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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ – КОНТРОЛЬ 
СУСПІЛЬСТВА 

 
Поняття соціальної відповідальності є широко використовуваним у 

міжнародному бізнес-співтоваристві протягом не менш як півстоліття. 
Роль соціальної відповідальності як одного з напрямів стратегії розвитку 

підприємства, що свідчить про цивілізованість бізнесу, активно досліджується 
науковцями і практиками. 

Соціальна відповідальність – це інститут, що відповідає сучасним 
потребам суспільства і є невід’ємною частиною економічної, соціальної, 
екологічної, етичної і правової його сфер. Однак, широке втілення в практику 
діяльності українських підприємств ускладнюється через відсутність єдиного 
підходу до тлумачення соціальної відповідальності бізнесу і її складових, 
неоднозначністю вимог щодо розкриття інформації. Керівництво більшості 
українських підприємств поки не усвідомлює, що соціальні інвестиції потрібні 
для їх довгострокового розвитку і, рано чи пізно, принесуть економічний ефект. 

У нормативних документах ЄС визначається соціальна відповідальність 
бізнесу як концепція, 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.  

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.  

Останнім часом соціальна відповідальність відіграє важливу роль для 
підприємств, сталий розвиток яких характеризується трьома складовими: 
економічною, екологічною та соціальною. Ефективна система контролю з боку 
державних органів та внутрішнього контролю на підприємстві однозначно 
сприяють посиленню зацікавленості суб’єктів господарювання підвищувати 
соціальні стандарти діяльності бізнесу. 

Високий рівень розвитку і нормативно-методичного забезпечення 
контролю є певною мірою гарантом достовірності економічної інформації, що 



9 

створюється в процесі діяльності підприємств й узагальнюється у фінансовій, 
статистичній, соціальній, іншій звітності. На основі такої інформації 
ґрунтуються загальноекономічні показники стосовно діяльності галузей, 
розвитку національної економіки та забезпечення інтересів суспільства в 
цілому, які використовуються в процесі формування урядом стратегічних 
програм економічного розвитку, розробки законодавчих і нормативних актів. 

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, відсутність сформованої і дієвої 
незалежної оцінки результатів соціальних програм, стандартів і якості 
підготовки фахівців. 

Однак, зі змінами в соціально – економічній ситуації і в системі 
господарського управління радикально змінилася організація, методика і сфери 
застосування контролю. На нашу думку, соціальний контроль необхідно 
розглядати одночасно як особливу систему форм і видів контролю, самостійну 
функцію (напрям) соціального управління, гарантію реалізації інших функцій 
управління та елемент економічного механізму посилення соціальної 
відповідальності підприємницьких структур.  

Державний соціальний контроль здійснюють у процесі виконання 
державою соціальної функції. Особливість цього виду контролю полягає в тому, 
що він є прерогативою відповідних державних органів, які можуть 
застосовувати в передбачених законом випадках заходи державного примусу. 
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.  

Залежно від того, на якому етапі діяльності підконтрольного об’єкта 
здійснюються контрольні дії, запобіжний (превентивний) та поточний 
(оперативний) соціальний контроль. Завданням запобіжного соціального 
контролю є недопущення господарської, управлінської та іншої діяльності, яка в 
майбутньому може спричинити негативні наслідки для суспільства, працівників 
та навколишнього середовища. Запобіжна форма виявляє себе в діяльності 
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контролюючих, що спрямована на спонукання виконання соціальних і 
природоохоронних заходів, встановлення відповідності вимогам і нормативам 
законодавства на стадії планування соціальних і екологічних заходів. До того ж 
така форма застосовується на етапі проектування, будівництва, введення 
промислового об’єкта в експлуатацію, створення підприємства, набору 
персоналу з метою запобігання негативним наслідкам. 

Отже, розробка нових і удосконалення застосовуваних форм і методів 
контролю однозначно сприятимуть дотриманню соціальних стандартів і 
посиленню соціальної відповідальності бізнесу. Для визначення напрямів 
вирішення проблем соціальної відповідальності бізнесу потрібні теоретично 
обґрунтовані 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. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДАНИМИ ЗВІТНОСТІ, АДАПТОВАНОЇ  

ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 
 

Адаптація звітності підприємств до Міжнародних стандартів та вимог 
міжнародних інститутів здійснювалась поетапно та передбачала: удосконалення 
структури та змісту існуючих фінансових звітів; доповнення переліку звітності 
новими формами – консолідованою, інтегрованою звітністю; забезпечення 
складання нефінансової звітності. Все це забезпечило підвищення рівня 
інформаційного представлення комплексних результатів діяльності 
підприємства для всіх зацікавлених користувачів. Такі зміни пливають на 
облікові процеси та визначають необхідність удосконалення методичних 
підходів до аналізу фінансового стану підприємства. 

Питання методичного забезпечення аналізу фінансового стану є 
актуальними у сучасних умовах для підприємств різних галузей (промисловості, 
сільського господарства, сфери послуг), оскільки вони все більше залучаються 
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до міжнародних операцій та зацікавлені в оприлюднені інформації на 
професійному рівні. 

Завданням даного дослідження є окреслення основних напрямів-етапів 
аналізу, за якими відбуваються зміни в методичному забезпеченні.  

Зміни, які відбулися у складі та змісті фінансових та нефінансових звітах, 
детально досліджено в роботах [1-3, 5, 6]. Основний перелік показників, за 
рахунок яких відбувається розширення методики дослідження фінансових 
звітів, представлено в статті [4]. 

Проведені зміни нормативно-правової бази зі складання звітності в 
Україні були спрямовані на підвищення рівня інформаційного забезпечення 
управлінських рішень щодо розвитку підприємства в цілому, удосконалення 
бізнес-моделі підприємства та підвищення його інвестиційної привабливості. 
Саме тому, слід наголосити як на позитивному впливі процесів адаптації 
звітності до міжнародних вимог, так і на виникненні певних проблем. Для 
прикладу, звітність, яку складають зарубіжні підприємства має більш лаконічну 
форму представлення. Цей наче б то недолік компенсується тим, що традиційна 
доповнюється складеними деталізованими пояснювальними записками, а яких  
не лише конкретизується інформація звітності, а й проводить ретроспективний 
аналізу основних показників. Крім того, слід наголосити, що самих звітів може 
бути декілька: річний (квартальний) звіт про результати діяльності (складається 
накопичувально зростаючим підсумком), звіт зі стійкого розвитку, інші. 

Головна проблема у контексті складання звітності відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів полягає в тому, що українські підприємства змушені 
складати звітність за Національними стандартами, за Міжнародними 
стандартами із використанням затверджених типових форм (у гривневі одиниці) 
та із використанням форм, які зручні для зовнішніх зарубіжних користувачів (у 
іноземній валюті). Деталізовані аналітичні матеріали складаються виключно для 
внутрішнього користування та не оприлюднюються у вільному доступі. Саме 
тому, відповідних змін потребують і процедури аналізу як фінансового стану 
підприємства, так і стратегічно-значимих результатів діяльності. 

Узагальнення всіх змін, що відбулись у процесах складання звітності 
українських підприємств та беручи до уваги процеси аналізу, які провадяться 
зарубіжними підприємства відповідно їх звітності, доцільно окреслити основні 
напрями удосконалення методики аналізу у відповідності з розширенням 
спектру господарських операцій та удосконаленням звітності.  

1. Активізація процесів інвестування, злиття та поглинання, підвищує 
значимість об’єктивної оцінки вартості підприємства, а це визначає 
необхідність удосконалення процесів оцінювання та обліку всіх активів та 
пасивів підприємства та проведення своєчасної їх переоцінки. Отже процес 
удосконалення звітності дозволяє доповнити методику та практику аналізу 
етапом визначення вартості підприємства. 

2. Розширення переліку статей активів та пасивів балансу, зокрема, 
статтею «гудвіл», дозволяє проводити більш детальний аналіз іміджевих 
характеристик підприємства. Процеси аналізу слід доповнити дослідженням 
нематеріальних активів, гудвілу, моніторингом яким тривалий час нехтували.  
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3. Доповнення звітності такими формами консолідованої звітності, 
інтегрованими звітами та звітами зі стійкого розвитку дозволяють проводити як 
комплексну оцінку результатів діяльності підприємства , так і розширити 
аналізу такими напрямами як дослідження екологічної та соціальної 
відповідальності підприємства.  

