) і 
самому допустимо пізньому терміну їх виконання. Поява резерву 
часу можлива тільки в таких аудиторських роботах та  
процедурах, які не знаходяться в межах загального шляху аудиту 
і які виконуються паралельно іншим. 
 

 
Рис. 2. Календарний ланцюговий графік проведення аудиту 
фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності 

 
За допомогою запропонованого вище календарного 

ланцюгового графіка проведення аудиту можна отримати наочне 
зображення черговості аудиторських робіт та процедур по 
виконанні програми аудиту. Крім цього, даний графік відображає 
початок і закінчення процесу аудиту та наглядно висвітлює 
наслідки, які можуть виникнути внаслідок будь–якої затримки 
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виконання аудиторських процедур та робіт, а також їхній вплив 
на тривалість реалізації програми аудиту. 

Отже, при виконанні аудиту фінансових результатів від 
сільськогосподарської діяльності доцільно застосовувати 
ланцюгове планування. Використання даного планування 
дозволяє на початковому етапі попередити і визначити будь–які 
можливі перешкоди для виконання програми аудиту та значно 
підвищує загальну якість аудиту фінансових результатів від 
сільськогосподарської діяльності. 
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ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ В ТВАРИННИЦТВІ: 
ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Важливою ланкою процесу відтворення в галузі 

тваринництва є народження й оприбуткування приплоду. 
Новонароджена худоба є запорукою продовження життєздатності 
ключового напрямку сільськогосподарської діяльності особливо в 
сучасних умовах. Збільшити виробництво продукції 
тваринництва є важливим завданням працівників сільського 
господарства. Для виконання цього необхідно забезпечити 
постійний приріст кількості тварин, покращення породності та 
підвищення їх продуктивності.  

Цього можливо досягти шляхом налагодження й 
раціональної організації оперативного контролю за процесами 
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народження й оприбуткування худоби. Однак дослідження 
практики діяльності сільськогосподарських підприємств показало 
наявність проблемних моментів в організації інформаційного 
забезпечення оперативного контролю за процесами відтворення в 
галузі тваринництва. Тому вважаємо за доцільне їх розкрити та 
окреслити орієнтовні напрямки вирішення. 

Основним недоліком інформаційного забезпечення 
оперативного контролю оприбуткування приплоду є відсутність 
жодного контрольного документа, що дав би можливість 
контролеру чи управлінцю порівняти фактичні показники 
народжуваності тварин за добу (зміну) із обліковими. 
Встановлено, що контроль операцій з оприбуткування приплоду 
проводять на основі первинного облікового документа – Акта на 
оприбуткування приплоду тварин (форма № 95), який складають 
у день одержання приплоду у двох примірниках і підписують, 
окрім робітників ферми, зоотехнік та ветеринарний лікар. Один 
примірник передається наступного дня до бухгалтерії, а інших є 
підставою для складання Звіту про рух тварин і птиці на фермі. 

При дослідженні практики організації документообігу було 
встановлено: по-перше, недоотримання правил негайного 
складання вищеназваного документа і його передачу до 
бухгалтерії; по-друге, Акт на оприбуткування приплоду тварин є 
обліковим документом, тому не є обов’язковим його 
надходження до відділу внутрішнього контрою чи керівника 
підприємства для перевірки правильності і повноти його 
показників. Таким чином, в окремих випадках контролери зовсім 
непроінформовані, а інколи і дезінформовані про фактичну 
кількість новонародженої худоби. Показники Акта на 
оприбуткування приплоду тварин часто викривлені через низку 
суб’єктих і об’єктивних причин. 

Для забезпечення керівників та управлінців необхідною 
інформацією про фактичну кількість новонародженої та 
оприбуткованої худоби, для створення належної інформаційної 
основи оперативного контролю та з метою дотримання правил 
документообігу і вимог до документального оформлення 
операцій в бухгалтерському обліку пропонуємо такі заходи: 
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1) посилити використання первинної бухгалтерської 
документації, зокрема Акта на оприбуткування приплоду тварин 
з метою оперативного контролю. Для цього варто закріпити 
відповідальність робітників ферм за порушення вимог щодо 
своєчасності та повноти складання і передання документа до 
бухгалтерії. Факт надходження Акта до бухгалтерської служби 
має супроводжуватися усним повідомлення про це працівників 
відділу внутрішнього контролю; 

2) забезпечити керівників сільськогосподарських 
підприємств та контролерів інформацією про фактичну кількість 
новонародженої і оприбуткованої худоби за добу (виробничу 
зміну) шляхом їх оперативного повідомлення про складену 
ситуацію. Для задоволення інформаційних потреб керівництва та 
з метою проведення результативного оперативного контролю 
пропонуємо форму внутрішньої звітності – Оперативне 
повідомлення про фактичну кількість новонародженої, загиблої і 
оприбуткованої худоби за добу.  

Зміст Оперативного повідомлення ґрунтується на 
фактичних показниках кількості новонародженої та мертвої 
худоби за минулу добу з фіксуванням причин загибелі. У 
розробленому документі зазначається номер Акта на 
оприбуткування приплоду тварин, що був складених 
працівниками ферми за той же період (доба), що й відповідне 
Оперативне повідомлення. Фіксування номера Акта дозволяє 
швидко порівняти фактичні дані з обліковими, виявити 
відхилення та винних осіб у викривленні показників облікової 
документації і недотримання вимог щодо своєчасності її 
складання. Запропонована Форма Оперативного повідомлення 
про фактичну кількість новонародженої, загиблої і 
оприбуткованої худоби є інформаційним джерелом проведення 
якісного оперативного контролю в галузі тваринництва.  

Окрім необхідності посиленого оперативного контролю за 
фактичною наявністю худоби, в тваринництві є й інші напрямки 
роботи, що потребують своєчасних спостережень, оглядів та 
аналітичних розрахунків і порівнянь. Специфічною особливістю 
ведення тваринництва в регіоні є наявність великої кількості 
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тварин не тільки за видами, але і за віково – статевими групами, 
що в свою чергу суттєво відрізняються перебігом циклів 
відтворення (ростом, розвитком, паруванням, приведенням 
приплоду). Такі процеси для вітчизняного сільського 
господарства важливі з точки зору можливості підвищити 
ефективність господарювання шляхом раціонального 
використання внутрішнього потенціалу. Зокрема дотримання 
біологічних та анатомічних законів, своєчасна вакцинація, 
раціональна відгодівля та правильне утримання тварин, 
використання широкого спектру варіантів запліднення й 
розмноження худоби сприяє швидкому збільшенні основного 
стада, а значить і майна підприємства. Тому останнім часом 
виникла потреба в оперативному контролі саме за процесами 
росту і розвитку основного стада продуктивної худоби на 
сільськогосподарських підприємствах. 

Дослідження інформаційного забезпечення оперативного 
контролю за ростом і розвитком тварин в сільськогосподарських 
підприємства показало абсолютну відсутність формалізованих 
документально зафіксованих відомостей про вищеназвані 
процеси. Тому з огляду на існуючу потребу та недостатність 
інформаційних джерел для проведення ефективного 
оперативного контролю пропонуємо складати Оперативно – 
аналітичну відомість контролю росту і розвитку основного стада 
продуктивної худоби. 

Запропонований документ містить дані, що різносторонньо 
характеризують біологічний та фізичний етап розвитку тварини 
за допомогою кількість та якісних показників, а також короткого 
текстового обґрунтування. Запропонований звіт дозволяє 
посилити контроль за правильністю ведення племінної справи та 
забезпечує високу інформаційну обізнаність керівників про 
показники росту і розвитку основного стада продуктивної 
худоби. Документ сприяє оперативному реагуванню на 
відхилення від запланованих обсягів оприбуткування 
новонародженої худоби, а також дозволяє своєчасно виявити, 
попередити і зупинити можливі причини (захворювання тварин, 
епідемії) недоотримання бажаних показників. Окрім того, 
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використання Оперативно – аналітичної відомості контролю 
росту і розвитку основного стада продуктивної худоби сприяє 
посиленню закріплення відповідальності за конкретними 
робітками, чиї обов’язки безпосередньо пов’язані з дотриманням 
правил утримання, годівлі, вакцинації, запліднення, розтелу 
(опоросу), щеплення тварин і дозволяє своєчасно виявити 
винуватців негативних явищ у виробничій діяльності. 

Таким чином, інформація відіграє ключову роль в 
ефективному проведенні оперативного контролю в 
сільськогосподарських підприємствах. Запропоновані внутрішні 
оперативні звіти про фактичних стан процесів народження, 
оприбуткування, росту і розвитку тварин є основою 
інформаційного забезпечення оперативного контролю в 
тваринництві. Однак, наявність декількох видів виробництв в 
сучасних сільськогосподарських підприємствах потребує 
вдосконалення та перегляду відповідного інформаційного 
забезпечення оперативного контролю. 
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МІСІЯ ТА НАПРЯМИ АУДИТОРСЬКОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
Для підприємств агробізнесу земля є базовим активом 

незалежно від того, чи належить він безпосередньо 
сільськогосподарському товаровиробнику, чи використовується 
ним на правах користування (оренди). «Земельний банк» є 
найвагомішим фактором, який додає аграрним формуванням 
більшої привабливості, збільшує в рази їх ринкову капіталізацію, 
і саме він спричинює інтерес інвесторів до аграрних підприємств. 

Земельні відносини щодо земель сільськогосподарського 
призначення, є складними на сьогоднішній день. Складність ця 
зумовлена недостатнім рівнем розвитку відповідних інститутів, 
як формальних, що передбачають необхідну нормативно-правову 
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базу, так і неформальних, які проявляються у неготовності 
українського селянства та бізнесу до цивілізованого ринку землі 
сільськогосподарського призначення. 

Вже багато років діє мораторій на відчуження та зміну 
цільового призначення земель сільськогосподарського 
призначення. Його наслідком стали «тіньовий» ринок земель, 
підвищення рівня корупції, соціальна несправедливість щодо 
розподілу земельної ренти, домінування у відносинах 
сільськогосподарського землекористування агрохолдингів, 
соціально-демографічна деградація села, розповсюдження 
незаконних схем та операцій по використанню земельних 
ділянок, ігнорування прав та послаблення захисту власників 
земельних ділянок, посилення податкового тиску на суб’єктів 
господарювання через пробіли в регуляторних механізмах 
реєстрації прав власності на земельні ділянки та права 
користування ними. 

В таких умовах зростає роль аудиту в забезпеченні 
розвитку цивілізованих земельних відносин в аграрному бізнесі, а 
також у включенні земельного капіталу до економічного обороту, 
капіталізації аграрної галузі в цілому. 

Аудит – це не просто контрольна процедура. З окремої 
професійної діяльності він переріс у повноцінний інститут, що 
характеризується своїми формальними та неформальними 
складовими. Аудит є суспільним інститутом, в якому 
згладжується конфлікт інтересів сторін, які прямо чи 
опосередковано беруть участь в економічних взаємовідносинах. 
Останнє повною мірою притаманне і земельним відносинам, в 
яких беруть участь різні сторони, а саме: власники земельних 
ділянок – фізичні особи громадяни України, громади та держава – 
з однієї сторони, землекористувачі – сільськогосподарські 
товаровиробники як фізичні особи, так і юридичні особи – з іншої 
сторони. 

Аудит включає в себе: на процедурному рівні – перевірку 
різних об’єктів, що мають характеристики, які затребувані для 
оцінки достовірності й відповідності; на результативному – 
зменшення інформаційних ризиків сторін, сприяння розбудові 
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відносин між різними суб’єктами на засадах довіри та абсолютної 
чесності, одержання ефекту: економічного й соціального – для 
замовників і сторін, що перевіряються. 

З огляду на таку «інституціональну» сутність аудиту, 
вважаємо, що місією аудиту в розвитку земельних відносин є 
забезпечення довіри між суб’єктами земельних відносин в 
процесі залучення земельних ресурсів (земель 
сільськогосподарського призначення) до економічного обороту. 

Аудиторське забезпечення реалізації земельних відносин в 
сільськогосподарській діяльності здійснюється за двома 
напрямами: 

1) Аудит та супутні аудиторські послуги щодо земельних 
ділянок та прав користування ними на предмет законності 
використання земельних ділянок, достовірності та повноти 
відображення інформації про земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення та права користування ними 
в фінансовій звітності, а також зобов’язань пов’язаних із таким 
використанням; 

2) Інші аудиторські послуги щодо правового, 
бухгалтерського, податкового та іншого консалтингового 
супроводження операцій (трансакцій) по використанню земель 
сільськогосподарського призначення та відображенню земельних 
ділянок та прав користування ними у бухгалтерській звітності 
сільськогосподарських підприємств. 

Перший напрям аудиторської діяльності по реалізації 
земельних відносин в аграрному бізнесі пов’язаний передусім із 
залученням аудиторських компаній чи аудиторів до перевірки 
фінансової звітності в цілому, або ж окремих її компонентів, що 
пов’язані із використанням земельного капіталу. 

У визначених законодавством випадках аудит є 
обов’язковим для деяких суб’єктів господарювання. Це 
стосується, передусім, публічних акціонерних товариств. Крім 
цього, аудит проводиться в обов’язковому порядку при 
приватизації підприємств (за виключенням об’єктів малої 
приватизації), а також в разі передачі в оренду цілісних майнових 
комплексів. 
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В більшості ж випадків наведені вище аудиторські послуги 
суб’єктам господарювання в аграрному секторі надаються на 
ініціативній основі. 

При проведенні ініціативного аудиту аудитора може 
залучити, як суб’єкт господарювання, якого перевіряють, так і 
зацікавлена сторона – інвестор, власник, кредитор, орендодавець 
та ін. Очевидно, що інтереси даних сторін є діаметрально 
протилежними. Саме тому і є надзвичайно важливою роль 
аудиту, як суспільного інституту, що має на меті згладжування 
конфлікту інтересів сторін, які беруть участь в економічних 
відносинах. Щоб зберегти цю роль, аудиторам та аудиторським 
фірмам необхідно дотримуватися етичних принципів. Основним 
принципом в даному випадку є принцип незалежності. Його 
дотримання загалом є необхідною умовою проведення аудиту. 
Однак, незважаючи на те, що формальні інститути досить 
розвинуті в плані забезпечення реалізації принципу незалежності 
(Кодекс етики, Закон України «Про аудиторську діяльність», 
Положення «Про забезпечення незалежності аудитора), на 
практиці, на жаль, поки що більше спрацьовує принцип «хто 
платить, той замовляє музику». Це свідчить про відставання 
розвитку неформальних складових інституту аудиту в Україні. Ці 
проблеми потрібно вирішувати на основі положень 
інституціональної економічної теорії, щоб забезпечити реальну 
незалежність аудитора. 

При проведенні аудиту чи наданні інших аудиторських 
послуг пов’язаних із реалізацією земельних відносин необхідно 
мати на увазі те, що у відношенні до різних категорій земельних 
ділянок та прав користування ними (постійне чи тимчасове 
користування) існують різні підходи по відображенню їх в обліку 
та звітності: 

• земельні ділянки, які є власністю підприємства 
відображають у складі основних засобів; 

• земельні ділянки, що використовуються на основі 
договорів довгострокової оренди (на строк більше 1 року), чи за 
договорами емфітевзису, суперфіцію відображаються у складі 
нематеріальних активів; 
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• земельні ділянки, які отримані в короткострокову 
оренду (на строк до 1 року) мають відображатися орендарем на 
позабалансовому рахунку. 

Різні підходи до відображення земельних ділянок та прав 
користування ними в обліку і звітності впливають на планування, 
програму й процедури аудиту, які необхідні для забезпечення  
обґрунтованої впевненості, що інформація щодо таких об’єктів 
відображена у фінансовій звітності повно та достовірно. 
Фактично при аудиті земельних відносин застосовуватимуться 
підходи, які використовуються при аудиті основних засобів, 
нематеріальних активів та розрахунків за операціями з оренди. 

Другий напрям аудиторського забезпечення реалізації 
земельних відносин пов’язаний з консалтинговим 
супроводженням суб’єктів господарювання щодо законності 
здійснення операцій, пов’язаних із використанням землі, 
правильного їх відображення у бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності, використання можливостей капіталізації 
підприємства за рахунок земельного капіталу. До цього напряму 
відноситься також аудиторське супроводження стосовно 
правильності нарахування податкових зобов’язань та 
застосування спеціальних режимів оподаткування, пов’язаних із 
використанням земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення. 

Отже, місією аудиту в розвитку земельних відносин в 
аграрному секторі є встановлення та забезпечення довіри між 
суб’єктами земельних відносин в процесі залучення земельних 
ресурсів, а саме земель сільськогосподарського призначення, до 
економічного обороту. Основними напрямами аудиторського 
супроводження процесу залучення земельних ресурсів є аудит та 
супутні аудиторські послуги щодо перевірки використання 
земельного капіталу та інші аудиторські послуги, які пов'язані із 
земельними відносинами. При цьому модель аудиту земельних 
відносин складається із аудиту земельних ділянок в складі 
основних засобів, аудиту прав користування земельними 
ділянками в складі нематеріальних активів і аудиту розрахунків 
пов’язаних із використанням земельних ділянок. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АУДИТОРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Використання науково обґрунтованої організації та 
методики здійснення аудиту є об’єктивним процесом, оскільки 
сприяє достовірності відображення інформації про розрахунки за 
податками та визначенню фінансового результату діяльності 
сільськогосподарського підприємства.  

Принцип спеціалізації повинен бути обов’язковою умовою 
при виборі аудитора, який здійснюватиме перевірку, оскільки 
методика проведення аудиту розрахунків за податками аграрних 
формувань має свої специфічні особливості оподаткування 
сільськогосподарських підприємств. 

Якщо визначати мету аудиту розрахунків за податками в 
цілому, то це є висловлення думки аудитора в письмовій формі 
про те, чи відповідають розрахунки за всіма податками в усіх 
суттєвих аспектах чинному законодавству, яке регламентує 
порядок оподаткування та обліку розрахунків за зобов’язаннями 
за ними до бюджетів різних рівнів.  

Завдання, які потрібно поставити перед початком 
аудиторської перевірки обліку розрахунків за податками на 
підприємствах АПК представлено на рис. 1. 

Виходячи із визначення мети, завдання аудиту розрахунків 
за податками можуть бути дещо розширені, зокрема 
встановлення переліку податків, які згідно з законодавством 
повинно сплачувати підприємство; оцінка діючої внутрішньої 
регламентної документації щодо організації системи 
оподаткування на підприємстві відповідно до бухгалтерського 
законодавства та цілей ПКУ; перевірка й оцінка системи 
внутрішнього контролю за дотриманням норм бухгалтерського та 
податкового законодавства щодо методики обчислення розміру 
зобов’язань за податками; правильність обчислення бази 
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оподаткування стосовно кожного податку; правильність 
застосування ставок податків, податкових пільг та відповідність 
їх законного використання; правильність облікового 
відображення сум податкового зобов’язання і податкового 
кредиту; перевірка й оцінка організації та стану синтетичного та 
аналітичного обліку розрахунків за податками; перевірка повноти 
й правильності відображення інформації по розрахунках за 
податками у фінансовій та податковій звітності. 
 

 

Рис. 1. Основні та додаткові завдання аудиторської перевірки 
розрахунків за податками на сільськогосподарських 

підприємствах 
 
Організація аудиторського процесу полягає у тому, що 

процедури, які необхідно виконати в процесі перевірки повинні 

Основні завдання аудиторської перевірки розрахунків за податками 
на сільськогосподарських підприємствах 

Визначення переліку податків, які повинно сплачувати сільськогосподарське 
підприємство відповідно до чинного законодавства 

Перевірка правильності обліку розрахунків за податками на рахунках 
бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності 
сільськогосподарських підприємств 

Перевірка дотримання податкового законодавства щодо обліку та своєчасності 
сплати до бюджету на сільськогосподарських підприємствах 

Додаткові завдання аудиторської перевірки розрахунків за податками 
на сільськогосподарських підприємствах 

Консультування сільськогосподарських товаровиробників з питань оподаткування 
задля здійснення своєчасних і правильних розрахунків з бюджетом або уникнення 
переплат та попередження щодо застосування фінансових санкцій до платників 
фіскальними органами влади 

Надання консультацій щодо виправлення порушень, яких припустилися аграрні 
підприємства при нарахуванні та сплаті податків до бюджету 

Надання допомоги в організації оптимального оподаткування на 
сільськогосподарських підприємствах 
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здійснюватися системно у певній послідовності. Відповідно до 
МСА 500 «Аудиторські докази» виділяють такі типи 
аудиторських процедур: перевірка, перевірка матеріальних 
активів, спостереження, запит, підтвердження, перерахування, 
повторне виконання, аналітичні процедури. Виходячи з їх 
сутності, процесу аудиту розрахунків за податками на 
сільськогосподарських підприємствах притаманні такі типи 
аудиторських процедур. Такий тип аудиторської процедури, як 
«перевірка» складається з вивчення записів або документів, як 
внутрішніх, так і зовнішніх, що зберігаються на папері, 
електронних та інших носіях інформації. До наступного типу 
потрібно віднести «перерахування», який полягає в перевірці 
арифметичної точності документів чи записів. Так, для перевірки 
розрахунків з бюджетом за податками застосовують методи 
зіставлення даних обліку з первинними документами, 
перерахунки (аудитор перераховує суми, які були нараховані і 
порівнює з нормами чинного законодавства). За допомогою 
методів арифметичного контролю аудитор може встановити 
помилки, які були допущенні в підрахунках у первинних 
документах або у реєстрах синтетичного та аналітичного обліку.  

За допомогою аналітичних процедури досліджується 
зв’язок між показниками бухгалтерського обліку розрахунків за 
податками та обліку розрахунків за податками згідно з 
податковим законодавством. Зокрема, на сільськогосподарських 
підприємствах до них необхідно віднести: аналіз співвідношення 
податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ; аналіз 
співвідношення доходів встановлених згідно з ПКУ і 
бухгалтерських доходів, аналогічно витрат визнаних відповідно 
до податкового законодавства із витратами визнаними у 
бухгалтерському обліку; порівняння фактичного розміру 
нарахованих зобов’язань за податками до бюджету з останніми 
звітними даними щодо сплати податків.  

При аудиті розрахунків за податками на 
сільськогосподарських підприємствах має бути проведено 
одночасно тестування засобів контролю (перевірка на 
відповідність) та перевірки по суті (аналітичні процедури та 
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детальні тести оборотів і сальдо рахунків), зважаючи на різні цілі, 
критерії оцінки й отримані результати. Проте зазначені 
аудиторські докази, на основі яких формується думка аудитора 
доповнюються подальшими аудиторськими процедурами. В разі 
застосування процедури оцінки ризиків виявлено, що: оцінка 
аудиторського ризику включає очікування операційної 
ефективності процедур контролю, в такому випадку аудитор 
повинен протестувати ці процедури контролю для підтвердження 
оцінки ризику; оцінка аудиторського ризику є питанням 
судження і не може бути достатньо точною для того, аби 
ідентифікувати всі ризики суттєвого викривлення, в такому разі 
застосовуються додатково процедури по суті. 

Якщо при застосовуванні процедури по суті під час 
перевірки не отримано достатні та відповідні аудиторські докази, 
аудитор повинен виконати тести процедур контролю для 
отримання аудиторських доказів щодо їхньої операційної 
ефективності. Таким чином, загальні аудиторські процедури, з 
одного боку, визначаються кількістю методичних прийомів, а з 
іншого - поєднання загальних процедур у різних комбінаціях 
дозволяє отримати велику кількість конкретних процедур для 
перевірки різних об’єктів аудиту. 

Під час проведення аудиту застосовуються загальнонаукові 
методи дослідження: аналізу та синтезу, індукції та дедукції, 
аналогії, моделювання, абстрагування, конкретизації.  

До спеціальних прийомів аудиторської перевірки 
відносяться: документальні, аналітичні, спостереження, запит, 
метод інвентаризації активів, метод огляду фізичного стану 
об’єкта аудиту, метод достовірних тверджень, повторне 
виконання перевірки.  

В українському законодавстві відсутній нормативний акт, 
який встановлює методику здійснення аудиту розрахунків за 
податками, зокрема на сільськогосподарських підприємствах. Саме 
тому постає необхідність у розробці методики аудиту 
розрахунків за податками на сільськогосподарських 
підприємствах, яка може бути використана при проведенні 
внутрішнього аудиту працівниками служби внутрішнього аудиту, 
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як складова частина внутрішньофірмового стандарту 
«Внутрішній аудит розрахунків за податками» та при повному 
або частковому зовнішньому аудиті висловлення професійної 
думки про достовірність фінансової звітності сільсько-
господарського підприємства аудитором, який має галузеву 
спеціалізацію та включений до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, які мають право здійснювати перевірку в 
агроформуваннях. Для зовнішнього та внутрішнього аудиту 
необхідно розробити уніфіковані форми робочих документів, для 
того аби зовнішній аудитор міг використовувати результати 
(інформацію) внутрішнього аудиту. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ В АПК 
 

Агропромисловий комплекс є однією з найважливіших 
галузей народного господарства, від якої залежить ефективність 
функціонування всієї системи господарювання України. Розвиток 
АПК неминуче викликає економічний ріст держави і виникнення 
необхідних умов для розв’язання багатьох соціальних проблем.  

За умов жорстокої конкуренції підприємницьких структур, 
їх виживання та успішне функціонування великою мірою 
залежать від здатності економічних служб швидко реагувати на 
зміни та приймати ефективні управлінські рішення, орієнтовані 
на зниження витрат і зростання доходів. Особливості та 
специфіка сільськогосподарської діяльності потребують 
постійного спостереження, оглядів і перевірок фактичного стану 
господарських ресурсів, операцій і процедур. Сукупність таких 
потреб та вимог сьогодні може бути задоволена системою 
внутрішньогосподарського контролю, який дозволяє вчасно 
виявляти недоліки в діяльності підприємств та їх структурних 
підрозділів, знаходити не використані резерви підвищення 
ефективності господарювання. 

Система внутрішнього контролю на підприємстві 
створюється для задоволення потреб внутрішніх користувачів 
економічної інформації, зокрема керівництва і власників, для 
забезпечення їх достовірною інформацією про ефективність 
діяльності та управління. 

На нашу думку, основним завданням внутрішнього 
контролю на сільськогосподарському підприємстві є захист 
майнових законних інтересів його власників, а також зниження 
фінансових втрат і собівартості продукції. У сільському 
господарстві особливого значення набуває оперативний контроль 
за виробничими процесами та господарськими операціями до 
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моменту відображення їх у бухгалтерському обліку. Валуєв Б.І.: 
«…оперативний контроль є функцією оперативного управління, 
яка забезпечує порівняння дійсних і еталонних характеристик з 
метою цілеспрямованого регулювання відхилень». 

Вважаємо, що в сучасних умовах система внутрішнього 
контролю є одним із ключових інструментів підвищення 
ефективності бізнесу, виходячи з цього внутрішні контролери не 
цензори, які контролюють діяльність осіб, що приймають 
рішення, а творці, які виявляють неефективність і визначають 
шляхи усунення проблем і ризиків, з якими зустрічається 
підприємство. 

Внутрішній контроль – не разова подія, а постійний процес 
застосування контрольних процедур, які складаються з: 

- оцінювання ефективності та економічної доцільності 
операцій та господарських процесів; 

- виявлення та оцінювання ризиків діяльності 
підприємства; 

- перевірка достовірності обліку і фінансової звітності; 
- забезпечення збереження активів; 
- перевірка відповідності чинному законодавству.  
При розробленні системи внутрішнього контролю на 

підприємстві ініціатором повинен бути власник бізнесу. 
Суб’єктами внутрішнього контролю на підприємстві є: 
1) власники підприємства, спостережлива рада, правління 

(здійснюють загальний контроль безпосередньо або за 
допомогою незалежних експертів); 

2) ревізійні комісії, працівники служби внутрішнього 
аудиту, інвентаризаційна комісія (виконують контрольні функції 
згідно з внутрішніми нормативними документами чи 
функціональними обов’язками); 

3) працівники функціональних служб і відділів (виконують 
контрольні функції для реалізації своїх посадових обов’язків); 

4) робітники (виконують контрольні функції безпосередньо 
в процесі господарської діяльності). 

Реформування сільськогосподарських підприємств сприяло 
виникненню в системі внутрішнього контролю нових об’єктів 
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контролю. Ними є земельні відносини, земельні та майнові паї, 
розрахунки за оренду земельних та майнових паїв, використання 
бюджетних коштів, отримання компенсацій за кредит. 

Перебудова господарського механізму в країні потребує 
вдосконалення внутрігосподарського контролю. Насамперед це 
стосується нормативно-правового забезпечення 
внутрішньогосподарського контролю. Якщо в товариствах з 
обмеженою відповідальністю, акціонерних товариствах та 
сільськогосподарських виробничих кооперативах законодавством 
передбачено створення ревізійних комісії, які здійснюють 
внутрішньогосподарський контроль за господарською 
діяльністю, то в інших видах аграрних підприємств вони не 
передбачені. Тому пошук нових форм і методів контролю для 
підприємств АПК є назрілим і надзвичайно актуальним. 

Для успішного функціонування всіх видів діяльності 
сільськогосподарських підприємств необхідний повсякденний 
внутрішньогосподарський контроль, важливою складовою  якого 
є внутрішній аудит. 

Впровадження на сільськогосподарських підприємствах 
внутрішнього аудиту, на нашу думку, має великі перспективи. 
Важливість внутрішнього аудиту визнана на світовому рівні, а 
тому суб’єкти підприємницької діяльності АПК також повинні 
дати йому шанс продемонструвати свої можливості і довести як 
власникам, так і управлінському персоналу свою необхідність, як 
потужного інструмента підвищення ефективності бізнесу. 

Важливим завданням для спеціалістів з бухгалтерського 
обліку та контролю є формування концептуальних основ для 
побудови системи внутрішнього контролю на вітчизняних 
підприємствах через призму стандартів та положень світових 
організацій контролю та аудиту. 
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 
ЯК СИСТЕМА В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
На сучасному етапі розвитку та функціонування 

підприємств аграрного сектору зростають вимоги до якості та 
механізму управління. Контроль, як функція управління та 
обліку, є визначальним, адже охоплює усі функціональні процеси 
діяльності підприємства – виробництво, реалізацію, постачання.  

Під контролем на сучасному рівні господарювання 
розуміється систематична, свідома, цілеспрямована дія на процес 
суспільної праці або іншої діяльності, направлена на досягнення 
поставленої фірмою мети шляхом найбільш ефективного 
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 
здійснення профілактики порушень соціального захисту 
працюючих і запобігання втратам майна [1, с. 12]. Для 
нинішнього стану проблематики внутрішньогосподарського 
контролю характерний різносторонній  підхід до розуміння його 
сутності та процесу здійснення.  

Значний вклад у розвиток наукової думки щодо 
становлення та організації внутрішньогосподарського контролю 
зробили відомі вітчизняні вчені: Багрій К.Л., Бутинець Ф.Ф., 
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Бутинець Т.А., Виговська Н.Г., Дікань Л.В., Калюга Є.В., 
Кінащук Л., Нападовська Л.В., Яворова Г.В. та інші. Проте, як 
зазначає Л. Кінащук, на жаль, напрацювання науковців не 
впроваджуються в практичну діяльність контролюючих суб’єктів, 
не відображаються у чинному законодавстві, і як наслідок, 
законодавство та практична діяльність відстає від розвитку науки 
[2, с. 150].  

Аналіз наукової та економічної літератури показав, що 
внутрішньогосподарський контроль трактується по різному (як 
засіб, фактор, форма, вид діяльності, система, функція управління 
тощо), по різному визначаються завдання та необхідність його 
функціонування як елемента системи управління. 

Дослідження свідчать, що більшість науковців в основу 
дефініції внутрішньогосподарського контролю покладають слово 
«система». Поняття «системи» розглядається завжди як 
протилежність неупорядкованій сукупності різних об’єктів – 
хаосу. Система завжди характеризується порядком, 
взаємозв’язками і взаємодією її елементів. Система – це така 
сукупність об’єктів, яка в результаті об’єднання набуває 
властивостей, відмінних від властивостей кожного з об’єктів, що 
розглядаються окремо [3, с. 5]. 

Характеризуючи внутрішньогосподарський контроль, 
Бутинець Ф.Ф. відзначає його як систему заходів відповідності 
діяльності підприємства поставленим завданням, надання 
керівництву інформації про стан об’єктів, що перевіряються, а 
також рекомендації стосовно цих об’єктів. Які сприятимуть 
прийняттю правильних управлінських рішень [4, с. 107]. 
Яворова Г.В. зазначає, внутрішньогосподарський контроль являє 
собою систему безупинного спостереження за ефективністю 
використання майна господарюючого суб’єкта, законністю і 
доцільністю господарських операцій і процесів, збереженням 
грошових коштів і матеріальних цінностей [5, с. 274].  

Розглядаючи практику діяльності аудиторів, система 
внутрішньогосподарського контролю включає такі основні 
складові як середовище контролю, систему бухгалтерського 
обліку і засоби контролю [6]. 
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Середовище контролю характеризує права, обов’язки та 
відповідальність суб’єктів внутрішньогосподарського контролю. 
Система бухгалтерського обліку включає перелік об’єктів, які 
підлягають перевірці. Засоби контролю – це прийоми та 
процедури, які використовують внутрішні контролери для 
визначення стану об’єктів контролю. Тому, вдало зазначає 
Яворова Г.В., основою внутрішньогосподарського контролю є 
контрольна та інформаційна функції бухгалтерського обліку [5, 
с. 275]. 

Система бухгалтерського обліку створює умови і надає 
необхідну інформацію для реалізацію контролю, а добре 
організований внутрішній контроль забезпечує правильне 
функціонування системи бухгалтерського обліку [7, с. 53]. Тобто 
система бухгалтерського обліку є, з одного боку, складовою 
контрольного середовища, а з другого – інформаційною базою 
системи внутрішньогосподарського контролю (рис. 1).  

Джерело: Розроблено авторами 
Рис. 1. Система внутрішньогосподарського контролю 
 
Таким чином, внутрішньогосподарський контроль – це 

контроль, що здійснюється із середини суб’єкта господарювання, 
на противагу зовнішнім видам контролю, таким як законодавче 

 

Середовище контролю – суб’єкти контролю (управлінський 
персонал та спеціалісти; головний бухгалтер та обліковий 
персонал; спеціально створені служби), розподіл повноважень 
між ними та відповідальність 

Заходи контролю – прийоми та процедури документального, 
аналітичного та фактичного методів контролю 

Система бухгалтерського обліку – включає об’єкти, які 
підлягають перевірці: облікова політика, рахунки, 
документування, облікові регістри, звітність 

Внутрішньогосподарський контроль  
як система в діяльності підприємства 
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регулювання, контроль з боку зовнішніх контролюючих 
організацій тощо. Необхідно також відзначити, що 
внутрішньогосподарський контроль корисний тільки в тому разі, 
якщо він спрямований на досягнення конкретних цілей [8].  

Організація внутрішньогосподарського контролю 
відповідно до чинного законодавства покладена на керівника 
підприємства. На підставі затвердженого плану та відповідно до 
посадових інструкцій працівники, зайняті управлінням, 
здійснюють систематичний поточний та оперативний контроль за 
діяльністю підрозділів господарюючого суб’єкта. За 
результатами контрольних перевірок керівництво підприємства 
приймає рішення щодо усунення причин, що негативно 
впливають на діяльність господарюючого суб’єкта. 

Особливості внутрішньогосподарського контролю:  
• здійснюється контролюючими суб’єктами самого 

підприємства;  
• охоплює усі види контролю;  
• забезпечує зв’язок між керованою та керуючою 

системами підприємства. 
Для більш достатнього уявлення щодо сутності 

внутрішньогосподарського контролю, на основі проведеного 
дослідження, обґрунтуємо його функції: 

контроль повноважень – функція, яка спрямована на 
запобігання зловживанням посадових осіб та працівників 
суб’єкта господарювання, обмеження неефективних операцій; 
обмеження можливостей проведення змін в облікових записах 
без належного санкціонування.; 

контроль облікових процедур – функція, яка направлена на 
створення умов для правильного та своєчасного оформлення 
санкціонованих (дозволених і передбачених обліковою 
політикою та іншими внутрішніми документами) облікових 
записів (за датою, сумами, реквізитами); 

контроль господарських засобів – функція, що сприяє 
збереженню майна підприємства, обмежує шахрайство та інші 
види зловживань щодо матеріальних цінностей. 

Вище викладене дає можливість визначити, що 
внутрішньогосподарський контроль підприємства – це окрема 
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система, яка включає сукупність контрольних заходів суб’єкта 
внутрішньогосподарського контролю на підконтрольний об’єкт. 
Система внутрішньогосподарського контролю повинна бути 
дієвою і спрямована на: забезпечення достовірності усіх 
господарських процесів на підприємстві; зниження можливості 
виникнення недоліків і правопорушень; відображення 
об’єктивної інформації у звітності. 
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Розвиток України на сучасному етапі характеризується 
подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в 
систему міжнародних економічних відносин. До розвитку 
економіки залучаються зовнішні й внутрішні інвестиції, кредити, 
проводяться емісії цінних паперів, продовжується процес 
роздержавлення власності та приватизація майна. Не залишається 
осторонь даних процесів інститут аудиту. Але постає питання 
необхідності його комплексного реформування, зокрема, й на 
засадах тісної співпраці вищих навчальних закладів та 
Аудиторської палати України в умовах глобалізації економіки. 

Прийнята рішенням Аудиторської палати України від 
05.07.2012 року № 252/5 стратегія діяльності Аудиторської 
палати України на 2012-2017 роки в оцінці пріоритетів 
діяльності, на нашу думку, потребує усвідомлення того що три 
перші з чотирьох пріоритетів стосуються безпосередньої тісної 
співпраці з основними «постачальниками» потенційних 
аудиторських кадрів вищими навчальними закладами (далі ВНЗ) 
України. Так, перший пріоритет -  захист інтересів користувачів 
фінансової та іншої економічної інформації матиме реальний 
сенс за умов донесення до широкого студентського загалу 
економічних та правових основ інформаційного середовища 
взагалі та персонального, зокрема. Інформаційне забезпечення 
реалізації даного пріоритету здатні взяти на себе насамперед 
ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 
«Облік і аудит», а п’ятирічний термін реалізації стратегії 
дозволить охопити значну кількість потенційних бухгалтерів та 
аудиторів як на базі денної та заочної форм навчання, так і 
післядипломної освіти. Другий пріоритет - задоволення 
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внутрішніх потреб професійного ринку аудиту України – повинен 
враховувати потреби внутрішнього ринку аудиту України через 
об’єктивний моніторинг попиту на фахівців відповідних 
спеціальностей та спеціалізацій з метою формування 
держзамовлення та ліцензійних обсягів замовлень в цілому. Для 
реалізації даного пріоритету також слід звернути увагу на ВНЗ, 
окремі з яких по можливості слід, як варіант, акредитувати в 
АПУ. Нарешті третій пріоритет - забезпечення визнання важливої 
ролі аудиторської професії в суспільстві – в період реалізації 
стратегії виконуватиме суто інформативну, просвітницьку місію, 
де беззаперечно ключову роль мають відігравати ті ж самі ВНЗ, 
які маючи, з одного боку, потужний науково-педагогічний 
потенціал, а з іншого – найбільш перспективну, суспільно 
активну частину населення держави можуть ефективно сприяти 
реалізації даної стратегії.  

Аналізуючи стан розвитку аудиторської діяльності в 
Україні, слід визнати, що дійсно існує потреба в новій редакції 
Закону про аудиторську діяльність з можливим розширенням 
переліку суб’єктів господарювання та операцій, що повинні 
підлягати обов’язковому аудиту, але до його розробки та 
наукового обґрунтування концептуальних положень слід 
залучити провідних вчених даної галузі. Також, на нашу думку, 
є об’єктивна необхідність в участі провідних науковців в галузі 
бухгалтерського обліку і аудиту у методологічному забезпечені 
аудиторської діяльності: 

- розробці методологічних рекомендацій та 
інструктивних матеріалів щодо аудиторської діяльності в 
Україні; 

- розробці нормативних актів, що регулюють 
аудиторську діяльність в Україні; 

- наданні інших пропозицій щодо методологічного та 
методичного забезпечення аудиторської діяльності в Україні. 

Важливу роль для реалізації стратегії може мати 
профорієнтаційна та просвітницька діяльність ВНЗ з метою 
інформування суб’єктів господарювання – потенційних 
працедавців з питань мотивації для інвестування в якість 
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аудиторських послуг, у розвиток персоналу. За умов здійснення 
вищенаведених видів діяльності користь буде обопільною: 
суб’єкти надання аудиторських послуг інвестуватимуть кошти у 
розвиток професійних компетенцій персоналу тим самим 
збільшуючи власну ринкову вартість, а ВНЗ отримають 
додатковий контингент для надання освітніх послуг.  

В останні роки все частіше постають питання оцінки 
якості послуг як аудиторських, так і освітніх, що доводить про 
можливу співпрацю Аудиторської палати України та вищих 
навчальних закладів в даному напрямі. Так, наприклад, при 
АПУ та (або) професійних організаціях, акредитованих при 
АПУ, доцільно створити постійно діючі комісії для здійснення 
оцінки якості підготовки фахівців спеціальності «Облік і аудит» 
вищими навчальними закладами України. Досить актуальними 
для цього є ініціативи та досвід Міністерства аграрної політики 
та продовольства, яке починаючи з 2012 року щорічно 
проводить контрольне оцінювання знань студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Облік і 
аудит» на основі дистанційного тестування.  
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Формування системи ринкових відносин в сучасних умовах 

вимагає від сільськогосподарських підприємств постійно 
адаптуватись до зміни попиту: поліпшувати якість, знижувати 
собівартість та ціни, оптимізувати структуру витрат. Проте 
вітчизняні підприємства не змогли безболісно перейти від ринку 
продавця, який діяв за адміністративної системи господарювання, 
до ринку покупця [3]. 

Будь-яке сучасне сільськогосподарське підприємство не 
обходиться без системи контролю, яка інтегрована в його 
господарську діяльність, як ззовні (податковий контроль або із 
залученням аудиторських компаній) так із середини (контроль 
власником через спеціально сформований підрозділ). Контроль є 
складовою будь-якого процесу господарської діяльності, зокрема 
за рухом грошових потоків підприємства. Відсутність чіткої 
системи контролю є причиною виникнення нераціональних 
витрат, зниженням ефективності роботи підприємства в цілому, 
що призводить до зниження мотивації працівників підприємства. 
Ефективність контролю обумовлена такими чинниками: по-
перше – рівень організації, по-друге – досконале методологічне 
забезпечення окремо взятих процедур та всієї системи в цілому. 
Практика реформ сьогодення в економічному секторі, зокрема в 
аграрній сфері, зміни в умовах функціонування суб’єктів 
господарювання, наближення національних стандартів 
бухгалтерського обліку із зарубіжними аналогами спонукають до 
необхідності впровадження нових форм організації контролю, які 
були б спрямовані на удосконалення методики його організації та 
здійснення.  

                                                
* Науковий керівник – д.е.н., академік НААН, професор М.Я. Дем’яненко  
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Контроль виник разом із суспільством як необхідна умова 
спільної праці (господарювання) по видобутку засобів праці. На 
всіх етапах еволюційних процесів контроль забезпечував 
достовірність інформації з метою прийняття рішень, хоча 
видозмінювалась його організаційна та медична структура, 
формувались нові види та класифікації, уточнювалась економічна 
суть. 

Контроль (від французького «controle» - дослівно означає 
«список, що ведеться в двох примірниках», «перегляд», 
«перевірка чого-небудь») - це особливий вид діяльності на 
підприємстві, який зосереджений на спостереженні за процесом 
управління та його оцінці. Контроль є кінцевою функцією 
менеджменту, і прорахунки та недоліки у його виконанні 
призводять до погіршення результатів господарювання. Водночас 
належний контроль сприяє досягненню поставлених цілей. 
Контроль являється таким типом діяльності щодо управління 
підприємством, який дає змогу вчасно виявити проблеми, 
розробити і здійснити заходи, спрямовані на коригування ходу та 
змісту роботи в організації до того часу, коли проблеми набудуть 
ознак кризи. Одночасно контроль дає змогу виявити та 
поширювати позитивні починання, підтримувати найбільш 
ефективні напрями діяльності на підприємстві. Метою контролю 
є сприяння зближення фактичних і бажаних результатів 
діяльності, тобто забезпечення досягнення цілей, що стоять перед 
підприємством [2]. Контроль в сільськогосподарському 
підприємстві займається як стратегічними проблемами, тобто 
яким чином підприємство взаємодіє з внутрішнім та зовнішнім 
середовищем, так і оперативними проблемами, тобто ефективною 
реалізацією планів, розроблених для досягнення загальних цілей. 

Одним із найважливіших завдань контролю на 
сільськогосподарських підприємствах є перевірка дотримання 
законодавства України та виданих керівництвом підприємства 
наказів, інструкцій й інших локальних нормативних актів. 

Функція внутрішнього контролю в управлінні грошовими 
потоками підприємства завершує процес планування та аналізу і 
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забезпечує відповідність формування та розподілу грошових 
потоків прийнятим управлінським рішенням. 

У зв’язку з цим підприємство повинно сформувати систему 
внутрішнього контролю, яка визначає об’єкти й суб’єкти 
контролю, методи делегування повноважень й обов’язків 
керівника підприємства іншим фахівцям, регулярні перевірки, 
дотримання законодавства. 

Вважаємо, що найбільш точне визначення контролю 
грошових потоків підприємства дав І.А. Бланк - «внутрішній 
контроль грошових потоків являє собою організований 
підприємством процес перевірки виконання всіх управлінських 
рішень в галузі їхнього формування та з метою реалізації 
розробленої політики їхнього розвитку й намічених показників 
поточних і оперативних планів» [1]. 

З даного визначення випливає, що внутрішній контроль 
грошових потоків повинен виконувати, насамперед, функцію 
зворотного зв'язку, що забезпечує виявлення відхилень 
фактичних даних, що характеризують грошові потоки на 
підприємстві, від заданих значень цих показників у процесі 
планування, бюджетування. Також внутрішній контроль повинен 
виявити на основі проведених досліджень причини відповідних 
відхилень. У цьому, на нашу думку, полягає основне значення 
внутрішнього контролю грошових потоків підприємства.  

На наш погляд, головне завдання внутрішнього контролю 
грошових потоків можна визначити як забезпечення керівництва 
аграрних підприємств інформацією, що дозволяє їм координувати 
свою діяльність в управлінні грошовими потоками, реагувати й 
адаптуватися до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов 
функціонування підприємств. 

Серед завдань внутрішнього контролю грошових потоків 
виділяємо: 

• спостереження за ходом виконання всіх прийнятих на 
підприємстві планових завдань по русі грошових активів; 

• визначення рівня відхилення фактичних показників, що 
характеризують грошові потоки, від планових (нормативних) і 
виявлення основних причин таких відхилень; 
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• дотримання вимог чинного законодавства й 
нормативних актів, а також внутрішніх регламентів і 
розпоряджень підприємства, що стосується руху грошових 
коштів; 

• забезпечення збереженості належних підприємству 
грошових ресурсів і виявлення фактів нестач чи втрат; 

• досягнення цільового, ощадливого й раціонального 
використання коштів, що перебувають у розпорядженні 
підприємства; 

• забезпечення своєчасності сплати податків; 
• виявлення факторів як внутрішнього, так і зовнішнього 

середовища, які негативно впливають на грошові потоки 
факторів. 

Важливим у процесі внутрішнього контролю грошових 
потоків є формування системи контрольованих показників, що 
включає в себе кількісну характеристику й пріоритетність цих 
показників. 

Для контролю грошових потоків такими показниками, у 
першу чергу, є показники стратегічного, поточного й 
оперативного плану руху грошових коштів. На 
сільськогосподарських підприємствах потрібно проводити 
моніторинг виконання планових завдань, що включає в себе 
спостереження за контрольованими показниками, визначення 
розмірів відхилень фактичних результатів від планових, 
виявлення причин цих відхилень. 

В рамках моніторингу повинні бути визначені форми звітів 
і строки їхнього надання зацікавленим внутрішнім користувачам 
підприємства. На нашу думку, форма таких звітів багато в чому 
суб'єктивна, вона залежить від цілей керівництва, але повинна 
відповідати формі відповідного контрольованого плану або 
бюджету й містити дані горизонтального й вертикального аналізу 
контрольованих показників. 

Таким чином, контроль як і інші функції управління, 
повинен здійснюватись на сільськогосподарському підприємстві 
постійно й у тісному взаємозв’язку з іншими функціями 
управління. Також без впровадження на сільськогосподарськах 
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підприємствах ефективної та оптимальної системи внутрішнього 
контролю не можливо ефективно здійснювати управління 
господарською діяльністю підприємства в цілому та грошовими 
потоками зокрема. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ 
ВИСНОВКІВ У ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ 

 
Відповідно до Закону України «Про аудиторську 

діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту на заключному 
етапі аудиту аудитор повинен скласти аудиторський звіт про 
результати аудиторської перевірки або аудиторський висновок. 

Аудиторський висновок являє собою документ, що 
складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання 
впевненості користувачам щодо відповідності фінансової 
звітності або іншої інформації концептуальним основам, які 
використовувалися при її складанні. Концептуальними основами 
при цьому можуть бути закони та інші нормативно-правові акти 
України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, 
внутрішні вимоги та положення суб'єктів господарювання, інші 
джерела.  

При формуванні аудиторського висновку слід керуватись 
вимогами ряду нормативних документів, а саме Законом України 



 569

«Про аудиторську діяльність»; Міжнародними стандартами 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг видання 2010 року, затверджених в якості 
національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 31.03.2011 р. 
№ 229/7 (далі – МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки 
та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 
незалежного аудитора», МСА 800 «Особливі міркування - аудити 
фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних 
основ спеціального призначення». У випадку проведення аудиту 
фінансової звітності емітентів цінних паперів при розкритті ними 
інформації аудитор повинен враховувати Вимоги до 
аудиторського висновку, який подається до Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації 
емітентами цінних паперів, встановлені рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. 
№ 1360. 

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової 
звітності викликає певні проблеми щодо аудиторського 
підтвердження фінансової звітності у перехідний період. 
Особливо актуальним є застосування окремих положень МСА 
при підготовці аудиторського звіту щодо фінансової звітності за 
періоди, що передують першій фінансовій звітності за МСФЗ, що 
має методологічне та практичне значення. 

Зміст аудиторського висновку залежить від конкретних 
обставин та результатів перевірки. Структура аудиторського звіту 
регламентована нормами міжнародних стандартів аудиту та 
законодавством України.  

Згідно з МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту 
щодо фінансової звітності» аудиторський висновок повинен мати 
такі розділи:  

• Заголовок; 
• Адресат; 
• Вступний параграф; 
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• Відповідальність управлінського персоналу за фінансову 
звітність; 

• Відповідальність аудитора; 
• Аудиторська думка; 
• Інша відповідальність аудитора щодо звітності; 
• Підпис аудитора; 
• Дата аудиторського звіту. 
Міжнародні стандарти аудиту використовуються 

аудиторами для прийняття ними рішень щодо формату та змісту 
аудиторського висновку в конкретних умовах завдання. У той же 
час, виникає питання стосовно особливостей складання 
аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за 
результатами аудиту річної фінансової звітності у період першого 
застосування МСФЗ. 

Дана ситуація зумовлена рядом причин, що викладені 
нижче. По-перше, необхідно визначитись з переліком форм 
звітності, що підлягає підтвердженню. Вимоги до фінансової 
звітності загального призначення та склад першого повного 
пакету фінансової звітності відповідно до МСФЗ наведено у 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Пункт 21 якого 
передбачає, що для відповідності МСБО 1 перша фінансова 
звітність суб’єкта господарювання за МСФЗ має містити 
принаймні три звіти про фінансовий стан, два звіти про сукупні 
доходи, два окремі звіти про прибутки та збитки (якщо їх 
подають), два звіти про рух грошових коштів та два звіти про 
зміни у власному капіталі та відповідні примітки, що включають 
порівняльну інформацію. 

Таким чином, у нашому випадку, згідно з вимогами, перша 
фінансова звітність підприємств, складена за МСФЗ, подається за 
2013 рік і має такі складові: 

• Баланс (Звіт про фінансовий результат) станом на 
01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р.; 

• Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний 
дохід) за 2012 і 2013 роки; 

• Звіти про рух грошових коштів за 2012 і 2013 роки; 
• Звіти про власний капітал за 2012 і 2013 роки; 
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• Примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх 
приміток, що вимагається МСФЗ). 

Для складання попередньої фінансової звітності та 
попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 
2012 рік і першої фінансової звітності та консолідованої 
фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, 
що будуть чинні станом на 31.12.2013 р. Тобто на 01.01.2012 р., 
31.12.2012 р., 31.12.2013 р. повинна застосовуватися єдина 
редакція МСФЗ, що які є обов’язковими до використання при 
складанні фінансової звітності станом на 31.12.2013 р.  

Отже, під час аудиту фінансової звітності за 2012 рік існує 
суттєва невизначеність щодо відповідності застосовуваних версій 
МСФЗ на дату переходу (01.01.2012 р.) і на першу звітну дату за 
МСФЗ (31.12.2013 р.), і цей факт треба враховувати при розкритті 
концептуальної основи фінансової звітності за рік, що передує 
першій фінансовій звітності за МСФЗ. 

Важливим аспектом аудиту є визначення концептуальної 
основи фінансової звітності. Зазначимо, що МСА розрізняють 
концептуальну основу загального і спеціального призначення, 
таким чином: 

• концептуальна основа загального призначення – це 
концептуальна основа фінансової звітності, яка відповідає 
загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій 
інформації; 

• концептуальна основа спеціального призначення – 
концептуальна основа фінансової звітності, призначена для 
задоволення інформаційних потреб конкретних користувачів. 

Отже, згідно з МСА 800 концептуальна основа фінансової 
звітності спеціального призначення може ґрунтуватися на 
концептуальній основі фінансової звітності, встановленій 
повноважною або визнаною організацією, що формує стандарти, 
або законом чи нормативом, але не узгоджуватися з усіма 
вимогами цієї концептуальної основи. А тому до звітності, що 
передує першій фінансовій звітності за МСФЗ, доречно 
застосовувати саме концептуальну основу фінансової звітності 
спеціального призначення, а для першої фінансової звітності за 
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МСФЗ - концептуальну основу фінансової звітності загального 
призначення. 

Необхідно також звернути увагу на формулювання 
завдання з аудиту в такій ситуації. Очевидно, що приймаючи 
завдання з аудиту, аудитори погоджуються або не погоджуються 
з застосованою концептуальною основою складання фінансової 
звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., яка враховує 
об'єктивні обмеження, що можуть бути пояснені в достатній мірі, 
щоб не ввести користувачів в оману, як того вимагає п. 13 
МСА 210. У аудиторському висновку (звіті незалежного 
аудитора) щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік 
підприємств, що обрали датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 
року, аудитор повинен оцінити відповідність попередньої 
фінансової звітності заявленій концептуальній основі складання 
звітності з урахуванням прийнятих допущень, але ні в якому разі 
не відповідність МСФЗ. 

Крім того, при формулюванні аудиторської думки 
необхідно дотримуватись визначення «складений у всіх суттєвих 
аспектах», а не «достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах». 

На вимогу п. 14 МСА 800 «Особливі міркування - аудити 
фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних 
основ спеціального призначення» обов’язковим елементом 
аудиторського звіту щодо повного комплекту фінансової 
звітності за рік, є параграф «Питання, що впливають на нашу 
думку». У даному параграфі необхідно звернути увагу 
користувачів, що повний комплект фінансової звітності за рік, що 
закінчився 31.12.2012 р.,складений відповідно до концептуальної 
основи спеціального призначення та внаслідок цього не може 
використовуватися з іншою метою. 

До аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) 
щодо попередньої фінансової звітності за 2012 рік доцільно 
включити параграф «Інші питання». На вимогу МСА 706 цей 
параграф повинен стосуватися питань, які не подані або не 
розкриті у попередній фінансовій звітності, проте, на думку 
аудитора, є важливим для розуміння користувачами проведеного 
аудиту, відповідальності аудитора та аудиторського висновку. 
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Цей параграф зазвичай розміщують після пояснювального 
параграфу, тобто викладена в ньому інформаціє не створює 
обставини, що могли б привести до модифікації аудиторської 
думки. У нашому випадку, параграф «Інші питання» може 
містити інформацію стосовно обмежень щодо надання або 
використання аудиторського звіту. 
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Існуюча нестабільність економіки України негативно 

впливає на функціонування виробничих підприємств, які 
випускають продукти харчування широкого вжитку визначені 
«соціальними». Хлібопекарні підприємства, займаючи провідну 
роль в забезпеченні населення такими продуктами, гостро 
відчувають проблему відсутності сучасних методичних розробок 
щодо раціонального формування собівартості, а також обліку, 
контролю та аналізу виробничих затрат хлібопекарної продукції.  
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Окремі проблемні питання стосовно обліку, контролю та 
аналізу на підприємствах хлібопекарної галузі розглянуті 
вченими-економістами, такими як-от Бутинець Ф.Ф., 
Гуцайлюк З.В., Жилкіна Л.В., Ластовецкий В.Е., Озеран А.В., 
Озеран В.А. та Сопко В.В. Актуальним серед розглянутих 
проблем на сьогодні є дослідження впливу галузевих 
особливостей на впровадження раціональної системи 
бухгалтерського обліку, контролю та аналізу виробничих затрат.  

Серед основних характеристик, які впливають на побудову 
облікового процесу підприємств хлібопекарної галузі, слід 
зазначити: існування хлібопекарних підприємств з різними 
обсягами випущеної продукції за добу (малі підприємства з 
обсягами випуску до 3-х тонн, середні підприємства з обсягами 
випуску від 3-х до 15 тонн та великі підприємства з обсягами 
випуску більше 15 тонн); одночасне застосування на одному 
хлібопекарному підприємстві різних технологічних циклів по 
випуску хлібопекарної продукції; необхідність гнучкого 
реагування на попит населення на хлібопекарну продукцію, яка 
має обмежені терміни реалізації; значний асортиментний ряд 
хлібопекарної продукції (на великих хлібопекарних 
підприємствах до 300 найменувань); необхідність узгодженої 
співпраці хлібопекарних підприємств з мережею гуртових та 
роздрібних покупців; застосування у технологічних процесах 
різних видів основної сировини (борошна, дріжджів, солі, води 
або тістового напівфабрікату), що впливає на обрахунок ваги 
готової хлібопекарної продукції; врахування фактору державного 
контролю за цінами на хлібопекарну продукцію масового 
випуску. 

Вищезазначені особливості хлібопекарних підприємств 
відіграють важливу роль при виборі методів обліку, контролю та 
аналізу виробничих затрат. Особливу роль при цьому займає 
внутрішньогосподарський контроль, як система безупинного 
спостереження за ефективністю використання ресурсів 
підприємства, законністю і доцільністю здійснених операцій і 
процесів, збереження матеріальних цінностей. 
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Дієвість внутрішньогосподарського контролю виробничих 
затрат на хлібопекарних підприємствах забезпечує раціонально 
організований бухгалтерський облік виробничих затрат. І перш за 
все: адаптована методика фінансового обліку виробничих затрат 
та її відповідність положенню про облікову політику. А визначені 
вагомі елементи організації бухгалтерського обліку в цілому 
повинні сприяти виявленню впливу негативних факторів на 
величину собівартості хлібопекарної продукції за допомогою 
методів економічного аналізу. 

Досліджена сучасна структура внутрішньогосподарського 
контролю дає можливість виділити на хлібопекарному 
підприємстві найбільш проблемні місця в існуючій схемі порядку 
його здійснення за наступними етапами: попереднім, поточним і 
підсумковим.  

Джералами інформації на стадії поточного 
внутрішньогосподарського контролю є первинні документи, 
типові форми яких затверджені Наказом «Про затвердження 
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів» [1]: 
матеріальний звіт М-19, відомість обліку залишків матеріалів на 
складі М-14, сигнальна довідка М-18. Інформація про кількість та 
ціну основної й додаткової сировини, відпущену у виробництво 
на основі встановлених норм, міститься у лімітно-забірних 
картках форми М-8, М-9; при відпуску у виробництво понад 
встановлену норму або при заміні матеріалів актом-вимогою на 
заміну (додатковий відпуск) матеріалів — у формі М-10. Дані з 
зазначених первинних документів необхідно порівняти з 
інформацією, яка рознесена  по об'єктах та шифрах аналітичного 
обліку основної та додаткової сировини хлібопекарних 
підприємств. Узагальнену інформацію про затрачену сировину на 
виготовлення хлібопекарної продукції містить «Відомість обліку 
витрат на виробництво» форма № В-3, при цьому важливим 
інформаційним додатком є відомість розподілу затрат на окремі 
види хлібопекарної продукції. 

Вищеперелічені первинні документи та відомості містять 
інформацію про обсяги затраченої сировини на виготовлення 
хлібопекарної продукції, але інформація є розрізненою, що 
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вимагає додаткових затрат робочого часу при здійсненні 
внутрішньогосподарського контролю на хлібопекарних 
підприємствах. Тому для спрощення процедури  
внутрішньогосподарського контролю на поточному етапі 
необхідно застосовувати удосконалену існуючу форму «Змінного 
виробничого звіту» 

Враховуючи інформаційний потенціал документів 
первинного обліку та облікових регістрів зазначених вище, 
необхідно розширене інформаційне поле, яке відображує дані за 
місцями виникнення затрат, представляти як базу для 
комп’ютерного оброблення даних. Для цього, на нашу думку, 
важливо використовувати сучасні досягнення в галузі 
кібернетики, економічного аналізу та економіко-математичного 
моделювання. 

Саме економічний аналіз, як науковий метод пізнання 
сутності економічних процесів в комплексі займає центальне 
місце в системі управління підприємством [3, с. 15] і є важливою 
ланкою облікового механізму, яка нерозривно пов’язана із 
здійсненням контролю. Обґрунтування економічної діяльності 
прийняття управлінського рішення за допомогою аналітичних 
процедур – дієвий метод контролю за виявленням 
внутрішньогосподарських ресурсів. 

Разом з тим, серед існуючих характерних особливостей при 
побудові раціональних етапів контролю та аналізу виробничих 
затрат необхідно враховувати масштаб виробництва 
хлібопекарних підприємств. В залежності від потужності 
виробництва підприємства хлібопекарної промисловості нами 
запропоновано розподіл на малі (перша умовна група з 
виробничою потужністю до 3-х тонн хлібопекарної продукції на 
добу), середні та великі (друга умовна група з виробничою 
потужністю від 3-х до 15-ти тонн на добу і більше).   

Таким чином, єдині підходи при здійсненні контрольно-
аналітичних процедур  на хлібопекарних підприємствах не 
припустимі. Малі хлібопекарні підприємства з невеликою 
виробничою потужністю, а саме міні-пекарні, можуть 
об’єднувати деякі контрольно-аналітичні функції, враховуючи 
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кадровий потенціал. Середні та великі хлібопекарні підприємства 
ведуть деталізований облік виробничої діяльності і розмежування 
при здійсненні контрольно-аналітичних процедур є необхідним.  

Раціонально побудований внутрішньогосподарський 
контроль на хлібопекарних підприємствах кожної з умовних груп 
дає можливість отримувати якісну інформацію про реальний стан 
обліку виробничого процесу задовільняючи специфічні потреби 
управлінського обліку при аналізі факторів, які впливають на 
формування собівартості продукції. При удосконаленні існуючої 
системи внутрішньогосподарського контролю на хлібопекарних 
підприємствах необхідно враховувати інформаційний потенціал 
документів, які використовуються і максимально 
комп’ютеризувати процес. Відповідно все вищенаведене 
підвищить оперативність внутрішньогосподарського контролю та 
аналізу, їх дієвість для виявлення резервів зниження виробничих 
затрат на хлібопекарних підприємствах двох умовних груп. 
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На сучасному етапі розвитку ринку фінансових послуг в 
Україні наріжним каменем його функціонування є довіра до 
установ і організацій, що діють у цій сфері. Відомі банки та 
страхові компанії з багаторічною історією, як правило, мають 
позитивний імідж як конкретної фінансової установи так і 
загалом. Інша ситуація склалася щодо сприйняття діяльності 
кредитних спілок. На це є декілька основних причин. Найперша 
та найвагоміша – це непоодинокі випадки шахрайства посадових 
осіб кредитних спілок, друга – негативні наслідки світової 
фінансової кризи; третя – недостатня компетенція органів 
управління. Недовіра до установ кредитної кооперації має 
загальний характер: український пересічний громадянин 
скористається фінансовими послугами радше  в банку, ніж в 
кредитній спілці. Однак, в Україні є багато фінансово стабільних 
кредитних спілок з позитивним іміджем, які задовольняють 
потребу своїх членів в кредитуванні та заощадженні. Отже, 
виникає питання, як відновити довіру до кредитних спілок 
загалом та як визначити справжню мету конкретної спілки. 
Звичайно ці питання досить складні та потребують комплексного 
підходу як з боку державних органів, так і самої системи 
кредитної кооперації.  

Відновлення довіри населення до кредитних спілок є 
можливим шляхом створення системи гарантування вкладів 
фізичних осіб подібно до банківської практики та усунення з 
фінансового ринку так званих псевдо кредитних спілок з 
ризиковою фінансовою політикою та сумнівними фінансовими 
схемами [1]. Вирішення поставлених завдань – прерогатива 
вищого законодавчого органу держави. Органи управління мають 
забезпечити неухильне виконання законодавства  в сфері 
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фінансових послуг, оперативне виявлення і припинення 
правопорушень та попередження можливих зловживань. 
Контроль за діяльністю кредитних спілок в Україні забезпечує 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг (далі Нацкомфінпослуг) у вигляді 
пруденційного нагляду, який «базується на регулярному 
проведенні оцінки загального фінансового стану фінансової 
установи, результатів діяльності системи та якості управління 
нею, дотриманні обов’язкових нормативів та інших показників і 
вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими 
активами» [2]. Однак, цей виконавчий орган має обмежені 
повноваження щодо заходів впливу. Обов’язковим є аудит 
достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки 
незалежним аудитором (аудиторською фірмою), визначеним 
загальними зборами кредитної спілки [3]. Нацкомфінпослуг 
визначає Реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ. Ця правова норма покликана 
забезпечити фахове здійснення аудиту кредитних спілок. Отже, 
пруденційний нагляд Нацкомфінпослуг та незалежний аудит 
складають зовнішній контроль кредитних спілок. Це вагомі 
інструменти контролю, однак, на жаль практика вказує на 
недостатність таких заходів для усунення можливості здійснення 
сумнівних чи особливо ризикових фінансових схем у сфері 
кооперативного кредитування. Саме тому, на наш погляд, 
доцільним є посилення внутрішнього контролю в системі 
кредитної кооперації.  

Визначення поняття внутрішнього контролю є актуальним 
та дискусійним питанням, про що свідчить велика кількість 
публікацій та фундаментальних праць науковців. Вивчення 
наукових підходів щодо цієї категорії потребує ґрунтовного 
аналізу, але  ми візьмемо до уваги визначення саме фінансового 
внутрішнього контролю, оскільки кредитна спілка є фінансовою 
установою. Фінансовий внутрішній контроль – це процес 
перевірки виконання всіх управлінських рішень у сфері 
фінансової діяльності з метою реалізації фінансової стратегії та 
запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до 
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банкрутства [4, с. 285]. В кредитній спілці має місце такий 
розподіл управлінських повноважень: вищим органом управління 
є загальні збори, а правління – це виконавчий орган, який 
здійснює керівництво поточною діяльністю спілки. Згідно Закону 
України «Про кредитні спілки» контроль здійснюється 
виборними органами: спостережна рада контролює і регулює 
діяльність правління та кредитного комітету в межах компетенції, 
визначеної статутом; ревізійна комісія здійснює контроль за 
фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки [3]. Таким 
чином, суб’єктом внутрішнього контролю кредитної спілки є 
загальні збори, спостережна рада та ревізійна комісія, а об’єктом 
– її правління.  

Ревізійна комісія кредитної спілки обирається загальними 
зборами у складі не менше трьох осіб, які працюють на 
громадських засадах. Перевірки результатів діяльності 
проводяться не рідше одного разу на рік [3]. Фактично, обрані в 
ревізійну комісію члени кредитної спілки не обов’язково 
володіють умінням, необхідним для проведення перевірки 
належної якості. Негативний вплив також має безоплатність такої 
праці та можливість здійснення перевірки лише один раз в рік. 
Разом ці фактори можуть спричинити низьку якість внутрішнього 
контролю. 

На противагу такій ситуації, кредитна спілка за власною 
ініціативою має можливість організувати ефективний внутрішній 
контроль.  Для забезпечення ефективної та безпечної діяльності 
кредитна спілка зобов’язана розробити та затвердити відповідні 
внутрішні положення та процедури [3, 5]. Зокрема, внутрішнім 
положенням про фінансове управління затверджується «порядок 
здійснення контролю у кредитній спілці, зокрема: напрями, 
періодичність та форми проведення перевірок діяльності 
кредитної спілки та її відокремлених підрозділів (за наявності) 
ревізійною комісією, у тому числі із залученням на договірних 
засадах зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у 
трудових відносинах із кредитною спілкою, або службою 
внутрішнього контролю і аудиту (за наявності)» [5]. Отже, 
правовими нормами передбачено два варіанти реалізації 
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внутрішнього контролю в кредитній спілці: перший – з 
допомогою введення відповідної служби, другий – проведення 
перевірок із залученням зовнішніх експертів. Утримання служби 
внутрішнього контролю (аудиту) має такі переваги – висока 
якість та постійність контролю, і недоліки – фінансові витрати та 
залежність працівників служби від правління. Забезпечити в 
такому випадку незалежність системи внутрішнього контролю 
можливо шляхом впровадження так званої «дворівневої 
архітектури контролю – здійснення контролю спеціальним 
централізованим підрозділом і нагляд за його діяльністю 
незалежним компетентним органом» [6]. Однак, утримання 
зазначених вище підрозділів потребуватиме значних додаткових 
витрат, які економічно виправдані в достатньо великих 
кредитних спілках. 

Інший варіант впровадження внутрішнього контролю в 
кредитній спілці – періодичне проведення перевірок її діяльності 
ревізійною комісією із залученням на договірних засадах 
зовнішніх експертів. На наше переконання, таких незалежних та 
неупереджених фахівців, компетентних в сфері кредитної 
кооперації, має готувати об’єднана кредитна спілка. Кредитна 
спілка має право добровільного вибору членства в об’єднаній 
кредитній спілці, в свою чергу остання зацікавлена в фінансовій 
стійкості своїх членів. У випадку нав’язування послуг (або 
завищення їх вартості), кредитна спілка може відмовитися від 
таких послуг або вийти з спілки (за рішенням загальних зборів). 
Втрата членства є невигідною для об’єднання. Таким чином 
зберігається баланс інтересів та достатній рівень незалежності 
суб’єкта контролю. 

Зовнішній експерт безперечно повинен бути фахівцем 
високої кваліфікації (оскільки має вузьку спеціалізацію), а також 
повинен володіти інформацією та інструментарієм виявлення 
шахрайських фінансових схем,  надміру ризикової фінансової 
політики. Якщо в результаті проведення перевірки виявлені 
порушення, що загрожують фінансовій стабільності кредитної 
спілки, ревізійна комісія може тимчасово припинити 
повноваження будь-якої посадової особи. Такі заходи впливу є 
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досить потужним інструментом контролю. Зовнішній експерт 
може моніторити декілька кредитних спілок-членів, що 
фінансово вигідніше, ніж утримувати службу внутрішнього 
аудиту або користуватися послугами незалежних аудиторів. 
Вартість послуг експерта може частково компенсуватися, так як 
кредитна спілка сплачує відповідні внески в об’єднану кредитну 
спілку. Або можливий варіант формування спільної служби 
внутрішнього контролю з числа фахівців окремих кредитних 
спілок-членів об’єднаної кредитної спілки. 

На наш погляд, сукупність перерахованих вище переваг 
реалізації внутрішнього фінансового контролю із залученням 
зовнішнього експерта об’єднаної кредитної спілки забезпечить 
високий рівень його ефективності та оптимальної вартості.  

Внутрішній фінансовий контроль матиме потрібний 
результат при умові його належного функціонування, а це 
можливо лише за активної участі членів кредитної спілки. 
Правління кредитної спілки, створеної з метою вчинення 
фінансових оборудок не запроваджуватиме дієву систему 
контролю та не надаватиме будь-якої додаткової інформації про 
діяльність спілки. Тому оцінка системи внутрішнього контролю 
може бути індикатором для визначення справжньої мети 
кредитної спілки. А відкритий доступ до інформації, зокрема, 
щодо результатів проведених перевірок та інших показників, які 
дають можливість достовірно оцінити фінансовий стан кредитної 
спілки, підвищить довіру до неї потенційних користувачів її 
послугами.  
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Современный этап развития Российской Федерации 
характеризуется тенденциями укрепления государственной и 
муниципальной власти, повышением роли государства в системе 
управления экономикой, усилением борьбы с коррупцией и 
правонарушениями в экономической сфере. В этой связи 
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объективно возрастает значение и роль государственного и 
муниципального финансового контроля. 

Вместе с тем, ряд имеющихся пробелов и просчетов 
законодателя в нормативно-правовом обеспечении финансового 
контроля на современном этапе не позволяют в полной мере 
осуществлять эффективную работу органов финансового 
контроля. 

Сегодня нам необходимо формировать значительную часть 
бюджета по программно-целевому принципу. Проблема 
появилась с внедрением программного финансирования. Любая 
программа рассчитана на исполнение в среднесрочной или 
долгосрочной перспективе. По многим мероприятиям программ в 
принципе не выводятся ключевые показатели эффективности и 
результативности, а значительная часть ключевых показателей 
результативности (КПР) и эффективности, которых должны 
достичь при реализации программы, в этой самой программе 
рассчитаны только с ориентиром на ее окончание. Таким 
образом, при проведении контрольного мероприятия, например, 
через 1 год после начала реализации программы, с учетом того, 
что финансирование по ней, как и субсидия – идет одной строкой 
в бюджетной классификации, с высокой долей достоверности 
возможно установить только одно правонарушение – нецелевое 
использование бюджетных средств. Практически в каждую 
программу по мере ее исполнения вносятся коррективы. Но, как 
правило, эти коррективы вносятся только в ту часть, где 
обозначены мероприятия. Процедурно это выглядит следующим 
образом: появляются у бюджета дополнительные источники 
доходов (средства из федерального бюджета, собственные 
доходы и т.п.). Какая задача стоит, прежде всего? Срочно 
распределить! Как говорил Наполеон: главное в драку ввязаться, 
а там посмотрим.  

Чтобы не быть голословными приведём следующий 
пример: 

Постановлением от 10.09.2008 г. № 375 Правительство 
Самарской области утвердило областную целевую программу 
«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 



 585

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Самарской области на 2009-2014 годы». Впоследствии, 
Постановлениями Правительства Самарской области от 
23.03.2009  г. № 170, от 06.08.2009 г. № 364 и др. в Программу 
было внесено 37 изменений, касающихся перераспределения 
средств, в т.ч. существенно было увеличено финансирование как 
животноводства, так и растениеводства. Но единственное 
изменение показателей результативности, внесенное в 
Программу, касалось только количественных показателей 
обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов. То 
есть, не важно, сколько из бюджета будет потрачено средств на 
развитие сельского хозяйства, на субсидии на закупку крупного 
рогатого скота, на субсидии по внесенным в почву удобрениям. 
Ключевые показатели результативности не изменятся. Или 
изменятся, но в части увеличения введенных квадратных метров 
жилья. Как можно при таком подходе оценить эффективность и 
результативность потраченных бюджетных средств при 
проведении контрольных мероприятий?  При таком подходе 
переход на программное финансирование может привести к 
существенной потере контроля за расходованием бюджетных 
средств. Безусловно, нам необходимо переходить на программно-
целевое планирование. Но уже на этапе принятия программ мы 
должны иметь инструментарий оценки каждого мероприятия 
программы. 

В 2013 г. наконец наметился процесс качественного 
совершенствования финансового контроля на 
общегосударственном уровне. После вступления в силу 
федерального закона от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса»  в договоры о 
предоставлении субсидий все органы, выдающие субсидии как 
физическим, так и юридическим лицам должны внести новацию, 
закрепленную п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса: «обязательным 
условием предоставления (субсидий), включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их 
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получателей на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидии и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления». Срок действия данных изменений на 
территории городского округа Самара, например, распространен 
на правоотношения (в т.ч. начавшиеся до принятия 104-ФЗ), 
начиная с даты официального опубликования 104-ФЗ (с 
14.05.2013 г.). Это означает, что ранее, получатели субсидий – 
фермерские хозяйства, владельцы частных подворий проверялись 
только со стороны ведомственного органа контроля Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, а 
теперь право их проверять предоставлено и органам финансового 
контроля как на региональном, так и на муниципальном уровне. 

23.07.2013 был принят федеральный закон № 252-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым внесены изменения в Бюджетный кодекс и 
Кодекс РФ об административных правонарушениях.  

В частности, изменения касаются следующих вопросов: 
Органам государственного и муниципального финансового 

контроля по результатам проводимых ревизионных мероприятий 
статьёй 270.2 Бюджетного кодекса РФ предоставлено право 
выносить представления и предписания о совершаемых 
должностными лицами и организациями, а также физическими 
лица ми – получателями субсидий административных 
правонарушениях.  

К методам осуществления финансового контроля 
финансовыми органами дополнительно к применяемым отнесены: 
камеральная проверка, встречная проверка и обследование. 

Бюджетный кодекс РФ дополнен главами: 
- 29 «Общие положения о бюджетных нарушениях и 

применении бюджетных мер принуждения», 
- 30 «Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры 

принуждения, применяемые за их совершение». 
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Этим же законом внесены изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП), устанавливающие санкции за бюджетные 
правонарушения в отношении юридических лиц и (или) в 
отношении должностных лиц. В частности, предусмотрены меры 
административного наказания за нарушение:  

- условий предоставления субсидий как в отношении ГРБС, 
так и в отношении получателей субсидии, в т.ч. не относящихся к 
бюджетному сектору, 

- порядка представления бюджетной отчетности (штраф до 
30000 рублей),  

- порядка принятия бюджетных обязательств (штраф до 
50000 рублей), 

- порядка формирования государственного (муници-
пального) задания (штраф до 30000 рублей) и др. 

Санкции за нарушения бюджетной дисциплины введены в 
действие с момента опубликования закона. 
 
Список использованных источников: 
1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
3. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса: Федеральный закон РФ 
от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ. 

4. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ. 

5. Об утверждении областной целевой программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009-
2014 годы: Постановление Правительства Самарской области от 
10.09.2008 г. № 375. 
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ПРОЦЕС ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

НЕРУХОМОСТІ 
 

Одна з найважливіших причин необхідності здійснення 
контролю полягає в тому, що будь-яка організація безумовно 
зобов’язана володіти здатністю вчасно фіксувати свої помилки і 
виправляти їх до того, як вони пошкодять досягненню цілей 
організації. 

Нерухомість, як важливий елемент в діяльності 
сільськогосподарського підприємства потребує належного 
контролю саме зі сторони власників та управлінців. Від 
прийнятих управлінських рішень залежить ефективність 
використання об’єктів нерухомості, збереження майна, 
необхідність проведення ремонту, тощо. 

Дослідження наукових підходів до організації процесу 
контролю дає можливість відзначити, що процес контролю – це 
низка послідовних етапів [6, с. 37] чи стадій [1]. 

Стадія – це певний момент, період процесу контролю, що 
має свої якісні особливості. Кожна стадія 
внутрішньогосподарського контролю характеризується етапами. 
Етапи – окремі складові стадій, окремі їх елементи або періоди 
[4, с. 38]. 

Тому, процес внутрішньогосподарського контролю 
нерухомості – це замкнена система послідовних змін стадій 
контролю, що відбуваються в установленому порядку із 
здійсненням відповідних контрольних процедур. 

Процедури (прийоми) контролю – це сукупність дій 
суб’єкта контролю, спрямованих на об’єкт контролю з метою 
отримання інформації про нього. 

При плануванні і проведенні контрольно-ревізійного 
процесу Горбатова Є.Ф. виділяє такі стадії: організаційну; 
дослідницьку; стадію узагальнення результатів контролю; стадію 
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реалізації результатів контролю. Етапи процесу контролю автор 
характеризує наступним чином: підготовка до ревізії; організація 
роботи на місці та виконання контрольних процедур 
документальної і фактичної перевірок; групування, 
систематизація. Аналіз матеріалів, складання висновків та 
рекомендацій; узгодження і обговорення результатів ревізії, 
контроль за виконанням прийнятих рішень [2, с. 37]. 

Сморжанюк Т.П., Шрам Т.В., Труш В.Є виділяють також 
чотири стадії внутрішньогосподарського контролю: 
організаційно-підготовча (вибір об’єкту для перевірки); 
технологічна (перевірка об’єкту, що контролюється); 
результативна (комплексний аналіз та усунення вичавлених 
недоліків); інспекційна (перевірка виконання рішень) [4, с. 40].  

Сук Л.К. та Сук П.Л. характеризують три етапи організації 
внутрішньогосподарського контролю: методичний – вибір 
способів і прийомі здійснення контролю; організаційний – 
визначення суб’єктів контролю; правове, технічне та методичне 
забезпечення; технологічний – визначення строків проведення 
перевірок, розроблення форм документів з оформлення 
результатів контролю [5, с. 75]. 

Проте, будь-яка думка є виправданою, адже йдеться про 
ідентичну послідовність дій контрольного процесу, тому дані 
підходи, переслідуючи єдину мету, мають право на життя. 

Процес створення та діяльності системи внутрішнього 
контролю за об’єктами нерухомості науковці пропонують 
здійснювати за чотирма стадіями: 

1) організаційна (вибір об’єкта контролю, підготовка наказу 
про проведення внутрішньої перевірки, інструктаж членів групи, 
які будуть здійснювати перевірку, постановка основних завдань, 
вивчення звіту про попередню перевірку); 

2) підготовча (розробка плану та програми контролю, 
визначення алгоритму дій контролерів, вибір методів та прийомів 
перевірки, розподіл обов’язків, збір необхідної інформації); 

3) методична (безпосереднє проведення перевірки 
правильності відображення операцій з нерухомістю на рахунках 
бухгалтерського обліку, облікових регістрах та фінансовій 
звітності за допомогою документальних та фактичних 
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методичних прийомів, складання робочих документів 
контролера); 

4) результативна (оформлення результатів контролю, 
розробка заходів щодо виявлених порушень та контроль за 
виконанням рішень, прийнятих за результатами перевірки) [3, 
с. 113]. 

Для підвищення ефективності провдедення і дієвості в 
управлінні господарською діяльністю нами виділено стадії та 
етапи організації та здійснення внутрішньогосподарського 
контролю операцій з нерухомістю (табл. 1). 

Таблиця 1 
Процес внутрішньогосподарського контролю нерухомості 
Стадії  Етапи  

Організаційна - вибір об’єкта контролю; 
- підготовка наказу про проведення внутрішньої 
перевірки; 
- інструктаж членів групи, які будуть здійснювати 
перевірку; 
- визначення стану  відображення інформації у 
звітності; 
- постановка основних завдань; 
- дослідження матеріалів попередніх контрольних  
заходів; 
- вивчення та аналіз нормативно-правових актів, 
установчих та розпорядчих документів 

Планування - розробка плану та програми контролю; 
- вибір методів та прийомів перевірки; 
- розподіл обов’язків між членами групи; 
- уточнення та збір необхідної інформації 

Дослідна - безпосереднє проведення перевірки правильності 
відображення операцій з нерухомістю на рахунках 
бухгалтерського обліку, облікових регістрах та 
фінансовій звітності за допомогою документальних 
та фактичних методичних прийомів; 
- складання робочих документів контролера 

Результативна - підведення підсумків проведеного контролю; 
- розробка заходів щодо виявлених порушень 

Інспекційна 
(контрольна) 

- контроль за виконанням рішень, прийнятих за 
результатами перевірки 
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Така послідовність проведення внутрішньогосподарського 
контролю дозволить отримати точну, об’єктивну та правдиву 
інформацію про об’єкти нерухомості. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО РОЗРАХУНКУ 

В ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУРАХ 
 

В сучасних інтегрованих формуваннях економічні 
взаємовідносини з учасниками здійснюються переважно з 
використанням міжгалузевих і міжгосподарських принципів. Такі 
відносини в основному обмежуються купівлею-продажем 
продукції, робіт, послуг, наданням активів і землі за плату, 
короткострокових кредитів, сезонним залученням робочої сили. 
Інтегратори при цьому не враховують фінансовий стан 
підприємств і організацій, які входять до їх складу, а саме їх 
платоспроможність, прибутковість, ефективність використання 
активів і капіталу, ліквідність. Із збільшенням земельного банку 
агрохолдингів не прослідковується посилення фінансової 
стійкості сільськогосподарських підприємств, створення у них 
умов для ведення розширеного відтворення. З цією метою 
організацію економічних відносин в інтегрованих структурах 
доцільно будувати на принципах комерційного розрахунку, що 
найбільш повно відповідає вимогам закону вартості і умовам 
ринку, сутності підприємницької діяльності господарюючих 
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суб’єктів. Системний перехід у взаємовідносинах на засади 
комерційного розрахунку буде сприяти підвищенню концентрації 
та поглибленню спеціалізації, розвитку галузевої та міжгалузевої 
кооперації, комбінуванню й диверсифікації виробництва. 
Оскільки комерційний розрахунок пов'язаний з підвищенням 
матеріальної заінтересованості та відповідальності, 
розширюються можливості більш широкого використання 
ринкових цін, усунення причин цінової дискримінації, активації 
взаємовідносин з банками і фінансовими структурами. 

Для здійснення інвестиційної політики товаровиробників в 
інтегрованих формуваннях можливо використовувати принципи 
адаптаційних витрат і мультиплікатора. Підприємства, які 
входять до інтегрованих об’єднань, в наш час продовжують 
виступати як самостійні суб’єкти господарювання. Тому 
інтегратори через комерційний розрахунок зобов’язані повніше 
враховувати можливості одержання необхідного розміру 
прибутку товаровиробниками для здійснення розширеного 
відтворення як окремих видів продукції, так і господарств у 
цілому. Розмір прибутку товаровиробників повинен забезпечити 
формування фондів накопичення, споживання і резервних, 
спрямованих на удосконалення матеріально-технічної бази і 
технологічних процесів, реструктуризацію виробництва, 
проведення природно-захисних заходів. Фонд споживання 
необхідний для підтримки соціального розвитку, особливо 
підвищення матеріального благополуччя працівників сільського 
господарства. Сучасні умови виробництва і досягнення 
фінансової стійкості вимагають мати резервний капітал у 
кожному підприємстві. Товаровиробник сам визначає порядок 
розподілу прибутку і формування фондів. Орієнтований розподіл 
чистого прибутку може бути такий: фонд накопичення, 
спрямований на розвиток виробництва – 50-55 %, фонд 
споживання, спрямований на соціальний розвиток – 20-25 %, 
резервний фонд – 20-25 %. Створення цих фондів буде свідчити 
про фінансову стабілізацію учасника інтегрованої структури. 

Застосування принципів комерційного розрахунку 
передбачає більш чітко визначити структуру учасників 
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об’єднання, їх правову базу, ступінь інтеграції та децентралізації 
економічних функцій. Встановлюється порядок використання 
сумісних виробничих основних фондів, нематеріальних активів, 
резервів. Опрацьовуються взаємозацікавлені сумісні підходи у 
відносинах з фінансовими органами, податковою інспекцією, 
банками. Регулюються відносини власників. Раціональна 
організаційна структура, корпоративна єдність інтегрованих 
формувань вимагають спільної участі всіх його членів у 
стратегічному плануванні, управлінні якістю, витратами, 
доходами. Разом з тим у складі інтегрованих структур 
підприємства будуть розвиватися як юридично і економічно 
відокремлені господарюючі суб’єкти. Тому при збереженні 
незалежності учасників об’єднання інтегратор повинен 
використовувати і послідовно посилювати функції управління 
через реальні економічні важелі, які спрямовані на своєчасне 
коригування результативних показників від участі у сумісному 
виробництві. Одним з таких підходів може бути використання 
системи обліку граничних витрат – «директ-костинг». За 
допомогою «директ-костингу» можливо встановлення зв’язків і 
пропорцій між витратами і обсягами виробництва за певними 
видами продукції всіх учасників. Система «директ-костинг» 
дозволяє прослідкувати динаміку прибутку в результаті зміни 
змінних витрат, або реалізації і структури товарної продукції. 
Використання змінних витрат, а не повної собівартості в умовах 
комерційного розрахунку дозволяє спростити нормування, 
преміювання, облік і контроль. Завдяки «директ-костингу» 
зростають аналітичні можливості використання обліку при 
організації економічних взаємовідносин учасників інтегрованої 
системи, яка працює на принципах комерційного розрахунку. 