Загалом, удосконалення процесів складання звітності розширює межі 
аналізу через доповнення відносно новими для українських підприємств 
етапами, які є важливими не лише для підвищення рівня інформаційного, а й 
для прийняття ефективних управлінських рішень, від яких залежить стійкий 
розвиток бізнесу у довгостроковій перспективі.  
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РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПОЧАТКУ 

ХХІ СТОЛІТТЯ 
 

У 2012 р. за даними веб-сайту http://corporateregister.com інтегровану 
звітність подавало 28 підприємств, які складають таку звітність відповідно до 
Міжнародних основ інтегрованої звітності (англ.: The International <IR> 
Framework) (надалі ‒ <IRF>) [1] з 10 країн світу, до 2016 р. її кількість із року в 
рік збільшувалась, і у 2016 р. становила 256 інтегрованих звітів з 39 країн. Це 
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свідчить про зростання інтересу до складання і оприлюднення інтегрованої 
звітності підприємствами різних секторів діяльності. 

Динаміка формування та подання інтегрованої звітності за 2012 ‒ 2016 рр. 
у світі (табл. 1), свідчить про те, що у 2013 р. темп приросту кількості складеної 
та поданої інтегрованої звітності, склав, зокрема 50 %, у 2014 р. ‒ 88 %, у 
2015 р. ‒ 71 %, у 2016 р. ‒ 23 %. 

Таблиця 1 
Аналіз динаміки формування та подання інтегрованої звітності у країнах 

світу за 2012-2016 рр. 
№ 
з/п Показник Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 Інтегрована звітність, од. 28 42 121 208 256 
2 Абсолютний приріст, од. Х 14 79 87 48 
3 Темп зростання, % Х 150 188 171 123 
4 Тем приросту, % Х 50 88 71 23 

 
Поділ показників подання інтегрованої звітності у розрізі краї світу 

свідчить про те, що у 2012 р. 25 % усієї інтегрованої звітності у світі, яка 
відповідала <IRF> [1] припадало на Австралію (рис. 1), на другому місці 
знаходилась Італія (21,43 %), третє місце займала Велика Британія (17,86 %). 
Менша частка належала США ‒ 10,71 %, Японії ‒ 7,14 %, Ірландії, Канаді, 
Нідерландам, Російській Федерації, Франції по 3,57 % відповідно. 

 
Рис. 1. Частка, у % інтегрованої звітності, що відповідає <IRF> [1] за 2012 

рік у розрізі країн світу 
 
У 2013 р. (рис. 2) лідерами за кількістю сформованої та поданої 

інтегрованої звітності, що відповідає <IRF> [1] виступали Австралія, Бразилія, 
Іспанія (по 12 % кожна), на другом місці у 2013 р. Нідерланди та Російська 
Федерація (по 10 % кожна), третє місце займали Велика Британія, Італія, США, 
Японія (по 7 % кожна), на четвертому місці опинились Бельгія, Греція, Нова 
Зеландія, Турція, Україна, Фінляндія, Франція (по 2 % кожна). Крім того, 
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спостерігалась позитивна тенденція щодо оприлюднення та подання 
інтегрованої звітності, розширювалась кількість країн її подання, у 2013 р. 
Україна вперше увійшла з 2-ма відсотками звітів до переліку таких країн. 

 
Рис. 2. Частка, у % інтегрованої звітності, що відповідає <IRF> [1] за 2013 

рік у розрізі країн світу 
 
2014 р. (рис. 3) вивів на перше місце по кількості поданої і оприлюдненої 

інтегрованої звітності Японію (26 %); на друге Іспанію (9 %), на третє Велику 
Британію (7 %). Такі країни як Австралія, Бразилія, Нідерланди та США 
займали по 6 % кожна, інші країни, частка інтегрованої звітності яких менша 
5 % становили 34 % від загальної кількості країн, що подають й оприлюднюють 
інтегровану звітність. 

 
Рис. 3. Частка, у % інтегрованої звітності, що відповідає <IRF> [1] за 2014 

рік у розрізі країн світу 
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Аналіз структури інтегрованої звітності за <IRF> [1] у 2015 р. (рис. 4) 
показав, що лідером серед країн залишились Японія (25 %), Бразилія (10 %), 
Нідерланди (9 %), Іспанія та Італія (по 7 %) та Велика Британія (6 %). Інші 
країни світу, частка інтегрованої звітності яких менша 5 % складали 36 % від 
загальної кількості країн. 

 
Рис. 4. Частка, у % інтегрованої звітності, що відповідає <IRF> [1] за 2015 

рік у розрізі країн світу 
 
У 2016 р. (рис. 5) перші позиції за кількістю сформованої та поданої 

інтегрованої звітності продовжує займати Японія (20 %), Іспанія (10 %), 
Бразилія та Нідерланди (по 7 %), Італія та США (по 6 %). Інші країни світу, 
частка інтегрованої звітності яких менша 5 % становлять 44 % від загальної 
кількості країн, що подають й оприлюднюють інтегровану звітність. 

 
Рис. 5. Частка, у % інтегрованої звітності, що відповідає <IRF> [1] за 2016 

рік у розрізі країн світу 
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 
Ефективність управління в значній мірі залежить він якості, достовірності 

та повноти інформаційного забезпечення. Управління земельними ресурсами – 
не виключення, враховуючи масштабність земельного питання на всіх рівнях 
управління: корпоративному, галузевому, загальнодержавному. В сучасному 
суспільно-економічному розвитку України, в контексті проблематики ринку 
земель сільськогосподарського призначення, земельне питання, а відтак і його 
інформаційний супровід набуло особливо важливого статусу.  

Узагальнюючи головні джерела інформації щодо стану і використання 
земель в Україні слід виділити такі головні інформаційні системи: 

– інформація Державного земельного кадастру України; 
– інформація Публічної кадастрової карти України; 
– інформація адміністративної звітності з кількісного обліку земель 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; 
– статистична інформація Державної служби статистики України; 
– фінансова звітність підприємств – власників та користувачів земельними 

ділянками; 
– нерегламентована законодавством інформація (наукові дослідження, 

інформація мережі інтернет, дані експертних, аналітичних компаній та 
досліджень). 

У контексті розгляду інформаційного забезпечення ефективного 
управління земельними ресурсами зупинимося на статистичній інформації. У 
2015 році Міністерством економіки і торгівлі України задекларовано реформу 
статистики. Починаючи з 2001 року у якому діяло 63 (!) форми по сільському та 
рибному господарству та 8 спеціалізованих форм по лісовому господарству і 
мисливству, вже до 2006 року скорочено більше половини існуючих форм 
статистичної звітності. У 2017 році по сільському господарству діє 22 форми 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка кількості форм статистичних спостережень  

у 2001-2016 роках 
Джерело: побудовано за даними Загального табеля форм державних 
статистичних спостережень за відповідні роки [4]. 

 
По лісовому господарству у 2001 році діяли 7 спеціалізованих форм 

статистичної звітності:  
1) № 1-лг* «Звіт про проведення лісокультурних робіт»; 
2) № 2-лг* «Звіт про обсяги продукції лісового господарства» 

(квартальна); 3) № 2-лг* «Звіт про обсяги робіт, послуг та продукції лісового 
господарства» (річна);  

4) № 4-лг* «Звіт про залишки деревини на лісосіках і очищення місць 
рубок» (річна);  

5) № 3 «Звіт про відпуск деревини, заходи догляду за лісом , підсочку і 
подібне користування» (річна);  

6) № 5-лг* «Звіт про лісові пожежі» (річна);  
7) № 12-лг «Звіт про проведення лісозахисних робіт».  
У 2006 році їх залишилось дві. На даний час у галузі лісового господарства 

діє лише одна форма статистичної звітності № 3-лг «Лісогосподарська 
діяльність за 20__ рік» (затверджена наказом Державної служби статистики 
України від 19.08.2014 р. № 243). Діючий звіт частково включає показники 
відмінених форм, однак далеко не всі. Як наслідок, значно зросли обсяги 
незаконних вирубок. Відтак варто замислитись: чи це справді реформа чи 
навмисне закриття очей українців на те скільки лісу вирубано і вивезено. Адже 
немає інформації – немає і проблеми.  У сфері управління земельними 
ресурсами інформаційна база також значно скоротилась. Зокрема, інформаційне 
забезпечення у сфері землекористування у 2001 році було представлене 15 
формами, а у 2017 році – лише чотирма (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Стан інформаційного забезпечення у сфері землекористування 

2001 рік – 15 форм 
Код Назва 

1-зем Стан здійснення земельної реформи 
2-зем Звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні  
6-зем Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, 

землекористувачами, угіддями та видами економічної 
діяльності 

6а-зем Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за 
власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами 
економічної діяльності  

6б-зем Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за 
власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами 
економічної діяльності 

Додаток 1 до форми 
6-зем, 6а-зем, 6б-зем 

Довідка про зміну площ сільськогосподарських угідь в усіх 
категоріях земель 

Додаток 2 до форми 
6-зем, 6а-зем, 6б-зем 

Звіт про землі, що відведені підприємств, організаціям та 
установам для несільськогосподарських потреб в постійне 
користування (володіння) 

Додаток 3 до форми 
6-зем, 6а-зем, 6б-зем 

Звіт про землі, що відведені підприємств, організаціям та 
установам для несільськогосподарських потреб в тимчасове 
користування, а також про землі, надані для ведення сільського 
господарства та здійснення (без вилучення) геологознімальних, 
пошукових геодезичних та вишукувальних робіт 

Додаток 4 до форми 
6-зем, 6а-зем, 6б-зем 

Звіт про повернення підприємствами, організаціями та 
установами земель наданих для несільськогосподарських 
потреб 

Додаток 1 до форми 
6а-зем 

Довідка про технічний стан гідромеліоративних систем на 
зрошуваних сільгоспугіддях  

Додаток 2 до форми 
6б-зем 

Довідка про технічний стан гідромеліоративних систем на 
осушених сільгоспугіддях 

2-тп (рекультивація) Звіт про рекультивацію земель, зняття і використання 
родючого шару ґрунту  

4-зем Звіт про здійснення заходів по охороні земель 
5-зем Звіт органів по земельних ресурсах про державний контроль за 

використанням та охороною земель  
2016 рік – 4 форми 

11-зем «Звіт про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням і 
формами власності» 

12-зем «Звіт про землі та земельні ділянки за власниками та 
користувачами, формами власності» 

15-зем «Звіт про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням 
та угіддями» 

16-зем «Звіт про землі та земельні ділянки за власниками та угіддями» 

Джерело: побудовано за даними Загального табеля форм державних 
статистичних спостережень за відповідні роки [4]. 
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До 2015 року включно найбільш значимими були форми державної 
статистичної звітності з земельних ресурсів, зокрема форми кількісного обліку 
земель №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем (Наказ Державного комітету статистики 
України від 05.11.1998 р. № 377). Згідно цих форм, з 1998 року органами 
земельних ресурсів вівся кількісний облік земель, їх розподіл по угіддях і 
землекористувачах. Найбільш затребуваною з них була форма 6-зем «Звіт про 
наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, 
угіддях та видами економічної діяльності», яка в свою чергу є основою для 
визначення Кф (коефіцієнта функціонального використання ділянки) при 
розрахунку нормативної грошової оцінки земель, сплати земельного податку. З 
2016 року ці форми скасовані. Натомість Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 
30.12.2015 р. № 337 затверджено 4 нові форми (див. табл. 1).  

За інформацією Державної служби України з питань геодезії, картографії 
та кадастру кількісні дані адміністративної та статистичної звітності є основним 
джерелом інформації, зокрема, для Моніторингу земельних відносин в Україні, 
який запроваджується з метою підвищення прозорості земельних відносин, 
підвищення інвестиційної привабливості земельної сфери за рахунок якісних та 
систематизованих даних [3]. Разом з тим, порівняння змісту відмінених та нових 
форм свідчить про відсутність у нових формах ряду важливих показників, які 
узагальнювались протягом останніх 18 років. Варто наголосити, що таке 
скорочення відбулося напередодні визначення умов запровадження ринку 
земель сільськогосподарського призначення.  Узагальнюючи дослідження слід 
зазначити, що ефективність земельної реформи і подальшого раціонального 
використання земельних ресурсів у великій мірі залежить від системи обліку та 
звітності про їх розміри і вартість. У зв’язку з цим, удосконалення обліково-
інформаційного забезпечення з цього питання в напрямі його оптимізації та 
змістового наповнення є конче необхідним на всіх рівнях управління.  
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ТРАДИЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ (ЦІННОСТІ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ В ФАРВАТЕРІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Два основних обмеження традиційної системи бухгалтерського обліку 
(часова орієнтація на минулі події та просторова орієнтація лише на внутрішнє 
середовище підприємства), з одного боку, не дозволяють на її основі побудувати 
повноцінну систему стратегічного управління аграрними підприємствами, з 
іншого боку, ці обмеження є методологічними обліковими цінностями, яких 
повинні дотримуватися науковці при внесенні пропозицій щодо удосконалення 
облікової системи (рис. 1).  

Внаслідок існування таких обмежень вітчизняні вчені (С. Голов, 
А. Пилипенко, А. Шайкан) зазначають про дисфункцію облікової системи, 
тобто про її невідповідність вимогам системи управління, зокрема 
стратегічного, що зумовлює необхідність її подальшого удосконалення та 
розвитку. 

На думку А. Пилипенка, проблема модифікації функції обліку шляхом 
орієнтації її на прийняття стратегічних рішень, не має альтернатив: 
неадекватність обліку потребам підприємства в інформаційному забезпеченні 
зменшує дієвість системи менеджменту, призводячи її до повного знищення. 
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Отже, не існує варіанта розвитку облікової функції, що не передбачав би 
необхідності його приведення у відповідність до вимог сучасного етапу 
розвитку національної економіки [6, с. 28]. 

 
 
 

 
 
 

Обмеження (цінності) 

Традиційна система бухгалтерського обліку 

Надання інформації  
про минулі події 

Надання інформації про внутрішнє 
середовище підприємства 

Рис. 1. Традиційні обмеження (цінності) традиційного бухгалтерського 
обліку 

Джерело: розроблено автором. 
 
Окремі вчені з метою забезпечення стратегічної орієнтації 

бухгалтерського обліку абсолютизують цей фактор розвитку облікової системи. 
Зокрема, С. Голов доходить висновку, що у сучасних умовах головним 
завданням управлінського обліку є інформаційне та методичне забезпечення 
процесу досягнення стратегічних цілей підприємства [3, с. 17]. Автор визначає 
стратегічну орієнтацію обліку як основний напрям його подальшого розвитку та 
удосконалення як елементу системи управління підприємством, відсуваючи 
інші напрями (розвиток і ускладнення економічної системи, зміна 
інституційного середовища тощо) на другий план. 

Таким чином, відповідно до підходу сучасних учених-обліковців, розвиток 
функції бухгалтерського обліку щодо забезпечення надання інформації 
внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень залежить від 
здатності обліку відповідати сучасним вимогам системи стратегічного 
управління. Подальший розвиток системи стратегічного управління вони 
розглядають в контексті удосконалення облікової системи, коли облікова 
інформація зможе виступати інформаційним забезпеченням реалізації стратегії 
підприємства та основою для прийняття стратегічних управлінських рішень.  

Серед учених-економістів превалює інша думка щодо шляхів побудови 
системи стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами. Як 
основне джерело інформації для такої системи пропонується використовувати 
стратегічний аналіз. Зокрема, Л. Мармуль вважає, що нині для 
сільськогосподарських підприємств найважливішим етапом процесу 
стратегічного управління є стратегічний аналіз, що дозволяє зібрати, оцінити й 
систематизувати інформацію, необхідну для прийняття стратегічних рішень [5, 
с. 152]. На думку М. Богатирьова, стратегічне управління для аграрних 
підприємств є надзвичайно важливим і має здійснюватися шляхом проведення 
стратегічного аналізу, розробки стратегії та заходів щодо її реалізації, 
використовуючи принципи комплексності, пріоритетності, поетапності [1]. 
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На нашу думку, кожен із представлених підходів не може бути 
розглянутий як взаємовиключний при побудові системи стратегічного 
управління сільськогосподарських підприємств України. 