Використання в інтегрованих структурах відносин на 
основі комерційного розрахунку вимагає: 

- організаційного та економічного удосконалення 
інтегрованих структур, посилення їх інституційної бази; 

- перерозподіл функцій і повноважень, їх централізації та 
децентралізації у напрямку підвищення стійкості кредитно-
фінансових і інвестиційних можливостей не тільки інтеграторів, 
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але й сільськогосподарських товаровиробників, які входять до їх 
складу; 

- посилення в інтеграційних структурах організаційно-
розподільчих методів, техніко-технологічної та договірної 
дисципліни на основі взаємної матеріальної заінтересованості та 
відповідальності. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
В сучасних умовах загострення конкуренції у банківському 

секторі зростає роль банківського кредитування. При цьому 
банки у процесі надання кредитних позик зіштовхуються зі 
значними кредитними ризиками, які можуть виникати внаслідок 
погіршення фінансового стану підприємства, наявності 
незастрахованого заставного майна, непередбачених подій на 
підприємстві, відсутності організаторських здібностей та досвіду 
управління у керівництва тощо. Одним із основним інструментом 
виявлення та управління кредитним ризиком є оцінка 
кредитоспроможності позичальника. Достовірна та правильна 
оцінка кредитоспроможності позичальника надає змогу знизити 
кредитний ризик, встановити обсяг та рівень забезпечення за 
кредитом. 

Проблемам оцінки кредитоспроможності позичальника 
приділяється значна увага в економічній та фінансовій літературі. 
Але не існує єдиної методики до оцінки кредитоспроможності 
суб’єктів господарювання. Відсутність єдиного підходу пов’язана 
з неоднозначністю тлумачення поняття «кредитоспроможність», з 
дискусійністю наукових поглядів щодо розкриття його сутності. 
Такий стан речей вимагає уточнення теоретичних основ 
кредитоспроможності, що в подальшому сприятиме формуванню 
єдиної методики її оцінки. 
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Історія використання поняття «кредитоспроможність» 
свідчить про те, що це економічне поняття тісно пов’язане, 
насамперед, з культурою кредитування, яка є відображенням 
розвиненості кредитних відносин у країні. Еволюція даного 
поняття відбувається під впливом економічного середовища, у 
якому функціонують кредитні установи, тобто від ступеня 
розвиненості економіки країни, її вступу у світовий ринок [1]. 

В більшості джерел під кредитоспроможністю розуміється 
«спроможність», «можливість», «наявність або сукупність 
можливостей», «система умов», «оцінка банком», «здатність», 
«наявність передумов». Але більшість авторів зазначають, що 
етимологія терміну невипадкова, і варто говорити про 
кредитоспроможність як про «спроможність». Під спроможністю 
слід розуміти здатність до здійснення чого-небудь, наявність 
умов сприятливих до чого-небудь, обставин, які допомагають 
чомусь. 

Перша, найбільш чисельна група авторів (Колєсников В.І., 
Кириченко О.А., Загородній А.Г.) наголошує на тому, що 
кредитоспроможність – це наявність передумов для одержання і 
повернення кредиту. На наш погляд, цей підхід є занадто 
загальним і потребує уточнення щодо визначення характеру 
виділених передумов.  

Друга група вчених (Петрук О.М., Мороз О.М., 
Примостка Л.О.) формулюють поняття кредитоспроможності, як 
здатність певних суб’єктів розрахуватись за борговими 
зобов’язаннями. Серед авторів цієї групи слід окремо виділити 
тлумачення кредитоспроможності Л. Примостки, яка зазначає, 
що під «кредитоспроможністю» слід розуміти здатність 
юридичної чи фізичної особи повністю і в зазначені терміни 
виконати всі умови кредитної угоди [7, c. 91]. Автором уточнено 
суб’єкти, здатність яких розрахуватись за зобов’язаннями 
визначено при з’ясуванні поняття «кредитоспроможність». 

Автори третьої групи ототожнюють кредитоспроможність з 
спроможністю за конкретних умов кредитування в повному обсязі 
й у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за 
своїми борговими зобов'язаннями виключно грошовими 
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коштами, що генеруються позичальником у ході звичайної 
діяльності. Це визначення вважаємо більш конкретним, оскільки 
авторами уточнено і джерело виконання боргових зобов’язань 
(грошові кошти) і уточнено звичайну діяльність, в ході якої це 
джерело виникає. 

Р. Котовська, яка є представником четвертого виділеного 
напряму стверджує, що кредитоспроможність – це можливість 
підприємства покрити свої поточні боргові зобов’язання. Однак 
вважаємо це визначення не зовсім точним, оскільки не 
розглядається, за яких умов ця можливість може бути 
реалізована. 

На особливу увагу заслуговує п’ятий підхід, згідно з яким 
кредитоспроможність визначається як оцінка банком 
позичальника з позиції доцільності надання йому кредитних 
коштів. Однак в цьому контексті ми погоджуємось з позицією 
науковців Вік. Галасюка та Вал. Галасюка, які вважають це 
тлумачення не зовсім коректним, оскільки «кредитоспроможність 
оцінюється з точки зору банку, а банк цікавить спроможність 
позичальника розрахуватись за своїми зобов'язаннями, а не його 
спроможність залучати кошти» [8].  

Автори шостого підходу визначають кредитоспроможність 
як фінансово-господарський стан підприємства, що є певною 
гарантією ефективного використання і повернення позикових 
коштів. Це визначення на наш погляд, є не досить вдалим, 
оскільки фінансово-господарський стан – це результат взаємодії 
всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, що 
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і 
характеризується системою показників, що відображають 
наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. 
Очевидно, що тлумачення кредитоспроможності і фінансово-
господарського стану не можна плутати.  

На окреме виділення заслуговує дефініція 
кредитоспроможності Я. Соколова. Автор стверджує, що 
кредитоспроможність – це система умов для визначення 
спроможності підприємства залучати і повертати позиковий 
капітал. Однак завжди, коли мова йде про систему необхідно 
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уточнення елементів такої системи і визначення взаємозв’язку 
між ними, чого у запропонованій дефініції автора немає. 

Восьмий виділений підхід має багато спільного з першим 
підходом. В цьому випадку доцільно звернутись до тлумачних 
словників. Оскільки передумова в більшості з словників 
визначається як попередня умова існування, а можливість – 
наявність умов , сприятливих для чого-небудь, то за змістом 
перший і восьмий підхід збігаються. Відмінність полягає лише в 
тому, що Р. Дякова уточнює, які саме можливості є сприятливими 
для повернення кредиту (фінансові і матеріальні). 

Вважаємо, що найточніше визначають поняття 
кредитоспроможності вчені, які виділяють його в контексті 
конкретної ситуації, що надає можливість виділити різні критерії 
кредитоспроможності.  

До таких критеріїв можна віднести: платоспроможність, 
дієздатність та правоздатність позичальника при здійсненні 
кредитної операції, його ділова репутація, наявність забезпечення 
кредиту, здатність позичальника генерувати грошові потоки. 

На підставі аналізу поглядів вчених зробимо висновок, що 
кредитоспроможність – є комплексним поняттям , що слід 
характеризувати з різних сторін. 

Комплексність поняття визначає дискусійність підходів 
щодо тлумачення цієї категорії. Тому ми погоджуємось з думкою 
вчених щодо виділення певних ознак, які повинні розкривати 
сутність кредитоспроможності. До таких ознак нами віднесено: 1) 
спроможність позичальника розрахуватись за борговими 
зобов’язаннями , тобто його задовільний фінансовий стан; 2) 
здатність виконати свої зобов’язання перед банком у повному 
обсязі і у визначений строк (тобто, виконання принципів 
терміновості, платності і забезпечення кредиту); 3) наявність 
джерел повернення кредиту – грошові кошти, що генеруються 
підприємством. 

Виходячи з виділених ознак, під кредитоспроможністю 
будемо розуміти спроможність позичальника розрахуватися за 
своїми борговими зобов’язаннями перед банком у повному обсязі 
і у визначений строк грошовими коштами , що генеруються 
підприємством. 
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БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА ЯК СКЛАДОВА 

ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ 
ГАЛУЗІ 

 
Сільське господарство є пріоритетною галуззю економіки, 

яка забезпечує населення країни продовольчими ресурсами, і 
потребує постійного дієвого регулювання та підтримки з боку 
держави. В Україні державна фінансова підтримка сільського 
господарства у формі бюджетного фінансування є одним із 
найважливіших інструментів становлення поступального 
розвитку галузі. 

Специфіка державної підтримки сільського господарства 
випливає зі специфіки сільського господарства як галузі. По-
перше, сільське господарство, як галузь матеріального 
виробництва, на відміну від інших галузей реального сектору 
економіки держави, як головний засіб виробництва використовує 
землю. Особливість землі – її обмеженість, незамінність. У цій 
галузі результати виробництва залежать від якості землі, її 
родючості, місцезнаходження. По-друге, в сільському 
господарстві економічний процес відтворення незмінно 
пов'язаний з природнім. Саме природні фактори відіграють 
важливу роль у виробництві сільськогосподарської продукції. 

По-третє,сезонність виробництва. Період виробництва не 
співпадає з робочим періодом. Це призводить до того, що кінцеві 
результати визначаються значно пізніше аніж закінчення 
трудового процесу. 

Необхідність державної підтримки аграрного сектору 
зумовлена неможливістю аграрної галузі витримати відкриту 
міжгалузеву конкуренцію з іншими галузями народного 
господарства з таких причин: наявність постійного ризику в 
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отриманні стабільних доходів, великий розрив у часі між 
виробничими витратами й отримання продукції. 

В умовах ринку сільське господарство піддається 
негативному впливу різних факторів нестабільності:природних, 
економічних, соціальних. З огляду на вищесказане постає 
питання про необхідність вдосконалення бюджетної підтримки 
аграрного сектора в Україні. Це цілеспрямоване державне 
регулювання виробничої діяльності господарюючих суб’єктів 
шляхом спрямування бюджетних коштів за відповідними 
програмами соціально-економічного розвитку. 

Ключовим питання тут постає,необхідність одночасного 
значного збільшення фінансових ресурсів,що знаходяться у 
користуванні держави та зниження податкового тиску на 
вітчизняні підприємства сільського господарства. 

Управління видатками бюджету на розвиток сільського 
господарства можна розглядати насамперед як метод державної 
підтримки сільського господарства,стратегічний ресурс, що дає 
змогу вирішувати пріоритетні,перспективні завдання розвитку 
галузі сільського господарства. 

На нашу думку,основним завданням державної підтримки 
підприємств сільського господарства є досягнення їх фінансової 
стабільності,створення умов для розширеного відтворення 
виробництва, забезпечення конкурентоспроможності продукції, 
нарощування експортного потенціалу окремих груп товарів. У 
контексті вирішення проблем цінової та бюджетної підтримки на 
основі концентрації коштів на пріоритетних напрямах передбачає 
удосконалення нормативно-правової бази. 

На державному рівні мають виконуватися середньострокові 
та довгострокові програми субсидування аграрного сектору, які б 
передбачали розв’язання першочергових проблем 
сільськогосподарського виробництва та соціальної сфери. 
Врахування дії зовнішніх чинників та адекватне реагування на 
них дозволить суттєво підвищити дохідність 
сільськогосподарського виробництва, покращити фінансовий 
стан підприємств галузі, збільшити їх можливості для здійснення 
розширеного відтворення. 
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Забезпечення всебічного розвитку сільських територій 
неможливе без системного та поступового поєднання соціально-
економічних, екологічних, культурно-освітніх, медичних та 
релігійних інтересів селян. У ієрархії пріоритетів розвитку 
соціальної інфраструктури сільської місцевості без сумніву 
визначальна роль належить питанням медичного обслуговування. 
Відсутність належного рівня фінансування медичної галузі, 
особливо це стосується сільських жителів, зумовлює необхідність 
пошуку та використання альтернативних джерел при формуванні 
фінансових ресурсів для потреб медичного обслуговування. 
Досвід багатьох країн світу показує, що серед наявних 
інструментів фінансування медичних потреб вагоме місце посідає 
страхування. 

Розвитку страхової науки в медичній галузі присвячено 
праці відомих дослідників, серед яких слід відзначити: 
В.Д. Базилевича, В.В. Мортикова, В.Ф. Москаленко, 
С.А. Навроцького, В.В. Руденя, В.Й. Плиса, В.М. Пономаренко, 
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О.М. Сидорчука, Т.В. Яворську. Водночас, питання розвитку 
медичного страхування в сільській місцевості знаходиться 
практично поза увагою вчених-аграріїв, що потребує активізації 
наукової роботи за даним напрямом дослідження. 

Рішенням Всесвітньої медичної асоціації (1983 р.) було 
встановлено, що сільське населення має такі ж права на 
отримання медичної допомоги, як і мешканці міст. Хоча можуть 
існувати економічні та інші фактори, які впливають на кількість 
медичних послуг, що доступні у сільських районах, але тоді не 
має бути жодної різниці у їх якості [1]. В Україні доступність та 
якість медичної допомоги селянам завжди була нижчими, 
порівняно із аналогічною допомогою, яку отримували жителі 
міста. Це обумовлено не тільки недостатнім фінансуванням 
галузі, яке, як правило, здійснювалось за остаточним принципом, 
а й особливостями в організації медичної допомоги сільському 
населенню. Причинами такого незадовільного стану розвитку 
сільської медицини є: обслуговується мала кількість населення, 
що проживає на достатньо великій території; серед населення, що 
обслуговується переважають непрацюючі пенсіонери; у 
населення сільських територій відсутня можливість реалізації 
права вибору медичного працівника, оскільки у невеликих 
населених пунктах медичну допомогу, як правило, надає один 
лікар або фельдшер [2]. 

У Постанові Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної цільової програми розвитку 
українського села на період до 2015 року» від 19.09.2007 р. 
№ 1158 йдеться про пріоритетність розвитку сфери охорони 
здоров’я та поліпшення демографічної ситуації в сільський 
місцевості [3]. Однак кошти, що виділяються з бюджетів різних 
рівнів не є достатніми, що зумовлює необхідність пошуку 
додаткових варіантів фінансування потреб в медичному 
обслуговувані. Формування нової якості медичного 
обслуговування на селі потребує диверсифікації джерел 
фінансування.  Виходячи з досвіду найзаможніших країн світу 
(США, Японії, Німеччини, Великобританії та ін.), поряд з 
держаним медичним забезпеченням, існують недержавні форми 
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захисту медичних інтересів фізичних та юридичних осіб. 
Особливе місце серед позабюджетних джерел фінансування 
потреб медичних закладів посідає медичне страхування. 

Взагалі у світі існує три основні види фінансування 
охорони здоров’я: державне (бюджетне), соціальне медичне 
страхування та приватне медичне страхування. 

Державна (бюджетна) система охорони здоров’я 
фінансується виключно за рахунок коштів загальнонаціонального 
та місцевих бюджетів. 

Соціальне медичне страхування реалізується за допомогою 
створення централізованої системи обов’язкового медичного 
страхування, коли страховиком виступає єдиний цільовий фонд 
соціального страхування з регіональними філіями, мінімізує 
можливі ризики та адміністративні витрати, дає змогу підвищити 
передбачуваність відшкодування витрат на медичну допомогу, а 
також створити у масштабах держави добре керовану структуру.  

Приватне медичне страхування засновано на комерційних 
засадах між страхувальником (застрахованим), страховою 
компанією та медичними закладами, які включенні до системи 
страхової медицини. Основні умови (програма медичного 
страхування, страхова сума, страховий тариф та порядок 
відшкодування витрат у разі настання страхової події) 
страхування узгоджуються виключно на договірній та 
взаємовигідний основі. Метою медичного страхування є 
гарантування громадянам при виникненні страхової події 
відшкодування фінансових витрат на медичну допомогу за 
рахунок завчасно акумульованих коштів. 

Розвиток страхової медицини в сільській місцевості 
пов’язаний з необхідністю забезпечення селян доступними, 
якісними та різноманітними медичними послугами. Медичне 
страхування дає змогу залучити додаткові фінансові ресурси за 
рахунок різних джерел для організації медичної допомоги 
аграріям шляхом надання медичних послуг та гарантій рівних 
можливостей в їх отриманні в певному обсязі для всього 
селянства. Роль та значимість медичного страхування доцільно 
розглядати у ракурсі трьох ключових аспектах: економічному, 
соціальному та гуманітарному (рис. 1). 
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Рис. 1. Соціальні, економічні та гуманітарні ефекти від 
впровадження медичного страхування в аграрній сфері 

 
У сучасному науковому середовищі проводиться активна 

дискусія щодо переваг та недоліків використання різних форм 
медичного страхування (добровільної та обов’язкової). 
Добровільне медичне страхування зазвичай розглядається як 
доповнення до обов’язкового. У рамках цієї форми страхування 
передбачається оплата медичних послуг понад програму 
обов’язкового медичного страхування за рахунок коштів, 
внесених безпосередньо фізичною або юридичною особою до 
фонду страхових компаній, які здійснюють такий вид 
страхування. Добровільне медичне страхування має на меті 
забезпечити страхувальникові (застрахованій особі) гарантії 
повної або часткової компенсації додаткових витрат, пов’язаних 
із зверненням до медичної установи за послугою, яка надається 
згідно з програмою добровільного медичного страхування. На 
страховому ринку України в рамках добровільного медичного 
страхування пропонуються стаціонарне обслуговування, послуги 
невідкладної медичної допомоги, поліклінічне обслуговування (у 
т. ч. аптечне) та  стоматологія. 

Основною ознакою обов’язкового медичного страхування є 
те, що всі громадяни незалежно від статті, віку, стану здоров’я, 
місця проживання, рівня особистого доходу мають право на 
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Соціальний аспект медичного страхування спрямований на забезпечення соціальних 
стандартів для селян та формування ефективної взаємодії між страховими компаніями 
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отримання медичних послуг. Звідси випливає, що обов’язкове 
медичне страхування служить певним соціально-економічним 
каркасом для малозабезпечених та середніх верств населення, що 
гарантує право кожному громадянину на отримання мінімально 
необхідного пакету медичних послуг. Обов’язкове страхування 
здійснюється у відповідності до таких принципів: всезагальність; 
загальнонаціональний характер; некомерційний характер та 
обов’язковість.  

Світовий досвід розвитку медичного страхування свідчить, 
що орієнтація виключно на комерційні лікувально-профілактичні 
установи, метою яких є отримання максимального прибутку, не в 
змозі забезпечити громадянам соціальні гарантії у сфері 
медичного обслуговування, особливо це стосується сільських 
жителів зважаючи на рівень їх доходів. Тому концепція 
обов’язкового медичного страхування повинна орієнтуватися на 
створення інфраструктури соціально відповідальних інститутів, 
які мають здійснювати свою діяльність переважно на 
некомерційній основі і надають населенню соціальні гарантії у 
сфері медичного страхування. Весь прибуток, який отримують 
такі організації, має використовуватись на подальше 
вдосконалення і розвиток системи обов’язкового медичного 
страхування. Крім цього, інфраструктура, що проектується, 
повинна забезпечувати фінансову стійкість обов’язкового 
медичного страхування і створювати умови для підвищення 
ефективності функціонування охорони здоров’я в сільській 
місцевості.  

Розглядаючи медичне страхування в світлі формування 
соціальної інфраструктури сільської місцевості необхідно 
зазначити: 

1. Вважається за доцільне прийняття Закону України «Про 
медичне страхування», якім би чітко регламентувались права, 
обов’язки та відповідальність суб’єктів страхового процесу. У 
Законі мають бути визначені форми страхового захисту, які 
повинні доповнювати одна одну та умови забезпечення 
страхового інтересу для учасників страхового ринку.  

2. Надання аграріям певних державних фінансових 
преференцій при укладанні договорів добровільного медичного 
страхування. Створювати передумови для розвитку 
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корпоративного медичного страхування на селі. Здійснювати 
страхову діяльність на кооперативних принципах (на 
неприбутковій основі) при наданні послуг з медичного 
страхування. 

3. Підвищення надійності страхових компаній, які будуть 
працювати як в системі добровільно медичного страхування, так і 
в системі обов’язкового медичного страхування шляхом 
встановлення вимог до їх ліцензування відповідно до чітко 
встановлених критеріїв. 
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ДО ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 
 

В статті 1 Земельного Кодексу України зазначено: «Земля - 
основне національне багатство». Земля є всюдисущим природним 
ресурсом, межі якого чітко фіксовані, місце розташування є 
незмінним. Вона є унікальним об’єктом у системі суспільних 
відносин, на який спрямовані інтереси всіх членів людського 
суспільства, універсальним фактором суспільного 
життєзабезпечення, носієм багатих природних ресурсів, а також 
необхідною складовою багатьох сфер людської діяльності та 
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територіальною основою державності й національного 
самовизначення. З появою перших людських поселень земля у 
формі земельної власності почала мати вартість, бути засобом 
нагромадження і росту капіталу. Гроші, одержувані в результаті 
застави земельних ділянок або надання їх в оренду, 
використовуються у всіх сферах ділової активності та 
економічного розвитку. Незалежно від того хто використовує 
об’єкти земельної власності, земельні володіння обкладаються 
податком на землю тому вигоду отримує і держава, і приватний 
сектор економіки.  

Білик В.О. визначає землю, як «особливий товар, який 
нікуди не винесеш і не вивезеш. При продажу ділянок, які не 
оброблялися збільшується кількість земель, як засобу 
виробництва. При продажу оброблюваних земель збільшується 
земля – капітал» [1, с. 80]. 

Поняття земельного капіталу полягає в сукупності благ 
(земельних), якими розпоряджається людина (або які вона може 
використовувати), і які являють собою синтез природної енергії в 
різних формах та людських здібностей (праця, інтелект людини), 
а також земельні поліпшення й інше предметне багатство 
(шляхова, інженерна, меліоративна інфраструктура тощо), що 
нерозривно пов’язане із землекористуванням чи ділянкою землі 
та раніше створене людиною у вигляді матеріальних й 
нематеріальних засобів, ресурсів, інформації. Поняття земельного 
капіталу визначає його економічну, природну та фізичну 
сутність. Основними складовими елементами, які формують 
земельний капітал є: природний капітал у виді земельних та 
інших природних ресурсів, що невіддільні від 
землекористування; інтелектуальний капітал у виді інтелекту 
щодо планування використання і охорони земель, здійснення 
землеустрою та землевпорядкування із визначення цільового 
призначення і функціонального використання, формування права 
власності на земельні ділянки та права користування ними; 
майновий капітал у вигляді дорожньої інженерної та 
меліоративної інфраструктури тощо.  

Земельний капітал в структурі економічних активів 
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національного багатства України займає одне з провідних місць. 
Зокрема, його питома вага у складі природного капіталу складає 
44 відсотки, а природного в складі національного багатства 
України – 40 відсотків. Сумарна вартість українських природних 
ресурсів 1,6 трлн. дол. США [3, 4]. 

Для України питання залучення земельних активів до 
розвитку ринкової економіки, дослідження і вирішення проблем 
формування, функціонування, оцінки вартості земельного 
капіталу є надзвичайно актуальним.  

У відносинах «людина-земля» сьогодні переплітаються 
накопичені за багато років економічні, соціальні, екологічні, 
правові, моральні, технологічні й інші проблеми життя та 
діяльності суспільства. Для їхнього розв'язання потрібна 
теоретична і практична робота по переходу до багатоукладного 
використання землі з різними формами власності на основі 
усталених юридичних норм, економічних критеріїв, 
взаємопов'язаного вирішення завдань.  

Проблематикою та прагматикою земельних відносин, 
землевпорядкування, аналізу, оцінки земельного капіталу в 
Україні займаються видатні вчені сучасності, такі як Третяк А.М., 
Гуторов О.І., Лавейкін М.І., Другак В.М., Борщевський В.В., 
Мельник Л.Л., Юрчишин В.В., Сохнич А.Я., Котикова О.І. та 
інші. 

В результаті демографічного і економічного зростання, а 
також пов’язаного з цим збільшення споживання природних 
ресурсів (включаючи асиміляційний ресурс біосфери), людина як 
вид наблизилася до критичної межі ємності екологічної системи 
Землі. Відтак на думку професора Третяка А.М., започатковано 
процес виснаження продуктивного потенціалу екосистеми 
планети, необхідного для підтримки як існуючого рівня 
антропогенного споживання, так і систем життєзабезпечення, від 
яких залежить життя людей на Землі [3, с. 18]. 

Розглядаючи економічну сутність земельного капіталу як 
складової частини природного зазначимо, що характерною 
особливістю сучасного розвитку вітчизняної економіки є її 
екологічна розбалансованість яка зумовлює негативні зміни в 
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природному довкіллі та генерує інфляційні процеси. 
Нарощування виробництва товарів та послуг без урахування 
екологічних детермінант збереження природного капіталу, 
недостатньо обґрунтоване використання земельних угідь, 
відсутність комплексності у веденні господарської діяльності, 
недостатній державний контроль [2, с. 54] призводить до дедалі 
більшого його виснаження, забруднення довкілля, порушення 
генетичної цілісності ландшафтів. 

Вважаємо, що для збереження і відтворення природної 
частини земельного капіталу потрібно визначити напрями і 
передумови його формування та ефективного функціонування в 
українській економіці, які б відповідали соціоекономічним та 
екологічним параметрам її розвитку. 

І тут варто згадати вислів економістів А. Смітта та 
М. Фрідмена Фернандо де Сото, які зазначали, що причиною 
неможливості створювати капітал у країнах третього світу та 
колишнього соцтабору є те, що більшість їх громадян не мають 
змоги обіпертися на відповідні інститути (проявів та ефектів) 
системи приватної власності. До таких інститутів вчені відносять:  

1) Інститут системи фіксації економічного потенціалу 
активів, 

2) Інститут системи інтеграції розрізненої інформації, 
3) Інститут системи відповідальності власників, 
4) Інститут системи підвищення активів, 
5) Інститут системи розвитку суспільних зв’язків, 
6) Інститут системи паспортизації угод [5, с. 86]. 
До названих інститутів варто було б додати інститути 

власності на землю, земельного кадастру, державного 
землеустрою, державної реєстрації прав, трансакцій та угод, 
оцінки вартості земельного капіталу та бухгалтерського обліку 
земельних активів. 

Погоджуємося з думкою Третяка А.М., що система 
вказаних інститутів буде створювати сприятливі умови для 
формування і функціонування інституту земельного капіталу (що 
виділиться в особливу соціально-економічну категорію через 
специфіку землі як унікального об’єкта загальних багатоцільових 
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інтересів). Важливим при цьому є розвиток системи захисту прав 
власності на землю, а також іпотечного кредитування та 
інвестування. Саме система кредитного забезпечення 
використання землі створює умови для розвитку різних форм 
великого й малого бізнесу, здатного оперативно реагувати на 
зміну попиту на ринку. 
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РИНКУ 

ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Функціонування земельного ринку вимагає чіткого 
державного регулювання з метою контролю держави у сфері 
використання земель сільськогосподарського призначення , 
попередження спекуляції землі та унеможливлення переходу 
власності на землю сільськогосподарського призначення дот 
іноземних громадян та юридичних осіб. Тому одним із 
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першочергових заходів земельної реформи є створення 
загальнодержавного земельного кадастру та відповідної 
земельно- інформаційної бази даних , які можна сформувати 
лише за допомогою проведення суцільної інвентаризації земель. 

Без належної інвентаризації земельного фонду України не 
може розвиватись вільний ринок земель. Для проведення цієї 
роботи Україні потрібен закон «Про інвентаризацію земель».  

Нині достеменно відомо лише, що площа України – 60 млн. 
га, 42 млн. га з яких – сільськогосподарські угіддя. Інша ж 
інформація – скажімо, що землі резерву становлять 10 млн. га, а 
вільні державні землі – 3,8 млн. га. Площі невитребуваних паїв та 
відумерлої спадщини (тобто, фактично, «нічийної» землі) на 
місцях оцінюють в 25-30 % від площі всіх розпайованих земель. 
Вірогідна похибка навіть в 10 % на таких площах означає, що на 
ринок не потрапляють сотні тисяч гектарів землі. А це впливає на 
формування попиту та пропозицій, і, відповідно, ринкову 
вартість земель.  

Інвентаризація, яка мала б проводитися кожні 15 років, 
повинна актуалізувати дані про землі, які фактично 
використовуються (як із правовстановлюючими документами, так 
і без них), про землі, які є деградованими, забрудненими та 
потребують консервації; про площі земельних ділянок, їх 
категорії та цільове використання. Відсутність такої інформації 
загрожує негативними наслідками у правовому, кількісному та 
якісному аспектах земельної реформи.  

Питання в цій галузі досі регулюються «Положенням про 
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів» 
від 1997 року, постановами Верховної Ради, Указом Президента й 
постановою Кабміну, ухваленими ще до прийняття чинного 
Земельного кодексу України. Фінансування покладено на місцеві 
ради, і це логічно, оскільки саме до місцевих бюджетів надходять 
кошти від земельного податку. Проте «Положення» визначає 
лише порядок інвентаризації, однак не передбачає 
відповідальності за її невиконання. Іншими словами, відсутній 
законодавчий примус витрачати кошти на ці роботи. У результаті 
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інформація, якою нині оперує  держава, не може вважатися 
точною. 

Нагадаємо, у 2008 році була спроба прийняти Закон «Про 
державну інвентаризацію земель» (проект № 2765). Вона була 
невдалою – проект відправили на доопрацювання.  

Того ж 2008 року була й спроба виділити державне 
фінансування на інвентаризацію земель – тоді фігурувала цифра 7 
млн. грн. За цьогорічними оцінками Держземагентсва, для 
проведення інвентаризації в масштабах країни необхідно 4,5 
млрд. грн. і 5 років часу. Очевидно, для державного бюджету ця 
цифра виглядає малореальною, тому і більш логічним, і більш 
реалістичним шляхом є фінансування за рахунок місцевих 
бюджетів.  

Слід зазначити, що витрати на інвентаризацію є свого роду 
інвестицією – адже точний «облік і контроль» дозволить 
збільшити надходження від земельного податку, отримати 
прибуток у вигляді зростання кількості суб’єктів оподаткування, 
надходжень у вигляді сплати за оформлення права власності на 
землі. Врешті-решт, це означатиме соціальну справедливість (хто 
більше земель має, той більше податку платить) і 
законослухняність.  

Необхідність інвентаризації земельного фонду не викликає 
жодних суперечок. Однак залишається питання, яким чином 
організувати цю масштабну роботу. Проте, наголошують 
експерти, поки що жодним законом не визначено – що це за 
комплекс робіт має бути і як його проводити.  На сьогоднішній 
день в Україні завершено суцільну аерофотозйомку території. 
Таким чином, країна вперше отримала картографічну основу для 
ведення Державного земельного кадастру та виконала одну з 
ключових вимог ЄС. Україна вперше отримала можливість вести 
повний облік своїх земель. Це – базовий матеріал для їх 
інвентаризації, проведення зонування, встановлення меж 
населених пунктів. Цю інформацію вже запитують інші галузі – 
водне господарство, лісове, екологи. Необхідно відмітити, що 
проекти землеустрою, які є фактично результатом інвентаризації 
земель, складаються один раз – при формуванні та реєстрації у 
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кадастрі земельної ділянки та отриманні власником земельної 
ділянки державного акту на право власності. 

Зауваження викликають терміни що задекларовані 
державою, завдання інвентаризації може бути виконано 
формально – наприклад, місцеві органи самоврядування, на які й 
покладено проведення інвентаризації, підуть найкоротшим 
шляхом: скористаються інформацією про землі, на які оформлено 
державні акти, не проводячи польових землевпорядних робіт. А 
це не дозволить зробити достеменний облік, перевірити існуючу 
інформацію на помилки, - отже, позначиться на якості 
впровадження земельної реформи загалом, оскільки «держава не 
знатиме реальної ситуації на ринку земель, тож і сама гратиме на 
ньому наосліп».  

Закон «Про інвентаризацію земель» країна має отримати 
ще до завершення дії мораторію на продаж 
сільськогосподарських земель слідом за прийнятим законом «Про 
державний земельний кадастр». Саме з ним вони мають скласти 
єдиний змістовий «комплект», оскільки дані інвентаризації 
будуть основним сегментом даних державного земельного 
кадастру. Тому як земельний кадастр не може ефективно 
функціонувати без діючої системи інвентаризації земель, так і 
інвентаризація не має сенсу без ефективно діючої системи 
земельного кадастру.  

Закон необхідно розробити і ухвалити протягом 
найближчого часу – якщо на це буде політична воля. Однак він 
також застерігає, що «інвентаризаційна» інформація повинна 
бути загальнодоступною – вільний ринок земель тільки тоді має 
сенс, якщо на ньому всі виступають як рівні гравці, а одна з 
головних вад нинішньої ситуації – на ринку виграє той, хто має 
доступ до інформації, і це коло осіб не повинно бути обмеженим. 

Отже, найбільшого економічного ефекту як на державному 
рівні, так і на рівні органів місцевого самоврядування можна 
досягти саме при послідовному виконанні робіт з інвентаризації: 
від початкової ланки - землекористувача до загальнодержавної 
системи даних – земельного кадастру. 
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ЗМІНИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ, ВИКЛИКАНІ 
КОРПОРАТИЗАЦІЄЮ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Аграрний сектор економіки займає належне місце у 

формуванні продовольчих та фінансових ресурсів держави, а 
його розвиток в значній мірі залежить від податкової політики. 
Разом з тим, слід відмітити, що в кінці 90-х років минулого 
століття аграрне виробництво мало збитки в розмірі 4,1 млрд. 
грн., а 84 % підприємств були збитковими [1]. Виходячи з цього, 
постала необхідність пошуку механізмів виходу 
пореформованого аграрного сектору економіки із кризи та 
перетворення його на стабільне джерело доходів при формуванні 
державного бюджету. Слід згадати, що на той же час 
завершилося реформування колективних і державних 
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сільськогосподарських підприємств. У результаті реформування 
цих підприємств майже 7 млн. селян одержали в приватну 
власність землю та майно. Ці ресурси селяни використали для 
створення 4,75 млн. особистих селянських підприємств, 43 тис. 
фермерських господарств та 16 тис. сільськогосподарських 
підприємств (агрофірм, товариств, виробничих кооперативів, 
агроспілок та ін.). Виник парадокс, приватна власність на землю 
та майно повинна була забезпечити значний ріст 
сільськогосподарського виробництва та підвищити його 
ефективність, збільшити прибутковість виробництва, що 
забезпечило б стабільні надходження до бюджету податку на 
прибуток підприємств. На жаль цього не сталося.  

Однією із складових механізму зміни податкової політики в 
аграрному виробництві було запровадження фіксованого 
сільськогосподарського податку. Звичайно, даний податок зіграв 
позитивну роль в частині надійного і стабільного джерела 
наповнення бюджету. В економічній літературі вченими 
економістами-аграрниками значна увага приділена цьому 
податку, відмічено його позитивні та негативні сторони. Ми не 
будемо на цьому детально зупинятися. Лише відмітимо, що на 
нашу думку, запровадження фіксованого сільськогосподарського 
податку порушила методологічні основи оподаткування. 
Оскільки заміна дванадцяти податків, які мали різні об’єкти 
оподаткування в сільськогосподарських підприємствах (земля, 
майно, природні ресурси, фонд оплати праці та ін.) одним 
податком, що прив’язувався до землі, з точки зору методології є 
неправильною. На перше місце було поставлено збільшення 
податкових надходжень до бюджету. Разом з тим, застосування 
фіксованого сільськогосподарського податку не сприяло 
виконанню цього завдання. В результаті цього, значна частина 
податків і обов’язкових платежів була виключена з фіксованого 
сільськогосподарського податку і на сьогодні платники не 
сплачують лише чотири податки, [2] з яких лише два є 
бюджетоформуючими – податок на прибуток та податок на 
землю. Таким чином, на сьогодні фіксований 
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сільськогосподарський податок своє історичне призначення 
виконав і потребує реформування.  

Чим це обґрунтовується. По-перше, завершенням земельної 
реформи та запровадженням ринку земель сільськогоспо-
дарського призначення. Держава одержить значні податкові 
надходження від операцій купівлі-продажу землі сільсько-
господарського призначення через сплату державного мита від 
цих операцій та від суб’єктів господарювання, які будуть 
реєструвати земельні ділянки в земельному кадастрі. По-друге, на 
сьогодні фіксований сільськогосподарський податок є фактором 
мінімізації сплати податків агрохолдингами, які створилися 
шляхом оренди земельних і майнових паїв (монополізація активів 
сільськогосподарських підприємств).  

Агрохолдинги – вертикально інтегровані структури, які 
поєднали весь технологічний цикл вирощування, переробки, 
зберігання та реалізації як сільськогосподарської продукції, так і 
продукції, виробленої із сільськогосподарської сировини. 
Наприклад, на сьогодні перших 20 із 100 агрохолдингів  України 
мають у власності та оренді майже 4 млн. гектарів 
сільськогосподарських угідь. Зокрема, агрохолдинг Ukrland 
Farming обробляє 532 тис. гектарів; NCH – 400 тис. гектарів; 
Кернер Груп – 330 тис. гектарів; «Мрія» – 295 тис. гектарів; 
Миронівський хлібопродукт – 280 тис. гектарів. Їх діяльність у 
сільському господарстві має як позитивні, так і негативні 
сторони. До позитивних слід віднести запровадження 
прогресивних технологій в аграрному виробництві та залучення 
значних інвестицій у сільське господарство. До негативних – 
мінімізація сплати податків, екологічні наслідки прогресивних 
технологій, реєстрація не за місцем знаходження земель, 
сприяння росту безробіття на селі, вирощування монокультур (як 
правило – технічних і зернових), розвиток галузі рослинництва, 
тощо. По-третє, у сільськогосподарському виробництві 
функціонує практично три групи (типи) підприємств: особисті 
селянські господарства, які виробляють значні обсяги молока, 
м’яса, овочів, фруктів; фермерські господарства, які виробляють 
незначний обсяг продукції рослинництва і тваринництва, і 
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займають на ринку сільськогосподарської продукції незначну 
питому вагу, корпоративні агроформування, зокрема, 
агрохолдинги, які на ринку сільськогосподарської продукції та 
продуктів її переробки, а саме: зерна, соняшникової олії, ріпаку 
та ін., займають позиції лідерів. 

Виходячи з вищевикладеного, та враховуючи кардинальні 
зміни, що відбулися за останнє десятиріччя в аграрному 
виробництві, необхідно змінити податкову політику щодо 
виробництва сільськогосподарської продукції, врахувавши форму 
ведення бізнесу. На нашу думку, для фермерських господарств 
площею не більше 100 га сільськогосподарських угідь (крім 
господарств по вирощуванню птиці, хутрових звірів, тепличних 
комплексів) слід зберегти до 2020 р. спеціальний режим 
оподаткування через застосування фіксованого 
сільськогосподарського податку або застосувати спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності. По завершенні цього 
періоду фермерські господарства переходять на сплату податку 
на прибуток підприємств малого і середнього бізнесу по 
прогресивній шкалі оподаткування. 

Доходи, які одержують селяни від власних господарств, 
оподатковуються податком на дохід, а при реєстрації їх 
фізичними особами-підприємцями вони застосовують спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності. 

Найбільше змін потребує податкова політика щодо 
оподаткування агрохолдингів. Зокрема, на нашу думку, 
агрохолдинги повинні сплачувати корпоративний податок на 
прибуток. Ставки такого податку не слід пов’язувати з площею 
сільськогосподарських угідь, на яких агрохолдинг здійснює свою 
діяльність. Прибуток слід оподатковувати по прогресивній шкалі 
оподаткування, що здійснюють сьогодні багато європейських 
країн при оподаткуванні доходів.  

У окремих європейських країнах (Португалія, Франція), 
при оподаткуванні компаній корпоративного типу, якими є 
українські агрохолдинги, застосовують муніципальні та соціальні 
надбавки. Ця ідея є цікавою для України, оскільки, як відмічалося 
вище, в аграрному секторі виробництва функціонують 
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агрохолдинги з площею сільськогосподарських угідь від 3 до 
більше 500 тис. гектарів. Застосування прогресивного 
оподаткування прибутку агрохолдингів сприятиме використанню 
перерозподільчої функції оподаткування. 

Слід відмітити, що на сьогодні, як на законодавчому рівні, 
так і серед науковців, розглядається питання щодо мобілізації 
коштів для розвитку сільських територій, на яких здійснюють 
господарську діяльність агрохолдинги через запровадження 
соціального податку. Більшість визначають базою оподаткування 
нормативну грошову оцінку 1 гектара землі, а ставку соціального 
податку вважають за доцільне встановити на рівні 1 % від цієї 
вартості. Підтримуємо таку пропозицію, оскільки такий податок 
матиме цільовий характер і він легко розраховується. Ця 
пропозиція повинна бути закріплена в Бюджетному кодексі 
України, де чітко слід вказати, що кошти від соціального податку 
повністю залишаються у бюджетах громад, на території яких 
розміщені сільськогосподарські угіддя, і будуть використані на 
розвиток соціальної інфраструктури сільських територій, а не 
сплачуватимуться до бюджетів по місцю реєстрації 
агрохолдингу. 

Таким чином, зміна податкової політики в аграрному 
виробництві сприятиме більш справедливому оподаткуванню 
сільськогосподарських товаровиробників. 
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ВЗАЄМНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Виробництво сільськогосподарської продукції є одним з 

найбільш ризикованих напрямів господарської діяльності, адже 
вплив таких факторів, як природні умови,мінливість обсягів 
збору врожаїв, зміна заходів державної політики щодо 
регулювання аграрних ринків, коливання цін на 
сільськогосподарську продукцію є основними факторами, що 
впливають на зміни в доходах сільськогосподарських 
товаровиробників.  

Сучасне страхування аграрного виробництва - це система 
заходів щодо організованого спеціальними страховими 
державними і недержавними органами захисту майнових 
інтересів громадян, організацій та установ зв'язаних із 
виробництвом сільськогосподарської продукції у разі випадку 
певних подій за рахунок спеціально створених грошових коштів 
[4, с. 26]. 

Нормативно-правова база щодо страхування ризиків в 
сільському господарстві передбачає розподіл на страхову і 
комерційну діяльність. Страхова діяльність полягає в страховому 
захисті суб’єктів господарювання, при цьому можливе 
використання отриманого прибутку, комерційна ж діяльність 
спрямована лише на отримання прибутку. Так Законом України 
«Про страхування» передбачено отримання страховиком 
прибутку від страхової діяльності, інвестування і розміщення 
тимчасово вільних коштів та інших операцій [1]. 

Враховуючи те, що ефективність страхового захисту 
сільськогосподарського товаровиробника суттєво залежить від 
організаційно-правової форми страховика. а однією з форм 
страхового захисту, окрім державного і комерційного 
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(недержавного) є взаємне страхування, розглянемо його суть та 
порядок здійснення в сільському господарстві.  

Взаємне страхування є специфічною некомерційною 
формою організації страхових операцій, при яких страховий фонд 
створюють на неприбутковій основі. 

Взаємне страхування - це взаємний обмін ризиками, при 
якому не переслідують ціль отримання прибутку. Форма 
проведення взаємного страхування - товариства взаємного 
страхування [5, с. 52 ] 

Страхування - це перерозподіл збитків кількох осіб між 
багатьма. Є два види розподілу - наступний та попередній. 
Першим понад 4 тис. років тому виник наступний перерозподіл: 
вартість знищеного (пограбованого) товару розподіляли між 
купцями, які уклали відповідну угоду. З часом зрозуміли, що 
збитки завдаються нерівномірно, розміри платежів кожний раз 
неоднакові. У зв´язку з цим виник попередній розподіл: 
зацікавлені особи створювали страховий фонд, який потім 
поступово використовували для відшкодування своїх збитків. 
Небезпека ризику була перенесена з плечей зацікавлених осіб, 
або страхувальників, на окрему організацію - страхове 
товариство. Одночасно виник і специфічний ризик страхової 
діяльності - можливість невідповідності величини створеного 
фонду реальному розміру збитків [5, c. 52 ]. 

Є два способи вирішення цієї проблеми: ризик 
неадекватності величини страхового фонду фактичним збиткам 
може бути покладений або на страхувальників (взаємне 
страхування), або на третіх осіб - страховиків (комерційне 
страхування). Іншими словами, відмінність між взаємним та 
комерційним страхуванням полягає у праві власності на 
страховий фонд. Товариства взаємного страхування - організації 
оригінальні, оскільки їхні клієнти є їхніми власниками: 
страхувальник, купуючи поліс, стає співвласником страхового 
товариства, тобто страховиком. 

Страховий фонд може перевищувати величину фактичних 
збитків. Це перевищення є прибутком страховика. Навпаки, в 
товариствах взаємного страхування таке перевищення є 



 622

власністю страхувальників і розподіляється між ними або 
залишається у товаристві. Отже, безприбутковий, або 
некомерційний характер операцій є відміною рисою взаємного 
страхування. Остання важлива особливість взаємного 
страхування - однорідність складу учасників товариства 
взаємного страхування.  

Отже, взаємне страхування - це проведення 
страхувальниками, що мають схожі майнові інтереси та ризики в 
господарському житті, діяльності зі створення й управління 
страховим фондом у специфічній формі товариств взаємного 
страхування, які функціонують на безприбутковій основі [5, 
c. 53]. 

З огляду на це являє інтерес такий тип страховиків, як 
товариства взаємного страхування, які створюються 
зацікавленими особами для страхового захисту своїх інтересів. 
Останні мають ознаки самострахування і страхування. 