По-перше, система стратегічного аналізу орієнтована на надання 
інформації переважно про зовнішнє середовище підприємства і є певним 
доповненням до традиційної концепції економічного аналізу (радянський 
підхід), що досліджує внутрішнє середовище підприємства, основне джерело 
інформації для якого – дані бухгалтерського обліку. Її відокремлене 
використання як інформаційного джерела для прийняття стратегічних рішень 
або реалізації стратегії відповідно є неможливим. 

По-друге, наскільки б поглиблено не був розширений предмет 
бухгалтерського обліку в напрямі його стратегічної орієнтації, внаслідок чітко 
сформованої, починаючи з кінця ХV ст., методології, він не зможе охопити всі 
параметри ринкового середовища, яке перебуває в стані перманентних змін. До 
того ж розширення предмета бухгалтерського обліку можна здійснювати за 
рахунок охоплення зовнішнього мікросередовища підприємства, а не 
макросередовища, яке, крім мікросередовища, також є предметом стратегічного 
аналізу.  

Значною проблемою також є впровадження в облікову систему 
стратегічних і прогнозних операцій, на основі яких буде формуватися 
стратегічна і прогнозна бухгалтерська звітність як джерело інформації для 
стратегічних рішень. Однак, на нашу думку, таке «часове» розширення 
облікової методології може призвести до певної втрати довіри до облікової 
системи з боку нинішніх її користувачів, оскільки бухгалтерська інформація в 
даному разі матиме ймовірнісний і прогнозний характер. Таке нове відношення 
до бухгалтерської інформації поступово зможе замінити існуюче ставлення 
ринкових суб’єктів до бухгалтерського обліку як інформаційної системи. 

Змінюючи традиційні облікові цінності з метою забезпечення потреб 
стратегічного управління, слід обов’язково враховувати можливі наслідки таких 
змін, а також інші функції бухгалтерського обліку й існуючі взаємозв’язки з 
іншими управлінськими підсистемами (вартісно-орієнтованого управління, 
соціально-екологічного управління, управління на основі збалансованих 
показників тощо). 

На нашу думку, при побудові системи стратегічного управління аграрних 
підприємств слід використовувати інтегрований підхід, який дозволить 
поєднати облікову стратегічно орієнтовану інформаційну систему та систему 
стратегічного аналізу. Стратегічний аналіз має «заповнити» ті прогалини в 
інформаційному забезпеченні стратегічного управління, що залишатиме за 
собою система бухгалтерського обліку, якій має належати пріоритетна роль. 
Для побудови стратегічно орієнтованої системи обліку слід внести зміни до 
структури предмета та елементів методології традиційної облікової системи з 
врахуванням впливу цих змін загалом на процес її функціонування як елемента 
системи управління підприємством. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що основними 
вимогами до побудови системи бухгалтерського обліку як інформаційної основи 
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системи стратегічного менеджменту аграрного підприємства є необхідність 
врахування: 

- основних етапів реалізації моделі стратегічного менеджменту 
підприємства (сканування середовища, формулювання, впровадження, 
оцінювання і контроль стратегії), в розрізі яких має бути структурована система 
бухгалтерського обліку, щоб забезпечувати належну інформаційну підтримку 
реалізації кожного з етапів; 

- основних типів стратегій (корпоративної, бізнес-стратегії, 
функціональної стратегії), відповідно до ієрархії яких на підприємстві мають бути 
сформовані: корпоративна стратегічна обліково-аналітична система, система 
обліково-аналітичного забезпечення реалізації бізнес-стратегій, система обліково-
аналітичного забезпечення реалізації функціональних стратегій; 

- основних видів стратегій, що виділяються до кожного з їх основних 
типів. Набір конкретних видів стратегій є унікальним для кожного підприємства, 
оскільки у більшості підприємств повністю або частково відрізняються: загальні 
напрями розвитку, напрями розвитку виробничо-збутової діяльності, набір 
стратегічних бізнес-одиниць та шляхи забезпечення їх конкурентних переваг, 
набір функціональних відділів та служб тощо. 

Однією із найбільш важливих проблем удосконалення обліково-
аналітичного супроводу стратегічного менеджменту, що потребує вирішення, є 
побудова стратегічно орієнтованої системи бухгалтерського обліку, яка б 
враховувала всі необхідні вимоги, що висуваються системою стратегічного 
менеджменту до її інформаційного забезпечення, та основні облікові цінності, 
які формувались із кінця XV ст. і до наших днів. Саме облікові цінності 
(ретроспективна орієнтація, обачність при здійсненні оцінки, обмеження 
предмета обліку внутрішнім середовищем підприємства), на нашу думку, є 
визначальними характеристиками обліково-аналітичної системи підприємства, 
які протягом тривалого проміжку часу забезпечують релевантність 
бухгалтерської інформації для різних груп зацікавлених користувачів. Повне 
нехтування існуючими обліковими цінностями може призвести до руйнування 
системи відносин між менеджментом підприємства та бухгалтерською службою 
як основним генератором інформації для прийняття управлінських рішень на 
підприємстві. 
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Бухгалтерський облік визначається як організований цілеспрямований 

процес одержання і передавання інформації про факти господарської діяльності. 
Мета цього процесу – надання інформації користувачам для прийняття 
оптимальних управлінських рішень. 

Виникнення та розвиток бухгалтерського обліку – невід’ємна складова 
всієї історії людського суспільства.  

Питання визначення завдань обліку присутні у роботах практично всіх 
науковців, що підкреслює інтерес до даної проблематики і одночасно відкриває 
суперечливість різноманітних думок. 

Становлення обліку – це діалектичний, поступовий процес, мета якого –
забезпечити прийнятні умови послідовного, безперервного, раціонального і 
успішного виконання функцій бухгалтерського обліку. Вся історія 
бухгалтерської праці, за своєю сутністю, є поступовим рухом до вирішення 
трьох основних завдань: 

– зробити облік максимально інформативним і точним; 
– досягти його простоти і дешевизни; 
– отримати своєчасну інформацію про факти господарського життя [1, 

с. 100]. 
Бухгалтерський облік зазнає постійних еволюційних змін, на кожному 

історичному етапі розвитку суспільства розширюються, уточняються та 
переглядаються його теоретичні основи, завдання та практика здійснення. Так, в 
радянські часи основними завданнями обліку були: забезпечення збереження 
соціалістичної власності; контроль за виконанням плану; сприяння зміцненню 
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господарського розрахунку. 
В ринкових умовах господарювання управлінська діяльність обумовлює 

завдання перед системою бухгалтерського обліку, виходячи із нових запитів 
менеджменту. 

Бухгалтерський облік у дослідженнях вчених постає вже не стільки як 
спосіб та засіб відображення фактів господарського життя і складання звітності, 
а як система оброблення та інтерпретації облікової інформації, що забезпечує 
прийняття управлінських рішень. 

Сучасний розвиток економіки України пов’язаний з суттєвими змінами в 
структурі і формах власності, а також в організації і управлінні виробництвом. 
Бухгалтерський облік як специфічний засіб збору та передачі облікової 
інформації в сучасних умовах, є найбільш важливим елементом управління 
господарською діяльністю підприємств. Тому мета бухгалтерського обліку тісно 
пов’язана з вимогами управління підприємством і полягає в забезпеченні 
інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів. 