Товариства взаємного страхування – це юридичні особи – 
страховики, створені відповідно до Закону України «Про 
страхування» з метою страхування ризиків цього товариства. 
Сплата страхового платежу здійснюється за рахунок чистого 
прибутку, що залишається у розпорядженні членів товариства, 
крім випадків, передбачених законодавством України [2, с. 398]. 

Іншими словами, товариство взаємного страхування (ТВС) 
– це такий організаційний статус страховика, за якого кожний 
страхувальник одночасно є співвласником майна страховика, 
тобто це об’єднання страхувальників з метою надання 
взаємодопомоги.  

Доцільно відмітити, що у разі настання страхового випадку 
кожний член товариства, за умови використання ним усіх 
зобов’язань перед товариством взаємного страхування, 
незалежно від суми страхового внеску, має право отримати 
повністю необхідне страхове відшкодування [2, с. 398]. 

Однією з характерних рис ТВС є не тільки їх здатність до 
адаптації, але і те, що страхування охоплює великі та середні 
підприємства і навіть дрібні компанії. В умовах України це 
можуть бути селянські (фермерські) господарства.  
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ТВС формує страховий фонд за рахунок фіксованих або 
непостійних страхових внесків, але їх розмір завжди має свою 
межу для того, щоб забезпечувалося повне покриття зобов’язань 
стосовно страхувальників. Страховий фонд потрібен для надання 
чітких гарантій щодо своїх зобов’язань і призначений бути 
джерелом виплати страхового відшкодування.  

Оскільки ТВС не мають метою одержання прибутку, то 
ними практикується повернення прибутку пайовикам як у вигляді 
частини внесеного пайового внеску, так і в формі розподілу 
надлишків надходжень (з різних джерел: або від власної 
страхової діяльності, або від управління фінансовими активами 
товариства) [3]. 

Незважаючи на значні переваги TBC, вони не отримали 
належного розвитку в Україні. Пояснюється це тим, що, по-
перше, в Україні не прийнято закону про взаємне страхування; 
по-друге, ця форма вимагає взаємодії страхувальника з 
декількома страховиками, що ускладнює процедуру укладання 
страхової угоди як для страхувальника, так і для страховиків, які 
зобов’язані узгоджувати свої дії [2, с. 399]. 

Законодавство України дозволяє створення ТВС. Існують 
Тимчасове положення про ТВС, та проект Закону України «Про 
товариство взаємного страхування». Цей проект передбачає таке: 
для створення товариства взаємного страхування необхідно 
розробити установчі документи, які повинні містити вичерпну 
інформацію, притаманну юридичній особі.  

Однією з важливих переваг взаємних товариств є і та, що в 
час, коли світова економіки стає більш відкритою, вони можуть 
не побоюватись поглинання іншими компаніями шляхом таємної 
скупки на фондовій біржі контрольного пакету акцій.  

Таким чином, потреба в розвитку ТВС та страхових 
кооперативів, як однієї з найдавніших класичних форм 
страхового захисту, що має багатовікову історію, в т.ч. і 
вітчизняну, зростає, оскільки: 

− фінансовий стан потенційних страхувальників, а 
зокрема їх платоспроможність, гостро потребують надання їм 
страхових послуг на безприбутковій основі; 
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− потенційним страхувальникам потрібна, поряд з 
жорсткою регламентацією комерційного страхування, наявність 
більш демократичних і м’яких форм здійснення страхування, 
оскільки за будь-яких обставин вони ризикують власними 
коштами при трансфері ризику страховиком; 

− потенційні страхувальники дуже зацікавлені в тому, щоб 
на вітчизняному страховому ринку дійсно була присутня здорова 
конкуренція серед страховиків різних організаційних форм і 
типів; 

− зростає незабезпечений попит на страхування в 
агропромисловому комплексі, в т.ч. на страхування 
сільськогосподарських виробничих ризиків внаслідок того, що 
вимушено монопольне, комерційне страхування не здатне в 
повному обсязі задовольнити потреби сільськогосподарських 
товаровиробників як за якістю пропонованих послуг, так і за їх 
високою вартістю [3]. 

Отже, ТВС мають ряд переваг, використання яких 
дозволить ефективно реалізуватися взаємному страхуванню в 
сільському господарстві. 
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УКРАЇНИ 
 

За роки незалежності України в аграрному секторі 
відбулися кардинальні зміни, що зумовили радикальні 
перетворення в усій системі фінансових відносин. Сьогодні 
аграрні підприємства гостро відчувають нестачу фінансових 
ресурсів. Особливість сільського господарства обумовлює 
складність залучення необхідних фінансових ресурсів для 
здійснення підприємницької діяльності. Це пов’язано з сезонним 
характером виробництва, значною залежністю від природно-
кліматичних умов, великою кількістю в галузі суб’єктів 
господарювання, критичною спрацьованістю 
сільськогосподарської техніки, непередбачуваністю кон’юнктури 
ринку на сільськогосподарську продукцію, нестабільністю 
отримання прибутків. 

Залежно від стратегії фінансової політики та стану 
економіки, інструменти фінансового регулювання можуть 
здійснювати свій вплив у формі обмежень або стимулів. Форма 
(лат. forma – зовнішнє окреслення, вираження будь-якого змісту) 
фінансового регулювання – це конкретні засоби впорядкування 
державою процесів економічного розвитку. Форми фінансового 
регулювання у вигляді його інструментів формують 
інструментарій фінансового регулювання розвитку аграрного 
сектору України.  

Під інструментами (лат. «instrumentum» – знаряддя, за 
допомогою якого можна здійснити дію) розуміють певні 
прийоми, що використовуються державою для забезпечення 
пропорційності в аграрному секторі країни (податки, цінове 
регулювання, бюджетне фінансування та ін.). 
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Відштовхуючись від нашого визначення поняття 
«фінансове регулювання» та особливостей фінансових відносин в 
аграрному секторі, розглянемо інструменти фінансового 
регулювання та його форми здійснення, а також покажемо їх 
взаємозв’язок (рис. 1). 

 
 

Рис.1. Взаємозв’язок між інструментами та формами 
фінансового регулювання 

Варто виокремити основні форми (стимулювання, 
обмеження) та інструменти (податки, кредитування, цінове 
регулювання, бюджетне фінансування та інвестиції) фінансового 
регулювання розвитку аграрного сектору. 

Також варто зазначити, що у виборі фінансових 
інструментів та ступені їх впливу має бути закладений 
стимулюючий характер. Саме в цьому разі фінансове 
регулювання спроможне відігравати суттєву роль у забезпеченні 
розвитку аграрного сектору держави. 

Аналіз сучасної практики господарювання дозволяє 
виокремити три основні сфери фінансового регулювання 
аграрного сектору України: фінансове регулювання в системі 
бюджетно-податкової політики, фінансове регулювання в системі 
грошово-кредитної політики та фінансове регулювання у системі 
інвестиційної політики. 

Кожна сфера фінансового регулювання має: свій об’єкт 
стимулювання; специфічні форми стимулювання, за допомогою 
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яких здійснюється заохочення суб’єктів господарювання на 
основі розподілу фінансових ресурсів; межі дії; принципи 
функціонування; певні ознаки, які дають підставу оцінювати її 
ефективність. 

Розглянемо тепер більш докладно основні інструменти 
фінансового регулювання аграрного сектору економіки України. 

За ринкових умов господарювання відповідальність за 
фінансові результати діяльності підприємств і організацій несуть 
їх власники. Але при необхідності держава може надавати 
фінансову допомогу тим суб’єктам, в ефективній роботі яких 
вона зацікавлена насамперед. Держава може впливати на 
розвиток аграрного сектору економіки шляхом прямої участі – 
через бюджетне фінансування загальнодержавних програм і через 
кредитування за рахунок коштів бюджету, тим самим 
здійснюючи міжгалузевий перерозподіл фінансових ресурсів і 
стимулюючи певні види діяльності відповідно до конкретної 
мети економічної політики. При цьому важливим інструментом 
регулювання є державне кредитування. Бюджетні кредити – це 
надання фінансової допомоги підприємствам і організаціям 
органами державної виконавчої влади за рахунок бюджетних 
коштів на умовах строковості, платності й зворотності [1]. 

Податкова система, виступаючи складовою державної 
фінансової політики, є також дієвим інструментом фінансового 
регулювання аграрного сектору. Податкова політика 
визначається й провадиться державою в залежності від 
економічної ситуації у країні, потреб державного бюджету, 
перспектив розвитку національної економіки. Застосування 
державою таких фінансових інструментів, як податки може 
позитивно або негативно впливати на розвиток національної 
економіки, стимулювати або гальмувати розвиток національного 
товарного виробництва. 

Саме з цією метою в Україні у 1999 році було 
запроваджено фіксований сільськогосподарський податок (ФСП). 
ФСП – це податок, який сплачують сільськогосподарські 
товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського 
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товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 
дорівнює або перевищує 75 % загального обсягу виробництва [2]. 

Варто також звернути увагу на спеціальний механізм 
сплати ПДВ, що передбачає компенсацію сільськогосподарським  
товаровиробникам коштів за продані ними переробним 
підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі. 

Отже, бюджетно-податкова політика безпосередньо 
впливає на темпи і пропорції розвитку сільськогосподарського 
виробництва, поліпшення умов праці і життя сільського 
населення. І хоча нині обсяг асигнувань на фінансування АПК, і 
перш за все сільського господарства, скорочується, проте 
держава продовжує надавати йому суттєву фінансову допомогу, 
виходячи із своїх можливостей. 

Не менш важливий вплив на розвиток аграрного сектору 
має і грошово-кредитна політика держави. Так, через специфічні 
умови функціонування, зменшення можливостей до 
самофінансування та повільного розвитку інвестиційних процесів 
у сільському господарстві важливим джерелом формування 
господарського капіталу сільськогосподарських підприємств 
виступає кредит. Від доступу суб’єктів господарювання до 
кредитних ресурсів залежить можливість збільшення обсягів 
виробництва, а отже і забезпечення продовольчої безпеки 
держави; раціонального використання внутрішніх фінансових 
ресурсів; забезпечення безперервності, а отже і прискорення 
відтворювального процесу. 

Ринок кредитних послуг може виникати на двох різних 
етапах економічного розвитку країни [3]: на етапі повноцінного 
розвитку фінансового ринку, коли відбулося певне насичення 
ринку кредитними операціями, а кредитні послуги доповнюють 
його, диверсифікують та розширюють коло учасників; в умовах 
дефіциту кредитних ресурсів, недосконалого розвитку кредитних 
відносин і системи їх врегулювання, що в умовах суперечливості 
законодавства дає можливість різним учасникам угоди з надання 
кредитної послуги запобігти обмеженню кредитних операцій і 
провести найбільш вигідні комбінації отримання фінансових 
коштів. 
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На сьогодні структура фінансових інститутів, які 
займаються фінансуванням підприємств АПК, представлена 
Державним інститутом страхування, Українським державним 
фондом підтримки фермерських господарств, комерційними 
банками, кредитними спілками, виробниками та постачальниками 
матеріально-технічних ресурсів, сільськогосподарських машин та 
техніки, переробними підприємствами, лізинговими компаніями 
та ін. Проте, незважаючи на певне пожвавлення в процесах 
кредитування, що спостерігається останнім часом, аграрне 
виробництво все ще залишається не особливо привабливою 
сферою для фінансування і для банківського кредитування 
зокрема. 

Важливим напрямом фінансового регулювання аграрного 
сектору економіки є інвестиційна політика. Інвестиційна 
діяльність - вирішальний чинник усієї економічної політики 
держави, від ефективності якої залежить стан виробництва, 
рівень технічного оснащення підприємств, можливості 
структурної перебудови економіки, розв'язання соціальних та 
екологічних проблем, адже інвестиції становлять основу розвитку 
підприємств, окремих галузей та економіки в цілому. Сучасну 
ринкову економіку неможливо уявити без іноземних інвестицій, 
які поширені як у промислово розвинутих країнах, так і в країнах, 
що розвиваються [4]. 

Залучення іноземних інвестицій у розвиток аграрної галузі, 
їх обсяг та рівень ефективності залишаються вкрай недостатніми 
через наявність цілої низки чинників: неплатоспроможність 
вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, 
нестабільність політичної ситуації, законодавчої бази, низька 
інвестиційна привабливість агропромислового комплексу тощо. 

Таким чином, узагальнюючи дослідження інструментарію 
фінансового регулювання розвитку аграрного сектору можна 
зробити висновок, що лише за умови поєднання внутрішніх 
джерел фінансування  сільськогосподарських підприємств та 
наявних ресурсів фінансово-кредитних установ, при державній 
підтримці розвитку інфраструктури фінансово-кредитного 
забезпечення сільського господарства можна створити міцну 
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фінансову основу функціонування аграрного сектору економіки 
Україні. 
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СТРУКТУРА КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ І МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ 

КРИЗИ В ЄС 
 

Фінансова криза в країнах ЄС призвела до того, що 
більшість економік його членів знаходяться у складному 
становищі. У зв’язку з цим питанням наскільки глибокі наслідки 
вона буде мати для підприємств агробізнесу, як країн ЄС, так і 
інших регіонів світу приділяється особлива увага в останніх 
публікаціях журналу «Choices Magazine» Асоціації Аграрних 
Економісті практиків(ААЕА) та робочих матеріалах створеного 
Європейською Комісією дослідницького проекту «Factor 
markets».  

Виходячи із аналізу анатомії кризи, М. Петрик та М. Клосс 
[3] виокремлюють наступні основні можливі негативні наслідки, 
що можуть призвести  до гальмування розвитку галузі в країнах 
ЄС й інших регіонах світу: 
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- криза банківської системи і скорочення кредитування та 
інвестицій в аграрний сектор; 

- економічний спад, скорочення попиту на продукти 
харчування в країнах ЄС і відповідно скорочення його експорту і 
імпорту; 

- скорочення надходжень до бюджету ЄС – зменшення 
державних субсидій. 

Дослідженням загроз, що походять від епіцентрів 
фінансової кризи, для сільськогосподарські підприємства 
бувшого СРСР, досліджується в роботі В. Маерса і К. Гойчук [2]. 

Підтримуючи підходи, запропоновані у наведених вище 
публікаціях, зробимо спробу спрогнозувати можливі наслідки для 
сільськогосподарських підприємств України першого чинника: 
кредитна криза і скорочення інвестицій у власний капітал. 

На основі статистичних даних Держкомстату України за 
2000-2011 р. проведене емпіричне дослідження структури 
капіталу суб’єктів господарської діяльності за видом економічної 
діяльності сільське господарство, мисливство та лісове 
господарство [1]. При проведені дослідження була поставлена 
мета прослідкувати у динаміці залежність між структурою 
капіталу і рівнем прибутковості власного капіталу. Аналіз 
структури капіталу заснований на припущенні, що чим більша 
частка позичкового капіталу, тим більше коливання 
рентабельності власного капіталу і тим самим більший 
фінансовий ризик. Відповідно, якщо господарства мають високий 
фінансовий ризик, ймовірність негативних наслідків від 
фінансової кризи достатньо висока. Тому структура капіталу має 
знаходитися під постійним контролем, оскільки рентабельність 
власного капіталу має високу чутливість не тільки до обсягу 
залученого капіталу, а й умов його залучення.  

Як видно з рис. 1, інвестиції в активи підприємств 
сільського господарства, мисливства і лісового господарства 
України за період з 2000 р. по 2011 р. булт забезпечені 
зростанням капіталу підприємств в 2,7 рази.  
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Рис. 1. Власний і позичковий капітал суб’єктів господарської 

діяльності за видом економічної діяльності сільське господарство, 
мисливство та лісове господарство України, 2000-2011 рр. 

млрд. грн. 

Протягом досліджуваного періоду обсяг капіталу в сфері 
агробізнесу,то скорочувався, то зростав. Можна виділити три 
етапи: 2000-2003 рр. – скорочення капіталу до історичного 
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мінімуму; 2004-2007 рр. – помірне зростання і перевищення рівня 
2000 р.; 2008-2011 рр. - прискорене зростання, яке у часі 
співпадає з періодом фінансової кризи. 

Основна частка інвестицій протягом усього досліджуваного 
періоду направлялась в оборотні активи. За 2000-2011 рр. 
необоротні активи зросли на 60 %, тоді як інвестиції в оборотні 
активи більше, ніж у 9 разів. В результаті частка оборотних 
активів суттєво зросла (рис. 2). За досліджуваний період частка 
необоротних актів скоротилася в 2 рази, з 77 % в 2000 р. до 38 % 
в 2011 р. 

В аграрному секторі України генерування доходів 
забезпечувалося переважно інвестиціями в нові технології та 
високопродуктивні матеріали, тоді як частка постійних витрат 
скоротилася, що в доповненні з суттєвими державними 
субсидіями і змінами в оподаткуванні, запровадженими з 2004 р. 
стимулювали зростання доходів і підвищення рівня прибутку, а в 
доповненні із зменшенням операційного важеля зменшення 
операційного ризику.  
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Рис. 2. Структура активів суб’єктів господарської діяльності 
за видом економічної діяльності сільське господарство, 

мисливство та лісове господарство України, 2000-2011 рр., % 
Частка боргового капіталу з помірного рівня (0,24-0,32) в 

2000-2003 рр.,зросла до середнього (0,40 - 0,44). В 2004-2006 рр. 
цей показник досяг досить значного рівня (0,45-0,50), а в 2007-
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2008 рр. перейшов до категорії агресивних (0,52), з 2009 р. 
повернувся до категорії значний (рис. 3). Таким чином, в 
аграрному секторі України надзвичайно високий фінансовий 
важіль. 
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Рентабельність власного капіталу (ROE)  
Рис. 3. Частка боргового капіталу (D/А) та рентабельність 
власного капіталу суб’єктів господарської діяльності за 
видом економічної діяльності сільське господарство, 

мисливство та лісове господарство України, 2000-2011 рр. 
Проведене дослідження дає можливість зробити  попередні 

висновки відносно наслідків фінансової кризи в ЄС для 
сільськогосподарських підприємств України, які можуть бути, як 
позитивними, так і негативними. 

1) Перший етап фінансової кризи (2008-2011 рр) разом із 
зростаючим попитом на продукти харчування та агресивною 
стратегією по залученню капіталу створили умови для зростання 
підприємств галузі, тоді як інші галузі в повну силу відчули її 
негативні наслідки. За досліджуваний період (2000-20011 рр.) 
відбулося зростання задіяного капіталу, також зросла 
рентабельність власного капіталу досягши свого максимуму. 



 635

2) Аналіз змін у структурі капіталу показує, що  зростання 
капіталу підприємств галузі відбувається в першу чергу за 
рахунок боргового капіталу: в 2008-2009 рр. більше половини 
всього капіталу, а в 2010-2011 рр. більше 0,4, що значно вище, 
ніж у США і країнах ЄС, де аналогічний показник 
спостерігається тільки на комерційних фермах Данії та Голландії. 
На відміну від країн ЄС додаткові інвестиції направлялися 
переважно в оборотний капітал, що в умовах високого попиту 
зменшує ризик неповернення. Проте зростання рентабельності 
власного капіталу супроводжується її значним коливання, що 
означає високий фінансовий ризик.  

3) Основним джерелом коливань рентабельності власного 
капіталу є коливання чистого прибутку, які підсилюються 
фінансовим важелем. Тому в умовах фінансової кризи, коли 
країни ЄС виступають і значним ринком збуту, і ринком капіталу 
агрофірми повинні застосовувати більш помірну стратегію у 
залученні позикового капіталу, більше плануванні зростання 
більше орієнтуватися на власний капітал. 
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ВСЕБІЧНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОЇ 

ГАЛУЗІ 
 

Сільське господарство має особливу природу, відмінну від 
інших секторів економіки, тому що його виробництво, значною 
мірою, залежить як від дії природних факторів, так і від 
людського фактору. При цьому на нього покладено функцію 
забезпечення та задоволення потреб суспільства продовольством 
та сировиною для інших галузей народного господарства. 
Сільськогосподарська діяльність провадиться майже на всій 
території країни. У сільській місцевості проживає третина 
загальної кількості населення. За статистичними даними у галузі 
зайнято близько 4 млн. осіб із числа сільського населення. 
Середньорічна заробітна плата в сільському господарстві 
найнижча серед галузей економіки. 

Найгострішими проблемами на селі є відсутність мотивації 
до праці, бідність, трудова міграція, безробіття, занепад 
соціальної інфраструктури, поглиблення демографічної кризи та 
відмирання сіл. 

Динамічно розвиватися сільськогосподарському сектору 
заважає існуючий диспаритет цін, оскільки ціни на промислову 
продукцію і тарифи на послуги, спожиті в сільському 
господарстві, зростають більш швидкими темпами, ніж ціни 
реалізації сільськогосподарської продукції. В результаті, не 
забезпечується адекватне галузям промисловості, поліпшення 
розвитку аграрного сектору економіки, збільшення заробітної 
плати сільськогосподарським товаровиробникам та вирішення 
соціальних проблем сільського населення.  

Для подолання негативних тенденцій та створення умов 
для позитивної динаміки в аграрному секторі Кабінет Міністрів 
України постановою № 1158 від 19.09.2007 р. затвердив 
Державну цільову програму розвитку українського села на період 
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до 2015 року. Основною метою Програми є забезпечення 
життєздатності сільського господарства, його 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, 
гарантування продовольчої безпеки країни, збереження селянства 
як носія української ідентичності, культури і духовності.  

Серед її основних пріоритетів, є:  
- удосконалення системи підтримки доходів 

сільськогосподарських товаровиробників;  
- розвиток фінансово-кредитних механізмів;  
- посилення соціального захисту сільського населення.  
Державна фінансова підтримка – цілеспрямоване державне 

регулювання виробничої діяльності господарюючих суб’єктів 
шляхом спрямування бюджетних коштів за програмами 
соціально-економічного розвитку або надання податкових пільг 
[2]. Ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення 
продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку 
аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки.  

Державна фінансова підтримка сьогоднішнього дня 
функціонує у двох видах: 

- бюджетне фінансування – виділення коштів з 
державного бюджету на фінансування бюджетних програм з 
підтримки виробництва сільськогосподарської продукції; 

- податкові пільги – відмова держави від податків на 
користь товаровиробників шляхом надання різноманітних пільг. 
В умовах нестачі вільних бюджетних коштів є вагомим та дієвим 
механізмом непрямої підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Згідно законодавчих актів підтримка аграрного сектору 
країни здійснюється за наступними  напрямами [1]: 

- державної підтримки сільськогосподарської дорадчої 
служби; 

- фінансування розвитку рослинництва в частині селекції та 
створення запасу сортового і гібридного насіння, здійснення 
заходів по охороні та захисту лісів і ґрунтів, часткового 
відшкодування вартості будівництва нових тепличних 
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комплексів; 
- фінансування розвитку тваринництва в частині розвитку 

тваринництва та виконання програми селекції, часткового 
відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва 
та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та 
підприємств з виробництва комбікормів; 

- забезпечення підтримки суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу в частині часткової компенсації 
вартості техніки, здешевлення кредитів та компенсації лізингових 
платежів, надання фінансової підтримки для створення оптових 
ринків сільськогосподарської продукції та підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Практика оформлення підтримки показала, що відсутність 
законодавчо встановленого переліку об’єктів та суб’єктів 
виробництва сільськогосподарської продукції, яким надається 
спеціальна бюджетна підтримка, призводить до того, що 
Кабінетом Міністрів України щорічно змінюються суб’єкти 
нарахування та умови її отримання, це ускладнює доступність до 
неї сільськогосподарських товаровиробників. Часта зміна 
механізмів виділення коштів державного бюджету на підтримку 
виробництва продукції рослинництва і тваринництва, 
ускладнення процедури подання документів на розгляд районних 
комісій, встановлення додаткових обмежень, у тому числі щодо 
наявної заборгованості перед бюджетами усіх рівнів і 
обов’язковими фондами, збільшення кількості перевірок 
використання таких коштів, призвела до зменшення кількості 
підприємств, які подавали документи на отримання державної 
підтримки. 

Формування державної підтримки розвитку аграрного 
сектору передбачає враховувати особливі чинники, що 
характеризують галузь. Зокрема, розвиток агробізнесу несе в собі 
загрозу неефективного використання земельних, водних, та 
інших природних ресурсів з метою одержання надприбутків; 
виробництво більшості основних видів сільськогосподарської 
продукції зосереджено в особистих господарствах населення, які 
не повинні бути позбавлені бюджетної підтримки; підвищення 
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конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції 
передбачає відродження великотоварного виробництва та 
пріоритетного розвитку тваринництва на інноваційній основі; 
період реформування аграрного сектору супроводжувався 
занепадом розвитку сільських територій, підвищенням рівня 
безробіття в сільській місцевості, що призвело до виникнення 
депресивних районів і неперспективних сіл. 

Бюджетна підтримка виступає найважливішою складовою 
державного регулювання аграрного сектору й полягає в розробці 
ефективного механізму формування та використання фінансових 
ресурсів держави з метою підвищення конкурентоспроможності 
галузі, виробництва якісних і безпечних продуктів харчування та 
збереження навколишнього природного середовища. 

Механізм удосконалення державної підтримки 
інвестування сільськогосподарських підприємств передбачає 
реалізацію державних цільових програм розвитку аграрного 
виробництва, інвестиційними джерелами для яких визначені, 
крім власних коштів товаровиробників, дотації на виробництво 
продукції тваринництва, селекція в рослинництві, селекція в 
тваринництві, часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки, компенсація за посіяні озимі, 
здешевлення кредитів, інші. 

Фінансова підтримка з державного бюджету 
сільськогосподарських товаровиробників здійснюється за 16 
основними бюджетними програмами, які охоплюють всі напрями 
діяльності аграрних підприємств, включаючи надання 
безвідсоткових кредитів фермерським господарствам, 
здешевлення банківських кредитів та страхових премій, надання 
допомоги в придбанні складної сільськогосподарської техніки 
вітчизняного виробництва.  

Основну суму складає підтримка сільгосптоваровиробників 
у вирощуванні продукції рослинництва і тваринництва, зокрема, 
найбільшу питому вагу у видатках загального фонду державного 
бюджету становить тваринницька дотація та підтримка 
виробництва продукції рослинництва 

Необхідно зазначити, що значну частку майбутніх дотацій, 
які отримають сільськогосподарські товаровиробники у 
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перспективі, можна віднести до програм «жовтої та зеленої 
скриньки». В першу чергу потрібно, щоб у державній підтримці 
сільського господарства переважали заходи, що належать до 
«зеленої скриньки». З огляду на перспективи розвитку 
сільськогосподарських підприємств пріоритетними напрямами 
інвестування обґрунтовані наукові інноваційні розробки та 
впровадження, здешевлення кредитів, організація моніторингу 
аграрного ринку, маркетингових стратегій агротоваровиробників, 
діяльності дорадчих служб, розвиток інфраструктури сільських 
територій, особливо транспортної мережі. Загалом, оптимізація 
структури та збільшення джерел інвестування буде сприяти 
підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств у цілому. 

Вдосконалення бюджетної політики щодо села потребує 
поступового відмежування державної підтримки від виробництва 
і спрямування її на загальний розвиток сільської території. На 
даний час уряд зосередив увагу на розробці програми «Рідне 
село», ініційованої Мінагрополітики та винесеної на 
всеукраїнське обговорення. програми «Рідне село». На нашу 
думку державна підтримка розвитку сільських територій має бути 
спрямована на істотне поліпшення транспортного, побутового, 
житлово-комунального, медичного, освітнього, культурного та 
іншого соціального обслуговування населення.  

У процесі реалізації державних цільових програм основний 
акцент має бути поставлений на узгодженість їх із бюджетними 
програмами, підвищення ефективності видатків бюджету шляхом 
використання програмно-цільового методу в бюджетному 
процесі, який дає можливість визначити пріоритетні напрями 
фінансування відповідно до суспільних очікувань, зіставити 
одержані результати з понесеними витратами за етапами 
реалізації програми, посилити прозорість бюджету, його 
контрольованість як за кінцевими, так і проміжними 
результатами та відповідальність виконавців за одержаний 
результат. 

Таким чином, бюджетна підтримка у сфері сільського 
господарства залишається актуальною та вимагає постійного 
вдосконалення її механізму. 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ 
 

Бюджетне фінансування як державна підтримка аграрного 
сектору - важливий напрям економічної політики. Дуже 
актуальним, особливо коли аграрний сектор вважається одним із 
пріоритетів розвитку держави, є такий напрям використання 
бюджетних коштів, як фінансування аграрного комплексу та 
підтримка вітчизняного сільгоспвиробника. 

Державна підтримка аграрного сектору в ринкових умовах 
господарювання є об'єктивною необхідністю. Сільське 
господарство, унаслідок властивих йому специфічних 
особливостей, не може за рахунок реалізації своєї продукції 
отримати дохід, достатній для відшкодування витрат 
виробництва, збереження земель і соціального розвитку села. 
Державна підтримка - обов'язкова умова існування і зростання 
сучасного аграрного виробництва і продовольчого ринку, про що 
свідчить досвід провідних світових держав. 

Важливою умовою покращення ситуації в аграрному 
секторі та підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарського виробництва є достатня та збалансована 
за напрямами державна фінансова підтримка аграрного сектору 
економіки. 
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Держава повинна надавати фінансову підтримку на 
здійснення заходів, що мають досить важливе значення для 
розвитку сільськогосподарського виробництва, але вони не 
можуть бути профінансовані в повному обсязі 
сільськогосподарськими підприємствами за рахунок власних 
коштів або кредитів комерційних банків. 

Головною метою державної фінансової підтримки є 
стимулювання ефективності та підвищення конкурентоздатності 
сільськогосподарського виробництва, аграрного підприємництва 
та соціального розвитку села [3, с. 184-188]. Державна підтримка 
сільського господарства в Україні охоплює бюджетне 
фінансування програм і заходів, які спрямовуються на розвиток 
галузі, пільговий режим оподаткування, часткову компенсацію 
процентних ставок за користування кредитами комерційних 
банків. Бюджетні кошти необхідні для підтримки процесу 
розширеного відтворення в сільському господарстві; для 
стримування інфляційних процесів і захисту інтересів споживачів 
сільськогосподарської продукції. [1]. 

Основні засади бюджетного фінансування сільського 
господарства визначені в Законах України «Про державну 
підтримку сільського господарства України», «Про основні 
засади державної аграрної політики на період до 2015 року», а 
також у Державній цільовій програмі розвитку українського села 
на період до 2015 року, Стратегії розвитку сільського 
господарства України на період до 2020 року, розробленій 
Міністерством аграрної політики та продовольства України та ін. 
[7]. 

Згідно з прийнятим Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рік» [2], на пряму підтримку сільського 
господарства у 2013 р. буде витрачено лише 23 % загального 
обсягу аграрного бюджету, Для порівняння, в до кризових 2007 р. 
і 2008 р. на пряму підтримку аграріїв витрачали, відповідно, 63 % 
і 57 % аграрного бюджету. Експерти зазначають, що серед 
заходів прямої державної підтримки аграрного сектора можна 
виокремити три ключові: фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі - 0,09 млрд. грн.; державна 
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підтримка розвитку хмелярства, закладки молодих садів, 
виноградників та ягідників і догляд за ними – 0,1 млрд. грн.; 
державна підтримка галузі тваринництва - 0,65 млрд. грн. 
Останні два заходи фінансуватимуться із спеціального фонду, на 
відміну від першого, який профінансується із загального фонду. 
Крім того, на розвиток сільських територій буде спрямовано 0,21 
млрд. грн. (2 % загального обсягу аграрного бюджету); на 
забезпечення аграрного сектора висококваліфікованими кадрами 
і новітніми розробками - 0,2 млрд. грн. (10 %). В цілому, обсяг 
аграрного бюджету на 2013 р. затверджено в сумі 8721,2 млрд. 
грн., що на 3,0 % більше, ніж у 2012 р. [2]. Основні напрями 
підтримки сільськогосподарського виробництва за 2012 рік та на 
2013 рік( бюджет) представлені в (табл. 1). 

Як свідчать дані таблиці по всіх напрямах фінансової 
підтримки на 2013 рік відхилення в сторону зменшення до 2012 
року, а деякі напрями у 2013 році взагалі фінансово не 
підтримуються державою. 

Державна фінансова політика у сфері АПК України в 
умовах обмеженості ресурсами повинна орієнтуватися на 
побудову самодостатнього фінансово незалежного аграрного 
сектору економіки. Відсутність кореляційного зв'язку між 
бюджетним фінансуванням АПК та показниками його діяльності 
потребує системного вивчення досвіду провідних 
сільськогосподарських підприємств в усіх регіонах України, які 
за сучасних умов демонструють показники стабільного розвитку, 
з метою поширення цього досвіду в усій галузі.  

Основними причинами неефективного використання 
коштів державного бюджету, які виділяються на підтримку АПК, 
є недосконалість механізмів отримання і розподілу бюджетних 
коштів та порушення бюджетної дисципліни при їх використанні. 
Щорічна зміна порядку та механізмів виділення коштів з 
державного бюджету, їх громіздкість, запізніле затвердження та 
внесення до них неодноразових змін протягом періоду спричиняє 
несвоєчасне отримання коштів державної фінансової підтримки 
та неефективне їх використання і повернення [4]. 
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Таблиця 1 
Підтримка сільськогосподарського товаровиробника, тис. грн. 

Найменування показників згідно з 
відомчою та програмною 
класифікаціями видатків та 

кредитування державного бюджету 

2012 р. 2013 р. Відхилення 
2013 р. до 

2012 р. 
( +,-) 

За-
гальний 
фонд 

Спеціаль-
ний 
фонд 

Разом 
За-

гальний 
фонд 

Спеціаль-
ний 
фонд 

Разом 

Заходи по боротьбі з шкідниками та 
хворобами с.-г. рослин, запобігання 
розповсюдженню збудників 
інфекційних хвороб тварин 

34000,0  34000,0 25000,0 - 25000,0 -9000,0 

Державна підтримка розвитку 
хмелярства, закладення молодих садів, 
виноградників та ягідників і нагляд за 
ними 

- 1075000,0 1075000,0 - 100000,0 100000,0 -975000,0 

Часткова компенсація вартості 
електроенергії, використаної для 
поливу на зрошуваних землях 

50000,0 - 50000,0 - - - -50000,0 

Фінансова підтримка створення 
оптових ринків с.-г. продукції 200000,0 - 200000,0 - - - -200000,0 

Державна підтримка галузі 
тваринництва - 732000,0 732000,0 - 650000,0 650000,0 -82000,0 

Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі на 
умовах фінансового лізингу 

25000,0 5024,2 30024,2 8842,5 - 8842,5 -21181,9 

Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі  822376,3 5000,0 827376,3 91777,9 5000,0 96777,9 -730598,4 

Фінансова підтримка Української 
лабораторії якості і безпеки продукції 
агропромислового комплексу 

10000,0 2900,0 12900,0 6054,5 3145,3 9199,8 -3700,2 

Джерело: дані додатків № 3 і № 4 до Держбюджету України на 2012, 2013 рр. 

644 
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Таким чином, в процесі дослідження встановлено, що для 
ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва в 
Україні та підвищення його конкурентоспроможності перш за все 
необхідно впорядкувати процес державного фінансування 
сільського господарства, забезпечити його значне зростання та 
ефективність використання, що відповідає як принципам 
ринкової економіки, так і підходам до державного стимулювання 
сільськогосподарського виробництва. Впорядкування потребує 
механізм прямої державної підтримки сільського господарства. 
Бюджетні дотації і компенсації потрібно виплачувати насамперед 
ефективно господарюючим товаровиробникам, а основну масу 
коштів потрібно спрямовувати на фінансування програм, здатних 
забезпечити сталий розвиток сільського господарства. 

Також необхідно звернути увагу на те, що в умовах 
глобальних змін у світовій економіці окремою і важливою 
ділянкою державної підтримки аграрного виробництва є захист 
національного ринку від конкуренції з боку іноземних 
виробників продовольства. Така ситуація посилює різного роду 
ризики, адже на окремих ринках агропродовольчих товарів 
імпорт перевищує допустимі 10 відсотків, що становить 
небезпеку для стабільності ринкового середовища. Дана 
проблема варта надзвичайної уваги, особливо в умовах 
посилення глобальних змін і конкуренції з боку іноземних 
виробників. 

Спрямованість державної аграрної політики має виходити з 
необхідності створення умов для забезпечення ефективного 
функціонування сільського господарства з метою задоволення 
потреб населення країни в його продукції, високої мотивації 
праці сільськогосподарських працівників і розвитку сільських 
територіальних громад.  
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На сьогодні в Україні вже сформована і введена в дію 
модель аграрної економіки ринкового типу, яка характеризується 
як рядом переваг, так наявністю значної кількості складних і 
неоднозначних з точки зору вирішення проблем. Однією з 
ключових проблем розвитку ринкових відносин у аграрній сфері 
на даному етапі є не конкурентоспроможність національних 
аграрних товаровиробників, як на світовому, так і на 
національному ринках. Це обумовлює низький рівень 
прибутковості сільськогосподарських підприємств, і як наслідок, 
обмежує можливості здійснення розширеного відтворення 
аграрного виробництва не лише на інноваційних засадах, але й на 
індустріальних. Крім того, ринкова економіка не може 
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забезпечити таке саморегулювання цін на аграрному ринку, яке 
створювало б умови для сталого розвитку сільського 
господарства. Тому з метою усунення недосконалості ринку 
об'єктивно необхідним є втручання держави в механізм 
ринкового ціноутворення. 

Поєднання саморегуляції і державної підтримки сільського 
господарства розширює адаптивні можливості господарюючих 
суб’єктів, створює передумови стійкого функціонування самого 
ринкового господарства. Часто систему державної підтримки 
зводять лише до фінансової та бюджетної. На практиці ж 
державна підтримка може здійснюватися не тільки у формі 
прямих державних виплат, але й у формі опосередкованих 
заходів з використання бюджетних коштів для стимулювання 
розвитку виробництва цільових продуктів. 

Основними нормативно-правовими актами, які визначають 
державну підтримку аграрної галузі та сільськогосподарських 
товаровиробників в Україні, на сьогодні є закони України: «Про 
державну підтримку сільського господарства України», «Про 
основні засади державної аграрної політики на період до 
2015 року», Державна цільова програма розвитку українського 
села на період до 2015 року та інші. 

Згідно з вищевказаними нормативними актами, державна 
підтримка аграрного сектора України здійснюється за такими 
напрямами: 

- Цінове регулювання. Після ухвалення у 2004 р. Закону 
України «Про державну підтримку сільського господарства 
України» було запроваджено цінове регулювання ринку 
найважливіших видів сільгосппродукції через уведення 
мінімальних закупівельних цін (на зернові, насіння соняшнику, 
тваринницьку продукцію). Для здійснення ефективної цінової 
політики у 2005 р. було створено Аграрний фонд. Проте 
відсутність узгодженої системи дій між Аграрним фондом, 
Держрезервом і сільськогосподарськими виробниками, а також 
відсутність у державному бюджеті достатнього обсягу 
фінансових ресурсів для здійснення закупівель, обумовлює 



 648

ситуацію, коли закупівля сільськогосподарської продукції 
проводиться невчасно і в неналежних обсягах.  

Водночас у зв'язку зі специфікою національного аграрного 
ринку державне регулювання має бути спрямоване на 
розширення попиту на продовольство. Така політика може 
створити сприятливу кон'юнктуру на ринку 
сільськогосподарської продукції і тим самим стимулювати 
зростання його пропозиції і виробництва. З урахуванням того, що 
попит еластичний за доходами, основними чинниками його 
зростання є збільшення реальних доходів населення і підвищення 
державних витрат на розширення попиту при виході економіки з 
кризового стану; 

- Субсидії та дотації на виробництво та придбання ресурсів. 
Загалом бюджетна підтримка виробників продукції рослинництва 
та тваринництва у 2006-2008 рр. (погектарні виплати, виплати на 
наявне поголів’я та доплати за здану худобу) становила у 
середньому 1,6-2,7 млрд. грн., у 2009 р. скоротилась до 370 млн. 
грн., у 2010 р. – до менш ніж 100 млн. грн. Субсидії на придбання 
ресурсів передбачають компенсацію вартості добрив (діяла лише 
у 2004 р.) і компенсацію 30 % вартості придбаної вітчизняної 
техніки (діє з 2002 р.); 

- Фінансово-кредитна підтримка. З 1.07.2012 р. набув 
чинності Закон України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», який 
передбачає надання сільськогосподарському товаровиробнику 
коштів з державного бюджету у вигляді субсидій для оплати 
частини страхового платежу (страхової премії), нарахованого за 
договором страхування. Цей закон сприятиме розвитку 
страхового ринку в сільськогосподарському виробництві та 
дозволить товаровиробникам знизити витрати на страхування 
сільськогосподарської продукції. Хоча чіткого механізму 
державної компенсації при страхуванні сільськогосподарської 
продукції вищезгаданим законом не передбачено. Також з 2000 р. 
надається часткова компенсація процентних ставок на отримання 
кредитів комерційних банків і здійснення лізингових платежів. 
Розмір кредитної ставки, що компенсується, максимальний 
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розмір кредитної ставки за залученими кредитами, а також 
порядок компенсації лізингових платежів визначаються 
Постановою КМУ «Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 
фінансової підтримки суб'єктів господарювання 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення 
кредитів та компенсації лізингових платежів» від 11.08.2010 р.; 

- Податкове стимулювання у вигляді фіксованого 
сільськогосподарського податку (ФСП), а також спеціального 
механізму сплати податку на додану вартість (ПДВ). Однак 
вважаємо, що удосконалення системи оподаткування аграрних 
товаровиробників є одним з найбільш перспективних напрямків 
держаної підтримки конкурентоспроможності окремих 
агроформувань та галузі сільського господарства в цілому. Так, 
держава, не проводячи додаткових витрат зі свого боку, може 
сприяти підвищенню попиту на сільськогосподарську продукцію 
і продовольство шляхом введення прогресивнішої шкали 
оподаткування доходів населення, що веде до перерозподілу 
доходів на користь бідних шарів, у яких еластичність попиту на 
продовольство висока. Підвищення ставки податків на високі 
доходи не приведе до зменшення попиту на продовольство з боку 
груп населення, що мають високі доходи, оскільки в цих групах 
практично досягнута межа насичення потреб в продуктах 
харчування і тому попит на нього нееластичний за доходами. 
Такий перерозподіл доходів може помітно збільшити попит на 
продовольство, а також послужити поштовхом до пожвавлення 
усієї національної економіки; 

- Спеціалізована підтримка за окремими напрямами та 
програмами (розвиток фермерства, кредитної кооперації, 
рослинництва, тваринництва, підвищення родючості ґрунтів, 
ведення сільського господарства на радіаційно забруднених 
територіях тощо). Проте окремі напрями державної підтримки 
сільського господарства припинили існування. Так, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про скорочення 
кількості та укрупнення державних цільових програм», з червня 
2011 р. втратили чинність Державна цільова економічна програма 
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підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів на період до 2015 р. та Державна цільова програма 
створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, які 
діяли з 2009 р. На сьогодні одним із найбільш складних питань, 
пов’язаних з держаною підтримкою аграрного сектора економіки 
України в цілому і виробництва соняшнику, зокрема, 
залишається узгодження заходів останньої з вимогами СОТ. Це 
зумовлено тим, що система державного регулювання сільського 
господарства тільки формується в умовах низького рівня 
підтримки у попередні періоди і значного бюджетного 
обмеження. 

Заходи з внутрішньої підтримки сільського господарства за 
класифікацією СОТ включаються до «жовтої», «синьої» та 
«зеленої скриньок». Саме заходи підтримки, що можуть бути 
віднесені до «жовтої скриньки» − заходи прямої підтримки 
товаровиробників, підпадають під зобов'язання щодо скорочення. 
Проте значне обмеження таких заходів підтримки аграрних 
виробників наразі може обернутися відчутним погіршення 
фінансового стану сільського господарських підприємств. Разом з 
тим в умовах вступу України до СОТ виникають фінансові 
труднощі з переходом на нові стандарти якості продукції. Адже 
на даному етапі розвитку в Україні недостатньо ні лабораторій 
відповідного рівня, ні кваліфікованого персоналу з контролю 
сертифікації сільськогосподарської продукції. Проте для 
завоювання певного сегмента зовнішнього ринку за сучасних 
умов господарювання особливо важливого значення набуває 
якість продукції. Більше того, обов’язковість здійснення такого 
контролю підвищить рівень довіри до товаровиробника з боку 
страхових і кредитних компаній. 

Таким чином, на наш погляд, державна підтримка 
сільськогосподарського виробництва в Україні має бути 
спрямована на забезпечення отримання прибутковості 
виробництва на рівні, що забезпечує розширене відтворення, 
створення сприятливих соціальних умов життя сільських 
жителів, формування передумов для збереження та комплексного 
розвитку сільських територій, задоволення потреб населення 
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України в якісних і доступних продуктах харчування, 
розширення експортного потенціалу країни. 

Основними передумовами забезпечення високого рівня 
ефективності державної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників мають стати: 

• формування сприятливих умов для розвитку ринку; 
• науково-обґрунтоване регулювання цін на аграрному 

ринку; 
• проведення субсидування виробників, які виготовляють 

засоби та предмети праці, а також відсотків за одержаними 
кредитами; 

• виділення бюджетних коштів на вдосконалення 
виробничої матеріально-технічної бази, що сприятиме 
підвищенню ефективності виробництва фінансування 
регіональних державних програм розвитку виробництва; 

• проведення заходів на макроекономічному рівні щодо 
впровадження пільгового оподаткування, вдосконалення 
зовнішньоторговельної діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ДОРОЖНЬО-
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Сучасні реалії економічних відносин висувають підвищенні 

вимоги до всіх сфер діяльності, які існують в сільских населених 
пунктах, і соціальна інфраструктура не є вийнятком. Особливо це 
стосується функціонування дорожньо-транспортної інфрастру-
ктури сільських територій, яка на сьогодні має низький рівень 
розвиненості. Для інтенсивного розвитку всіх без винятку сфер 
господарювання села необхідна розвинута транспортна мережа, 
високий рівень її доступності. Зокрема, в частині забезпечення 
інноваційного розвитку АПК, підвищення економічності, 
комфортності та безпеки перевезень пасажирів і вантажів, 
оптимізації автотранспортної мережі регіонів. 

За інформацією Міністерства інфраструктури України, 
протягом 2006-2011 рр. було поліпшено транспортне сполучення 
у сільській місцевості лише до 208 населених пунктів (загальна 
протяжність доріг – 455,9 км); станом на 01.01.2012 р. 109 
населених пунктів не мали доріг з твердим покриттям. 
Регулярним транспортним сполученням було забезпечено 26,8 
тис. сільських населених пунктів (97,5 % від їх загальної 
кількості), але якість і порядок обслуговування поселень, які 
формально мали регулярне сполучення, не було задовільними [1]. 
Сільське населення центральних і південних областей, порівняно 
з іншими регіонами, забезпечено автотранспортними послугами 
краще. Приміром, на Вінниччині 40 % сіл не мають автобусного 
сполучення. Набагато гірше транспортне забезпечення сільських 
територій в Харківській, Донецькій та інших індустріальних 
областях. Проблемною є практика місцевих бюджетів виділялити 
кошти на фінансування діяльності дорожньо-транспортної 
інфраструктури за залишковим принципом. 
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В той же час автобуси, що працюють на сільських 
маршрутах, практично повністю вичерпали свій ресурс і 
потребують заміни, так само, які і під’їзди до багатьох населених 
пунктів. Технічний стан доріг не відповідає в повній мірі 
потребам економіки. Близько 80 % доріг районного значення 
побудовано понад 30 років назад і взагалі не відповідають 
вимогам сучасного автомобільного руху. Основною причиною 
невідповідності технічного стану доріг є недостатнє 
фінансування дорожніх робіт з державного та місцевого 
бюджетів. 

Враховуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що 
основними проблемами розвитку дорожньо-транспортної 
інфраструктури сільських територій на сучасному етапі є:  

• Економічна невигідність обслуговування автомобільним 
транспортом загального користування населення сільських 
населених пунктів з малою кількістю жителів; 

• Незадовільний стан або відсутність під’їзних шляхів; 
• Обмеженість державного фінансування робіт з ремонту 

та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг 
загального користування; 

• Низька платоспроможність сільського населення; 
• Висока питома вага пільгових категорій громадян і 

несвоєчасніть відшкодування їх перевезень; 
• Недостатні темпи оновлення рухомого складу автопарків 

перевізників, який обслуговує сільські маршрути. 
Існуючі проблеми взаємопов’язані та потребують 

комплексного підходу до їх розв’язання, який повинен 
передбачати не тільки допомогу та підтримку з боку держави і 
місцевих органів влади, а й залучення приватних інвестицій. 
Нажаль, на сьогодняшній день немає достовірної інформації про 
обсяги фінансування, необхідні для того, щоб утримувати 
дорожньо-транспортну інфраструктуру сільських територій в 
задовільному стані.  

Разом з тим, неефективне використання коштів і постійне 
недофінансування дорожньо-транспортної інфраструктури 
стримує розвиток і негативно впливає на фінансово-економічну 
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ефективність функціонування підприємств багатьох видів 
економічної діяльності та якість життя сільського населення в 
цілому. 

Явища занепаду інфраструктури українського села 
загострюються, а інституційне забезпечення державної політики 
щодо сільських територій є недостатнім: інституції та механізми 
координації політики створюються і скасовуються, а чинні не 
завжди діють [2, с. 14]. Так, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 вересня 2007 р. № 1158 затверджена Державна 
цільова програма розвитку українського села на період до 2015 
року. Програма визначає шляхи і способи розв’язання проблем 
села, встановлює завдання і заходи та очікувані результати [3], але 
не містить жодного завдання, яке б зосереджувалося саме на 
збереженні та розвитку соціальної складової життєдіяльності 
сільських територій, що, в свою чергу, відбиває загальний підхід 
до соціальних питань як до другорядних. 

Програмою затверджено джерела та обсяги її фінансування, 
але, за інформацією Міністерства аграрної політики України, у 
2011 р. було профінансовано лише 71 % від запланованих завдань 
і заходів, передбачених Державною цільовою програмою розвитку 
українського села на період до 2015 року (табл. 1). 

Таблиця 1 
Прогнозні обсяги та фінансування з Державного бюджету 
Державної цільової програми розвитку українського села на 

період до 2015 року 

За роками Обсяг фінансування, 
млрд. грн. 

Виділено коштів 
(профінансовано),  

млрд. грн. 
2008 15,3 12,6 (82 %) 
2009 15,1 9,1 (60,5 %) 
2010 14,5 8,99 (61 %) 
2011 14,1 10,0 (71 %) 

Джерело: [1] 
 
Значного недофінансування зазнали: 
- будівництво та реконструкція під’їзних доріг з твердим 

покриттям до сільських населених пунктів; 
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- оснащення автотранспортом сільських маршрутів. 
Для покращення транспортного забезпечення жителів 

сільської місцевості потрібно звернути увагу, в першу чергу, на 
розвиток мережі автомобільних доріг, зокрема ремонту існуючих 
шляхів і влаштуванню нових під’їздів з твердим покриттям до 
сільських населених пунктів. Це дасть змогу забезпечити 
транспортну доступність сільських територій, дотримання прав 
людини на вільне пересування, і, найголовніше, – прискорення 
темпів соціально-економічного розвитку села. 

По-друге, організувати контроль за виконанням 
перевізниками умов, що містяться в укладених з ними договорах 
на здійснення перевезень у сільській мсцевості.  

По-третє, необхідно зазначити, що на сьогоднішній день 
державна компенсація збитків автоперевізників від перевезення 
пільгових категорій громадян не відповідає їх реальним витратам, 
що ускладнює розвиток міських та приміських перевезень. Заміна 
пільг на транспорті введенням адресної дотації на проїзд є 
оптимальним варіантом вирішення питання забезпечення 
соціальних гарантій з боку держави відповідним категоріям 
громадян. 

По-четверте, на державному рівні необхідно вирішувати 
питання реформування дорожнього господарства, а саме 
запроваджувати у дію схему управління дорогами при місцевих 
адміністраціях та забезпечувати їх відповідними фінансовими 
ресурсами. Відповідно до такої схеми дороги будуть 
передаватися до місцевих адміністрацій з тим фінансуванням, яке 
на сьогодні виділяється для цих регіонів в Укравтодорі [5]. 
Розподіл фінансування між регіонами повинен відбуватися за 
прийнятою методикою з врахуванням протяжності доріг, 
інтенсивності руху, категорії доріг, кількості смуг руху, 
особливостей експлуатації доріг у сільській місцевості та інше. 
Крім того, законодавчо необхідно передбачити гарантійний 
термін для будь-якої збудованої або відремонтованої дороги. 
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ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА 
ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Амортизаційна політика є однією із головних частин 

загальної політики управління виробничими витратами на 
підприємствах, яка полягає в інтенсивності оновлення основних 
фондів з поступовою експлуатацією їх у процесі виробничої 
діяльності. На сьогоднішній день на багатьох підприємствах 
використовується зношений виробничий потенціал, який 
функціонує тільки за допомогою величезних витрат на ремонт. 
Тому амортизаційна політика має надзвичайно важливе значення 
у забезпечені ефективного відтворення основних фондів. 

Зміна економічних умов відтворення основних фондів в 
українській економіці зробила актуальною задачу дослідження 
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ринкової системи амортизації в аспекті зміни фінансово-
економічного змісту формування та подальшої реалізації 
амортизаційної політики підприємства. На сьогодні відсутня 
цілеспрямована державна амортизаційна політика, не розроблена 
концепція відновлення, ефективного накопичення і використання 
фінансових ресурсів. Як наслідок, на рівні підприємств система 
амортизації розглядається як другорядна у вирішенні задач 
відтворювального характеру, оновлення фінансових ресурсів. 
Така ситуація характерна для багатьох підприємств України. І, 
звичайно, вона знаходиться в центрі уваги багатьох вчених 
економістів як в нашій країні, так і за кордоном: Бєлінської В., 
Безуглого А., Голова В., Городянської Л., Євдокименко В., 
Косової Т., Орлова П., Орлова С., Панасюка Б., Хмелевського Є., 
Хомякова В. та інших. 

Економічна функція амортизації проявляється у 
перетворенні за її допомогою необоротних активів на оборотні і 
пов’язана безпосередньо з бухгалтерським обліком. Відповідно 
до цього П(С)БО 7 «Основні засоби», та пп. 14.1.3 Податкового 
кодексу Украъни трактує термін «амортизація» як систематичний 
розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів 
протягом строку їх корисного використання [4]. Підприємство 
має право самостійно вибирати метод нарахування економічної 
амортизації, а відповідно, і її розмір, від якого залежить розмір 
прибутку підприємства [1]. При цьому амортизація відноситься 
до вкладу витрат і нараховується щомісячно. Як до, так і після 
набуття чинності Податковим кодексом, суми амортизаційних 
відрахувань не підлягають вилученню до бюджету, а також не 
можуть бути базою для нарахування будь-яких податків та 
зборів. 

Нарахування амортизації в цілях оподаткування 
здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом 
про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та 
може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання 
економічних вигод від його використання (пп. 145.1.9 ПКУ) [4]. 

Це дає можливість віднести пропорційно до сум 
амортизації і прибутку різницю між виручкою від реалізації і 
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поточними витратами. Найбільша цінність П(С)БО 7 - надання 
підприємствам права самостійно провадити амортизаційну 
політику, що дає змогу визначати термін експлуатації основних 
засобів і обирати метод нарахування амортизації згідно з 
власними економічними інтересами. 

Слід зазначити, що інструментами амортизаційної політики 
для підприємства є норми та методи амортизації, а для держави - 
норми, методи амортизації та вартість основних фондів [1]. 

Загалом, амортизацію розглядають в трьох аспектах: 
а) правовий. Господарським кодексом України визначено, 

що одним із основних напрямків державної економічної політики 
є амортизаційна політика, що має на меті створення найбільш 
сприятливих умов для забезпечення процесу відтворення 
основних виробничих і невиробничих фондів на якісно новій 
техніко-технологічній основі [3]; 

б) економічний. Поступове відшкодування основного 
капіталу відповідно до вартості за обґрунтованими нормами, які 
враховують реальний знос та умови експлуатації [2]. При цьому 
під зносом розуміють суму амортизації об'єкта основних засобів з 
початку його корисного використання [1]; 

в) податковий та фінансовий. Дані аспекти об’єднані 
внаслідок тісного взаємозв’язку між нами, оскільки частка 
доходів звільнена від податків, накопичується і використовується 
з метою оновлення основних засобів. 

П’ять методів амортизації рекомендованих ПКУ та 
П(С)БО 7 умовно можна поділити на дві групи: методи 
пропорційного та методи прискореного нарахування амортизації 
[4]. Методи першої групи полягають у зміні суми нарахованої 
амортизації та залишкової вартості основного засобу 
пропорційно до обсягу виробленої з його використанням 
продукції або часу його корисного використання порівняно з 
минулим періодом. До цієї групи належать прямолінійний та 
виробничий методи нарахування амортизації. 

Друга група об’єднує методи нарахування амортизації, які 
сприяють досягненню більш ефективного використання активу 
впродовж першої половини періоду його експлуатації [1]. Сюди 
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відносять такі методи нарахування амортизації, як метод 
зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення 
залишкової вартості, кумулятивний метод. 

Амортизаційна політика є дієвим інструментом активізації 
інвестиційних процесів в умовах ринкової трансформації 
економіки. Вона повинна забезпечити надійне внутрішнє джерело 
фінансування капітальних вкладень. Саме за рахунок амортизації 
в розвинених країнах формується до 70-80 % інвестицій [3]. 

Однак сучасна амортизаційна політика не створює 
мотивації до швидкого відновлення основних фондів і утворення 
необхідних для відтворення основних коштів фінансових 
ресурсів. На сучасному етапі результати впровадження діючого 
нині амортизаційного механізму є дуже скромними. Заміна 
методологічного підходу до нарахування амортизації, що діяв до 
проведення реформ амортизаційної політики, не призвела до 
посилення ролі амортизації як власного джерела інвестицій 
підприємств і посиленню мотивації до впровадження сучасних 
технологій. 

Амортизаційна політика повинна бути спрямована на 
підвищення фінансової зацікавленості суб’єктів господарювання 
в здійсненні інвестицій в основний капітал за рахунок коштів 
власних амортизаційних фондів. Для цього необхідно провести 
такі заходи: 

• створення економічної й правової бази для 
впровадження раціональних рівнів споживання, відшкодування й 
відновлення основного капіталу; 

• обмеження державного регулювання в сфері 
амортизаційної політики й стимулювання інвестиційної 
ініціативи суб’єктів господарювання; 

• стимулювання суб’єктів господарювання до 
застосування прискореної амортизації і її інвестиційного 
напрямку шляхом надання податкових знижок; 

• закріпити за суб’єктами господарювання право на 
використання коштів власного амортизаційного фонду й 
заборонити будь-які централізовані вилучення з нього; 
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• надавати податкові знижки тільки тим суб’єктам 
господарювання, які мають документальне підтвердження 
інвестиційного використання коштів амортизаційного фонду. 

Отже для поліпшення амортизаційної політики, на нашу 
думку, необхідно вжити ряд заходів: 

- виключити із законодавства вимогу про обов’язкове 
створення спеціальних (цільових) фондів, зокрема 
амортизаційного. Це надасть змогу підприємствам вільно 
розпоряджатися своїми коштами;  

- амортизаційна політика повинна формуватися на двох 
рівнях: 1) на державному, шляхом встановлення груп основних 
засобів та граничних термінів використання основних засобів у 
межах групи; 2) на рівні підприємства, шляхом надання права 
підприємствам обирати методи нарахування амортизації та 
термінів корисного використання в межах, встановлених 
законодавством; 

Актуальною проблемою на сьогодні залишається розробка і 
впровадження загальної методики обліку амортизації на 
підприємствах. Успішне її вирішення спричинить прискорення 
уніфікації, сприятиме розв’язанню багатьох питань проведення 
амортизаційної політики, спростить механізм використання і 
буде сприяти подальшому удосконаленню системи 
бухгалтерського обліку України стосовно амортизаційних 
відрахувань.  

Одним із підходів до вирішення цієї проблеми є 
поглиблений аналіз амортизаційної політики підприємства. 
Амортизаційна політика в Україні як складова частина 
інвестиційної політики, не сприяє, а навпаки, протидіє 
нагромадженню реноваційних ресурсів, сприяє різкому 
скороченню їхньої частини в загальному обсязі фінансування. 
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 

 
Охорона здоров’я є однією з найважливіших складових 

комплексної системи соціального захисту населення. Система 
охорони здоров’я в Україні була сформована ще за часів 
Радянського Союзу і представляє собою розгалужену систему 
медичних закладів, фінансування яких здійснюється переважно за 
рахунок державних коштів. Безкоштовна медицина дає змогу 
забезпечити медичними послугами усі категорії населення, що 
позитивно позначається на загальному рівні здоров’я населення, 
збільшенні тривалості життя, зменшенні смертності та 
скорочення кількості хворих. Водночас, така система знаходиться 
в тісній залежності від економічній ситуації у державі, а брак 
фінансових ресурсів не дає змогу виконувати поставлені завдання 
та забезпечувати населення у повному обсязі якісними 
медичними послугами. 
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Таблиця 1 
Динаміка та структура витрат на охорону здоров’я в Україні 

Показник Роки 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Загальні витрати на охорону 
здоров’я, млн. грн. 18621,6 22965,9 28390,4 34888,2 45936 63072,7 71410,8 84744,8 95713,7 

Розподіл загальних витрат за джерелами фінансування, млн. грн. 
Державні (включаючи 
державні фірми) 10800,5 13320,22 16778,73 21072,47 28250,64 36077,58 39061,71 47711,32 52929,68 

Приватні фірми і корпорації 540,03 620,08 794,93 907,09 1424,02 1702,96 1928,09 2203,36 2392,84 
Домогосподарства 7187,94 8864,84 10731,57 12803,97 16123,54 25102,93 30278,18 34575,88 40104,04 
Донори та інші 93,11 160,76 85,17 104,66 137,81 189,22 142,82 254,23 287,14 

Розподіл загальних витрат за джерелами фінансування, % 
Державні (включаючи 
державні фірми) 58,00 58,00 59,10 60,40 61,50 57,20 54,70 56,30 55,30 

Приватні фірми і корпорації 2,90 2,70 2,80 2,60 3,10 2,70 2,70 2,60 2,50 
Домогосподарства 38,60 38,60 37,80 36,70 35,10 39,80 42,40 40,80 41,90 
Донори та інші 0,50 0,70 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 0,30 
 

662 
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Незважаючи на щорічне зростання загальних витрат 
(табл. 1), українська система охорони здоров’я на даний час 
перебуває у стагнуючому стані, коли коштів вистачає лише на 
підтримання життєдіяльності існуючої системи. Розгалужена 
система медичних закладів усіх рівнів вимагає виділення значних 
фінансових ресурсів з боку держави. Тому за відсутності дієвих 
кроків щодо реформування існуючої системи медичних закладів 
та слабкого розвитку страхової медицини, в Україні протягом 
останніх двох десятиліть відбувається, незважаючи на зростання 
державних видатків, поступова деградація системи охорони 
здоров’я. 

Сьогодні за рівнем загальних витрат на охорону здоров’я на 
1 особу (у $ за ПКС) Україна перебуває на 89 місці серед 184 
країн світу, а по тривалості життя – на 108 місці. Це є важливим 
сигналом про критичний стан фінансування системи охорони 
здоров’я в Україні, оскільки між цими двома показниками існує 
тісна взаємозалежність, що підтверджено проведеним нами 
кореляційно-регресійним аналізом. Розрахунки були здійснені з 
використанням показників по 184 країнах світу (дані бралися за 
2011 рік): Y – середня тривалість життя при народженні, років; Х1 
– загальні витрати на охорону здоров’я на 1 особу, у $ за ПКС. 
Результати обробки даних на ЕОМ  представлені у таблиці 2. 

Результати кореляційно-регресійного аналізу свідчать, що 
при зміні загальних витрат на охорону здоров’я на 1000 $ ПКС, 
середня тривалість життя при народженні збільшиться на 3,96 
роки. Разом з тим, коефіцієнт кореляції 0,62337 та детермінації – 
0,3885936 свідчать, що тривалість життя залежить і від інших 
факторів, а тому лише одне зростання витрат на охорону здоров’я 
не може бути визначальним фактором. Одним з найбільш 
важливих факторів, що впливає як на рівень здоров’я так і на 
тривалість життя є рівень добробуту громадян. Згідно досліджень 
експертів ВООЗ розрив в рівнях здоров’я між країнами 
Центральної і Східної Європи та іншими країнами ЄС на 50 % 
обумовлений різницею в матеріальному добробуті населення, на 
30 % - факторами ризику, пов’язаними з способом життя людини, 
на 10 % - із забрудненням навколишнього середовища і лише на 
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10% - різницею в медичному обслуговуванні [6]. Підвищення на 
1000 $ ВВП на душу населення, збільшує середню тривалість 
життя на 0,5 роки, а збільшення на 1000 $ доходу громадян - на 1 
рік [1].  

Таблиця 2 
Результат кореляційно-регресійного аналізу впливу 

загальних витрат на охорону здоров’я на 1 особу на середню 
тривалість життя при народженні 

Значення параметру: Характеристика моделі: 
коефіцієнт кореляції - 
0,62337 тіснота зв’язку - помірна 

коефіцієнт детермінації – 
0,3885936 

мінливість функції на 38,8593% 
визначається мінливістю вибраних 
факторів 

Критерій Фішера: Fф.= 
115,67437; Fк.= 3,8930606 

Fф.>Fк., нульова гіпотеза про відсутність 
зв’язку між показниками відкидається – 
модель адекватна реальності 

Критерій Стьюдента: tф.= 
9,12484; tк.= 1,973084 

tф.>tк., нульова гіпотеза про незначущість 
коефіцієнта регресії відкидається – він є 
статистично значимим 

Рівняння регресії: Y = 65,81 + 0,00396Х1 
Джерело: Розраховано авторами 

 
Виходячи з цього можна зробити висновок, що будь-які 

зміни щодо покращення як стану системи охорони здоров’я в 
Україні так і його фінансового забезпечення не можливо без 
поліпшення економічної ситуації в країні. Водночас, слід 
усвідомити, що стрімке економічне зростання за нинішніх 
кризових явищ як в українській так і світовій економічній системі 
є не можливим. Тому, на нашу думку, основна увагу слід 
зосередити на підвищенні ефективності розподілу та 
використання наявних фінансових ресурсів, а також пошуку 
альтернативних джерел фінансування охорони здоров’я як в 
середині бюджетної системи так і поза її межами. Особливо це 
важливо з огляду на постійно старіюче населення в Україні. 
Загальновідомо, що значна частина медичних витрат в 
розвинутих країнах витрачається на населення похилого віку. 
Наприклад, в Японії особи старше 70 років складають 10 % 
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населення країни, а на їх медичне обслуговування витрачається 
30 % усіх коштів системи охорони здоров’я [3]. Зважаючи на 
негативну демографічну ситуацію в Україні, можна очікувати 
збільшення потреби у фінансових ресурсах для медичного 
обслуговування людей похилого віку. 

На сьогодні Україна за багатьма показниками, які 
характеризують стан охорони здоров’я випереджає навіть 
розвинуті країни світу. Так, наприклад, Україна має 5,46 
лікарняних закладів на 100000 населення, а у країнах ЄС середнє 
значення цього показника становить близько 3,1 на 100000 
населення. Що стосується медичних працівників, то в Україні на 
100000 населення припадає 493 лікаря та 1010 середнього 
медичного персоналу проти 292 лікаря та 750 середнього 
медичного персоналу у країнах ЄС [5]. Така розгалужена система 
закладів медичного обслуговування вимагає значної кількості 
фінансових ресурсів для здійснення своєї діяльності. Водночас, 
зростання державних витрат на охорону здоров’я, яке 
спостерігається протягом 1991-2012 рр. в окремі роки навіть не 
покриває цінового фактору, що беззаперечно негативно 
позначається на стані системи охорони здоров’я. Внаслідок 
цього, зростання фактичного рівня державного фінансування не 
покриває усіх потреб у фінансових ресурсах для повноцінного 
розвитку системи охорони здоров’я. Наприклад, у 2009 р. 
охорона здоров'я була профінансована лише на 65,4 % від її 
мінімальної потреби, яка за розрахунками МОЗ України 
становила 56 млрд. грн. [2], а у 2011 році за потреби 62,6 млрд. 
грн. було виділено 48,9 млрд. грн. або 78,11 % [4].  

Світовий досвід і проведений аналіз дають змогу 
запропонувати вирішення проблеми дефіциту фінансування 
охорони здоров’я через розвиток слідуючих пріоритетних 
напрямків:  

1) Модернізація первинної медичної допомоги, а особливо 
її амбулаторно-поліклінічного рівня;  

2) Спрощення механізмів фінансування з скороченням 
кількості фінансових потоків в галузі: перехід на принципи 
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одноканального фінансування і формування на його основі 
повного тарифу на медичні послуги;  

3) Максимальне використання економічних та 
адміністративних методів, направлених на мотивацію 
підвищення ефективності діяльності усіх суб’єктів системи. 
Однією з складових слід виділити підвищення рівня оплати праці 
медичних працівників;  

4) Удосконалення прозорості державних закупівель та 
тендерів. Підвищення моніторингу та контролю за рівнем цін на 
медичні препарати;  

5) Усунення нерівності в об’ємі, якості і доступності 
медичних послуг між різними категоріями населення;  

6) Покращення стандартів медичних послуг в лікарнях з 
обов’язковим моніторингом результатів діяльності;  

7) Регулярна оцінка вартості медичних програм з 
врахуванням їх ефективності в залежності від досягнутих 
результатів та поставлених цілей. 

Кожен з запропонованих напрямів не може бути відірваним 
від інших. Тому їх поєднання, яке повинно обов’язково 
супроводжуватися сукупною дією державних та ринкових 
механізмів регулювання, буде сприяти як поліпшенню 
фінансового забезпечення охорони здоров’я так і покращенню 
якості медичних послуг загалом. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКИХ 
ДОМОГОСПОДАРСТВ В СВІТЛІ НОВАЦІЙ 

ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 
 

Реформа системи оподаткування в Україні торкнулася 
основних податків і зборів, які формують доходи місцевих 
бюджетів, що призвело до зміни структури їх надходжень. 
Основним бюджетоутворюючим загальнодержавним податком, 
що справляється до місцевого бюджету є податок на доходи 
фізичних осіб. Поряд з ним бюджет органів місцевого 
самоврядування формують і місцеві податки і збори, перелік яких 
суттєво скоротився у зв’язку з прийняття Податкового кодексу. 

Проте податкова реформа не посилила самостійності 
місцевих бюджетів сільських територій, а навпаки 
дестабілізувала їх наповнення. Тому змінами, внесеними до 
Податкового кодексу України в частині оподаткування сільських 
домогосподарств, було здійснено спробу врегулювати та 
підвищити надходження безпосередньо сільських та селищних 
рад, проте не відпрацьовано механізм їх реалізації на практиці.  

Невизначеність механізму оподаткування доходів сільських 
домогосподарств обумовлює необхідність подальших досліджень 
питань формування та обліку їх доходів з метою об’єктивного 
справляння податку на доходи фізичних осіб. 

Значний внесок у розвиток сучасної теорії оподаткування 
доходів зроблено такими відомими вітчизняними науковцями, як 
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О. Василик, В. Вишневський, Т. Єфименко, А. Крисоватий, 
А. Соколовська, Л. Тарангул, В. Федосов. Дослідження питань 
оподаткування доходів сільських домогосподарств висвітлені у 
працях М. Дем’яненка, Д. Деми, Т. Кизими, В. Синчака, 
Л. Тулуша та інших вчених. 

Водночас відсутні комплексні дослідження проблем 
визначення та формування доходів сільських домогосподарств, в 
тому числі від ведення особистого підсобного господарства та 
залучення їх до процесу оподаткування в світлі прийняття 
останніх змін  Податкового кодексу. Проблеми оподаткування 
доходів домогосподарств полягають ще й у тому, що відповідно 
до нормативних документів оподаткуванню підлягають доходи 
кожної окремої особи, а не суб’єктів загалом. 

Вирішення питання наукового обґрунтування  механізму 
оподаткування доходів сільських домогосподарств дозволить 
підвищити не лише доходи органів місцевого самоврядування, 
але й соціальні аспекти розвитку сільських територій. 

Специфіка галузі передбачає включення до сукупного 
доходу сільських домогосподарств  доходи від селянського 
господарства за умови, що площа земельної ділянки перевищує 
0,06 га, і земельних ділянок, наданих для городництва, 
сінокосіння, випасу худоби; доходи від власності, які 
представлені у формі орендної плати за земельні та майнові паї. 

Величина більшості доходів фізичних осіб вказується в 
бухгалтерських документах та відображається у податковій 
звітності, а відтак збирається та обробляється податковими 
органами. Проте, відсутній облік доходів домогосподарств від 
ведення сільського господарства, оскільки законодавством він не 
був передбачений. Так до прийняття Податкового кодексу 
підпунктом 4.3.36 Закону України «Про податок з доходів 
фізичних осіб» доходи «від відчуження безпосередньо власником 
сільськогосподарської продукції, вирощеної ним на земельних 
ділянках наданих для ведення особистого селянського 
господарства» не включались до місячного оподатковуваного 
доходу, а тому не підлягали оподаткуванню [1]. Ця норма була 
трансформована у Податковий кодекс і діяла до жовтня 2012 
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року, коли внесеними змінами відповідно до Закону України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
врегулювання окремих питань оподаткування» № 5412-VI від 
02.10.2012 року її було суттєво доповнено.  

Особливістю нововведень стало виокремлення та 
формування доходів сільських домогосподарств, які звільняються 
від оподаткування, та доходів що оподатковуються на загальних 
підставах. Так звільняються від оподаткування доходи, які 
одержані від ведення особистого селянського господарства на 
земельних ділянках виділених для: 

– садівництва та/або будівництва і обслуговування 
житлового будинку та /або індивідуального дачного будівництва 
(при цьому власник сільськогосподарської продукції має земельні 
паї, які передані в оренду); 

–  особистого селянського господарства при цьому 
сукупний розмір земельної ділянки та паю не перевищує 2 
гектари [2]. 

У випадку якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 
гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції 
підлягає оподаткуванню на загальних підставах. 

Тому, з метою оподаткування власник сільсько-
господарської продукції повинен подати податковому агенту 
довідку про наявність у нього земельних ділянок, яка видається 
сільською, селищною або міською радою за адресою такої особи-
власника. На підставі цієї довідки податковий агент визначає 
категорію доходу та можливість його оподаткування.  Зрозуміло, 
що залучення такого платника до процесу оподаткування буде 
можливим лише в тому випадку, коли сільськогосподарська 
продукція буде реалізована юридичній особі або фізичній особі – 
суб’єкту підприємницької діяльності, які зобов’язані вести облік 
доходів фізичних осіб за відповідними категоріями у податковій 
звітності. У випадку реалізації такої продукції на ринку, власник 
сільськогосподарської продукції має можливість  ухилятися від 
сплати податку на доходи фізичних осіб, оскільки 
законодавством не передбачений механізм оцінки таких доходів. 
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Отже, актуальним залишається  питання оцінки грошових 
та натуральних доходів цієї категорії громадян, в тому числі з 
метою оподаткування. 

При продажу сільськогосподарської продукції тварин-
ництва, доходи від продажу такої продукції не підлягають 
оподаткуванню, якщо їх величина сукупно за рік не перевищує 
100 розмірів мінімальної заробітної плати. Нормами Податкового 
кодексу чітко не визначено особу, яка повинна вести облік таких  
доходів, а нею може бути: безпосередньо власник 
сільськогосподарської продукції, податковий агент, в ролі якого 
може виступати як  контролюючий орган так і суб’єкти 
підприємницької діяльності. Виходячи із змісту підпункту 
165.1.24 Податкового кодексу, власник сільськогосподарської 
продукції повинен надати контролюючому органу довідку про 
самостійне вирощування продукції тваринництва, яка видається 
сільською, селищною або міською радою за адресою такої особи-
власника і у випадку перевищення встановленого обмеження 
податок справляється на загальних підставах. Отже, оцінюючи 
позицію усіх суб’єктів оподаткування, вважаємо, що покупець 
сільськогосподарської продукції тваринництва домогосподарства 
не може бути податковим агентом, оскільки не може об’єктивно і 
достовірно оцінити всі доходи власника сільськогосподарської 
продукції. Кінцевий результат оподаткування може 
здійснюватись виключно за підсумками звітного року, коли 
власник сільськогосподарської продукції буде подавати 
декларацію про доходи в органи податкової служби.  

Оптимальною для власника сільськогосподарської 
продукції буде ситуація, коли продукція реалізовується одному 
покупцю (наприклад: молоко постачається на одне переробне 
підприємство), тоді простіше здійснювати облік доходів та 
розподіляти їх між членами домогосподарства. У випадку, коли 
протягом року реалізовується одночасно продукція рослинництва 
та тваринництва за видами, не кожне домогосподарство, в силу 
своїх здібностей та можливостей, здатне вести облік одержаних 
доходів.  
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Тому вважаємо, що суперечності щодо об’єктивності 
оподаткування виникнуть якраз при кінцевому оподаткуванні 
доходів за підсумками року, оскільки доходи можуть бути 
одержані усіма членами господарства, а задекларовані наприклад 
лише на одного із них. Діючий Податковий кодекс не передбачає 
розподіл доходів між усіма членами селянських господарств. На 
нашу думку, якщо участь у вирощуванні сільськогосподарської 
продукції приймали декілька членів родини, то, відповідно, 
пропорційно необхідно і розподіляти доходи між цими 
суб’єктами. У випадку, якщо інформація про доходи буде 
подаватись лише на одного учасника домогосподарства, тоді 
будуть порушені принципи рівності та соціальної справедливості, 
які визначені у Податковому кодексі. 

Необхідно врахувати, що основним джерелом сільського 
населення є якраз доходи від реалізації сільськогосподарської 
продукції, вирощеної на особистих підсобних господарствах, 
сумарна величина яких за рік може перевищувати встановлене 
обмеження. На жаль, відсутність чіткого механізму 
адміністрування цих доходів в органах податкової служби, 
небажання їх обліку самими платниками, може призвести до 
відмови застосування цього підпункту, як це спостерігалось із 
запровадженням і реалізацією на практиці податку на нерухоме 
майно відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб. 

Зарубіжний досвід передбачає можливість розгляду 
домогосподарства як окремого суб’єкта оподаткування. Порядок 
його оподаткування передбачає право вибору ним режиму 
оподаткування, враховуючи можливі обставини та застосування 
різних ставок податку в залежності від напрямів діяльності та 
складу домогосподарства. На нашу думку, такий підхід 
забезпечує об’єктивність та соціальну справедливість процесу 
оподаткування доходів фізичних осіб. 

Отже, ефективність реформування податкової системи в 
частині оподаткування доходів фізичних осіб значної мірою 
залежить від якості та достовірності адміністрування об’єкта 
оподаткування. 
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УДК 657.92 

А.М. МОРОЗОВА, м.н.с., 
ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ 

 
НОВИЙ ПОРЯДОК ОЦІНКИ МАЙНА ДЛЯ ЦІЛЕЙ 

ОПОДАТКУВАННЯ 
 

Серед актуальних питань, які сьогодні у всіх на слуху, є й 
питання оцінки майна для цілей оподаткування. Оцінка для цілей 
оподаткування досить новий вид діяльності як для оцінювачів так 
і для клієнтів. 

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) 
об'єктів нерухомого і рухомого майна встановлено ст. 172 та 
ст.173 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Зокрема, в 
загальному випадку, ст. 172 та ст. 173 Кодексу передбачено, що 
дохід від продажу (обміну) об'єктів нерухомого та рухомого 
майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі 
купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього 
об'єкта, визначеної згідно із законом та розрахованої органом, 
уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону. 

Під час проведення операцій з продажу (обміну) між 
фізичними особами об'єктів нерухомого та рухомого майна 
нотаріус не може посвідчити відповідний договір без наявності 
оціночної вартості такого майна, визначеної суб'єктом оціночної 
діяльності, який має право здійснювати таку оцінку відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

З метою врегулювання питання щодо визначення органу, 
уповноваженого проводити оцінку нерухомості та об'єктів 
незавершеного будівництва, дохід від продажу (обміну) яких 



 673

оподатковується згідно із ст. 172 Кодексу, Постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1103 було затверджено 
Тимчасовий порядок визначення оціночної вартості нерухомості 
та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються 
(обмінюються), та який набрав чинності з 01.11.2011 року. 

Даний Тимчасовий порядок викликав ряд дискусій та 
протистоянь з боку професійної громадськості. Набравши 
чинності, він сприяв запровадженню непрозорих механізмів 
ліцензування суб’єктів оціночної діяльності які мали намір 
провадити діяльність з оцінки об’єктів нерухомості для цілей 
оподаткування, у зв’язку з чим був відмінений. 17 квітня 2013 
року Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10. 2011 р. 
№ 1103 «Деякі питання визначення оціночної вартості 
нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що 
продаються (обмінюються)» втратила чинність. 

Разом з тим, принципи закладені вищевказаним 
Тимчасовим порядком отримали розвиток у затвердженій 
Постанові Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. № 231 
«Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та 
нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які 
справляються відповідно до законодавства» (далі – Постанова 
№ 231) і поступово впроваджуються в практику оціночної 
діяльності сьогодні. 

Зокрема, Постанова № 231 торкнулася як організаційної так 
і методичної  складових здійснення процесу оцінки майна для 
цілей оподаткування. 

В організаційному плані Постановою № 231 введені нові 
спеціалізації: 

Спеціалізація 1.8 – «Оцінка для цілей оподаткування та 
нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які 
справляються відповідно до законодавства» у межах напряму 1; 
Спеціалізація 2.3 – «Оцінка для цілей оподаткування та 
нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які 
справляються відповідно до законодавства» у межах напряму 2; 
Напрям 3 – «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і 
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сплати інших обов’язкових платежів, які справляються 
відповідно до законодавства». 

Відповідно до Постанови № 231, оцінку майна для цілей 
оподаткування можуть здійснювати такі суб’єкти оціночної 
діяльності, які: 

• відповідають вимогам, установленим правилами 
організації системи зовнішнього контролю якості; 

• відповідають іншим вимогам законодавства; 
• інформація про якого включена до Державного реєстру 

оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності за Спеціалізацією 1.8 
та/або 2.3 або Напрямом 3; 

• у складі суб’єкта працює не менш як один оцінювач за 
Спеціалізацією 1.8 та/або 2.3 або Напрямом 3. 

Крім того, слід зазначити, що з набранням чинності Закону 
України «Про Фонд державного майна України» та Закону 
України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до 
деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації 
положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки», 
було введено особливу систему оцінки майна для цілей 
оподаткування. Зокрема, оцінку для цілей оподаткування, а саме 
оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших 
обов'язкових платежів, які справляються відповідно до 
законодавства, у тому числі правочинів, що підлягають 
нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації було 
визнано виключним видом діяльності. 

Згідно Постанови № 231, з 1 листопада 2013 р. мають 
використовуватись звіти про оцінку, що проведена відповідно до 
Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та 
нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які 
справляються відповідно до законодавства (далі – Порядок 
№ 231), затвердженого даною Постановою.  

В методичному плані Порядок № 231 визначає механізм 
проведення оцінки нерухомого та рухомого майна. 

Ціллю оцінки є оподаткування та нарахування і сплати 
інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до 
законодавства. Метою оцінки - обчислення доходу платника 
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податку - фізичної особи від продажу (обміну) та іншого доходу 
такого платника податку у вигляді отриманої ним грошової 
компенсації від відчуження нерухомого та рухомого майна (крім 
випадків його успадкування та дарування), а також обчислення 
суми державного мита, податків та інших обов'язкових платежів, 
які справляються відповідно до законодавства. Базою оцінки є 
оціночна вартість – вартість, яка визначається за алгоритмом і з 
урахуванням вихідних даних. 

Порядком № 231 визначені наступні об'єкти оцінки: 
1) Нерухоме майно (об’єкти нерухомості): 
- земельні поліпшення: об’єкти малоповерхового 

житлового будівництва, у тому числі дачного та садибного типу, 
а також їх частини; об’єкти багатоповерхового житлового 
будівництва, а також їх частини; об’єкти нежитлового фонду, а 
також їх частини, об’єкти незавершеного будівництва. 

- земельні ділянки, їх частини. 
2) Рухоме майно крім: 
- легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, якщо для 

визначення доходу від продажу (обміну) за вибором платника 
податку - фізичної особи використовується їх середньоринкова 
вартість відповідно до статті 173 Податкового кодексу України  

- випадків, коли дохід фізичної особи, яка відчужує рухоме 
майно у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або 
мопеда, які зареєстровані в Україні, не підлягає оподаткуванню 

3) Майнові права на нерухоме (об’єкти нерухомості) та 
рухоме майно. 

Оцінка майна проводиться із застосуванням методичних 
підходів, методів оцінки, які є складовими частинами методичних 
підходів або результатом комбінування кількох таких підходів, а 
також оціночних процедур. 

Згідно Постанови № 231, при визначенні оціночної вартості 
нерухомого майна (об’єктів нерухомості), майнових прав на 
нього (крім об’єктів незавершеного будівництва) та рухомого 
майна, майнових прав на нього застосовується порівняльний 
методичний підхід. З урахуванням індивідуальних характеристик 
та особливостей об’єкту оцінки може за вибором суб’єкта 
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оціночної діяльності визначатися шляхом застосування інших 
методичних підходів, передбачених національними стандартами 
оцінки. 

При визначенні оціночної вартості об’єктів незавершеного 
будівництва застосовується метод прямого відтворення 
витратного підходу та/або поєднання кількох методичних 
підходів, відповідно до абзацу другого пункту 26 Національного 
стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна». 

Нижче у таблиці 1 наведемо нові вимоги до оформлення 
результатів оцінки згідно Постанови № 231. 

Таблиця 1 
Нові вимоги до оформлення результатів оцінки 

Оформлення 
результатів 

- Звіт про оцінку 
- Висновок про вартість об’єкта оцінки, який є 
складовою частиною звіту 

Строк складення 
звіту про оцінку Не може перевищувати 14 робочих днів 

Вимоги до звіту  
Дійсний за умови включення інформації із звіту про 
оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку та 
присвоєння такому звіту реєстраційного номера 

Обов’язковий 
додаток до Звіту 

Інформація із звіту про оцінку, що включається до 
єдиної бази даних звітів, складається за 
встановленою ФДМ формою 

Строк дії звіту 
про оцінку 

не більш як шість місяців з дати проведення оцінки, 
обов'язково зазначається у Звіті  

Строк зберігання 
звіту з оцінки  

Протягом строку, встановленого законодавством 
(не менше п'яти років згідно п. 59 Національного 
стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і 
майнових прав», але не менше одного року 

 
Підсумовуючи зазначимо наступне: 
У випадках продажу (обміну) фізичними особами об'єктів 

нерухомого та рухомого майна, та в інших випадках, визначених 
законодавством проведення незалежної оцінки майна є 
обов'язковим. Нотаріус посвідчує відповідний договір лише за 
наявності оціночної вартості майна, яке підлягає відчуженню 
(обміну) чи передачі у заставу. 
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Оціночна вартість такого майна може визначатись 
суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання 
приватної форми власності, виключним видом діяльності якого є 
оцінка для цілей оподаткування, та який: відповідає вимогам, 
установленим правилами організації системи зовнішнього 
контрою якості, затвердженими Фондом державного майна; 
отримав сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за 
Спеціалізацією 1.8 та/або 2.3 або Напрямом 3; інформація про 
якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів 
оціночної діяльності за Спеціалізацією 1.8 та/або 2.3 або 
Напрямом 3; у складі суб’єкта працює не менш як один оцінювач 
за Спеціалізацією 1.8 та/або 2.3 або Напрямом 3. 

Згідно нових вимог, строк складення звіту про оцінку 
скорочено до 14 робочих днів. Обов’язковим є включення 
інформації із звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про 
оцінку та присвоєння такому звіту реєстраційного номера. В 
протилежному випадку, звіт буде вважатися не дійсним. 
Інформація із звіту про оцінку, що включається до єдиної бази 
даних звітів, складається за встановленою Фондом формою та є 
додатком до звіту про оцінку. У звіті про оцінку обов’язково 
зазначається строк дії звіту про оцінку, що становить не більш як 
шість місяців з дати проведення оцінки.  

Таким чином, у зв’язку із запровадженням нового порядку 
оцінки майна для цілей оподаткування, виникає потреба щодо 
врегулювання та удосконалення цілого ряду питань як в 
організаційному так і в методичному плані. Проте, ми вважаємо, 
що вирішення цих питань, дозволить отримати позитивний 
результат при застосуванні нових правил оцінки майна для цілей 
оподаткування на практиці. 
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УДК 330.341.1:330.322 
Т.О. МУЛИК, к.е.н., доцент, 

завідувач кафедри обліку та аналізу, 
Вінницький національний аграрний університет 

 
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
АКТИВНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Політика держави у сфері інвестиційної діяльності в 

аграрному секторі економіки повинна бути спрямована на 
стабілізацію і розвиток пріоритетних галузевих складових АПК, 
збільшення обсягів реалізації продукції, нарощування 
експортного потенціалу галузей. Це можливо за рахунок 
державного регулювання інвестиційної діяльності, захисту 
вітчизняного аграрного ринку від імпортної, особливо 
низькоякісної продукції, стимулювання експорту, підтримки 
вітчизняних товаровиробників та формування ефективних 
механізмів податкового стимулювання інвестиційної активності в 
аграрному секторі.  