Наразі, в економічній літературі виділяються різні підходи до визначення 
складу завдань бухгалтерського обліку. Зокрема, до їх переліку відносять 
завдання щодо:  

– фіксування первинних даних про господарську діяльність; 
– систематизації, обробки і зберігання первинних даних; 
– забезпечення необхідною інформацією користувачів з метою управління, 

контролю і аналізу діяльності підприємства. 
Також здійснюється розмежування завдань бухгалтерського обліку за 

рядом ознак: 
– як науки та сфери практичної управлінської діяльності; 
– згідно з підсистемами: фінансового та управлінського обліку; 
– у межах підходів до обліку (екологічного, соціального, стратегічного, 

креативного тощо); 
– за значенням (специфічні та уніфіковані, загальні та окремі). 
Беручи до уваги цільове спрямування бухгалтерського обліку, як основи 

інформаційного забезпечення сталого розвитку підприємства, науковці, в складі 
завдань визначають: 

– інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень з метою 
забезпечення сталого розвитку підприємства. Оскільки сталий розвиток – це 
збалансований розвиток трьох складових діяльності підприємства (економічної, 
екологічної і соціальної), то бухгалтерський облік має забезпечити розкриття 
інформації про економічну, екологічну і соціальну діяльність; 

– моделювання господарської діяльності з урахуванням параметрів 
зовнішнього і внутрішнього середовища та фінансових і нефінансових 
показників з метою прогнозування та визначення оптимального варіанту 
розвитку суб’єкта господарювання; 

– інформаційне сприяння забезпечення максимізації вартості майна; 
– інформаційне забезпечення збереження майна власників; 
– визначення фінансових результатів. При цьому в підзавданнях буде 

виокремлюватися визначення результатів від екологічної та соціальної 
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діяльності, які будуть мати вплив на фінансові результати діяльності 
підприємства загалом [2, с. 13]. 

На сьогодні можна констатувати зміну підходів до побудови 
управлінських інформаційних систем підприємства в напрямі приділення все 
більшої уваги стратегічним аспектам діяльності. Це зумовлює необхідність 
адекватної трансформації системи облікового забезпечення управління, яка має 
забезпечувати формування бухгалтерської стратегічної звітності як засобу 
інформування про процес реалізації стратегій підприємства. 

У науковій літературі вже є напрацювання в сфері розкриття сутності й 
організації стратегічного обліку. 

В складі завдань стратегічного управлінського обліку виділяють:  
– формування інформаційного забезпечення для аналізу потенційних 

ринків для підприємства;  
– забезпечення стратегічного аналізу власного потенціалу та визначення 

ключових факторів успіху для підприємства;  
– розроблення системи показників для оцінки ключових факторів успіху 

підприємства;  
– надання адекватної інформації для забезпечення реалізації вибраної 

стратегії та складання звітності про ключові фактори успіху;  
– забезпечення зворотного зв’язку щодо досягнутих результатів та їх 

узгодження зі стратегічними цілями (моніторинг реалізації стратегії);  
– надання інформації стосовно довгострокових наслідків різних напрямів 

дії [3, с. 285]. 
Лоханова Н.О переконана, що при визначенні завдань обліку у нинішніх 

інституціональних умовах обов’язково мають бути взяті до уваги вимоги 
сучасних концепцій розвитку системи управління і, зокрема, – концепція 
управління, орієнтованого на збільшення вартості підприємства [4, с. 144]. 

Також висловлюється думка, що при формулюванні завдань обліку слід 
виходити із таких базових посилок:  

· облік має задовольняти інформаційні потреби широкого кола 
користувачів в інформації як фінансового, так і нефінансового характеру;  

· облік має формувати не лише інформацію ретроспективного характеру, а 
і в певній мірі координувати процес отримання і передачі користувачам 
інформації перспективного характеру;  

·  облік як інформаційна система має сприяти створенню умов для 
забезпечення економічної безпеки і стійкого розвитку як самого суб’єкта 
господарювання, так і регіону, країни, світу;  

· облік має відображати як поточні, так і стратегічні показники 
господарської діяльності на підставі збалансування фінансових і нефінансових 
показників, формування яких може здійснюватися як безпосередньо в обліковій 
системі, так і в інших складових інформаційної системи підприємства, однак 
використовуватися для складання звітності саме в обліку;  

· облік має інформаційно сприяти максимізації вартості господарюючого 
суб’єкта тощо [4, с. 146]. 
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Із запровадженням міжнародних стандартів фінансової звітності 
основною вимогою ведення бухгалтерського обліку є відображення 
реального майнового і ділового стану підприємства. Розвиток 
бухгалтерського обліку як інструмента управління підприємством, 
відбувається з урахуванням накопиченого історичного досвіду та сучасних 
здобутків науки. Кожний новий історичний етап розвитку бухгалтерського 
обліку в певній мірі змінює завдання, що стоять перед обліковою системою 
країни, тому можна зробити висновок, що на сучасному етапі, окрім 
модифікації завдань відбувається повна переорієнтація бухгалтерського обліку 
та постановка перед ним нової сукупності завдань, які на сьогоднішній день 
обумовленні як спрямуванням на нового користувача, так і трансформацію 
запитів всіх зацікавлених в обліковій інформації.  
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СЕРЕДОВИЩА 
 

Функція бухгалтерського обліку є життєво важливою для всіх організацій, 
незалежно від їх характеру або обсягу операцій. Стрімкий ріст світової 
економіки, орієнтованої на прибуток, сильно вплинув на розвиток та 
вдосконалення бухгалтерської практики. Проте, поряд з економічною 
(комерційною) складовою поза увагою залишаються інші компоненти сталого 
розвитку. Особливо цікавою є тема комплементації економічних та соціальних 
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трансформацій, результатом яких є вдосконалення інституціонального 
середовища у державі. 

Як справедливо зазначає В.М. Жук, один із фундаторів теорії 
інституціонального обліку в Україні, інституціоналізм є на сьогодні єдиною 
економічною теорією, котра пов’язує фундаментальні поняття економічної 
теорії з соціально-економічною поведінкою людини в реальному житті і 
претендує на пояснення не тільки економічних, але і соціальних, і політичних 
форм поведінки [5]. Гіпотеза про дослідження методології бухгалтерського 
обліку з позиції інституціональної економічної теорії дає істотні передумови до 
розширення меж його застосування та вивчення тих елементів, які донедавна не 
розглядалися в наукових працях. 

Поняття «інститут» як основа інституціональної теорії допускає величезну 
кількість тлумачень. Для його розкриття доцільно звернутись до засновників 
теорії інституціональної економіки. D. North розрізняє інститути та організації. 
Інститути можна вважати правилами гри, а організації розглядаються як гравці. 
Метою правил є визначення способу гри. Автор стверджує, що будь-яка теорія 
про інститути повинна ґрунтуватися на поведінці людей, оскільки усі вони 
створюються та змінюються людьми [2]. Іншими словами, існують інститути-
правила та інститути-організації. І ті і інші потрібно розглядати в єдності з 
системою відносин, щоб виявляти їх стабілізуючу чи дестабілізуючу роль у 
суспільно-економічному розвитку. Ключовим є те, що успішні країни здатні 
формувати та розвивати інститути, які «розробляють» ефективні стимули для 
економічних суб'єктів [7]. Відповідно, інституціональному середовищу держави 
як динамічній системі властиве постійне перетворення, спричинене зміною 
пріоритетних інститутів у суспільстві.  

У Звіт про глобальну конкурентоспроможність за 2017-2018 роки, який 
опубліковується до Світового економічного форуму, інституціональне 
середовище країни характеризують за такими основними «інституціями»: права 
власності, захист інтелектуальної власності, контроль державних коштів, 
громадська довіра до політиків, корупція, судова незалежність, фаворитизм у 
рішеннях державних службовців, ефективність державних витрат, сила 
державного регулювання (наприклад, дозволи, правила, звітність), ефективність 
судової системи, ефективність правової бази, прозорість формування державної 
політики, бізнес-витрати на тероризм та інші злочини. У 2017 році за цими 
показниками Україна зайняла 118 місце зі 137, що значно понизило загальний 
індекс конкурентоспроможності держави [3].  

Покращити таке становище має виконання норм указу Президента 
«Стратегія сталого розвитку — Україна-2020». Серед великої кількості реформ 
у ньому виділено реформу податкової системи і статистики. Бухгалтерський 
облік як інформаційна база обох систем в такому аспекті зазнає суттєвих змін. 
Розширюється його методологія і сутнісна наповнюваність показників. 
Реформування статистики здійснюється за американською моделлю, де функції 
збору та обробки статистичної інформації виконують галузеві відомства. Проте, 
з врахуванням європейського вектору політики України вважаємо за доцільне 
зберегти централізовану вертикальну структуру Державної служби статистики, 
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яка володіє усіма інструментами подання інформації до Eurostat. Завданням 
бухгалтерського обліку в таких умовах є відновлення контрольної функції, щоб 
статистичні показники мали в основі облікове підґрунтя.  

З іншого боку, трансформація обліку відбувається в контексті 
імплементації норм міжнародних стандартів МСФЗ. В Україні, як і в світовому 
масштабі цей процес не усуває всі інституціональні впливи на національному, 
галузевому та на рівні підприємств. Локальні ринки капіталу, державні 
законодавчі і виконавчі органи та інші інститути є досить впливовими та 
різноманітними, що робить уніфіковане застосування МСФЗ по всьому світу 
майже неможливим. Ці фактори призводять до регіональних інтерпретацій 
МСФЗ.  

З огляду на вищезазначене, в умовах інституціональних змін категорію 
«бухгалтерський облік» варто розглядати не лише як процес виявлення, 
вимірювання, інтерпретації господарських фактів, але й значно ширше – як 
окремий інститут у системі соціально-економічних відносин держави, який 
зумовлює виникнення і діяльність інститутів-організацій різних рівнів. Це не 
лише засіб реєстрації та узагальнення фактів економічної діяльності, а й 
навпаки, діяльність, яка впливає на процес соціально-економічного розвитку. 
Техніка бухгалтерського обліку (подвійний запис, оцінка інші) є лише способом 
тлумачення, розуміння господарських явищ та процесів. Інформація ж як 
продукт обліку безпосередньо визначає якість інституціональних змін.  
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Інформація - її збір, накопичення, узагальнення, систематизація, оцінка та 

перерозподіл – забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень. 
Різновидом економічної інформації являється облікова інформація, яка є 
основним видом інформаційного забезпечення управління. Без належного 
інформаційного представлення цих особливостей аграрний сектор економіки, як 
складова національної економіки, не здатний забезпечити належний рівень 
інвестиційної привабливості суб’єктів господарської діяльності і сільських 
територій, конкурентоспроможність національного аграрного виробництва в 
світовій господарській системі. Специфічним засобом збору та передачі 
облікової інформації виступає система бухгалтерського обліку. 

Під системою бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки 
України в Концепції розуміється сукупність методологічних і методичних засад 
взаємодії органів загальнодержавного і галузевого управління, професійних 
громадських об’єднань, суб’єктів ведення бухгалтерського обліку та приватних 
користувачів бухгалтерської інформації в процесі регулювання, організації, 
ведення обліку і складання звітності, передачі і використання звітних даних. 

Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні можна означити як 
симбіоз адміністративних і ринкових концепцій, національних і міжнародних 
стандартів. За останні щонайменше два десятиліття в Україні відбулися зміни в 
системі бухгалтерського обліку, спрямовані на її гармонізацію з міжнародними 
стандартами. Однак реформа бухгалтерського обліку не супроводжувалася 
необхідними змінами в чинному господарському та/або бухгалтерському, 
фінансовому законодавстві. Зміни не торкнулися системи організаційних 
заходів у таких сферах, як, наприклад, статистика та ін. Негативними 
наслідками такої невідповідності є обмеженість бухгалтерського обліку (до якої 
можна віднести застосування подвійного запису та виключно грошового 
вимірника; пасивне застосування принципів «професійного судження», 
пріоритетність податкових правил тощо), неефективність наукових. 

Питанням уніфікації, гармонізації, та їх значення для розвитку 
бухгалтерського обліку в Україні присвячено праці таких вітчизняних учених, 
як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф Голов, В. Єфіменко, В.М. Пархоменко, В.Г. Швець, 
Л. Нишенко, В.М. Жук, О.М. Петрук, Л.Г. Ловінська, Н. Лоханова та ін.  

Бухгалтерський облік поступово адаптується до реалій господарювання, 
чому сприяє його гармонізація з міжнародними стандартами. Невідповідність 
вітчизняного бухгалтерського обліку світовій обліковій практиці перешкоджає 
інтеграції економіки України в світову економічну систему.  

Згідно законодавчої бази бухгалтер обмежений у своїх діях. Він повинен 
дотримуватися вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
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інструкції. А з 01 січня 2018 року національні стандарти бухгалтерського обліку 
гармонізуються з законодавством Європейського Союзу. Тепер у Законі 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – 
Закон) зі змінами та доповненнями від 30 жовтня 2017 року,  передбачається, 
що національні стандарти бухгалтерського обліку повинні відповідати 
міжнародним стандартам фінансової звітності, а також законодавству 
Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку. 

Сучасні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) є динамічною 
системою, спрямованою на уніфікацію принципів і методів визнання, оцінювання і 
розкриття інформації у фінансовій звітності на основі зближення зі стандартами 
фінансового обліку США й орієнтованою на потреби ринків капіталу. 

Формування єдиного світового ринку передбачає ліквідацію перешкод для 
всіх видів діяльності усередині окремих співтовариств і надання можливості 
створення однакових умов для функціонування всіх суб’єктів господарювання. 
Подальший прогрес у цій сфері вимагає вирішення великого комплексу 
економічних завдань, серед яких важливе місце займають проблеми 
міжнародної гармонізації обліку і фінансової звітності. Основною передумовою 
та причиною виникнення зазначених процесів є економічна глобалізація. 

Під гармонізацією розуміють взаємне узгодження принципів ведення 
бухгалтерського обліку, складання звітності групою (об’єднанням) країн. 
Гармонізація в бухгалтерському контексті може бути визначена як процес, 
спрямований на підвищення порівнянності фінансової звітності, яка складається 
в різних країнах. 

Широкомасштабні інтеграційні процеси та адаптація вітчизняного 
законодавства до законодавства Європейського Союзу спричинили трансформаційні 
процеси у сфері бухгалтерського обліку в Україні у напрямку застосування МСФЗ, 
міжнародної співпраці та інформаційної підтримки підприємств, які застосовують 
МСФЗ. Реформування національної системи бухгалтерського обліку викликало 
потребу у пошуку теорій, що дозволяють дослідити трансформаційні процеси, які 
відбуваються у системі бухгалтерського обліку, що обумовило обрання в роботі 
інституціонального підходу. 

Отже, національна система бухгалтерського обліку України булла 
сформована у результаті чередування революційних та еволюційних змін 
інституціонального середовища в умовах загального нестабільного 
інституціонального середовища в країні в цілому. Унаслідок цього становлення 
та розвиток національної системи бухгалтерського обліку відбувається 
нелінійним шляхом із значними структурними змінами у напрямку поступової 
заміни державного керівництва на регулювання, що пояснює складність 
процесів трансформації національної системи бухгалтерського обліку. 
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АРИФМЕТИЧНА ПЕРЕВІРКА РОЗГОРНУТОГО САЛЬДО 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО РАХУНКА 

 
У бухгалтерській практиці деякі розрахункові  рахунки, в результаті 

відображення на них господарських операцій, по своїй структурі часто 
набувають форми активно-пасивних. У таких рахунках сальдо може 
змінюватися з дебетового в кредитове (при використанні субрахунків 361 
«Розрахунки з вітчизняними покупцями», 372 «Розрахунки з підзвітними 
особами» і ін.) або з кредитового в дебетове (субрахунок 631 «Розрахунки з 
вітчизняними постачальниками» і ін.). Інколи вони містять і дебетове, і 
кредитове сальдо. У цьому випадку сальдо рахунка називають одночасним, 
двостороннім, подвійним, але найчастіше – розгорнутим. Відомо, що 
двостороннє сальдо активно-пасивних розрахункових рахунків не може бути 
згорнуте, тобто, не можна віднімати з більшого залишку менший. Згорнуте 
сальдо (згорнутий залишок) дасть спотворене уявлення про реальний стан 
розрахунків на підприємстві.  

У навчальній  літературі по теоретичним основам бухгалтерського обліку 
зазначається,  що розгорнуте сальдо активно-пасивного рахунку визначається за 
даними аналітичного обліку. Звідси, для перевірки правильності виведення 
кінцевого сальдо традиційно використовують наявність взаємозв'язків між 
аналітичними і об'єднуючими їх синтетичними рахунками, які 
характеризуються наступним: 

1) дебетовий оборот синтетичного рахунку дорівнює загальному підсумку 
дебетових оборотів аналітичних рахунків, що його формують; кредитовий 
оборот синтетичного рахунку теж відповідає загальному підсумку кредитових 
оборотів його аналітичних рахунків; 

2) дебетове сальдо синтетичного рахунку дорівнює загальному підсумку 
дебетових залишків на аналітичних рахунках останнього; кредитове сальдо 
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синтетичного рахунку дорівнює загальному підсумку сум кредитового сальдо 
відповідних аналітичних рахунків. 