Пактика показує, що серед зовнішніх чинників на 
інвестиційну активність найбільш відчутно впливає податкова 
політика. Тому розробка та впровадження заходів пожвавлення 
інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору на основі 
удосконалення податкової політики залишається  актуальною 
проблемою.  

Під податковим стимулюванням інвестиційної активності в 
аграрному секторі, необхідно розуміти здійснення державою за 
допомогою механізмів оподаткування певних заходів, які 
спрямовані на створення належних умов інвестування, 
підвищення якості й розширення напрямів інвестування 
підприємств, досягнення рівноваги між попитом та пропозицією 
на інвестиційному ринку. Дана рівновага може досягатися такими 
основними шляхами: 

1) податкове стимулювання інвестицій, якщо попит 
перевищує пропозицію інвестиційних ресурсів; 

2) податкове стримування інвестиційної активності, якщо 
спостерігається надлишкова пропозиція.[1, с. 6] 
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Податкове стимулювання інвестиційної активності в 
сільському господарстві здійснюються за допомогою спеціальних 
інструментів. Такими інструментами є зміна елементів податку чи 
реструктуризація податкової системи країни з метою підвищення 
чи зниження активності інвестиційної діяльності залежно від 
кон`юнктури ринку. 

Традиційно важелями податкового стимулювання 
вважаються такі інструменти податкової системи: зниження 
ставки податку; податкові пільги;  безмитний імпорт; прискорена 
амортизація; податкові кредити; формування ефективного 
податкового менеджменту. 

Заходи податкового стимулювання інвестиційної активності 
поділяються на 2 види: пасивні та активні. Пасивні заходи 
стимулювання інвестиційної діяльності включають зниження 
ставки податку. До активних заходів податкового стимулювання 
інвестиційної діяльності належать наступні: звільнення від 
сплати ввізного мита та ПДВ; інвестиційний податковий кредит; 
інвестиційна податкова знижка; прискорена амортизація; 
податкові пільги цільового призначення для розвитку 
пріоритетних галузей економіки; податкові пільги цільового 
призначення для підприємств, що працюють в низько розвинених 
регіонах країни. 

Серед податкових інструментів стимулювання 
інвестиційної діяльності найбільшого поширення набуло надання 
податкових пільг. Такі пільги можуть бути реалізовані через повне 
або часткове звільнення від сплати податків, у тому числі через 
зниження податкової ставки; скорочення податкової бази; 
виключення окремих видів доходів,  майна  тощо  зі  складу  
об`єктів оподаткування. Вважаємо, що саме податкові пільги 
можуть створити певні конкурентні переваги для інвестиційної 
діяльності. 

Так, з 1січня 2013 року відповідно до Закону України 
№ 5211-VI «Про внесення змін до розділу XX "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України щодо особливостей 
оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують 
інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки» [2] в 



 680

Україні для деяких суб'єктів господарювання передбачено 
спеціальні режими сплати ПДВ, податку на прибуток, а також 
деяких інших бюджетних платежів. Законом України № 5205-VI 
«Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних 
галузях економіки з метою створення нових робочих місць» [3] 
визначено критерії, яким повинні відповідати компанії, які 
отримують преференції, задекларовані у нормативних 
документах [2, 4]. Вважаємо, що сільське господарство, саме та 
галузь, яка має відноситись до пріоритетних галузей економіки. 

Експрес-аналіз пакету нормативних змін свідчить, що мова 
йде про можливість вексельної системи розрахунку при 
інвестиційному імпорті, що означає, що з 1 січня 2013 року до 31 
грудня 2022 року включно, при ввезенні у митному режимі 
імпорту на митну територію України устаткування (обладнання) 
та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від 
оподаткування ввізним митом у порядку, визначеному підпунктом 
10 пункту 4 розділу ХХI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Митного кодексу України [4], за умови оформлення митної 
декларації, можуть за власним бажанням видавати митному 
органу (а митний орган зобов'язаний прийняти) податковий 
вексель на суму податкового зобов'язання з податку на додану 
вартість, визначену в такій митній декларації. Крім того 
прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів 
суб’єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти 
у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону 
України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у 
пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 
робочих місць», оподатковується за ставкою: 

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року включно - 0 
відсотків; 

з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року включно - 8 
відсотків; 

з 1 січня 2023 року - 16 відсотків [2]. 
Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки 

вважається інвестиційний проект, що передбачається реалізувати 
на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде 
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проведено реконструкцію або модернізацію (за обов’язкової 
умови виділення окремого структурного підрозділу, на якому 
буде реалізовуватися інвестиційний проект) та який одночасно 
відповідає таким критеріям: 

1) загальна кошторисна вартість перевищує суму, 
еквівалентну: 

3 мільйонам євро - для суб’єктів великого підприємництва; 
1 мільйону євро - для суб’єктів середнього підприємництва; 
500 тисячам євро - для суб’єктів малого підприємництва; 
2) кількість створених нових робочих місць для 

працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, 
перевищує: 

150 - для суб’єктів великого підприємництва; 
50 - для суб’єктів середнього підприємництва; 
25 - для суб’єктів малого підприємництва; 
3) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 

рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року [3]. 

Таким чином вище перераховані закони передбачають такі 
податкові преференції для інвестиційної діяльності: 

- застосування зниженої ставки податку на прибуток 
підприємств (зокрема: 0 % на період з 01.01.2013 р. по 
31.12.2017 р.); 

- на період реалізації інвестиційних проектів нараховувати 
амортизацію основних засобів групи 2 (капітальні поліпшення 
земель, не пов’язані з будівництвом) та групи 3 (будівлі) за 
методом прискореного зменшення залишкової вартості; 

- до 1 січня 2018 року від сплати ввізного мита звільняється 
обладнання та комплектуючі, які ввозяться для реалізації 
інвестиційних проектів (за умови, що вони не оподатковуються 
акцизним податком; виготовлені не раніше, ніж за три роки до 
реалізації проекту; та не виготовляються й не мають аналогів в 
Україні); 

- за умови оформлення митної декларації, за власним 
бажанням, видавати митному органу податковий вексель на суму 
ПДВ, що підлягає сплаті при імпорті обладнання та 
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комплектуючих, які ввозяться для реалізації інвестиційних 
проектів, та ввезення яких звільнено від сплати ввізного мита 
(термін погашення такого векселя настає на 60-й день з дня його 
видачі митному органу). 

Пакети із трьох нормативних документів мають 
комплексний характер і формують зрозумілу ідеологію підтримки 
інвестиційних процесів. Державна підтримка буде спрямована як 
на нові виробництва, так і на діючі, що модернізуються. 
Законодавством передбачено перелік відповідних захисних норм. 
Зокрема: 

- визначення чітких вимог до інвесторів щодо кількості 
нових робочих місць, обсягу інвестицій або розміру зарплати; 

- передбачено також відповідальність за порушення умов 
отримання державної підтримки - сплата всіх несплачених 
податків до бюджету на загальних підставах плюс пеня за весь 
період реалізації проекту; 

- неможливість отримати преференції від держави на суму 
більшу, ніж внесено у вигляді інвестицій; 

- суми податку на прибуток, які б мали бути сплачені до 
бюджету, зараховуються на спецрахунок у казначействі та 
використовуються виключно на придбання нового обладнання та 
технологій. 

Тож сукупність зазначених норм, на нашу думку, 
забезпечить достатній рівень захисту від спроб ухиляння від 
сплати податків чи відмивання коштів під виглядом інвестицій, 
створить дієвий рівень державного контролю за інвестиційними 
процесами. В цілому, прийняті зміни до податкового 
законодавства, на нашу думку, сприятимуть підвищенню 
інвестиційної активності в сільському господарстві. 
 
Список використаних джерел: 
1. Бабійчук Т.П. Податкові стимули розвитку інвестиційної діяльності 

банків в сучасних умовах / Т.П. Бабійчук // Науковий журнал 
«Бізнес-інформ». – № 2. – 2011 – С. 6-7. 

2. Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування 
суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у 



 683

пріоритетних галузях економіки: Закон України від 06.09.2012 р. 
№ 5211-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5211-17. 

3. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 
економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України 
від 06.09.2012 р. № 5205-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17. 

4. Митний кодекс України: Кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92-15. 

 
УДК 336.226.1:631.16 

О.О. НЕПОЧАТЕНКО, д.е.н., 
професор, ректор, 

Уманський національний університет садівництва 
 

П.М. БОРОВИК, к.е.н., 
доцент кафедри фінансів і кредиту, 

Уманський національний університет садівництва 
 

Б.С. ГУЗАР, к.е.н., 
доцент кафедри фінансів і кредиту, 

Уманський національний університет садівництва 
 

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ СУБ`ЄКТІВ МАЛОГО 
БІЗНЕСУ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ  
 

Трансформація механізму оподаткування доходів 
вітчизняних суб’єктів малого бізнесу, представленого наразі у 
формі єдиного податку, зумовлена спочатку прийняттям 
відповідних положень Податкового кодексу України, а потім 
внесенням до нього цілої низки змін, пов’язаних з податковим 
регулюванням діяльності зазначених підприємницьких структур, 
зумовлює актуальність проблематики оподаткування їх 
діяльності та вимагає додаткової уваги науковців до проблем 
справляння податків з доходів таких підприємств та підприємців. 
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Варто зазначити, що єдиний податок на протязі всього 
періоду його функціонування формує значну частину доходів 
зведеного бюджету України. 

В той же час, сучасний механізм справляння єдиного 
податку з суб’єктів малого підприємництва не позбавлений 
суттєвих недоліків, основними з яких, як свідчать результати 
дослідження, є: 

– застосування єдиних податкових ставок для всіх 
категорій платників (незалежно від об’ємів виручки та кількості 
працюючих в межах окремої групи платників єдиного податку); 

– необхідність нарахування і сплати багатьох інших 
податків; 

– можливість майже легальної оптимізації оподаткування 
через використання механізму єдиного податку крупними 
фірмами (шляхом створення кількох афільованих структур). 

З іншого боку, зазначимо, що запровадження єдиного 
податку є справді прогресивним кроком у сфері податкового 
регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу. Поряд з цим, на 
наше глибоке переконання, гострою необхідністю сьогодення є 
потреба у вирішенні хоча б частини з описаних нами проблем 
податкового регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу. 

Зокрема, першочерговими завданнями на шляху 
реформування механізму справляння єдиного податку з суб’єктів 
малого підприємництва, на наше переконання, повинні бути з 
одного боку вирівнювання податкового навантаження на суб’єктів 
малого бізнесу на спрощеному режимі оподаткування, що є 
фізичними та юридичними особами, а з іншого – спрощення 
порядку проведення розрахунків суб’єктів малого підприємництва 
з бюджетами та державними цільовими фондами [1, с. 60-61; 2]. 

Практичними шляхами реалізації поставлених завдань, на 
нашу думку, можуть бути несуттєве зменшення ставок єдиного 
податку для тих його платників, що віднесені Податковим 
кодексом України до третьої-четвертої та п’ятої-шостої груп а 
також включення єдиного соціального внеску до складу єдиного 
податку, що нині сплачується суб’єктами малого бізнесу.  

При цьому, на наше переконання, розподіл сум 
реформованого єдиного податку з суб’єктів малого бізнесу між 
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відповідним місцевим бюджетом та державними цільовими 
фондами повинні проводити виключно відділення державної 
казначейської служби базового рівня. 

Крім того, з метою стимулювання розвитку вітчизняного 
малого підприємництва, що в часи світової фінансової кризи є 
важливим завданням для держави, на наше переконання, гострою 
необхідністю є: 

− звільнення від оподаткування новостворених підприємств 
та підприємців хоча б на протязі перших трьох років їх 
діяльності; 

− прив’язка диференційованого граничного обсягу виручки 
від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, що дає право 
переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності, до розміру мінімальної заробітної плати, або до індексу 
інфляції з метою її постійної актуалізації; 

− запровадження диференційованих ставок єдиного 
податку для суб’єктів третьої-четвертої та п’ятої-шостої груп 
платників податків на спрощеній системі оподаткування в розрізі 
сум отримуваних ними доходів; 

− уточнення переліку платників єдиного податку з метою 
недопущення використання спрощеного режиму оподаткування 
суб’єктів малого бізнесу у схемах оптимізації податкових виплат. 

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, слід 
відмітити що сучасний порядок нарахування і сплати єдиного 
податку з суб’єктів малого підприємництва має суттєві недоліки, 
зумовлені недостатніми фіскальними та регулюючими 
властивостями цієї податкової форми. 

Шляхами вдосконалення вітчизняного механізму справляння 
єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва, як показали 
результати дослідження, мають бути зменшення ставок єдиного 
податку для тих його платників, що віднесені до третьої-шостої 
груп, включення єдиного соціального внеску до складу єдиного 
податку, що нині сплачується його платниками, звільнення 
новостворених суб’єктів малого бізнесу від сплати податків на 
протязі перших трьох років їх діяльності, прив’язка граничних 
розмірів доходів, що дають право переходу на спрощену систему 
оподаткування до індексу інфляції або до розміру мінімальної 
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заробітної плати, запровадження диференційованих ставок 
єдиного податку для суб’єктів малого бізнесу третьої-шостої груп 
в розрізі їх доходів та оптимізація переліку платників єдиного 
податку. 

Подальші наукові пошуки в даній галузі економічних 
досліджень, на наше глибоке переконання, слід присвятити 
посиленню законодавчих обмежень на шляху використання 
спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва з метою оптимізації податкових виплат окремими 
платниками податків. 
Список використаних джерел: 
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Вчені розглядають капіталізацію як фундаментальний 

процес, економічний зміст якого полягає в підвищенні вартості 
капіталу, який належить суб’єктам всіх рівнів господарювання, в 
результаті зростання їх господарського потенціалу і 
ефективності. 

Розвиток капіталізації за нинішніх умов стає ключовим 
завданням економічного росту підприємств, що забезпечує їх 
конкурентоспроможність, фінансову стійкість, платоспро-
можність, можливості виходу на вітчизняні та за зарубіжні ринки 
капіталу, підвищує добробут власників та працівників. 
Підвищення капіталізації підприємств є важливим завданням 
державної економічної політики, оскільки впливає на зростання 
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капіталізації економіки в цілому, забезпечує вихід країни на 
міжнародні ринки, підвищення основних макроекономічних 
показників, інвестиційну привабливість та створення нових 
робочих місць. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних 
основ капіталізації сільськогосподарських підприємств здійснили 
вітчизняні вчені-економісти: В.Г. Андрійчук, Н.Ю. Брюховецька, 
І.П. Булєєв, В.С. Загорський, М.А. Козоріз, О.Я. Побурко, 
Ю.І. Турянський, Ю.В. Улянич, М.Й. Хорунжий та інші. 

Вчені називають декілька джерел капіталізації 
сільськогосподарської галузі: 

• власні доходи сільськогосподарських товаровиробників; 
• залучення банківських кредитів; 
• фінансовий лізинг; 
• вливання капіталу з інших сфер економіки; 
• залученні прямих іноземних інвестицій; 
• рух капіталу всередині галузі від менш ефективних 

власників до більш ефективних [1, с. 12]. 
До власних джерел здійснення капіталізації сільського 

господарства відносять прибуток і амортизаційні відрахування. 
Як показують розрахунки, за період 2000-2005 років лише у 

2000 році у структурі потенційних фінансових ресурсів щодо 
здійснення капіталізації сільського господарства переважала 
питома вага власних джерел (59,4 %). А починаючи з 2001 року, 
коли на повну силу запрацювала державна програма здешевлення 
кредитів комерційних банків для сільськогосподарських 
підприємств та інших підприємств АПК шляхом часткової 
компенсації відсоткової ставки, питома вага кредитів 
комерційних банків у загальній сумі джерел здійснення 
капіталізації становила близько 70-90 %. 

Варто зазначити, що питома вага власних джерел у 
структурі потенційних фінансових ресурсів щодо здійснення 
капіталізації сільського господарства, починаючи з 2002 року, 
має стійку динаміку до збільшення. В тому числі, питома вага 
прибутку аграрних підприємств протягом 2003-2005 років також 
зростає від 7,7 % до 23,9 %. 
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Однак у 2010-2011 роках відбулись суттєві зміни у 
структурі джерел фінансових ресурсів щодо здійснення 
капіталізації сільського господарства. Зокрема, як і у 2000 році, 
почали переважати власні джерела, питома вага яких становила 
близько 70 %. Причому з власних джерел більшу питому вагу у 
структурі всіх джерел щодо здійснення капіталізації займає саме 
прибуток: 50,78 % у 2010 році і 58,88 % у 2011 році.  

Таким чином, протягом останніх років у сільському 
господарстві спостерігається певна позитивна динаміка щодо 
росту прибутків, стабілізації рівня витрат і збільшення частки 
прибуткових підприємств, що створює передумови для 
прискорення капіталізації аграрного сектора саме за рахунок 
власних доходів сільськогосподарських товаровиробників. 

Питома вага амортизаційних відрахувань у структурі 
потенційних фінансових ресурсів щодо здійснення капіталізації 
сільського господарства у 2000-2005 роках поступово 
зменшувалась від 25,3 % до 7,2 %, однак у 2010-2011 роках цей 
показник дещо більший – відповідно 18,41 % і 11,24 %. 

Нами проведено аналіз структури фінансових джерел 
капіталізації для трьох сільськогосподарських підприємств 
Луцького району Волинської області за 2011-2012 роки (табл. 1). 

Аналіз показав, що у структурі фінансових джерел 
капіталізації для двох досліджуваних підприємств найбільшу 
питому вагу займають власні джерела капіталізації: 80,9 % і 
91,6 % відповідно у 2011 і 2012 роках у СВК «Урожай, 93,4 % і 
95,7 % у ПОСП ім. І. Франка. 

На СГПП «Дружба» у 2011 році спостерігається 
переваження залучених джерел – їх питома вага складає 55,3 % у 
структурі джерел капіталізації. Однак у 2012 році ситуація 
змінилась і на цьому підприємстві також переважають власні 
джерела, питома вага яких складає 61,0 % у структурі джерел 
капіталізації. 

Варто зазначити, що серед власних джерел капіталізації 
більшу частину займають амортизаційні відрахування порівняно 
з сумою прибутку для всіх досліджуваних підприємств. 
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Таблиця 1 

Аналіз структури фінансових джерел капіталізації СГПП «Дружба», СВК «Урожай» та ПОСП 
ім. Івана Франка у 2011-2012 роках, % 

№ Показник СВК «Урожай» СГПП «Дружба» ПОСП імені І. Франка 
2011 2012 відх. 2011 2012 відх. 2011 2012 відх. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Власні джерела, 
з них: 80,9 91,6 10,6 44,7 61,0 16,3 93,4 95,7 2,3 

1.1 прибуток 33,9 48,1 14,2 14,4 27,0 12,6 39,7 35,2 -4,5 
1.2 амортизація 47,0 43,4 -3,6 30,3 34,0 3,6 53,7 60,5 6,8 

2 Залучені джерела 
з них: 19,1 8,4 -10,6 55,3 39,0 -16,3 6,6 4,3 -2,3 

2.1 державне 
фінансування - - - - - - - - - 

2.2 кредити 
комерційних банків 19,1 8,4 -10,6 55,3 39,0 -16,3 6,6 4,3 -2,3 

3 
Всього коштів за 
всіма джерелами 
фінансування 

100 100 * 100 100 * 100 100 * 
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Таким чином, важливим власним джерелом фінансування 
відтворення основного капіталу сільськогосподарських 
підприємств є амортизаційні відрахування. 

Амортизаційна політика упродовж багатьох років 
залишається найслабкішою ланкою економічної політики усіх без 
винятку урядів незалежної України, оскільки сформована ними 
амортизаційна система не виконує своєї головної функції – не 
створює зацікавленості підприємців до оновлення основних 
фондів, впровадження наукових розробок та новітніх технологій 
у виробництво у найважливіших сферах економічної діяльності. 

Про незадовільне використання потенціалу амортизації як 
найбільш ефективного інструменту фінансування оновлення 
основних фондів, насамперед, свідчить наявність тенденції до 
збільшення ступеня зносу основних засобів.  

Сільське господарство – це галузь, яка характеризується 
високим рівнем капіталомісткості, тому тут амортизаційні 
відрахування відіграють особливо важливу роль у процесі 
відтворення. За період дослідження питома вага амортизаційних 
відрахувань у структурі витрат на виробництво продукції 
сільського господарства протягом періоду досліджування 
зростає. 

Так, у 2004 р. амортизаційні відрахування становили 3,4 % 
в структурі витрат, а у 2008 р. 7,0 %, що на 3,6% більше. За 
даними Держкомстату, у 2011 році амортизаційні відрахування 
становили 4,9 % у структурі витрат. Зростає і питома вага 
амортизаційних відрахувань у структурі витрат на виробництво 
продукції рослинництва. Протягом 2004-2008 рр. її величина 
зросла з 4,0 % до 8,9 %, тобто на 4,9 %. У 2011 році питома вага 
амортизаційних відрахувань у структурі витрат рослинництва 
становить 5,4 %. 

Частка амортизаційних відрахувань у структурі витрат на 
виробництво продукції тваринництва зростає нижчими темпами 
ніж в рослинництві. За даними Держкомстату, за період 
дослідження ця величина зросла на 1,2 %, з 2,5 % у 2004 р. до 
3,7 % у 2008 р. У 2011 році частка амортизаційних відрахувань у 
структурі витрат тваринництва становить 3,6 %. 
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Отже, можна зробити висновок, що частка амортизації в 
структурі витрат продукції є надто малою, тим більше за умов 
нецільового її використання. Таким чином, амортизація як 
основне джерело формування інвестиційних ресурсів не може 
ефективно забезпечувати належне виконання цієї функції. 
Необдумана амортизаційна політика держави та слабкий 
контроль її за цільовим використанням підприємствами 
накопичених ними амортизаційних фондів призвели до того, що 
амортизаційні відрахування перетворились із джерела 
розширеного відтворення чи інвестиційної діяльності у ресурс 
поповнення обігових коштів господарств. Таким чином, ми 
дослідили питання ролі та значення амортизаційних відрахувань 
у процесах капіталізації сільськогосподарських підприємств.  

Вважаємо, що для суттєвого підвищення ролі 
амортизаційних відрахувань у формуванні інвестиційного 
потенціалу підприємств необхідно забезпечити застосування 
прискореної амортизації до окремих галузей економіки і, в тому 
числі, для сільського господарства. Надавати пільгові норми 
амортизації потрібно не всім основним засобам 4 групи (машини 
та обладнання) та 5 групи (транспортні засоби), як це зазначено у 
ст. 145.1.5 Податкового кодексу України. Насамперед необхідно 
надати право застосовувати прискорену амортизацію для 
підприємств, що використовують високотехнологічне 
обладнання, підприємств IT-сектору, агропромислового 
комплексу. 
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Сучасний стан сільського господарства характеризується 

значними диспропорціями, які в першу чергу пов’язані з 
фінансовим забезпеченням: власники земель 
сільськогосподарського призначення не володіють достатнім 
обсягом фінансових ресурсів для ефективного їх використання, а 
потенційні інвестори обходять осторонь ризикову сферу 
сільського господарства. Значні проблеми у сільгоспвиробників 
виникають і в процесі залучення кредитів комерційних банків, 
адже немає гарантії отримання прибутку, який має стати 
джерелом погашення кредиту, а матеріально-технічне 
забезпечення в АПК настільки зношене та застаріле, що не може 
бути використане у вигляді застави. Однією із перспективних 
форм забезпечення кредитними ресурсами підприємств АПК 
може стати земельно-іпотечне кредитування. 

У сфері АПК іпотека може бути представлена у вигляді 
комерційної нерухомості або у вигляді земельних ділянок. Більш 
перспективним, на нашу думку, є використання саме земельної 
іпотеки, оскільки земля є більш ліквідним активом у порівнянні з 
комерційною нерухомістю, родючі ґрунти сприяють підвищенню 
вартості земель сільськогосподарського користування, крім того, 
маючи у власності земельну ділянку її можна здати в оренду та 
отримувати регулярні рентні платежі, не зважаючи на те, що вона 
є об’єктом застави. 

Аргументом на користь застави землі як джерела 
фінансового забезпечення економічного зростання сільського 
господарства також є те, що у світі кредити під заставу землі 
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становлять 95 % від інвестиційного ресурсу фермерів, і тільки 
5 % – це кошти від продажу земельних ділянок [2, с. 13]. Крім 
того, за даними Міністерства аграрної політики України 32 млн. 
га ріллі українські та зарубіжні експерти оцінюють в 60-70 млрд. 
євро. При 70 %-му іпотечному забезпеченні в умовах 
цивілізованого ринку довгостроковий 10-річний кредитний 
ресурс для сільського господарства може становити 42-49 млрд. 
євро [1, с. 105]. Ці дані ще раз підтверджують перспективність 
використання іпотечного кредитування підприємств АПК. 

В сучасних умовах дослідження іпотечного кредитування 
підприємств АПК у вузькому розумінні (як кредитний процес) 
практично не має сенсу, оскільки такі дослідження вже існують, 
проте їх наявність не дозволила активізувати діяльність 
фінансових установ щодо іпотечного кредитування 
агропідприємств. На нашу думку, вагомий внесок у дослідженні 
особливостей іпотечного кредитування підприємств АПК має 
відіграти системний підхід, який дає можливість досліджувати 
окремі елементи системи у їх взаємодії як цілісне явище. 

Один із найпоширеніших підходів до трактування поняття 
«система» визначає її як комплекс взаємопов’язаних елементів, 
що утворюють цілісність. В залежності від структури системи 
поділяють на прості та складні. Система іпотечного кредитування 
підприємств АПК належить до складних систем, оскільки 
охоплює не тільки велику кількість суб’єктів (елементи системи), 
а й поєднує різні галузі народного господарства. Тому основною 
метою функціонування системи іпотечного кредитування 
підприємств АПК є ефективна координація банківської системи, 
державних органів у сфері регулювання іпотечного кредитування 
та земельних відносин, а також суб’єктів аграрного бізнесу з 
метою організації та пожвавлення процесу іпотечного 
кредитування підприємств АПК. Виходячи з мети 
функціонування, можна стверджувати, що система іпотечного 
кредитування підприємств АПК представляє собою сукупність 
інститутів іпотечного кредитування та взаємозв’язків між ними з 
приводу організації та проведення іпотечного кредитування під 
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заставу сільськогосподарської нерухомості та похідних від нього 
форм на вторинному іпотечному ринку. 

Щоб розкрити особливості та проблеми у функціонуванні 
системи іпотечного кредитування необхідно детальніше 
дослідити її структуру. На нашу думку, у складі системи 
іпотечного кредитування підприємств АПК варто виділити три 
окремих підсистеми: підсистему первинного іпотечного 
кредитування, підсистему земельного ринку та підсистему 
вторинного іпотечного кредитування. Від організації та 
ефективного функціонування кожної з підсистем залежить 
ефективність функціонування системи іпотечного кредитування 
підприємств АПК в цілому.  

Найбільш розвиненою та організованою на сучасному етапі 
є підсистема первинного іпотечного кредитування. Підсистема 
первинного іпотечного кредитування включає таких основних 
суб’єктів як іпотечний кредитор, позичальник та майновий 
поручитель (власник майна, що надається в заставу). Як правило, 
позичальник і є майновим поручителем, тобто надає в заставу 
власне майно, або те, яке планує набути у власність за рахунок 
іпотечного кредиту. Особливості функціонування підсистеми 
первинного іпотечного кредитування зводяться до організації 
кредитного процесу щодо надання та обслуговування іпотечного 
кредиту суб’єкту аграрного бізнесу. Проте у функціонуванні 
підсистеми первинного іпотечного кредитування виникають 
проблеми як на рівні самої підсистеми, так і на рівні 
взаємозв’язків з іншими підсистемами. Зокрема, на рівні 
підсистеми первинного іпотечного кредитування виникають 
проблеми з оцінкою об’єкта застави; оцінкою 
кредитоспроможності позичальника – суб’єкта аграрного бізнесу; 
реалізацією іпотечного покриття та недостатністю фінансових 
ресурсів в іпотечних кредиторів, які можна надати на тривалі 
строки. Проблема з оцінкою об’єкта застави пов’язана із 
функціонуванням підсистеми земельного ринку, який ще не 
сформований, тобто визначити об’єктивну оцінку іпотечного 
покриття, виходячи з ринкових цін практично неможливо, що 
обмежує використання земельних ділянок у вигляді застави, або 
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значно занижує їх вартість. Проблеми з оцінкою 
кредитоспроможності позичальника – підприємства АПК 
пов’язані з одного боку із оцінкою застави, з іншого боку – із 
особливостями діяльності позичальника. Досить часто діяльність 
суб’єктів аграрного бізнесу носить сезонний характер, а тому і 
доходи (джерело погашення кредиту) не відзначаються 
стабільністю, а потенційні іпотечні кредитори не мають бажання 
розробляти ефективні механізми погашення таких кредитів, 
виходячи із нестабільності доходів позичальників.  

Ще однією проблемою, яка виникає на рівні підсистеми 
первинного іпотечного кредитування – це відсутність 
довгострокового фінансового ресурсу в потенційного іпотечного 
кредитора. Іпотечний кредит характеризується великою сумою 
основного боргу та тривалим періодом кредитування. Залучити 
кошти банку на відповідний термін, або надавати власні ресурси 
в умовах економічної нестабільності та розвитку інфляційних 
процесів – ризиковано. Вирішити проблему із фінансовим 
забезпеченням іпотечного кредитування допоможе організація 
ринку вторинного іпотечного кредитування та розробка 
ефективних механізмів рефінансування іпотечних кредитів 
підприємств АПК. 

Найменш розвиненою на сьогодні є підсистема земельного 
ринку, суб’єктів якої можна віднести професійних оцінювачів 
земельних ділянок, Державну реєстраційну службу, нових 
землевласників – покупців реалізованого іпотечного покриття та 
новостворений Державний земельний банк. Основною 
проблемою у функціонуванні підсистеми земельного ринку є 
відсутність організованого земельного ринку та заборона на 
продаж земель. Таким чином, важко розробити об’єктивну 
методику оцінки земельної ділянки (функції професійних 
оцінювачів), фактично неможливо реалізувати іпотечне покриття, 
та й створення Державного земельного банку не вирішує 
проблеми, оскільки його статутом передбачені традиційні види 
банківських послуг, а сам банк класифіковано як універсальний. 
На нашу думку, функції Державного земельного банку на перших 
етапах формування земельного ринку варто звести до 
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регулюючих порядок купівлі-продажу та набуття інших 
майнових прав щодо земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення. Крім того Державний земельний банк може 
виконувати роль спеціального фінансового посередника в 
операціях рефінансування іпотечних кредитів, забезпечених 
земельною іпотекою (тобто виступати емітентом облігацій, 
забезпечених виплатами за іпотечними кредитами суб’єктів 
аграрного бізнесу). Таким чином, Державний земельний банк 
може стати суб’єктом, який об’єднує підсистему земельного 
ринку та підсистему вторинного іпотечного кредитування. 

Що стосується підсистеми вторинного іпотечного 
кредитування підприємств АПК, то її функціонування, 
обмежується випуском та обігом заставних, які не користуються 
попитом серед потенційних інвесторів. Закон України «Про 
іпотечні облігації» не встановлює обмеження щодо іпотечного 
покриття у вигляді застави земель сільськогосподарського 
призначення, однак практики випуску звичайних іпотечних 
облігацій, забезпечених виплатами за іпотечними кредитами із 
заставою земель сільськогосподарського призначення в Україні 
не було. А випуск структурованих іпотечних облігацій з 
іпотечним покриттям у вигляді іпотечних кредитів 
підприємствам АПК обмежується статутом Державної іпотечної 
установи (емітент структурованих іпотечних облігацій). Статут 
Державної іпотечної установи визначає, що кошти, які надаються 
в порядку рефінансування іпотечних кредитів мають 
спрямовуватись на фінансування придбання або будівництва 
житлової нерухомості. Тому, на нашу думку, повноваження з 
випуску структурованих іпотечних облігацій з іпотечним 
покриттям у вигляді іпотечних кредитів, забезпечених заставою 
земель сільськогосподарського призначення варто доручити 
Державному земельному банку. 

Таким чином, застосувавши системний підхід до 
дослідження особливостей іпотечного кредитування підприємств 
АПК, було встановлено, що система іпотечного кредитування 
підприємств АПК є складною за своєю структурою та охоплює 
три підсистеми нижчого рівня: підсистему первинного іпотечного 
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кредитування, підсистему земельного ринку та підсистему 
вторинного іпотечного кредитування. У розрізі кожної з 
підсистем виявлено проблеми у функціонуванні як на рівні 
взаємозв’язків між суб’єктами в межах підсистеми, так і на рівні 
взаємозв’язків із суб’єктами інших підсистем. Тому подальші 
дослідження необхідно спрямувати на вирішення окреслених 
проблем у межах кожної підсистеми та системи іпотечного 
кредитування підприємств АПК в цілому.  
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ 

УКРАЇНИ 
 

Агропромисловий комплекс України з його базовою 
складовою, сільським господарством, є системоутворюючим в 
національній економіці, формує засади збереження суверенності 
держави – продовольчу та у визначених межах економічну, 
екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток 
технологічно пов’язаних галузей національної економіки та 
формує соціально-економічні основи розвитку сільських 
територій. В останні десятиліття продовольча безпека набула 
світового визнання. Окрім стабільного забезпечення населення 
країни якісним, безпечним, доступним продовольством, аграрний 
сектор України безперечно спроможний на вагомий внесок у 
вирішення світової проблеми голоду. 

Отже, актуальним питанням є забезпечення глобальної 
продовольчої безпеки. З цією проблемою стикаються і генетики, і 
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постачальники насіння, добрив та засобів захисту рослин, і 
виробники сільськогосподарської техніки, які витрачають 
мільйони доларів на інновації, що забезпечать ріст 
продуктивності в аграрній галузі. У ході проведених нами 
досліджень, на сьогодні перед аграріями світу поставлено 
завдання нагодувати у 2050 р. 9,1 млрд. чоловік, а це на 2,5 млрд. 
чоловік більше ніж на початок 2013 р. (прогнозується за рахунок 
країн, що розвиваються). 

Стабільне виробництво продуктів харчування, доступність 
їх отримання та споживання за рахунок власного виробництва та 
імпорту є однією із ключових функцій держави кожної окремої 
країни. На нашу думку, тільки держава може правильно подбати 
про запаси продовольства, використовуючи механізми підтримки 
виробників основних продуктів харчування, регулювання 
експорту і митно-тарифної політики. Проте, на даному етапі є 
також певні труднощі. Розподіл відповідальності щодо 
забезпечення національної безпеки і продовольчої безпеки, як її 
складової відповідно між гілками влади та посадовими особами, 
не урегульовано ні на законодавчому рівні ні Конституцією. 
Одним з найважливіших законодавчих актів є Закон України 
«Про основні засади державної аграрної політики на період до 
2015 року» від 18 жовтня 2005 р. Він закріплює гарантію 
продовольчої безпеки на рівні стратегічної мети аграрної 
політики. А також більш конкретні механізми забезпечення 
продовольчої безпеки описані Законом України «Про державну 
підтримку сільського господарства України» від 24 червня 
2004 р. Входження України до світового економічного простору, 
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі, на нашу 
думку, вимагають адаптації до нових та постійно змінних умов, а 
відповідно – подальшого удосконалення аграрної політики. 

Згідно Закону України «Про основи національної безпеки» 
ще з 2003 р. визначено основні загрози продовольчій безпеці 
країни, незбалансоване споживання продуктів харчування 
населенням; низький рівень споживання продуктів тваринного 
походження; висока частка витрат домогосподарства на продукти 
харчування у структурі загальних витрат; висока диференціація 
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вартості харчування за соціальними групами; низька ємність 
внутрішнього ринку за окремими продуктами; сировинний 
характер експорту сільськогосподарської продукції; зростання 
цін на сільськогосподарську продукцію на внутрішньому ринку; 
відсутність контролю за безпечністю продуктів харчування. 
Входження України до світового економічного простору, 
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі, на нашу 
думку, вимагають адаптації до нових та постійно змінних умов, а 
відповідно – подальшого удосконалення аграрної політики. 

Іншою проблемою, на нашу думку є зниження рівня 
продовольчої безпеки України. Так, за калорійністю та якісним 
складом раціону харчування Україна перейшла від рівня 
розвинених країн (3300–3800 ккал) до межі продовольчої безпеки 
(2500 ккал), а за споживанням протеїнів тваринного походження 
опинилася нижче цієї межі, оскільки 30,0 % продуктів 
тваринництва є у дефіциті. Найбільше відставання від норм, 
наприклад у 2010 р., спостерігалося по молоку і м’ясопродуктах – 
на 46,0 %, плодах, ягодах та винограду – на 46,0 %. З іншого боку 
картопля, хлібопродукти та олія споживаються понад норму. 
Таким чином, можна зробити висновок, що харчування є 
незбалансованим. Частка витрат домогосподарств на продукти 
харчування досить висока. Так, у 2009 р. сукупні витрати 
домогосподарств на харчування становили 52,0 % при 
граничному показникові 60,0 %. Разом з тим слід зазначити, що 
порівняно з країнами, що розвиваються та за показником 
виробництва зерна на душу населення (понад 1 т порівняно із 
світовим показником 450 кг) Україна має непоганий потенціал у 
забезпеченні продовольчої безпеки. 

Продовольча безпека згідно із Законом України «Про 
державну підтримку сільського господарства України» 
визначається як захищеність життєвих інтересів людини, яка 
виражається у гарантуванні державою безперешкодного 
економічного доступу людини до продуктів харчування з метою 
підтримання її звичайної життєвої діяльності. Проте, в Україні ще 
не сформована належна інституційна база для формування 
стійкого балансу виробництва і розподілу продовольства в 
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суспільстві, а це значно обмежує регулятивні можливості 
державних інститутів на відповідних ринках. На нашу думку, цю 
проблему в Україні можна вирішити шляхом прийняття Закону 
«Про продовольчу безпеку», де буде чітко окреслено 
повноваження органів державного управління у сфері 
продовольчої безпеки, заходи зі створення та зберігання 
стратегічних запасів продовольства тощо. 

Іншою, на наш погляд, основною проблемою, яка є на 
сьогодні, коли більшість населення не може собі дозволити 
побавитися свіжими фруктами та овочами взимку, а м’ясом 
взагалі круглий рік. Зарплатня не встигає за ростом цін на 
продовольство. Саме тому ми повинні робити акценти не на 
фізичній доступності продуктів харчування, а скоріше на 
економічній. На даному етапі, необхідно відновлювати і 
розвивати вітчизняне виробництво продуктів харчування та 
сировини. А також обов’язково контролювати підтримання 
фізичної та економічної доступності безпечних продуктів 
харчування згідно з нормами. Різке подорожчання продовольства 
у світі негативно впливає на рівень цін на продукти харчування і 
в Україні. Проте й відкриває нові можливості для експортно-
орієнтованих галузей, таких як рослинництво та переробка. На 
наш погляд, механізми державного регулювання повинні бути 
достатньо гнучкими, щоб захищати вітчизняних виробників 
продовольства та не перечити вимогами СОТ. Тобто допустимі 
заходи для захисту вітчизняних виробників шляхом мит і тарифів 
на імпорт продовольства. Необхідно також посилити державний 
контроль за моніторингом балансу продовольства, щоб запобігти 
втратам від обмеження експорту. 

Основними завданнями державних органів управління є 
своєчасне прогнозування та виявлення загроз продовольчій 
безпеці, мінімізація їх негативних наслідків за рахунок 
стратегічних запасів продовольства. На нашу думку, слід 
створити комплексну систему спостережень, збору, обробки, 
систематизації та аналізу інформації щодо виробництва, 
управління запасами і постачання продовольства, якості і безпеки 
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харчових продуктів, споживання продовольства та харчування 
населення. 

Також альтернативою вирішення глобальної продовольчої 
проблеми є розвиток технології і реалізація концепції стійкого 
розвитку продовольства. На практиці ж ні традиційні методи 
ведення сільського господарства, ні існуючий механізм розподілу 
продовольства, ні альтернативне землеробство не дають змоги 
повною мірою забезпечити зростаючі світові потреби в 
продовольстві. Міжнародна торгівля продовольством, як і 
продовольча гуманітарна допомога, не здатні при існуючому 
світовому економічному порядку забезпечити продовольчу 
безпеку у світі, але все ж таки вони сприяють її підвищенню в 
окремих країнах. На нашу думку, поєднання впливу різних 
чинників на кожному рівні об'єктивно зумовлює вибір стратегії 
забезпечення продовольчої безпеки. 

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України 
спрямована на формування ефективного соціально спрямованого 
сектору економіки держави, здатного задовольнити потреби 
внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції на світовому 
ринку сільськогосподарської продукції та продовольства на 
основі закріплення його багатоукладності, що на даному етапі 
розвитку вимагає пріоритету формування різних категорій  
господарств (селоутворюючих господарств), власники яких 
проживають у сільській місцевості, поєднують право на землю із 
працею на ній, а також – власні економічні інтереси із 
соціальною відповідальністю перед громадою. Дана стратегія 
створена для ефективного розвитку аграрного сектору на основі 
єдності економічних, соціальних та екологічних інтересів 
суспільства для стабільного забезпечення населення країни 
якісним, безпечним, доступним продовольством та 
промисловості сільськогосподарською сировиною. 

На нашу думку, пріоритетними напрями досягнення 
стратегічних цілей забезпечення продовольчої безпеки держави є:  

1) формування стратегічних продовольчих запасів держави; 
2) забезпечення обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції та продовольства відповідно до вимог продовольчої 
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безпеки та можливості реалізації експортного потенціалу; 
3) забезпечення якості та безпечності 

сільськогосподарської сировини та харчових продуктів, 
дотримання вимог до їх виробництва: 

- удосконалення системи сертифікації виробництв та 
стандартизації продукції сільського господарства, максимальне 
охоплення системами управління якістю та безпечністю 
підприємств переробної та харчової промисловості; 

- формування мережі лабораторій для визначення якості 
сільськогосподарської продукції та продовольства; 

- делегування частини повноважень із контролю 
відповідності стандартам сільськогосподарської продукції та 
продовольства саморегулівним об’єднанням на основі 
взаємовідповідальності. 

4) створення системи логістики і забійних пунктів живої 
худоби та птиці, інших елементів ринкової інфраструктури для 
дрібних господарств;  

5) моніторинг та прогнозування ринку 
сільськогосподарської продукції та продовольства, реагування на 
ринкові ризики. 
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Сучасний стан розвитку страхування сільськогосподарської 

продукції не відповідає своєму основному завданню – управляти 
ризиками в аграрному секторі для забезпечення стабільності 
сільськогосподарського виробництва. Так, в сільському 
господарстві України страхується до 5 % ризиків, тоді як у 
більшості розвинутих країн цей показник досягає 70-80 %. При 
цьому, на території України втрати врожайності від 
несприятливих погодних умов в окремі роки можуть сягати 45-
50 %.  

Запозичення позитивного зарубіжного досвіду здійснення 
страхування в аграрній сфері може вважатися одним із способів 
вирішення вказаної ситуації. Світовий досвід в галузі 
страхування сільськогосподарського виробництва свідчать про 
функціонування в багатьох країнах національних систем 
страхування сільськогосподарських ризиків. При цьому кожна 
країна створює власну, необхідну їй систему страхового захисту 
сільськогосподарського виробництва 

Сільськогосподарське страхування є одним з важливих 
засобів зменшення ризиків у сільськогосподарському 
виробництві. Проте, незважаючи на суттєву необхідність даного 
захисту, в нашій країні лише робляться перші кроки у цьому 
складному ринковому сегменті. Слід зазначити, що 
сільськогосподарське страхування розвивалося в усьому світі як 
головний інструмент управління ризиками з метою зменшення 
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негативного впливу погоди та природних факторів. Сповільнений 
розвиток страхування в аграрній сфері України пояснюється 
відсутністю повноцінного законодавчого забезпечення, 
недоліками в організації та координації співпраці головних 
учасників ринку страхових послуг в аграрному секторі. 

Сільськогосподарське страхування є специфічним класом 
страхування, яке об’єднує декілька підгалузей. Виділення 
сільськогосподарського страхування в окремий клас 
здійснюється за принципами формування комплексних видів 
страхування. До таких видів відносять морське, космічне, 
авіаційне, медичне тощо [2].  

Сільськогосподарське страхування розгалужене поняття і 
до його складу входить багато різних видів страхування як 
майнових так і відповідальності. Тому воно є підгалуззю як 
майнового страхування так і страхування відповідальності які у 
свою чергу, виступають субкатегоріями страхування (рис. 1). 

Відповідно, сільськогосподарське страхування, 
перебуваючи в субпідрядному зв’язку з даними галузями 
страхування, має ті ж ознаки і функції, якими володіє категорія 
страхування. 

Отже, сільськогосподарське страхування – це насамперед 
система економічних відносин між конкретними суб’єктами 
господарювання, де з одного боку виступають страховики – 
фінансово-кредитні установи, а з іншого – страхувальники – 
сільськогосподарські підприємства, орендарі, селянські 
(фермерські) господарства, які за певну плату передають свої 
ризики майнових, фінансових втрат в сільськогосподарській 
діяльності з метою отримання відшкодування при настанні 
страхового випадку.  

Страхування сільськогосподарських ризиків − це 
комплексне страхування сільськогосподарських культур, до яких 
належать: пшениця, жито, суміші пшениці та жита, ячмінь, овес, 
кукурудза, соєві боби, льон, ріпак, соняшник, хміль, цукровий 
буряк.  

Головна мета страхування сільськогосподарських ризиків − 
це часткова або повна компенсація фермеру втрати врожаю, яка 
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можлива через несприятливі природні явища, такі як посуха, град 
або ураган, а також від пожежі [1]. 

 
Рис. 1. Види сільськогосподарського страхування 
Іншою метою страхування є покращення фінансового 

становища сільськогосподарського виробника з точки зору його 
кредитоспроможності. Кредитні організації всіх типів − банки, 
кредитні спілки, приватні особи − віддають перевагу тому 
сільськогосподарському виробнику, який має гарантію 
збереження певного рівня свого доходу при настанні стихійних 
лих і втраті врожаю. 

Страхування покликане запобігти різким коливанням 
доходу сільськогосподарських виробників, поліпшити доступ 
аграріїв до кредитних ресурсів. Крім того, страхування є 
стимулом для виробника використовувати у своїй діяльності 
сучасні технічні та технологічні досягнення. 

Вартість страхування сільськогосподарських культур 
залежить від зони вирощування, стану посівів та дотримання 
агротехнічних вимог вирощування і в середньому становить 3-
6 % (0,2-6 %). Середній тариф у страхуванні 

Сільськогосподарське страхування 

Види, які відносять до майнового страхування: 
– Страхування майна сільськогосподарських виробників; 
– страхування врожаю сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень; 
– страхування сільськогосподарських тварин; 
– страхування підприємницьких ризиків; 
– особисте страхування підприємців. 

Види, які відносять до страхування відповідальності: 
– Страхування цивільної відповідальності сільськогосподарських 

виробників; 
– Страхування відповідальності сільськогосподарських виробників за 

забруднення навколишнього середовища.  
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сільськогосподарських культур у 2012 році становив 3,5 %, у 
страхуванні застави − 1,62 % (від 0,47 % до 3,31 %), у страхуванні 
тварин − 0,76 %. Розмір франшизи залежно від ризиків та за 
домовленістю сторін коливається від 0 до 30 %. 

Страхування сільськогосподарських культур передбачає 
ризики: 

• заморозки, ожеледь, вимерзання; 
• град або удар блискавки; 
• землетрус; 
• лавина, земельний зсув, земельна чи земельно-водний 

сель; 
• пожежа, крім лісових пожеж; 
• буря, ураган, буран; 
• злива, паводок, повінь; 
• посуха або зневоднення на землях, які підлягають 

примусовому зрошенню або заводненню; 
• епітофітотійний розвиток хвороб, розмноження 

шкідників рослин; 
• протиправні дії третіх осіб, що виражаються у 

крадіжках, хуліганських діях щодо рослинницьких насаджень, 
зруйнуванні покриттів теплиць, парників, оранжерей. 

Важливим для розвитку сільськогосподарського 
страхування в Україні є державна підтримка. 1 липня 2012 набрав 
чинності Закон України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», яким 
відновлено державну підтримку сільськогосподарських 
товаровиробників. У законі виокремлено новий вид 
добровільного страхування – страхування сільськогосподарської 
продукції. Право страхування сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою мають страховики, що відповідають 
вимогам Закону України «Про страхування», отримали ліцензію 
на здійснення відповідного виду страхування та  членами 
Аграрного страхового пулу [4]. До функцій цього об’єднання 
включено стандартизацію роботи страховиків по субсидованих 
продуктах, затвердження єдиних тарифів та правил роботи. До 
складу Аграрного страхового пулу увійшли 15 страхових 



 707

компаній, таких як «Альфа-Гарант», «АСКА», «Брокбізнес», 
«Еталон», «Європейський страховий альянс», «Інго Україна», 
«Оранта», «Оранта-Січ», «Провідна», «Страхова група ТАС», 
«Українська аграрна страхова компанія», «Універсальна», 
«Уніка».  

Отже, нині пріоритетним завданням для страховиків 
України є завоювання й утримування гідної репутації та надання 
ефективних страхових послуг. Наразі держава робить спроби 
щодо покращення і стабілізації ситуації в аграрному секторі, 
зокрема шляхом повернення до практики надання державної 
підтримки у страхуванні сільськогосподарської продукції 
(надання з державного бюджету сільськогосподарським 
товаровиробникам грошових коштів у вигляді субсидій на 
відшкодування частини страхового платежу (страхової премії), 
фактично сплаченого ними за договорами страхування 
сільськогосподарської продукції, в порядку, встановленому Закон 
України «Про особливості страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою»). Підсумовуючи 
вищевикладене, слід зазначити, що відновлення страхування 
сільськогосподарських ризиків з державною підтримкою на 
даному етапі слід вважати головною рушійною силою 
подальшого розвитку сльськогосподарського страхування. 
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СТАН БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

 
Державне регулювання аграрного сектору є функцією 

держави. Відповідно, йому притаманний нормативно-правовий 
характер, а за змістом це підтримка у певному режимі грошово-
фінансової системи галузі та регулювання: витрат держави і рівня 
споживання населення з метою забезпечення продовольчої 
безпеки; зовнішньоекономічних зв'язків по експорту та імпорту 
сільськогосподарської продукції; структури виробництва; 
використання природних ресурсів; соціальної складової тощо.  

Законодавче поле регулює створення рівних умов для 
розвитку форм власності, поєднання галузевого й 
територіального розвитку аграрної сфери. Державному 
регулюванню притаманна єдність і диференціація видів 
підтримки суб'єктів сільськогосподарської діяльності, взаємодія і 
взаємоузгодження діяльності всіх підприємств і 
товаровиробників, досягнення результатів у 
сільськогосподарському виробництві і соціальній сфері села, 
забезпечення продовольчої безпеки, рівня споживання продуктів 
харчування, дотримання балансу економіки тощо. За суттю, 
заходи державного регулювання є невичерпними, переважають ті 
чи інші у різних економічних умовах, оскільки розвиток 
аграрного сектору економіки формує і підтримує загальну 
життєдіяльність держави, насамперед внаслідок індустріально-
аграрного типу відтворення ВВП (частка сільського господарства 
у 2005-2012 рр. складає 8-10 %) [2]. 

Бюджетна підтримка є важливою складовою системи 
державного регулювання аграрного сектору як сукупність 
нормативних, фінансових та організаційних заходів держави для 
впливу на його розвиток. Проте вона перебуває у стані 
перманентного реформування, оскільки не вироблено адекватної 
політики державного регулювання, а відсутність чітких цілей не 
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сприяє ефективності заходів. Чинна правова та фінансова база 
бюджетної підтримки розвитку аграрного сектору все ще не 
забезпечує належного стимулювання виконання завдань аграрної 
політики. 

З часу вступу України в СОТ сформувався інструментарій 
бюджетної підтримки за напрямами: виробничі дотації 
товаровиробникам (пряма бюджетна підтримка галузей 
рослинництва і тваринництва); субсидії на придбання ресурсів 
(компенсація частини інвестицій); стимулювання технічного 
переоснащення; цінове регулювання аграрного ринку; підтримка 
форм господарювання на селі; фінансування заходів соціальної 
сфери; кредитування витрат сектора; природоохоронні заходи 
тощо, платежі на які здійснюються безпосередньо з бюджету за 
рахунок загального чи спеціального фондів [1]. На даний час у 
структурі бюджетної підтримки значно переважають кошти 
спеціального фонду, - якщо у 2007 році на них припадало близько 
20 % бюджетного фінансування, то вже в 2011-2012рр. - понад 
80 %. 

Непряма підтримка здійснюється за рахунок дії 
спеціального режиму оподаткування, який зріс з 2,4 млрд. грн. у 
2007 році до 14,3 млрд. грн. в 2012 році і за рахунок низьких 
ставок фіксованого сільськогосподарського податку, що 
залишаються стабільними на протязі тривалого часу й не 
залежать від результатів господарювання, дозволюячи 
товаровиробникам акумулювати значні кошти. 

Загальна динаміка бюджетної підтримки наведена на рис. 1. 
За останні роки її рівень стабільний, хоч у 2012 р. спостерігається 
зростання проти базового 2008 року на 40 %. При цьому прямі 
бюджетні дотації мають тенденцію до зниження, - у 2012 р. 
склали 70 % рівня 2007 р., та 45 % рівня 2008 р., коли така 
підтримка була найвищою. 

Рівень прямої підтримки недостатній для реальних потреб 
галузі, окрім того, волатильний за роками та має тенденцію до 
скорочення (6,3 млрд. грн. у 2009 р., 5,7 млрд. грн. у 2010 р., 10,4 
млрд. грн. у 2011 р., 8,7 млрд. грн. у 2012 р. і 8,6 млрд. грн. у 
прогнозі на 2013 р.). Фактично майже щорічно виділяється 
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менше, ніж 50 % мінімальної потреби підтримки, оскільки в 
найближчі п'ять років, за оцінками експертів, необхідно виділяти 
20 млрд грн прямих платежів щорічно, щоб зробити аграрний 
сектор провідною бюджетоутворюючої галуззю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Джерело: Дані Державної служби статистики України, www.ukrstat.gov.ua 

Рис. 1. Бюджетна підтримка сільського господарства України 
у 2007-2012 рр., млн. грн. 

 
Аналіз обсягів і спрямованості бюджетних програм 

підтримки розвитку аграрного сектора України в останні роки 
свідчить, що діюча система фінансування підпадає під вплив 
економічної кризи, характеризується хронічною недостатністю 
ресурсної бази, внаслідок чого виділені кошти не сприяють 
вирівнюванню і стабілізації стану об'єктів, на які вони 
спрямовані. 

Причинами низької ефективності бюджетної підтримки є 
вибірковість заходів підтримки, часта зміна бюджетних програм 
та порядків їх розподілу, незавершеність і необґрунтованість 
окремих заходів аграрної політики та механізмів державної 
підтримки сільського господарства. Дається взнаки і загальна 
політична та економічна ситуація в країні та світі - диспаритет 
цін на сільськогосподарську та промислову продукцію, дефіцит 
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коштів – аграрний бюджет на 2013 рік є найбільш жорстким за 
останні роки, невизначеність перспектив оподаткування - уряд 
здійснює ревізію та вивчає можливість скасування податкових 
пільг для галузі, дорогі кредити для галузі, неврегульованість 
земельних відносин, загострення проблем глобалізації та 
поглиблення світової фінансової кризи тощо [1; 3; 4]. 

Поліпшення стану бюджетної підтримки аграрної галузі 
безпосередньо пов'язане з реалізацією заходів по вдосконаленню 
форм підтримки, механізмів розподілу та освоєння ресурсів 
бюджетного фінансування, продуманої стратегії розвитку 
аграрного сектора. Основними заходами у цьому напрямі є:  

- посилення регулюючої функції держави та законодавче 
гарантування ряду принципів для бюджетної підтримки: 
стійкості; адресності; гарантованості; рівнодоступності; 
відповідності міжнародним зобов'язанням, оскільки формування 
бюджету вітчизняної агарної галузі відбувається в руслі єдиної 
аграрної політики ЄС. Система сільськогосподарського 
субсидування і сільгосппрограм САП передбачає витрати на 
розвиток галузі близько 1/2 бюджету та включає прямі виплати, у 
вигляді субсидій і квоти на певні товари. Вона має на меті  
забезпечення фермерів прийнятним рівнем життя, споживачів 
якісною продукцією та збереження аграрної спадщини; 

- формування комплексної нормативно-правової бази, 
передусім інституційного середовища з метою: стабілізації 
агропромислового виробництва, забезпечення продовольчої 
безпеки та продовольчого забезпечення населення, захист 
вітчизняних товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому 
ринках. Необхідно розширити законодавче поле щодо 
державного регулювання та бюджетної підтримки сектору та 
спрямувати державні програми на перспективу, зокрема 
«Стратегією розвитку аграрного сектору економіки на період до 
2020 року», проект Закону «Про сільське господарство» тощо; 

- проведення моніторингу ефективності бюджетних 
програм за рядом ключових характеристик: ефективності форм 
господарювання, обсягів виробництва, вертикальної і 
горизонтальної інтеграції, насичення внутрішнього ринку і 
збільшення експорту, прибутковості та рентабельності за видами 
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сільськогосподарських товаровиробників. Повинні бути розділені 
програми бюджетного фінансування, спрямовані на підтримку 
виробничої діяльності підприємств: придбання оборотних 
засобів, техніки , племінних тварин, будівництво виробничих 
об'єктів тощо  і на підтримку проектів державного масштабу: 
інвестиції у виробництво, переробку і збут продукції, підтримку 
земельного, водного та лісового фондів, інноваційної та наукової 
діяльності, здешевлення вартості кредитних коштів і 
забезпечення стабільності аграрного ринку. Це дозволить 
подолати споживчі тенденції при отриманні бюджетного 
фінансування. 

У Прогнозах державного бюджету на подальші роки 
необхідно передбачити виконання ряду важливих заходів, 
зокрема: Державної цільової програми розвитку українського 
села на період до 2015 року; національних проектів «Зерно 
України» та «Відроджене скотарство»; забезпечення бюджетними 
коштами створення Державного земельного банку; 
удосконалення підтримки товаровиробників шляхом врахування 
рівня товарності, прибутковості, вирощування стратегічних видів 
продукції; формування цільових програм по впровадженню 
інноваційних технологій виробництва, зберігання та переробки 
продукції; стимулювання високотехнологічного крупнотоварного 
виробництва; підтримка створення основних засобів тощо. 
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НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ 

 
Сучасний стан пенсійного забезпечення в Україні свідчить 

про невідповідність рівня доходів українських пенсіонерів 
міжнародним стандартам. Вони значно нижчі за 
середньоєвропейські показники в даній сфері і зобов’язують 
державні фінансові інститути проводити нові етапи пенсійної 
реформи.  

Серед основних завдань реформування у сфері пенсійного 
забезпечення виступає формування цілісного механізму 
вітчизняної пенсійної системи. Відповідно до діючого 
національного пенсійного законодавства українська пенсійна 
модель передбачає функціонування трьох рівнів – солідарної 
пенсійної системи, обов’язкової державної накопичувальної 
пенсійної системи і недержавного пенсійного забезпечення. 
Перший і третій рівні вже тривалий період мають практичне 
застосування. Другий рівень передбачається запровадити 
найближчим часом. 

Саме на практичне використання другого рівня направлені 
більшість заходів, що характеризують нинішні етапи реалізації 
пенсійної реформи в нашій країні.  Як свідчить досвід більшості 
європейських країн, для успішної реалізації пенсійних реформ 
повинна бути розроблена і сформована відповідна юридична 
база. Її відсутність значно знижує ефективність проведення 
реформування у пенсійній сфері і формування оптимальних 
фінансових відносин між її суб’єктами. 

На протязі останніх років  в нашій країні прийнято ряд 
важливих законодавчих документів, які відображають практичні 
заходи щодо подальшого реформування національної пенсійної 
системи [2; 3]. Найбільше уваги в них приділяється особливостям 
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запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, 
яка сприятиме функціонуванню всіх трьох рівнів і становленню 
цілісної національної пенсійної системи страхування. 

Основним правовим документом , який передбачає право 
громадян на соціальний захист є Конституція України [1]. Серед 
інших вітчизняних юридичних документів, в яких зроблена 
спроба  регламентувати і визначити механізм запровадження 
другого рівня національної пенсійної системи , необхідно 
виділити Програму економічних реформ на 2010-2014 роки - 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава», розроблену Комітетом з економічних 
реформ при Президентіі України за участі Уряду країни 
Програма економічних реформ на 2010-2014 роки [5], а також 
нових Законів України: «Про заходи щодо законодавчого 
забезпечення реформування пенсійної системи» [2], «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» [3]. 

Нове вітчизняне пенсійне законодавство дає 
характеристику основним фінансовим інститутам, які мають 
право приймати участь в обов’язковій накопичувальній пенсійній 
системі, регламентує їх відносини, відмічає вимоги до них з боку 
держави. Ключова роль на початковому етапі функціонування 
другого рівня повинна належати Накопичувальному пенсійному 
фонду. Він буде виступати одним із основних фінансових 
інститутів другого рівня вітчизняної пенсійної системи. 

На початковому етапі запровадження обов’язкової 
накопичувальної пенсійної системи Накопичувальний пенсійний 
фонд буде здійснювати облік пенсійних коштів другого рівня, 
відкриваючи індивідуальні пенсійні рахунки для його учасників. 
Протягом перших двох років функціонування обов’язкового 
накопичувального пенсійного страхування він буде виконувати 
адміністрування з управління пенсійними активами за бажанням 
учасників з послідуючою передачею цієї функції компаніям з 
управління пенсійними активами. Відповідно до чинного 
законодавства дані компанії відбираються за результатами 
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конкурсу. Умови конкурсу також вказуються  у вітчизняному 
пенсійному законодавстві [2]. 

Накопичувальний фонд буде існувати як цільовий 
позабюджетний фонд, адміністративне управління яким 
здійснюватиме виконавча дирекція Пенсійного фонду України. Її 
функції досить різноманітні і охоплюють широкий спектр питань, 
пов’язаних з використанням пенсійних активів учасників 
накопичувальної пенсійної системи. Виконавча дирекція 
здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення 
роботи Ради Накопичувального фонду, відкриває розрахунковий 
рахунок даного фонду в обраному за конкурсом зберігачі. 

Враховуючи, що на другому рівні національної пенсійної 
системи буде акумулюватися значна сума пенсійних коштів, 
важливе значення приділяється питанням їх адміністрування і 
контролю за їх використанням з боку держави. У зв’язку з цим 
розширюються повноваження Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [7]. У 
сферу повноважень даної комісії входить погодження щодо 
формування інвестиційного портфеля учасників 
накопичувальних пенсійних програм, визначення співвідношення 
між видами цінних паперів, що мають різний клас ризикованості і 
відповідно дохідності і інші функції, що сприяють контролю за 
використанням і збереженням пенсійних активів учасників 
накопичувальних пенсійних програм. 

Саме необхідність правового забезпечення державного 
регулювання другого рівня, посилення контролю за збереженням 
і використанням його пенсійних активів стали головною 
передумовою удосконалення діяльності даного державного 
фінансового інституту. Відповідно до чинного законодавства 
Нацкомфінпослуг здійснює державний нагляд та контроль у 
накопичувальній системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування за достовірністю інформації, що 
надається та оприлюднюється суб’єктами цієї системи [7]. 

Досвід більшості країн, в яких функціонує обов’язкове 
накопичувальне пенсійне страхування показує, що пріоритетним 
питанням, яке необхідно вирішити є забезпечення захисту 
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пенсійних активів учасників другого рівня. Для цього повинна 
існувати система багатоступеневого контролю, ключова роль в 
якій має належати державі і відповідним спеціалізованим 
фінансовим інститутам, діяльність яких, буде регламентуватися 
національним пенсійним законодавством. 

Таким чином, проведені дослідження показують, що для 
успішного запровадження обов’язкового державного 
накопичувального пенсійного страхування, що формує другий 
рівень української пенсійної моделі, повинна бути створені 
відповідні юридичні передумови. Крім діючих законодавчих 
документів у сфері пенсійного забезпечення необхідно розробити  
ще цілий комплекс правових актів, які повинні регламентувати 
всі питання ефективного функціонування механізму системи 
накопичувального пенсійного страхування. 

До Верховної Ради України подано ряд законопроектів, що 
стосується практичного застосування другого рівня вітчизняної 
пенсійної системи. Їх прийняття дозволять одержати юридичне 
підґрунтя у вирішенні багатьох питань, що стосуються 
формування фінансових відносин між суб’єктами другого рівня, а 
також захисту пенсійних активів їх учасників. На думку автора, 
для повноцінного юридичного забезпечення подальшого 
реформування вітчизняної пенсійної системи, побудові її на 
принципах пенсійного страхування, необхідно розробити 
Пенсійний кодекс. Він повинен максимально забезпечити 
правове регулювання у пенсійній сфері , в тому числі і системи 
загальнообов’язкового державного накопичувального пенсійного 
страхування. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ У ДОТУВАННІ ВИРОБНИКІВ 
МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ В НЕПРЯМОМУ 

ОПОДАТКУВАННІ 
 

В сучасних умовах розвитку сільського господарства 
України виробництво молока є одним із найменш рентабельних 
та водночас найбільш пріоритетних видів діяльності. Про 
важливість молочної галузі для економіки нашої держави 
свідчить застосування спеціального режиму оподаткування 
податком на додану вартість. Питання визначення ступеня 
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ефективності та доречності використання даного режиму для 
вітчизняних виробників молочної сировини залишається 
відкритим та потребує додаткових досліджень. 

Сьогодні надання дотацій відповідним сільгоспвиробникам 
та фізичним особам за рахунок коштів ПДВ молокопереробних 
підприємств, що акумулюються в спеціальному фонді 
державного бюджету, регулюється безліччю нормативно-
правових актів. У п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України (ПКУ) [2] зазначено, 
що тимчасово до 1 січня 2015 року, сума ПДВ, що повинна 
сплачуватись до бюджету переробниками молока за реалізовану 
ними молочну продукцію у повному обсязі спрямовується до 
спецфонду державного бюджету. Порядок нарахування, виплати і 
використання перерахованих коштів до цього фонду 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
2 березня 2011 р. № 246 «Про затвердження Порядку 
використання сум податку на додану вартість, сплачених 
переробними підприємствами до спеціального фонду державного 
бюджету» [4]. 1 січня 2012 р. набрав чинності Закон України від 
22 грудня 2011 р № 4268-VI «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників» [3], в якому подано в новій редакції п. 1 
підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ. У цьому законі уточнено механізм 
виплати компенсації виробникам молока за продану ними 
переробним підприємствам продукцію. Відповідно до наказів 
Міністерства фінансів України: від 25 листопада 2011 р. № 1492 
«Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання 
податкової звітності з податку на додану вартість» [5] та від 
1 листопада 2011 р. № 1379 «Про затвердження форми 
податкової накладної та Порядку заповнення податкової 
накладної» [6], молокопереробні підприємства платники ПДВ 
складають окрему податкову звітність за видами діяльності, яку 
передбачає спеціальний режим оподаткування. Як бачимо, велика 
кількість нормативно-правових актів та нескінченні зміни в 
податковому законодавстві лише ускладнюють розуміння, а отже 
і застосування механізму надання дотацій. 
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Ще одним із недоліків нового механізму дотування 
виробників молока є його складність, адже для отримання дотації 
суб’єктам господарювання кожного місяця необхідно подавати 
до управлінь агропромислового розвитку районних 
держадміністрацій значну кількість документів, а саме: реєстр 
приймальних квитанцій, виданих переробними підприємствами 
на продане їм для переробки молоко, та по одному примірнику 
таких квитанцій. Також щокварталу - копію довідки про 
включення до ЄДРПОУ; витяг з Єдиного державного реєстру 
тварин, що підтверджує ідентифікацію та реєстрацію всього 
поголів'я великої рогатої худоби; довідку, видану сільською 
радою, про наявність корів; копії паспортів великої рогатої 
худоби; ветеринарних карток до таких паспортів, копію паспорта 
особи; довідку про відкриття поточного рахунка в банку; 
документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків. Таким чином, посилені 
вимоги до супровідної документації обмежують доступ багатьом 
виробникам молочної сировини до отримання державної 
фінансової підтримки. І тому, скористатися правом на одержання 
бюджетної дотації можуть переважно великі підприємства та є 
проблематичним для дрібних.  

Крім цього, для переробних підприємств, за такого підходу, 
втрачається механізм мотивації інтеграційного цінового 
взаємозв’язку з виробниками. За дослідженнями вчених ННЦ 
«Інституту аграрної економіки» НААН структура роздрібної ціни 
на молоко сьогодні має такий вигляд: частка виробника 23,5 %; 
частка переробки 52 %; частка торгівлі – 24,5 %. (У розвинутих 
країнах таке співвідношення має зовсім іншу структуру: 50 
(сировина) – 25 (переробка) – 25 (торгівля)) [1]. В результаті, 
молокопереробні підприємства не зацікавлені у формуванні 
сировинної бази та ціновій підтримці виробників молока. 

Відповідно до такого механізму надання дотацій, кошти від 
переробників молока, замість перерахунку до виробників 
сировини, акумулюються у спеціальному фонді державного 
бюджету і надаються як державна підтримка, що посилює 
контроль з боку держави та зменшує порушення 
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молокопереробними підприємствами при виплаті дотацій, які 
мали місце раніше. Очевидно, що посилення контролю є 
перевагою нового механізму, оскільки скасовує зловживання як з 
боку переробних підприємств по відношенню до виробників 
молока, так і з боку контролюючих органів стосовно переробних 
підприємств. Водночас, даний режим оподаткування ПДВ є 
досить переобтяженим адміністративними процедурами, що 
збільшує термін отримання дотаційних сум, а також є менш 
прозорим. 

Отже, механізм дотування виробників молочної сировини 
за спеціальним режимом оподаткування податку на додану 
вартість має багато невирішених проблем, а саме: незрозумілість 
застосування, оскільки існує велика кількість нормативно-
правових актів та нескінченні зміни в податковому законодавстві; 
обмеження доступу для отримання підтримки, внаслідок 
посилення вимог до необхідної документації; незацікавленість 
молокопереробних підприємств у формуванні сировинної бази та 
ціновій підтримці виробників молока; збільшений термін 
отримання дотаційних коштів через велику кількість 
адмінпроцедур. У цей же час застосування цього механізму 
потребує оптимізації, що можливе за умов забезпечення 
доступності отримання дотації для всіх, хто має на це право, 
шляхом проведення роз’яснювальних робіт та мінімальної 
можливості нецільового витрачання дотаційних сум. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-
ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТА ЇХ ЗВІТНІСТЬ 

 
Впровадження в практику норм Указу Президента «Про 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 
малого підприємництва» № 727/98 від 3.07.1998 р. стало суттєвим 
кроком в спрощені діяльності фізичних осіб та малих 
підприємств. Єдиний податок дав змогу таким суб’єктам 
господарювання проводити розрахунки з бюджетами різних 
рівнів та цільовими фондами сплатою лише однієї суми на один 
рахунок витрачаючи при цьому мінімум часу на обчислення суми 
податку та подання звітності за ним.  

Після проходження 15 років та введення в дію Податкового 
Кодексу України ситуація для платників даного податку 
змінилась не в кращу сторону.  

Підприємці з малими обсягами діяльності і не значною 
кількістю найманих працівників (1 і 2 групи) продовжують 
сплачувати єдиний податок раз в місяць у розмірі 1-10 % або 2-
20 % мінімальної заробітної плати в залежності від групи. Звітну 
декларацію дані підприємці подають лише раз в рік. Підприємці-
єдинники 3-ї і 5-ї груп сплачують єдиний податок раз в квартал 
(декларацію вони також подають раз в квартал) в залежності від 
результатів своєї діяльності – суми коштів фактично отриманих в 
касу або на розрахунковий рахунок за реалізовану власну готову 
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продукцію, товари, роботи, послуги. Ставки податку становлять 
3 % доходу + ПДВ або 5 % доходу для третьої групи і 5 % доходу 
+ ПДВ або 7 % доходу для п’ятої групи. 

Окрім власне єдиного податку фізичні особи-підприємці 
зобов’язані самостійно розраховувати, сплачувати та подавати 
звітність по єдиному соціальному внеску (за себе і за своїх 
працівників), податку з доходів фізичних осіб (за своїх 
працівників), податку на додану вартість (якщо суб’єкти 
господарювання є його платниками) та земельному податку 
(якщо земельна ділянка не використовується в господарській 
діяльності). 

Згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
платниками єдиного соціального внеску виступають як і 
підприємці-платники єдиного податку, так і наймані ними особи. 
Єдиний соціальний внесок підприємці розраховують за двома 
різними методиками.  

За себе, як за підприємця, сплачується внесок в розмірі від 
34,7 % від мінімальної заробітної плати до 38,11 %. Ставка 
34,7 % гарантує лише внески до Пенсійного фонду і страхові 
виплати на випадок безробіття. У випадку якщо підприємець 
обрав усі існуючі види страхування, то ЄСВ сплачуватиметься за 
ставкою 38,11 %. Вибір ставки єдинник проводить самостійно, 
але він може бути не нижче мінімальної. 

За своїх працівників фізична особа-платник єдиного 
податку сплачує і нараховує ЄСВ на загальних засадах. Тобто, по 
діючій шкалі внесків від 36,76 % до 49,7 % від розміру заробітної 
плати в залежності від класу професійного ризику виду 
діяльності підприємця. 

Сплата ЄСВ відбувається щомісячно не пізніше 20 числа 
місяця, що настає за звітним. Водночас, Законом про ЄСВ 
встановлено обов’язкову оплату авансових платежів по ЄСВ під 
час кожної виплати заробітної плати. 

Щомісяця єдинники-роботодавці за своїх найманих 
працівників подають до Пенсійного фонду звіт за формою № Д4 
«Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового 
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забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми 
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України». 

За себе підприємці раз в рік (до 10 лютого наступного року) 
подають «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб 
та суми нарахованого єдиного внеску» (форма № Д5). 

Аналізуючи ситуацію, що склалась зі сплатою фізичними 
особами-єдинниками ПДВ варто відмітити позитивні зрушення, 
що відбулися з вводом в дію положень Податкового Кодексу 
України, які стосуються єдиного податку. Згідно існувавших 
раніше норм фізичним особам-платникам єдиного податку було 
взагалі заборонено бути платниками ПДВ. Тому, деякі суб’єкти 
господарювання відмовлялись співпрацювати з ними, оскільки 
підприємці не могли видавати податкові накладні і покупець не 
отримував податковий кредит, що в свою чергу вело до 
збільшення у нього зобов’язань з ПДВ. 

На сьогоднішній день фізичні особи-єдинники мають право 
самостійно обирати бути їм платниками ПДВ чи ні за умови якщо 
вони не зобов’язані бути ними згідно положень Податкового 
Кодексу. 

Заробітна плата працівників платника єдиного податку 
оподатковується податком з доходів фізичних осіб (ПДФО) за 
загальною ставкою у 15 % (ставка 17 % використовується при 
перевищенні розміру доходу працівника в 10 мінімальних 
заробітних плат). ПДФО сплачується до бюджету під час виплати 
заробітної плати єдиним платіжним документом (стаття 168 
ПКУ). Звітним документом по ПДФО є форма № 1ДФ, яка 
продається щоквартально на протязі 40 днів після завершення 
звітного кварталу. 

ПДВ підприємці-єдинники сплачують у випадку якщо вони 
є платниками податку 3-ї або 5-ї груп і обирають ставку 
оподаткування єдиним податком 3 % + ПДВ або 5 % + ПДВ 
відповідно. 

Щомісяця, за результатами своєї діяльності, платники ПДВ 
подають Декларацію з ПДВ та Реєстр отриманих і виданих 
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податкових накладних. Звітність подається на протязі 20 днів 
після завершення звітного місяця. 

Отже, на основі вище зазначеної інформації можна зробити 
висновок, що об’єм облікової роботи, кількість поданих звітів і, 
відповідно, кількість часу затраченого на це бухгалтером 
підприємця, і відповідно, розмір оплати послуг даного бухгалтера 
у великій мірі залежить від наявності офіційно оформлених 
найнятих працівників. Окрім того, ведення обліку і подання 
звітності підприємцем самостійно без наявності відповідної 
освіти практично не можливий. 
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РИЗИКІВ У ВІДНОСИНАХ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ ІЗ 

БЮДЖЕТАМИ 
 

Сучасна фінансово-економічна криза, що триває, потребує 
відповіді на виклики, серед яких важливе місце повинно 
відводитись зменшенню ризиків у податкових відносинах 
суб’єктів ринку з державним і місцевими бюджетами, а також з 
державними цільовими фондами при сплаті єдиного соціального 
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внеску. Причому в їх зменшенні повинні бути зацікавленні не 
лише сільськогосподарські товаровиробники – платники 
податків, але й податкові органи. 

Безумовно, на зменшення ризиків очевидний вплив має 
рівень податкової культури, як тих хто сплачує податки та збори, 
так і податкових органів, які відповідно до своїх функціональних 
обов’язків здійснюють контроль за повнотою їх нарахування та 
сплати. Тому у сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі 
питанню податкової культури відводиться все більше уваги, в 
одному випадку з акцентом на її притаманність лише платникам 
податків, а в іншому – на необхідності її посилення в працівників 
податкового органу. 

Не заперечуючи проти двох діаметрально протилежних 
точок зору їх авторів, все ж таки вважаємо, що цей, відносно 
новий феномен для вітчизняної науки, доцільно розглядати, по-
перше, комплексно у тісному взаємозв’язку з іншими 
компонентами культур, і, по-друге, враховувати його 
необхідність не лише окремому суб’єкту податкових відносин, а 
всім, незалежно від того хто на якій позиції знаходиться й які 
обов’язки виконує у бюджетному та податковому процесі. За 
такого підходу, на нашу думку, можливо не лише покращити 
розрахунки з бюджетом, але й уникнути «фіскальної скелі» 
(тобто плану із зменшення доходів і збільшення податків, що 
характерно простежувалось у діях адміністрацій президентів 
США у 2001 р. і 2010 р.), що важливо з економічної та соціальної 
точки зору.  

Більше того, акцентуючи увагу на підвищенні податкової 
культури лише в одного із зазначених суб’єктів, очевидним є 
применшення її ролі в діяльності інших індивідів. Як наслідок, це 
може призвести до втрати межі між «високою» і «низькою» 
податковою культурою, що також містить певну загрозу, 
оскільки відбуватиметься конструювання так званої 
поліваріантної культури, для якої, як зазначають І. Бистряков і 
В. Пилипів [1, с. 7], характерними є відхід від єдиної 
композиційної цілісності в царину множинності варіантів 
розвитку буттєвих форм, різних за змістом і спрямованістю. 
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Тому, дотримуючись авторського визначення, що 
податкова культура - це складова загальнонаціональної 
культури, пов’язана з набуттям особою відповідних знань і норм 
поведінки у сфері податкової політики та засвоєнням своїх прав і 
обов’язків, побудованих на розумінні важливості для країни та 
кожного члена суспільства необхідності сплати податків і їх 
прозорого витрачання, віддзеркалених на рівні учасників 
бюджетно-податкових відносин і процесів, що регулюються 
державою на підставі нормативно-правових актів, стає 
очевидним, наскільки важливим є спрямованість досліджуваного 
феномену в сучасному соціально-економічному середовищі. 

Із наведеного визначення також зрозуміло, що для держави 
важливо, щоб рівень податкової культури був високий у суб’єктів 
бюджетно-податкових відносин. І навпаки, низький її рівень у 
таких осіб призведе до розвитку антикультури. Наслідком 
останньої може стати приховування податків і зборів, ухилення 
від їх сплати, неефективне використання зібраних коштів або 
упереджене ставлення до бюджетного відшкодування (до 
прикладу податку на додану вартість) тощо. 

Останнє більш ніж переконливо доводить, що зі 
зменшенням податкової культури посилюються ризики як для 
платників податків, так і для бюджету. Для перших це може 
простежуватись при вилученні частини прибутку у сплату 
штрафних санкцій (за умови виявлення контролюючим органом 
заниження платежів до бюджету), а для другого – у 
недоотриманні коштів за термінами їх надходження (сплати). 

Однак особливо характерно ці ризики можуть мати місце 
для специфічної категорії осіб, зокрема, сільськогосподарських 
товаровиробників, які з різних причин ще недостатньо 
забезпеченні спеціалістами з високим рівнем податкової 
культури. Серед основних з них, на нашу думку, є те, що 
питанням податкової культури відводиться недостатньо уваги, 
починаючи з навчальних закладів, які готують спеціалістів з 
бухгалтерського обліку, і, завершуючи тими працівниками, які 
мали б її пропагувати залежно від напрямків своєї діяльності на 
рівні господарюючих суб’єктів.  
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Разом із цим, вважаємо, що для пропагування податкової 
культури доцільно здійснити нормативно-правове унормування 
цієї діяльності з внесенням до Положення про Міністерство 
доходів і зборів, що затверджене Указом Президента України від 
18 березня 2013 року № 141/2013 відповідних змін стосовно 
підвищення її рівня у самих працівників цього відомства. Хоча 
така робота ним здійснюється, особливо з дітьми з виданням для 
них ілюстрованої літератури «Казка про податки», проведенням 
конкурсів на кращий малюнок «Податки очима дітей», а 
починаючи з 2013 року, за спільним проектом Міністерства 
доходів і зборів України та Міністерства освіти і науки України 
для учнів дев’ятих класів загальноосвітніх шкіл введено 
спеціальний курс та видано підручник «Основи податкових 
знань» [2].  

Таким чином, внесення окремої норми щодо пропагування 
податкової культури територіальними органами Міністерства 
доходів і зборів, дозволить її підвищити не лише серед школярів, 
що також важливо, але й серед інших потенційних і можливих 
платників податків, зокрема і сільськогосподарських 
товаровиробників. Усе це лише сприятиме зменшенню ризиків у 
розрахунках з бюджетами та державними цільовими фондами. 
 
Список використаних джерел: 
1. Бистряков І. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний 
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2. Олександр Клименко та Дмитро Табачник презентували шкільний 
курс з «Основ податкових знань» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://minrd.gov.ua/media-tsentr/novini/111499.html. 
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Оподаткування сільськогосподарського виробництва 
завжди носило актуальний характер для України. Тим більше 
дане питання набуло додаткової актуальності в світлі суттєвих 
змін внесених останнім часом до податкового законодавства 
якими, зокрема, було віднесено такий податковий платіж як 
фіксований сільськогосподарський податок до складу 
спеціальних податкових режимів. 

Існуючий податковий механізм не адаптований як до 
економічних процесів, що відбуваються в економіці України 
взагалі, так і до підприємств агропромислового комплексу, 
зокрема. У зв’язку з цим, питання оподаткування в АПК все 
більше привертають до себе увагу науковців, які прагнуть знайти 
оптимальне рішення для стабілізації ситуації, що склалася і є 
характерною для вітчизняної податкової системи. У сільському 
господарстві система оподаткування може визначати кількість і 
розміри сільськогосподарських підприємств, а також обсяги 
виробництва та використання землі, робочої сили та капіталу. 
Крім того, система оподаткування сільського господарства 
впливає на інші сектори економіки та на макроекономічний 
баланс країни в цілому. 

Згідно Податкового кодексу України [1] вітчизняні 
сільськогосподарські товаровиробники мають право самостійно 
обирати режим оподаткування при дотримані низки обов’язкових 
правил та характеристик. При цьому, якщо 
сільськогосподарський товаровиробник відповідатиме вимогам 
спеціального податкового режиму, то він матиме право або його 
використовувати, або залишитись на загальній системі 
оподаткування. 
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Отже, товаровиробниками такої продукції може бути 
обрано один із декількох видів механізмів оподаткування, а саме: 

- загальний режим оподаткування, який передбачатиме 
сплату податків на загальних засадах. Тобто, такий режим 
заснований на сплаті податку на прибуток і всі вимоги 
встановлені ПКУ щодо цього податку повинні виконуватись; 

- спрощена система оподаткування, обліку та звітності, яка 
передбачає заміну сплати визначених ПКУ податків на сплату 
єдиного податку. Але, звичайно для того, щоб перейти на даний 
спеціальний режим оподаткування треба дотримуватись певних 
вимог визначених законодавством. Отже, для сплати єдиного 
податку треба відповідати вимогам однієї із шістьох груп – 
окремо, для фізичних та юридичних осіб – вимоги для кожної із 
цих груп визначені в статті 291 ПКУ; 

- спеціальний режим оподаткування з ПДВ. Позитивним в 
його застосуванні є те, що сума нарахованого податкового 
зобов’язання не перераховується до державного бюджету, а 
акумулюється на спеціальному рахунку платника податків, 
відкритому у банківській установі. Надалі сільськогосподарський 
виробник за рахунок цієї суми погашає витрати, пов’язані з 
податковим кредитом по ПДВ, а залишок використовує для 
інших виробничих цілей. Важливим моментом застосування 
цього режиму є можливість надання податкової накладної своїм 
покупцям, тобто покупець, який є платником ПДВ, у свою чергу 
зможе застосувати право на податковий кредит. Таким чином у 
товаровиробника не лише немає ризику втрати покупця, але й за 
рахунок нарахованих сум ПДВ вони можуть розширювати свою 
діяльність; 

-·спеціальний режим оподаткування передбачає сплату 
фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) без сплати 
податку на прибуток, плати за землю, збору за спеціальне 
використання води і купівлі торгового патенту в рахунок сплати 
збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності. 
Перехід на сплату ФСП можуть здійснити тільки юридичні особи 
75 % доходу яких займає дохід, отриманий від здійснення 
сільськогосподарської діяльності. Сплату податку на додану 
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вартість платники ФСП здійснюють в загальному порядку. Згідно 
із статтею 152 Податкового кодексу України  для виробників 
сільськогосподарської продукції річний податковий період 
починається з 1 липня потокового звітного року і закінчується 30 
червня наступного звітного року, що дозволяє зробити річний 
розрахунок з податку на прибуток з урахуванням особливостей 
виробництва і реалізації сільгосппродукції [2]. 

Спеціальні податково-правові режими порівняно із 
загальним податково-правовим режимом мають певні 
відмінності. По-перше, спеціальний податковий режим 
відрізняється більш вузькою сферою податкових правовідносин, 
що дозволяє розглядати його зміст у рамках загального режиму 
регулювання податкових відносин. По-друге, встановлення 
спеціального податково-правового режиму ґрунтується на 
спеціальних податково-правових нормах, які мають пріоритет у 
відносинах між загальними і спеціальними. 

Вивченню питання спеціальних податкових режимів 
приділено багато уваги, але все ще існують деякі недоліки з цього 
приводу як у науці, так і у фінансовому законодавстві. Не 
сформований спеціальний понятійний апарат, без якого досить 
складно дати змістовну, логічну та концептуально витриману 
характеристику цьому явищу. В таких умовах, при вивченні 
окремих видів режимів, як правило, здійснюється ретельний 
аналіз податку, що складає основу спеціального податкового 
режиму. Тобто, під видом спеціальних податкових режимів 
фактично вивчаються податки, що підлягають сплаті при 
застосуванні спеціальних податкових режимів, розкривається їх 
зміст і конструкція, в той час як тема спеціальних податкових 
режимів так і залишається розкритою не в повній мірі. 
Спеціальний податковий режим є самостійним явищем, він має 
свій власний набір характеристик, через який знаходить 
вираження його економічна сутність, його власна конструкція [3]. 

Фіксований сільськогосподарський податок – це податок, 
який не змінюється протягом терміну визначеного Податковим 
кодексом з питань оподаткування фіксованим сільсько-
господарським податком (ФСП) і справляється з одиниці 
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земельної площі. Суб’єкти господарювання можуть бути 
зареєстровані як платники ФСП, якщо такі особи є 
сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-
правових форм, передбачених законами України, селянські та 
інші господарства, які займаються виробництвом 
(вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської 
продукції, у яких сума, одержана від реалізації продукції 
власного виробництва та продуктів її переробки за попередній 
звітний (податковий) рік, перевищує 75 % загальної суми 
валового доходу. Для отримання реєстрації у якості платника 
ФСП особа має подати відповідному податковому органу 
документи за переліком, який встановлюється згідно процедури, 
визначеної законом для подання податкової звітності. 

Відповіднодо ст. 304 ПКУ розмір ставок податку з 1 га 
сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду для 
сільськогосподарських товаровиробників залежить від категорії 
(типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази 
оподаткування): 

• для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей 
і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають 
у власності сільськогосподарських товаровиробників, які 
спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці 
продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у 
користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,15; 

• для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських 
зонах та на поліських територіях, - 0,09; 

• для багаторічних насаджень (крім багаторічних 
насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях) - 0,09; 

• для багаторічних насаджень, розташованих у гірських 
зонах та на поліських територіях, - 0,03; 

• для земель водного фонду - 0,45; 
• для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають 

у власності сільськогосподарських товаровиробників, які 
спеціалізуються на виробництві та переробці продукції 
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рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, 
у тому числі на умовах оренди, - 1,0. 