Чи можливо швидко перевірити правильність розгорнутого сальдо  
бухгалтерського рахунку на кінець звітного періоду без використання даних 
його аналітичних рахунків? Потрібна така формула, яка дозволить виконати 
перевірку  правильності обчислення розгорнутого сальдо активно-пасивного 
рахунка в умовах оптимальної побудови схеми аналітичного обліку.  

Для прикладу обрано субрахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 
(див. рис. 1) тому, що в Інструкції № 291 [1] прямо вказано на його 
приналежність до активно-пасивних рахунків, а саме: «сальдо субрахунку може 
бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються 
розгорнуто: дебетове сальдо – в складі оборотних активів, кредитове сальдо – в 
складі зобов'язань балансу підприємства». 

Представимо алгоритми перевірки правильності виведення кінцевого 
сальдо активно-пасивного синтетичного рахунка без використання даних його 
аналітичних рахунків [2, с. 24–25]. 

Для того щоб перевірити дебетове кінцеве сальдо [Ск (дебет)],  необхідно 
від дебетового початкового сальдо [Сп (дебет)] відняти кредитове початкове 
сальдо [Сп (кредит)],  додати дебетовий оборот (ДО), відняти кредитовий 
оборот (До) і додати кредитове кінцеве сальдо [Ск (кредит)], наприклад, 

Ск (дебет) = Сп (дебет) – Сп (кредит) +ДО – КО + Ск (кредит); 
29,55 = 1755,00 – 47,53 + 2957,53 – 4721,12 + 85,67. 

 
                                     Субрахунок 372  
Дт              «Розрахунки з підзвітними особами»              Кт 
Сн. 1755,00  Сн. 47,53 

3) 47,53  1) 1678,88 
4) 2130,00  2) 76,12 

            6) 780,00  5) 2215,67 
   7) 750,45 

ДО. 2957,53  КО. 4721,12 
Ск. 29,55  Ск. 85,67 

 
Рис. 1. Схема активно-пасивного рахунка 

 
Для того щоб перевірити кредитове кінцеве сальдо [Ск (кредит)],  

необхідно від кредитового початкового сальдо [Сп (кредит)],  відняти дебетове 
початкове сальдо [Сп (дебет)],  додати кредитовий оборот (ДО),  відняти 
дебетовий оборот (ДО) і додати дебетове кінцеве сальдо [Ск (дебет)], 
наприклад, 

 
Ск (кредит) = Сп (кредит) – Сп (дебет) + КО – ДО + Ск (дебет); 

85,67= 47,53 – 1755,00 + 4721,12 – 2957,53 + 29,55. 
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Використання запропонованої методики, в основі якої дії з різними видами 
сальдо, дозволить швидко здійснити контроль за правильністю виведення 
кінцевого сальдо активно-пасивного рахунку за результатами як синтетичного, 
так і аналітичного обліку. В цьому випадку, не має значення, чи є сальдо 
розгорнутим або однобічним, а також, якщо відбувається його перетворення з 
дебетового в кредитове і навпаки. 
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Розвиток організаційних форм ведення бізнесу, підвищення рівня 

інтегрованості українських підприємств визначає необхідність впровадження 
сучасних методів аналізу результатів їх діяльності. Ці завдання є актуальним 
для підприємств різних видів економічної діяльності, в тому числі, наприклад, 
агрохолдингів, які не лише активно експортують свою продукцію на зовнішні 
ринки, а й співпрацюють з іноземними підприємствами в частині придбання 
сільськогосподарської техніки, посівного матеріалу. Тому необхідність 
використання, зрозумілих для зарубіжних партнерів показників про фінансові 
результати діяльності, визначає потребу у провадженні сучасних моделей та 
підходів в обліково-аналітичну практику українських підприємств. Проблемні 
аспекти використання виключно традиційних показників результативності 
діяльності підприємства розкрито в роботах Касич А.О. [3-5]. Слід відмітити, 
що в роботах Волкова Д.Л. [1], Калініної О.М. [2], Коупленда Т. [6], 
Спільника І. [7] аналіз ефективності діяльності підприємства зводиться до 
розрахунку відповідних фінансово-економічних показників із використанням 
декількох основних методів: ринковому, дохідному та витратному. Дані методи 
у своєму еволюційному розвитку пройшли низку перетворень (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Розвиток сучасних методів оцінки ефективності діяльності підприємства 

П
ід
хо
ди

 

Сутність Методи Показники 
Роки 
впровад
ження 

Ри
нк
ов
ий

 

Заснований на 
порівнянні 
даного 
підприємства з 
аналогічними, 
уже 
реалізованими 
на ринку 

Метод 
ринку 
капіталу 

· MVA (Market Value 
Added) – ринкова додана 
вартість; 
· TSR (Total Shareholders 
Return) – показник сукупної 
акціонерної дохідності; 
· BSC (Balanced Scorecard) – 
збалансована система 
показників 

1990-ті 
роки 

Д
ох
ід
ни
й 

Заснований на 
доходах, 
створених на 
перспективній 
вартості майна і 
відображає 
переважно 
позицію покупця 

Метод 
дисконтува

ння 
грошових 
потоків 

· EPS (Earnings per Share) – 
чистий прибуток на одну 
акцію 

1970-ті 
роки 

· CVA (Cash Value Added) – 
грошова додана вартість;  
· CFROI (Cash Flow Return 
on Investment) – грошовий 
потік віддачі на інвестований 
капітал 

1990-ті 
роки 

Метод 
економічно

го 
прибутку 

· EVA (Economic Value 
Added) – економічна додана 
вартість; 
· EBITDA (Earnings before 
Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization) – операційний 
прибуток  

Ви
тр
ат
ни
й 

Заснований на 
тому, що на 
результативність 
діяльності 
підприємства 
вказують його 
витрати 

Метод 
регулюван
ня балансу 

· ROI (Return on Investment) 
– рентабельність інвестицій 
· ROE (Return on Equity) – 
дохідність акціонерного 
капіталу; 
· ROA (Return on Assets) – 
дохідність чистих активів 

 

Джерело: складено за даними [2, 5-7]. 
 
На початку розвитку ринкових відносин найпоширенішим і фактично 

єдиним прийнятним був витратний підхід. Потреба у використанні ефективних 
методів оцінки своєї діяльності у підприємств США з’явилася на початку 1920-х 
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років. Тому почали розвиватись і ринкові, і доходні методи, які активно 
поширювались в багатьох країнах. У 1970-х роках американські вчені дійшли 
висновку, що для визначення результатів господарської діяльності слід 
використовувати різні системи виміру, кількість яких дозволяє це зробити без 
будь-яких перешкод. Що ж стосується вітчизняних підприємств, то тут ситуація 
дещо інша. Потреба у використанні нових методів аналізу з’явилася лише 
протягом останнього десятиліття. Це сталося внаслідок змін умов 
господарювання, а також значної трансформації вітчизняної економіки.  

Як свідчить зарубіжна практика, ті підприємства, які використовують 
сучасні методики аналізу, мають більше можливостей для оптимізації своєї 
діяльності, аніж при використанні самих лише традиційних методів. Проте ці 
можливості мають місце лише у разі правильного вибору оціночного методу, 
адаптації його до особливостей діяльності певного підприємства і сприйняття 
самими працівниками.  