Згідно зі ст. 303 ПКУ базою оподаткування податком для 
сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова 
оцінка 1 га сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, 
пасовищ і багаторічних насаджень), проведена станом на 1 липня 
1995 р., для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, 
ставків, водосховищ) — нормативна грошова оцінка 1 га ріллі в 
Автономній Республіці Крим або в області, проведена станом на 
1 липня 1995 р. [4]. 

Згідно з п. 25 Положення про справляння та облік 
фіксованого сільськогосподарського податку (зі змінами та 
доповненнями), затвердженого Постановою КМУ від 
23.04.1999 р. № 658, суми нарахованого ФСП відносять до складу 
витрат платника ФСП і включають до собівартості витрат 
виробництва. 

Нарахована сума фіксованого сільськогосподарського 
податку – один із видів загальновиробничих витрат 
сільськогосподарського підприємства. Наприкінці звітного року 
суму ФСП розподіляють між об’єктами обліку витрат продукції 
рослинництва пропорційно до площі угідь, зайнятими 
відповідними культурами. 

При нарахуванні і розподілу ФСП складаються 
бухгалтерські проводки: 

На суму нарахованого ФСП дебетується окремий 
субрахунок рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» і 
кредитується рахунок 641 «Розрахунки за податками». 

На суму ФСП, розподілену між об’єктами обліку витрат 
дебетується рахунок 23 «Виробництво», субрахунок 231 
«Рослинництво» і кредитується рахунок 91 «Загальновиробничі 
витрати» [5].  
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Аграрний сектор України з його базовою складовою, 

сільським господарством, є системоутворюючим в національній 
економіці, формує засади збереження суверенності держави – 
продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та 
енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно 
пов’язаних галузей національної економіки та формує соціально-
економічні основи розвитку сільських територій.  

Окрім стабільного забезпечення населення країни якісним, 
безпечним, доступним продовольством, аграрний сектор України 
безперечно спроможний на вагомий внесок у вирішення світової 
проблеми.  

Подальше входження до світового економічного простору, 
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі вимагають 
адаптації до нових та постійно змінних умов, а відповідно – 
подальшого удосконалення аграрної політики.  
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Український аграрний сектор з потенціалом виробництва, 
що значно перевищує потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що 
з одного боку може стати локомотивом розвитку національної 
економіки та її ефективної інтеграції в світовий економічний 
простір, а з іншого – зростання доходів, задіяного в аграрній 
економіці сільського населення, що складає понад третину всього 
населення країни, дати мультиплікативний ефект у розвитку 
інших галузей національної економіки [1]. 

Агропромисловий комплекс в економіці України 
залишається винятково важливою ланкою, яка визначає 
соціально – економічний стан суспільства та продовольчу 
безпеку держави. 

Проблема державного регулювання розвитку аграрного 
сектору в трансформаційних умовах і в зв´язку з глобалізацією 
економіки потребує нових теоретико-методологічних підходів, 
що ґрунтуються на об´єктивних економічних законах та важелях 
впливу на сільське господарство, які мають органічно 
доповнювати механізм ринкового саморегулювання й 
можливостей. 

Економічний механізм державного регулювання сільського 
господарства країн з перехідною економікою має свої 
особливості, зумовлені політичною й економічною 
нестабільністю в країні, недостатньо розвинутою інституційною 
ринковою інфраструктурою, техніко-технологічною відсталістю 
підприємств галузі та занепадом розвитку сільських територій. 
Сучасна практика бюджетної підтримки галузі свідчить про її 
недосконалість, неефективність і недостатність за обсягами. Крім 
того, членство України в СОТ вимагає виконувати взяті 
зобов´язання відповідно до досягнутих домовленостей щодо 
внутрішньої підтримки сільського господарства [2]. 

В усьому світі аграрний сектор в тій або іншій формі має 
державну підтримку, яка зумовлена, як специфікою аграрного 
виробництва, так і його важливим значенням для національної 
безпеки країни. Державна підтримка повинна мати такий рівень, 
щоб вона змогла забезпечувати стабільні темпи розвитку 
аграрного сектору, запобігаючи збитковості 
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сільськогосподарських підприємств. Кожен рік Законом України 
«Про Державний бюджет» визначається структура видатків по 
сільському господарству, які фінансуються за рахунок бюджетів 
усіх рівнів. До об’єктів державної підтримки відносяться окремі 
види сільськогосподарської продукції, доходи товаровиробників 
та рівень споживчого попиту. За вимогами Світової організації 
торгівлі державна підтримка не повинна перевищувати рівень 
СВП (сукупної внутрішньої підтримки), яку можна надавати 
національним виробникам [3]. 

У вітчизняному тваринництві склалася найгірша ситуація у 
фінансовому плані, адже без державної підтримки галузь 
переважно є збитковою. Навіть не зважаючи на прийняті заходи, 
поголів’я корів має тенденцію до скорочення. Значна частка 
сільськогосподарських підприємств відмовилась від виробництва 
продукції тваринництва на користь продукції рослинництва. 
Внаслідок чого господарства населення на теперішній час є 
головними виробниками молока. Такий занепад пов’язаний 
насамперед із зростанням рівня безробіття на селі, зубожінням 
селян, адже виробництво молока та м’яса лишилось майже 
єдиним джерелом їхнього заробітку. Враховуючи наведені факти, 
значний вплив на фінансовий стан сільськогосподарських 
виробників молока має державна підтримка, яка здійснюється як 
за рахунок державних програм, так і через спец режим 
справляння ПДВ [4]. 

2013 рік для українських товаровиробників є нелегким, він 
вимагає досягнення аграрних рекордів при мінімальній державній 
фінансовій підтримці. Загальні видатки для Міністерства аграрної 
політики та продовольства України передбачені в розмірі 15,55 
млрд. грн. З них 4,959 млрд. грн – надійде із загального фонду 
бюджету, решта – із спецфонду. 

Як зазначив міністр аграрної політики та продовольства 
України Микола Присяжнюк: «В першу чергу грошові кошти 
будуть спрямовуватися на розвиток тваринництва, кооперативів 
та покриття процентів за отримані кредити. Я звертаю увагу – 
збережено спеціальний фонд розвитку тваринництва, який 
акумулюється з ПДВ від переробки молока та м’яса. Його 
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прогнозований обсяг має бути 800-900 млн. грн.» Таким чином 
гроші підуть, в першу чергу, на дотації по збереженню і 
утриманню молодняку ВРХ, підвищення поголів’я дійного стада, 
створення сімейних ферм, компенсацію коштів, витрачених на 
закупівлю доїльного обладнання, та створення заготівельних 
кооперативів [5]. 

На фоні зменшення загальної суми аграрних видатків у 
бюджеті 2013 року, на фінансування заходів у агропромисловому 
секторі із загального фонду держбюджету передбачено жалюгідні 
«крихти» - 91,8 млн. грн., що майже у 12 разів менше, ніж у 
2012 р., коли сума фінансової допомоги закладалася на рівні 1,2 
млрд.грн.  

Із детального аналізу Державного бюджету на 2013 рік 
випливають значні скорочення фінансування інших програм в 
аграрному секторі в порівнянні з бюджетом на 2012 рік, який і 
так був досить жорстким в цьому плані. Так, згідно додатку № 3 
бюджету на 2013 рік, передбачається значне зменшення видатків 
по статті «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі» - 96,8 млн.грн. проти 827 млн.грн. у 2012 році. 
Передбачається виділити 650 млн.грн. зі спеціального фонду на 
державну підтримку галузі тваринництва (проти 732 млн. у 2012 
році) [6]. 

Крім того, у минулому, 2012 році, продовжували 
працювати такі непрямі форми державної підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників, як фіксований 
сільськогосподарський податок та спеціальний режим 
оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового 
господарства та рибальства, що передбачає акумуляцію 
сільськогосподарськими підприємствами коштів ПДВ. 

За умов, що склалися, основний обсяг державної підтримки 
підприємств АПК здійснюватиметься саме за рахунок коштів 
спеціального фонду державного бюджету, зокрема: спрямування 
для потреб аграріїв 40 % сум ПДВ за реалізоване молоко, м'ясо та 
іншу продукцію тваринництва до спеціального фонду (на 
розвиток тваринництва) (проти 30 % у поточному році); державна 
підтримка розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства; 
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формування Аграрним фондом державного інтервенційного 
фонду. Крім того, у поточному році змінено форму надання 
державної підтримки розвитку АПК за рахунок коштів загального 
фонду державного бюджету з безповоротної на поворотну за 
окремими програмами підтримки, зокрема: «Часткове 
відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва 
та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та 
підприємств з виробництва комбікормів», «Державна підтримка 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів», «Часткове 
відшкодування вартості будівництва нових тепличних 
комплексів, а також програми, направленої на розвиток 
зрошувального землеробства шляхом лізингу зрошувальних 
систем». При цьому фінансову допомогу на безповоротній основі 
буде надано пріоритетним галузям сільського господарства і 
лише за напрямами, за якими фінансування на поворотній основі 
неможливе. Зокрема, йдеться про галузь тваринництва (як 
пріоритетну), про підтримку сільгоспвиробників шляхом 
здешевлення страхових платежів, а також про здійснення 
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу 
через механізм здешевлення кредитів [7]. 

Отже, роль держави у регулюванні розвитку аграрного 
сектора економіки розглядається як один із основних чинників, 
здатних стабілізувати функціонування сільського господарства. 
Державне втручання повинно бути таким, щоб, з одного боку, 
уникнути надмірного впливу державних органів на 
функціонування галузі, а з другого боку, держава повинна 
створити економічне середовище, забезпечити необхідні умови 
успішного розвитку галузі, враховуючи специфіку її 
функціонування. 
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ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОГО 
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Переваги інтеграції, особливо у аграрній сфері виробництва 

і переробки широко відомі, але для їх ефективної реалізації 
необхідний певний, адекватно існуючий зовнішньому і 
внутрішньому середовищу, механізм.  

Тому, становлення цивілізованих відносин розподілу, як 
одного з дієвих мотиваційних потенціалів внутрішнього 
ринкового механізму, може повною мірою реалізуватися за умов 
наявності якісної інфраструктури і, в першу чергу, фінансово-
посередницької. Але для того, щоб вона якнайповніше 
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виконувала свої функції, її інститути повинні будуватися з 
урахуванням особливостей тих ринків, які діють у межах 
національного продовольчого ринку. Вони ж, як відомо, 
відрізняються характером предмету обміну, ступенем 
концентрації попиту та пропозиції, мірою готовності товару до 
кінцевого споживача, видом продукту, можливим терміном його 
перебування на ринку, характером контактів контрагентів ринку. 
У відповідності з цим підходи до побудови інфраструктурних 
інституцій для кожного конкретного ринку повинні бути різними. 

Досліджуваний нами сектор агропромислового 
виробництва – вовно переробний, представлений декількома 
видами ринків - вовни, шкір (овчин хутрових і шубних, 
каракульських смушок), племінної продукції, баранини, м’яса та 
овечої бринзи. Звісно, вони, повинні обслуговуватися належною 
їм інфраструктурою. 

Виходячи із інтеграційної природи організації 
сільськогосподарського ринку, складовою якого є 
інфраструктура, вона і сама є продуктом самоорганізації 
операторів ринку. Тому всі елементи інфраструктури 
створюються самими товаровиробниками, бо саме через її 
інституції послідовно проходить вироблена у сільському 
господарстві продукція на шляху до кінцевого споживача В 
зв’язку з цим, одним із варіантів, що має стати основою для 
розвитку повноцінного ринку вовни,  шкірсировини, баранини та 
овечої бринзи  в Україні, на нашу думку, будуть регіональні або 
обласні кооперативні об’єднання товаровиробників усіх форм 
власності і які будуть сучасними центрами з виробництва і 
продажу цієї сировини. Вони будуть вирішувати стратегію 
розвитку ринків вівчарської продукції в Україні. У зв’язку з цим, 
виникає необхідність організації регіональних постійно діючих 
або періодично діючих оптових ринків продажу сировини галузі, 
які мають відпрацювати механізми регулювання і координації 
робіт з питань виробництва і продажу сировини і продукції 
галузі, що підвищить її конкурентоспроможність і захист 
економічних інтересів вітчизняних товаровиробників. 
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Однак, не дивлячись на багатогранність і різноманітність 
інфраструктурних формувань, що обслуговують 
сільськогосподарські ринки України, головним для його 
подальшого розвитку є ринок фінансових послуг. Серед 
елементів інфраструктури цього ринку особливу роль відіграють 
фінансово-кредитні установи. Специфіка аграрного виробництва 
та особливості роботи сільськогосподарського ринку 
зумовлюють необхідність відмінних від інших секторів 
економіки підходів до формування фінансово-кредитної 
інфраструктури. Ці відмінності полягають у необхідності 
формування кооперативних, приватно-комерційних і державних 
кредитних інституцій, які відрізняються функціями, схемами 
надання кредиту, принципами роботи з позичальниками, 
кредитними пільгами, механізмами застави тощо. Зазначені 
відмінності практично виключають конкуренцію між ними та 
об’єднують їх в єдину інтегровану систему. Розвинена система 
фінансово-кредитного забезпечення з розгалуженою 
інфраструктурою та доступність для більшості 
сільськогосподарських товаровиробників є важливим механізмом 
мінімізації ризиків сільськогосподарського виробництва. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ В 
УМОВАХ ЗАСТАВИ УГІДЬ ЗА БАНКІВСЬКОГО 
КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ 

 
Незважаючи на сприятливе географічне положення 

України, родючість ґрунтів та значну кількість громадян, 
зайнятих у виробництві та переробці сільськогосподарської 
продукції, аграрний сектор української економіки розвивається 
повільними темпами. Виведення аграрного сектора економіки на 
новий рівень неможливо без фінансово-кредитної допомоги. 
Саме тому створення сприятливих умов для здійснення 
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капіталовкладень у цей сектор стало одним з головних завдань 
реформування сільського господарства. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми стало 
запровадження іпотечного кредитування селян (тобто, надання 
банками позик під заставу земельних ділянок). Прихильники 
такого способу залучення капіталу в АПК аргументують свою 
позицію тим, що банки будуть зацікавлені у виділенні 
господарствам-виробникам кредитів лише за умови забезпечення 
їхнього повернення заставою землі (мовляв, застаріле обладнання 
та будівлі сільськогосподарського призначення мало 
цікавитимуть фінансово-кредитні установи).  

Застава землі регулюється відповідно до загальних 
положень про іпотеку, які встановлюються Законом України 
«Про іпотеку». Згідно з цим Законом іпотека - це вид 
забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що 
залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з 
яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником 
забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх 
вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими 
кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим 
Законом. 

Сторонами договору застави земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення виступають заставодавець і 
заставодержатель. Заставодавець - це фізична або юридична 
особа, власник земельної ділянки, яка є у нього на праві 
приватної власності, постійного користування або довгострокової 
оренди. 

Заставодержатель - це юридична особа, яка приймає 
земельну ділянку сільськогосподарського призначення для 
забезпечення своїх вимог при наданні і поверненні кредиту, який 
наданий заставодавцю. Заставодержатель і кредитор виступає в 
одній особі. Заставодержателем земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та прав на них (оренди) 
можуть бути лише банки. 

Відповідно до Господарського кодексу України кредитні 
відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що 
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укладається між кредитором та позичальником у письмовій 
формі. У кредитному договорі передбачається мета, сума і строк 
кредиту, умови та порядок його видачі та погашення, види 
забезпечення зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, 
порядок плати за кредит, обов'язки, права та відповідальність 
сторін щодо видачі та погашення кредиту. [1, ст. 345] 

Посвідчення договору застави майна (майнових прав), що 
перебуває у податковій заставі, не допускається. 

Безпосередньому наданню іпотечного кредиту передує 
оцінка банком кредитоспроможності потенційного позичальника, 
яка включає в себе грошову оцінку земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, що пропонується як 
предмет застави. Існує нормативна оцінка земельних ділянок, яка 
використовується для розрахунку розміру земельного податку. 
Даний податок запроваджується з метою формування джерела 
коштів для фінансування заходів щодо раціонального 
використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, 
відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, 
пов’язаних з господарюванням на землях гіршої якості, ведення 
земельного кадастру, здійснення землеустрою та моніторингу 
земель, проведення земельної реформи та розвитку 
інфраструктури населених пунктів. 

Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь 
встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки 
у таких розмірах [3, ст. 272]: 

- для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; 
- для багаторічних насаджень - 0,03.  
Проте навіть наявність кредитного договору не гарантує 

виконання зобов'язань позичальника перед кредитором. Багато 
кредитів пов'язано з господарськими збитками від стихійного 
лиха чи погодних умов (засуха, заморозки, суховії, підтоплення і 
т.д.). Якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, 
забезпеченого заставою, воно не буде виконано, 
заставодержатель (банк) набуває права звернення стягнення на 
предмет застави, якщо інше не передбачено законом чи 
договором. 
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У разі ліквідації юридичної особи заставодавця 
заставодержатель набуває право звернення стягнення на 
заставлене майно незалежно від настання строку виконання 
зобов'язання, забезпеченого заставою. [5, ст. 20] 

Відповідно до Податкового кодексу України у разі 
переходу права власності на земельну ділянку від одного 
власника до іншого протягом календарного року податок 
сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року 
до початку того місяця, в якому він втратив право власності на 
зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з 
місяця, в якому у нового власника виникло право власності. 
Протягом календарного року контролюючий орган надсилає 
податкове повідомлення-рішення новому власнику після 
отримання інформації про перехід права власності. 

На майбутнє, коли буде знятий мораторій на продаж 
земельних ділянок, постає проблема доцільності розподілу 
податку на землю. Якщо банк отримує у власність земельну 
ділянку,  за невиконання кредитних зобов’язань. і виставляє її на 
продаж, виникає запитання стосовно сплати податку на землю у 
період продажу. 

На перший погляд, найпростішим способом вирішення 
даного питання є встановлення оплати земельного податку 
власником земельної ділянки. Тобто, при неспроможності 
боржником виконувати свої зобов’язання, земельна ділянка 
переходить у власність банку до моменту її продажу третій особі 
і розрахунку по кредитному договору. В такому разі платником 
земельного податку на період продажу землі виступає банк. Але 
й при такому розподілу земельного податку є декілька суттєвих 
недоліків. За таких умов існує ймовірність, що банки в 
майбутньому можуть стати одними з найбільших землевласників 
у країні, та виникнення монополії на ринку землі. Також, 
можлива навіть видача фіктивних кредитів під заставу земельних 
ділянок з метою отримати право власності на них в майбутньому. 

Саме тому, передача заставних земель у власність банків 
повинно жорстко регулюватись і обмежуватись. Так наприклад, в 
США (та в інших країнах) діє так звана дворівнева система 



 744

іпотечного кредитування. Коли окрім об’єктів первинного ринку 
іпотеки (таких як самі банки і кредитні спілки) існує другий 
рівень іпотечного кредитування, який представлений 
спеціальними агенціями, які викупають у банків права по 
іпотечних угодах і під ці права випускають свої цінні папери. 
Таким чином є можливість залучити набагато більші інвестицій в 
даний сектор за рахунок розширення кола інвесторів які до 
первинного ринку іпотеки відношення не мають. 

Згідно чинного законодавства США заставне майно 
залишається у власності заставодавця. Договір іпотеки 
реєструється спеціальними органами графства і встановлюється 
для захисту прав третіх осіб. У разі невиконання основних 
зобов’язань реалізується предмет іпотеки і сплачується борг. Але 
при цьому заставне майно у власність кредитора (банку) не 
переходить.  

Взявши на озброєння цю модель, банки не стикаються з 
проблемою сплати податку на землю, внаслідок чого 
зацікавленість банків в кредитуванні суб’єктів сільського 
господарства під заставу землі зростає. Так як основний тягар по 
сплаті податку на землю і на період користування землею і на 
період продажу землі (в разі неспроможності виконати 
зобов’язання) лягає на власника землі (заставодавця), це можна 
компенсувати нижчою вартістю кредитів та набагато більшою 
доступністю такого кредитування через не аби яку зацікавленість 
банків та суб’єктів вторинного ринку іпотеки (небанківських 
установ) в такому кредитуванні. Тому ми вважаємо, що сплата 
податку на землю повинна бути віднесена на власника землі 
(заставодавця) але при цьому закладена наперед в доступних 
сільськогосподарських кредитах з низькою ставкою та великою 
кількістю інвесторів. Тому що, як відомо в світовій практиці – 
95 % всього інвестиційного (фінансового) ресурсу фермерів 
припадає саме на кредитування під заставу землі. [6, с. 125] 

Проаналізувавши нормативно-правову базу України, 
закордонний досвід окремих країн ми можемо зробити  висновок, 
що для України питання доцільності розподілу податку на землю 
в умовах застави угідь за банківського кредитування 



 745

сільгоспвиробників залишається актуальним. Тому, вважаємо, 
зазначена проблема потребує врегулювання, зокрема з внесенням 
відповідних змін до Податкового кодексу України.  
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ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ПРИ УХВАЛЕННІ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 
Підприємницька діяльність нерозривно пов’язана із 

ризиками і як правило, чим більші прибутки приносить бізнес 
тим більш ризикованим він є. Ризики породжені невизначеністю 
як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Управління 
підприємством передбачає планування господарської діяльності, 
яке включає в себе податкове планування. Оскільки податкові 
платежі складають значну частину витрат підприємства, ризики 
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пов’язані із оподаткуванням відповідно також можуть досягати 
загрозливих масштабів як для розвитку діяльності підприємства 
так і для існування його як такого. Тому рівень податкового 
навантаження на підприємство має бути не тільки запланованим, 
але і контрольованим. Відповідно одним із завдань податкового 
планування є визначення кола податкових ризиків пов’язаних із 
проведенням запланованих господарських операцій, допустимого 
рівня цих ризиків та можливості управляти ними. Ризик 
властивий будь-якій формі людської діяльності, це пов'язане з 
безліччю  умов і чинників, що впливають на позитивний 
результат ухвалених людьми рішень. Історичний досвід показує, 
що ризик недоотримання намічених результатів особливо 
виявляється при різноманітності товарно-грошових відносин, 
значній конкуренції учасників господарського обороту. Тому з 
виникненням і розвитком товарно-грошових відносин 
з'являються різні теорії ризику, а класики економічної теорії 
приділяють велику увагу дослідженню проблем ризику в 
господарській діяльності. Проте недостатню увагу приділено 
саме податковим ризикам і можливості їх аналізу та оцінки. 
Українське податкове законодавство є нестабільним, складним та 
часто неоднозначно трактується, тому проблема управління 
податковими ризиками для українських підприємств є особливо 
актуальною. 

Під податковими ризиками найчастіше розуміють 
невизначеності, які можуть призвести до негативних наслідків. 
Небезпека виникнення непередбачених втрат очікуваного 
прибутку, доходу чи майна, грошових коштів, інших ресурсів у 
зв’язку з випадковою зміною умов економічної діяльності, 
несприятливими обставинами [2]. Крім того, ризик вважають 
елементом невизначеності, який може відобразитись на 
діяльності того чи іншого господарюючого суб’єкта або на 
проведення якої-небудь економічної операції [3]. Отже, простіше 
кажучи, ризиком є подія, яка може відбутися або не відбутися. У 
разі здійснення такої події можливі три економічні результати: 
негативний (програш, збиток), нульовий, позитивний (виграш, 
вигода, прибуток). 
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Ризик є об'єктивним явищем, природа якого обумовлена 
невизначеністю майбутніх подій. У разі, коли мова йде про 
виникнення податкових помилок, штрафних санкцій і тому 
подібне ризик, безумовно, негативний. 

Види податкових ризиків можна класифікувати за різними 
ознаками. 

1. По суб'єктах, що несуть податкові ризики: податкові 
ризики держави, платників податків, податкових агентів, 
взаємозалежних осіб. Надалі можна здійснювати деталізацію 
ризику платників податків – для юридичних і фізичних осіб, а 
держави – для різних законодавчих і виконавчих органів влади, 
що беруть участь в процесі оподаткування. 

2. Виходячи з чинників, що визначають податкові ризики: 
зовнішні і внутрішні (або систематичні і несистематичні). Для 
організації-платника податків можуть існувати обидві групи 
ризиків: зовнішні можуть виникати з причин, викликаних 
змінами в умовах оподаткування, внутрішні – з причин 
неефективної податкової політики самого господарюючого 
суб'єкта. Систематичний ризик обумовлений дією різноманітних, 
загальних для всіх господарюючих суб'єктів, чинників. 

Несистематичний ризик обумовлений дією чинників, 
повністю залежних від діяльності самого господарюючого 
суб'єкта. 

Відносно податкових ризиків такий поділ вельми умовний. 
Оскільки, де присутня подвійність трактування норми 
податкового права, обумовлена недоліками в тексті 
законодавства, а де – його умисна спотворена інтерпретація, 
розібратися деколи буває достатньо складно. 

3. За об'єктом зв'язку з іншими видами ризиків: ризиком 
упущеної вигоди, ризиком втрат матеріальних і нематеріальних 
цінностей, ризиком неплатоспроможності, інвестиційним 
ризиком і ін. Оскільки зміст податкового ризику розкривається 
стосовно конкретних ситуацій, що містять ризик, і об'єктів їх 
прояву, можна сказати, що для організації-платника податків 
податкові витрати є одним з таких об'єктів, тісно взаємозв'язаним 
з іншими об'єктами ризиків. 
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4. За наслідками: ризики податкового контролю, ризики 
посилення податкового тягаря, ризики кримінального 
переслідування податкового характеру. Ризики кримінального 
переслідування обумовлені тим, що для керівників організацій-
платників податків, що  

порушують податкове законодавство, існує вірогідність 
порушення кримінальної справи і притягання до кримінальної 
відповідальності. Проте, даний вид ризиків не може бути повною 
мірою поширений на саму організацію-платника податків (можна 
лише побічно оцінити його наслідки). 

5. За величиною можливих втрат: допустимі, критичні і 
катастрофічні ризики. Так, прикладом критичного податкового 
ризику для господарюючого суб'єкта є пред'явлення штрафних 
санкцій в сукупності з основною сумою податку, що 
представляють загрозу платоспроможності організації-платника 
податків, прикладом катастрофічної ризику – самого існування 
цієї організації. 

Податкові платежі – одна із значних статей витрат для 
більшості підприємств, а тому необхідне управління податковими 
ризиками та їх моніторинг як частина внутрішнього контролю за 
ризиками. Подібне системне управління дає можливість більш 
осмислено підійти до процесу ухвалення управлінських рішень, 
ліквідувати або понизити податкові ризики. Створення 
ефективної системи управління податковими ризиками побічно 
сприяє і збільшенню вартості компанії, оскільки відсутність 
негативних несподіванок підвищує довіру інвесторів. Все це 
вимагає побудови стратегії, заснованої на управлінні 
податковими ризиками. Проте, це не означає їх повне усунення, 
оскільки деякі ризики принципово не можуть бути усунені. Проте 
всі податкові ризики повинні бути своєчасно ідентифіковані і 
оцінені та надалі враховуватися при ухваленні управлінських 
рішень. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ 

 
Подальший розвиток і нарощування потужностей 

вітчизняного аграрного виробництва вимагають збільшення 
обсягів фінансування сільськогосподарських підприємств. При 
цьому значна роль має бути відведена банківському 
кредитуванню. Однак, нині чинні складові механізму кредитного 
забезпечення неповною мірою відповідають потребам 
позичальників і кредиторів. Вони мають бути удосконалені так, 
аби враховувати різноманітні аспекти діяльності обох основних 
суб’єктів, їх обопільний інтерес та зиск від співпраці.  

У випадку кредитного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств обов’язково мають бути враховані ті особливості, 
що формуються під впливом природних і виробничих факторів. 
При цьому особливої уваги потребує методична складова 
механізму кредитного забезпечення сільгосппідприємств, 
зокрема, визначення кредитного рейтингу та індивідуального 
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кредитного ризику сільгосппідприємств, а також оптимізація 
умов кредитного забезпечення сільгосппідприємств.  

В першу чергу, кредитор має проаналізувати діяльність 
потенційного позичальника та з’ясувати, чи має підприємство 
передумови для залучення і ефективного використання 
кредитних ресурсів та чи зможе виконати свої боргові 
зобов’язання перед кредитором, своєчасно та в повному обсязі 
повернути кредит і відсотки по ньому; яким є ризик кредитора, 
яка ймовірність того, що позичальник може порушити умови 
кредитної угоди, несвоєчасно або ж неповністю сплатити кошти, 
скільки при цьому може втратити кредитор. При цьому 
обов’язково слід враховувати специфіку виробничо-
господарської діяльності, особливо, коли мова йде про 
кредитування сільськогосподарських підприємств. Це дозволяє 
приймати управлінські рішення щодо кредитного забезпечення 
більш обґрунтовано, достовірно та реалістично, на основі тих 
факторів, які впливають на платіжну дисципліну 
сільгосппідприємств.  

Врахувати усі зазначені аспекти на основі формалізованих 
підходів дозволяє система кредитного аналізу, що більш 
притаманна західній, ніж вітчизняній теорії та практиці 
банківництва [5, с. 6]. Враховуючи розвиток вітчизняної 
банківської системи та її поступовий перехід на загальносвітові 
стандарти діяльності, виникає потреба згладжування цієї 
методичної прогалини. Таким чином, на рівні кожної окремої 
кредитної операції має існувати цілісна система кредитного 
аналізу, яка включає розгляд кредитної історії та аналіз 
загального стану підприємства, його ділової репутації, якості 
менеджменту, ролі на ринку та специфічності продукції, оцінку 
кредитоспроможності, або ж визначення кредитного рейтингу; 
оцінку вартості, якості і достатності забезпечення. Для 
довгострокових кредитів, що спрямовуються на фінансування 
інвестиційної діяльності підприємств, додатково потрібен аналіз 
впроваджуваного проекту, розгляд його техніко-економічного 
обґрунтування чи бізнес-плану. На основі перерахованого 
кредитор визначає для себе рівень ризику за такою операцією та 
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її відповідність власному кредитному портфелю, що є підставою 
для прийняття рішення про сам факт і умови кредитної угоди. 

Ключовим елементом кредитного аналізу має бути 
визначення кредитного рейтингу позичальника, який 
відображається інтегральним показником, що адекватно 
характеризує фінансово-господарську діяльність та стан 
підприємства з урахуванням галузевих особливостей. Він є 
основою для прийняття рішення про отримання та повернення 
запозичених коштів, а також ключовим інструментом визначення 
та регулювання кредитного ризику комерційного банку, сприяє 
його мінімізації, що у свою чергу, збільшує доступність 
запозичених коштів для позичальника. Достовірність визначення 
кредитного рейтингу сільськогосподарських підприємств 
значною мірою залежить від врахування специфіки галузі.  

Результати дослідження діяльності сільськогосподарських 
підприємств Миколаївської області засвідчують, що основними 
факторами, які впливають на формування їх кредитного рейтингу 
можуть бути наступні: передумови виробництва (забезпеченість 
підприємства виробничими ресурсами, серед яких варто виділити 
такі, як земля, клімат, праця, капітал); інтенсифікація 
виробництва; ефективність виробництва; фінансовий стан 
підприємства. Кожен з наведених факторів характеризується 
рядом показників, тобто аналітичних коефіцієнтів, які можна 
розрахувати на основі даних обліку та звітності підприємства. Усі 
коефіцієнти є однонаправлені (чим більше їх значення, тим 
краще), розраховуються як частка та набувають значення від нуля 
до одиниці.  

Після того, як розраховані значення коефіцієнтів, слід 
розрахувати значення фактора, як середнього геометричного по 
відповідній групі коефіцієнтів. Аби отримані значення більшою 
мірою характеризували типові показники та відповідали 
нормальному розподілу доцільно відкинути ті значення, що 
можуть бути непритаманними для даного коефіцієнта за 
звичайних умов, не мають закономірного характеру і спричинені 
нетиповими явищами. Для цього значення коефіцієнтів 
сортуються у порядку зростання, потім відкидається крайні 
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значення, що можуть бути нетиповими для даного фактора (по 
одному децилю з кожного боку) та враховуються серединні, 
більш типові значення коефіцієнтів, за якими вже буде 
розраховано значення фактора, як середнє геометричне за 
формулою 1: 

,
1

m
m

i
jij KFcr ∏

=

=     (1) 

де, Fcrj – значення фактору формування кредитного 
рейтингу сільськогосподарських підприємств; 

Kji – значення i-го коефіцієнта j-го фактора; 
m – кількість коефіцієнтів, за якими визначається значення 

j-го фактора формування кредитного рейтингу 
сільськогосподарських підприємств. 

Після того, як розраховано значення факторів здійснюється 
розрахунок кредитного рейтингу. Сучасна наукова думка 
пропонує велику кількість різноманітних методичних підходів до 
визначення рейтингу, як інтегрального показника, де широко 
застосовуються вагові коефіцієнти окремих факторів, або ж 
порівняння з еталонними значеннями [1, с. 3-6]. Однак, вважаємо 
доцільним надавати перевагу методичному підходу, що базується 
на максимальній відстані від початку координат і визначати 
кредитний рейтинг за формулою 2:  

( ) ( )22
1 ... jFcrFcrCR ++=    (2) 

де, СR – кредитний рейтинг сільськогосподарських 
підприємств;  

Fcrj – значення фактору формування кредитного рейтингу 
сільськогосподарських підприємств. 

В результаті розрахунку отримані показники кредитного 
рейтингу набувають значення від 0 до 1. при цьому, чим ближчим 
до 1 буде отримане значення, тим більш надійним є позичальник, 
а банк має більше шансів на повне виконання умов кредитної 
угоди. Тоді як значення менше, ніж 0,5 вже свідчить про високий 
ризик порушення платіжної дисципліни позичальником. При 
значеннях менше, ніж 0,3 кредитування є надто ризиковим і 
зовсім недоцільним. 
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У той же час, варто зазначити, що повністю ототожнювати 
отримані значення кредитного рейтингу підприємства з його 
кредитним ризиком буде суттєвою помилкою та підміною 
понять. Кредитний рейтинг підприємства є лише одним із 
факторів, що впливають на рівень індивідуального кредитного 
ризику. Іншими впливовими факторами є сума кредиту та 
капіталу підприємства загалом, вартість заставного майна чи 
поручительства, розмір відсоткової ставки по кредиту та рівень 
рентабельності операційної діяльності, або ж рентабельність 
активів підприємства-позичальника. Також доцільно враховувати 
строк кредиту. Хоча це не є обов’язковим, коли мова йде про 
кредитування строком до одного року, адже за такий період 
кредитний рейтинг сільськогосподарських підприємств, 
внаслідок специфіки їх діяльності, буде залишатися без суттєвих 
змін. До того ж, для довгострокового кредитування доцільно 
враховувати ще данні бізнес-плану чи ТЕО, показники 
економічної ефективності інвестицій.  

Залежність кредитного ризику у відносинах комерційних 
банків і підприємств-позичальників від зазначених факторів 
визначають на основі економетричних моделей, іноді лінійних, 
однак частіше логіт чи пробіт; а також нейронних мереж, 
генетичних алгоритмів та ін. [2-3; 5-6]. Вибір форми залежності 
та особливості побудови економіко-математичної моделі 
визначення кредитного ризику, як і методика розрахунку 
рейтингу, мають бути визначені внутрішніми положеннями 
кожного комерційного банку. 

Подальший розвиток і удосконалення методичних підходів 
до визначення кредитного рейтингу сільськогосподарських 
підприємств з урахуванням специфіки їх фінансово-
господарської діяльності сприятиме зменшенню кредитного 
ризику, а отже, й підвищенню їх кредитного забезпечення. 
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ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
 

Формування концепцій ціноутворення зі самого початку 
було відображенням єдності й боротьби протилежностей, адже 
вже з виходом перших теоретичних праць, в яких учені 
осмислювали підґрунтя ціноутворення, відразу появились два 
взаємовиключних підходи до його  пояснення. Приміром А. Сміт 
стояв на позиціях трудової теорії вартості, і в тому ж 1776 році 
його французький сучасник Е. Кондільяк стверджував, що 
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основою ціни є наше уявлення про корисність певної речі. Далі, 
замість знаходження поєднуючи ідей синтезу цих підходів, 
розвиток теорії економічної науки привів до відмінностей, теж 
сформульованих у ґрунтовних працях, які появились майже 
одночасно. 

Так «Теорії політичної економії» Ст. Джевонса та «Основи 
вчення про народне господарство» К. Менгера, в яких 
обґрунтовано основні положення цінності датуються відповідно 
1863 та 1871 роками, а в проміжку між цими датами вийшов І том 
«Капіталу» К. Маркса (1867), де теорія трудової вартості дістала 
своє завершене тлумачення. 

І ці взаємовиключні підходи до одного й того ж дожили до 
наших днів, не дивлячись на те, що «кожна концепція є істинною 
лише в межах свого «фрагмента дійсності», але за його межами ... 
втрачає цю якість …» [1, с. 74], а історичним фактом нині є те, 
що першим хто спробував синтезувати теорію трудової вартості з 
теорією граничної корисності, був визначний український вчений 
М. Туган-Барановський, який ще в 1880 році вказав: «Теорія 
граничної корисності і трудова, безумовно, протилежні, але не 
суперечливі. Рікардо* і Менгер зосереджують свою увагу на 
різних сторонах одного й того самого процесу. Теорія Рікардо 
підкреслює об’єктивні фактори вартості, теорія Менгера – 
суб’єктивні моменти оцінки» та вивів на цій основі теорему, 
названу його іменем, за якою «корисність має бути обернено 
пропорційною від носній кількості продуктів, які виробляються 
за одиницю робочого часу, по – іншому, має бути прямо 
пропорційною трудовій вартості тих самих продуктів» 
[6, с. 69,71]. 

                                                
* У радянській економічній науці авторство трудової теорії вартості 
пов’язували винятково з іменем К. Маркса. Проте видатний представник 
Київської наукової школи М. Зібер, який у ХІХ ст. здійснив переклад творів 
Д. Рікардо, ще у 1887 році сказав, що марксистська теорія є не більш ніж  
«доповненням і роздумами» з приводу теорії вартості Д. Рікардо. 
До речі, К. Маркс визнавав, що Д. Рікардо був засновником «нової трудової 
теорії вартості (вартість товарів визначається кількістю реалізованої в 
товарах праці) яка в зародку є вже в А. Сміта, … і яка стала вихідним пунктом 
усієї наступної економічної науки». 
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Наступну ідею поєднання трудової вартості і граничної 
корисності обґрунтував А. Маршалл, який резюмував, що «навіть 
на ринку з дуже коротким періодом існування, таким, наприклад, 
як місцева зернова біржа …, поведінка продавців, котрі 
пропонують одну ціну й відкидають іншу, залежить дуже мало, 
якщо взагалі залежить, від обчислення витрат виробництва. Вони 
керуються головно поточним попитом, з одного боку, а з іншого 
– вже наявним запасом товару» [3, с. 195]. 

Однак у вітчизняній економічній теорії утвердились думки, 
що єдино вірною є теорія трудової вартості, започаткована 
Д. Рікардо, який нібито стверджував, що вона, тобто вартість 
товару, повною мірою залежить від «відносної кількості праці, 
необхідної для його виробництва», а тому не може бути й мови 
про якісь інші чинники, що можуть на неї впливати. Приміром, 
зазначалось, що «трудова теорія вартості… була розроблена 
основоположниками класичної політичної економії, 
англійськими економістами В. Петті, А. Смітом і Д. Рікардо. 
Завершена у найбільш послідовному вигляді – у працях 
К. Маркса» [4, c. 114]. 

Насправді підстав для категоричного: «Отже, величина 
вартості даної споживчої вартості визначається лише кількістю 
праці, або кількістю робочого часу, суспільно необхідного для її 
виготовлення» [2, с. 48], як це відбулось у К. Маркса, в Д. Рікардо 
не знаходимо, бо насправді в нього мова йшла лише про «ранні 
ступені суспільного виробництва», за яких «мінова вартість … 
товарів, як правило, … залежала майже винятково від 
порівняльної кількості праці, витраченої на кожний з них» [5, 
с. 34]. 

Якщо ж прослідкувати за його думкою далі, то видно, що 
на пізних ступенях цивілізації, коли на арену економічних 
відносин виходить капітал зв’язок між вартістю й затратами 
виробництва більш складний. Зокрема, у відповідь на закиди його 
оппонента Мальтуса він писав: «Пан Мальтус думає мабуть що, 
згідно моєї теорії, витрати виробництва якої-небудь речі і 
вартості її тотожні; це так, якщо він під витратами розуміє 
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«витрати виробництва» з уключенням прибутку. Оскільки він має 
на увазі не це, отже, він не зовсім зрозумів мене». 

Більш того, Д. Рікардо підкреслив, що корисність 
«абсолютно притаманна вартості», а ринкові коливання цін 
визначаються, з одного боку, масою товарів, доступних для 
продажу, і, з іншого боку, потребами і бажаннями людей» [5, 
с. 61]. 

Тобто можна стверджувати, що в будь-якому випадку 
обміну товарів їхня вартість, зумовлена взаємним впливом 
попиту-пропозиції та витрат виробництва, а спроби їх 
виокремити в незалежні чинники, приміром так, як це намагався 
доводити Ст. Джевонс, котрий стояв на протилежній позиції, 
вказуючи: «Багаторазові роздуми і дослідження привели мене до 
досить нового висновку, що вартість цілковито залежить від 
корисності» [3, с. 278] є хибними. Що ж стосується раніше 
виявленого Д. Рікардо твердження про залежність вартості від 
витраченої кількості порівняльної праці, то Ст. Джевонс вважав, 
що вона є лише непрямою – через зміну ступеня корисності 
шляхом розширення або обмеження пропозиції [3, с. 260]. 

Насправді, цей взаємозв’язок є дещо іншим, зокрема таким, 
як його описав Д. Рікардо, звертаючись до Мальтуса: «Ви  
кажете, що вартість регулюється попитом і пропозицією (sic); це, 
я думаю означає не сказати нічого, а причина та, на яку я 
вказував на початку листа: саме пропозиція регулює вартість, а 
сама пропозиція регулюється витратами виробництва». 

Далі він уточнив: [5, с. 73] «Я не заперечую, попит впливає 
і на ціну зерна, і на ціни всіх решти товарів, але пропозиція йде за 
ним по п’ятах і швидко бере владу управляти цінами в свої (sic) 
руки і в  процесі цього управління  він визначається витратами 
виробництва» [5, с. 210]. 

Тому прийняття теорії Д. Рікардо винятково як трудової, 
хибне, на що вказав А. Маршалл: «Рікардо знав, яку суттєву роль 
у формуванні вартості відіграє попит, але… він вважав його дію 
менш прихованою, ніж вплив витрат виробництва, а тому він 
лише побіжно зачепив його в примітках, … оскільки ніколи не 
пробував написати на цю тему стрункий трактат» [3, с. 202]. 
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Загалом же будь-які приклади цін, що нібито засвідчують у 
«чистому вигляді» їхню відповідність теорії трудової вартості, чи 
«навпаки, граничної корисності, є радше аномаліями, ніж 
правилами, не зважаючи на ареал їхнього розповсюдження. Адже 
те, що в радянській економіці перша була панівною в 
ціноутворенні на 1/6 земної кулі, не позбавляє цього 
аномальностей, адже в природі існує, наприклад, Курська 
магнітна аномалія, проте масштаби її ареалу не спростовує 
магнетизму. 

Так чи інакше, ціна будь-якого товару завжди є поєднанням 
суто економічного чинника, тобто власне його вартості (або 
іншими словами− затрат живої й уречевленої праці) з 
психологічною мотивацією до задоволення бажань або потреб, 
співвідносних терміну «корисність», уведеного в економічну 
науку як їхній синонім, з огляду на те, що «виміряти 
безпосередньо само по собі бажання або задоволення, 
отримуване від їхнього виконання, неможливо чи навіть узагалі 
немислимо» [3, с. 155]. Адже існує т.зв. «закон насищання (або 
«насищення»), сформульований А. Маршаллом, утилітарним 
прикладом якого є спочатку непереборне бажання з’їсти всі 
подані апетитні наїдки, але через деякий час проявляється 
пересиченість навіть найбільш ласими з них. 

В той же час треба мати на увазі, що хоч у марксистській 
економічній теорії прийнято вважати, нібито ціноутворення 
грунтується виключно на витратах живої й уречевленої праці, 
оскільки К. Маркс, розвиваючи затратний підхід А. Сміта та 
Д. Рікардо, стверджував: «Сума цін товарів дорівнює їхній 
вартості». Проте він ніколи не писав, нібито це треба розуміти 
стосовно якогось конкретного товару: молока, м’яса чи чогось 
іншого, адже їхня ціна так прямолінійно не визначається. І не 
тільки тому, що сукупні суспільно необхідні витрати праці 
неможливо визначити за конкретним товаром, а перш за все через 
абстрактність такого поняття. 
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