З-поміж великої кількості нових методик аналізу на вітчизняних 
підприємствах, в тому числі, аграрних переважно використовують показник 
EBITDA. Цей показник дає змогу визначити прибутковість основної діяльності 
компанії. Забезпечує оцінку ефективності діяльності незалежно від 
заборгованості даної компанії перед різними кредиторами, а також методу 
нарахування амортизації. Крім того, використання EBITDA дає можливість 
виправити «недоліки» сприйняття основних показників діяльності, які виникли 
внаслідок подій у звітному році 

Для того, щоб підвищити рентабельність EBITDA (результативний 
фактор), виходячи з отриманої моделі, необхідно забезпечити: 

1) мінімальне співвідношення довгострокового позикового капіталу і 
величини EBITDA, оскільки чим більше це співвідношення, тим більша 
імовірність втрати боржником платоспроможності; 

2) найменше значення співвідношення боргу до чистих активів. Це 
можливо здійснити шляхом зменшення боргу чи збільшення чистих активів; 

3) максимальне збільшення оборотності сукупних активів. 
Дана модель дає змогу спрогнозувати розвиток ділової активності 

підприємства. Вона може бути використана як в процесі оперативного й 
стратегічного управління, так і при розробці галузевих програм розвитку, що 
дасть змогу приймати ефективні рішення і будувати прогнози. Тож можна 
стверджувати, що вітчизняним підприємствам слід починати впроваджувати в 
свою діяльність нові методики аналізу. Вони, на відміну від традиційних 
оціночних методів, дають більше можливостей оптимізувати свою діяльність, 
ефективніше використовувати свої ресурси і приймати більш правильні рішення 
щодо подальшої діяльності. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ 

ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 
На даний час в Україні сформовано систему бухгалтерського обліку, яка 

відповідає міжнародним стандартам, враховує правові норми провадження 
підприємницької діяльності, методологічно і методично забезпечує збір, 
накопичення інформації та складання достовірної фінансової звітності про 
фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання. Проте, деякі 
галузеві особливості лісового господарства та його окремих об’єктів обліку 
потребують удосконалення відображення в бухгалтерському обліку. Так, МСБО 
41 «Сільське господарство» поширюється на сільськогосподарську діяльність, 
яка охоплює, зокрема, тваринництво, лісівництво, вирощування однорічних та 
багаторічних рослин, фруктових садів та насаджень, квітництво та водне 
господарство. Таким чином, можна зробити висновок, що відповідно до МСБО 
41 «Сільське господарство» [1] господарські заходи щодо вирощування лісу є 
складовими сільськогосподарської діяльності. Норми національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку також розроблені для відповідних об’єктів 
бухгалтерського обліку підприємств усіх форм власності (крім банків і 
бюджетних установ), не залежно від їх галузевої належності та особливостей 
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господарської діяльності. Лише норми П(С)БО 30 «Біологічні активи» [2] 
застосовуються виключно щодо сільськогосподарської діяльності і не 
поширюється на діяльність у сфері лісового господарства. Тому бухгалтерський 
облік лісових ресурсів деревного походження відсутній через недоліки у 
вітчизняній нормативній базі. 

Лісові ресурси в значній мірі є результатом лісогосподарського 
виробництва. Виробничий процес, аналогічно до сільського господарства, 
відбувається з моменту посадки лісу до моменту його вирубки та 
оприбуткування сортиментів. Проте, на відміну від сільського господарства, 
довготривалий цикл ускладнює достовірний облік витрат і унеможливлює 
використання класичної схеми обліку процесу виробництва. Так, всі витрати 
виробництва (на вирощування лісу і його вирубку) включаються до собівартості 
окремих видів продукції, об’єктів робіт, послуг чи окремих виробів, 
виготовлених за індивідуальними замовленнями в одному звітному періоді. 
Тобто, поточні витрати в лісовому господарстві не пов’язані з вирощуванням 
насадження, що відведено в рубку, оскільки затрати на посадку лісу понесені на 
одних ділянках, а дерева на корню відводять в рубку на інших ділянках [3, 
c. 15]. Погоджуємось, що накопичувати витрати з моменту закладки лісу до 
моменту рубки цієї ж ділянки немає сенсу, але вважаємо необхідним 
впорядкування статей витрат в рамках виробничих етапів та технологічних 
процесів. Тому, пропонуємо процес вирощування та догляду за деревними 
лісовими ресурсами, які у практичній діяльності класифікують за природними 
віковими ступенями (молодняк, жердняк, середньовікові, пристигаючі, стиглі і 
перестійні деревостани), в системі бухгалтерського обліку об’єднати у 
виробничі етапи за характерними господарськими заходами на кожному з них. 
Перелік господарських заходів, притаманних кожній віковій категорії, наведено 
у таблиці 1. 

У цілому, лісові ресурси відповідають наведеним у П(С)БО 9 «Запаси» [4] 
вимогам визнання незавершеного виробництва, оскільки знаходяться у стані 
незакінчених технологічних процесів. Проте, зазначені вікові ступені мають деякі 
спільні і відмінні риси відносно заходів догляду та природного розвитку, що в 
умовах ведення бухгалтерського обліку суттєво впливає на облікову оцінку.  

Як свідчать дані таблиці 1, принципову відмінність у переліку 
господарських заходів має вікова категорія «Молодняк». При цьому, створення 
штучних лісів потребує виробництва лісового садивного матеріалу. Тому на 
підприємствах лісового господарства організовують розсадники, які є 
спеціалізованими частинами підприємств лісового господарства. Даний процес 
в системі бухгалтерського обліку доцільно виділяти окремим етапом 
лісогосподарського виробництва – «Створення та догляд за лісовим садивним 
матеріалом у розсадниках». Це дозволить оцінювати і відображати наявність 
насіння і саджанців, призначених не лише для власних потреб, але і для 
реалізації покупцям. Їх кількість і якість визначають під час щорічної 
інвентаризації, за результатами якої пропонуємо відображати готову продукцію 
та незавершене виробництво даного переділу. 
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Таблиця 1 
Основні господарські заходи за віковими групами деревостанів 

Вікові 
категорії 
деревостані

в 

Вік деревостанів 

Господарські заходи 
хвойні і 

твердолистяні 
насіннєві 
породи 

м'яколистяні та 
твердолистяні 
порослеві 
породи 

Молодняк до 20 років до 10 років Обстеження ділянок, обробіток 
ґрунту, створення лісових 
культур, реконструкція 
малоцінних насаджень, рубки 
догляду та переформування 

Жердняк 21 - 40 років 11 - 20 років Рубки догляду, санітарні рубки, 
рубки переформування 

Середньові
-ковий 

41 - 60 років 21 - 30 років Рубки догляду, санітарні рубки, 
рубки переформування 

Пристигаю
-чий 

61-80 років 31 - 40 років Очищення ділянок малоцінних 
насаджень, рубки догляду, 
санітарні рубки, рубки 
переформування 

Стиглий 81 - 140 років 41 - 60 років Санітарні рубки, лісовідновні 
рубки, рубки переформування, 
рубки головного користування 

Перестійни
й 

більше 140 
років 

Більше 60 років Санітарні рубки, лісовідновні 
рубки, рубки переформування, 
рубки головного користування 

Джерело: побудовано на основі [5, 6, 7, 8]. 
 
Етап створення молодняків передбачає створення лісових культур 

(відновлення лісів і лісорозведення), лісових плантацій, сприяння природному 
поновленню, а також догляд за такими ділянками. Процес створення лісових 
культур планується як на етапі закладання культур, так і не етапі їх технічного 
приймання. Тому, вважаємо доцільним даний процес виділяти окремим етапом 
лісогосподарського виробництва «Створення та догляд за лісовими культурами» 
із відображенням таких витрат у складі об’єкту обліку «Капітальні інвестиції як 
витрати на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів». 
Схожими віковими категоріями з молодняком за господарськими заходами є 
жердняк та середньовікові деревостани. Спільною характеристикою даних 
етапів розвитку є інтенсивність розвитку, а відмінними ознаками – вік 
деревостанів, розміри дерев та види рубок догляду. Тому деревостани, які 
переведені до категорії жердняки, середньовікові та пристигаючі деревостани в 
обліку доцільно об'єднати у групу «Створення та догляд за деревостанами, що 
розвиваються». Лісові ресурси на даному етапі лісогосподарського виробництва 
приймають форму незрілих довгострокових біологічних активів, оскільки вони 
не досягли визначеного віку рубки та технічної стиглості. 
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Відносно деревостанів, які досягли віку стиглості, починається наступний 
виробничий етап – догляд та експлуатація стиглих та перестійних деревостанів. 
До даного етапу лісогосподарського виробництва пропонуємо відносити стиглі 
та перестійні деревостани, які можуть бути достовірно оцінені. Характерною 
особливістю даного етапу є те, що деревостани можуть бути відведені в рубки. 
Отже, деревні лісові ресурси на даному виробничому етапі відповідають умовам 
визнання довгострокових біологічних активів. Відведення деревостанів або 
окремих дерев у рубку проводять за один рік до початку робіт, і отримання 
економічних вигід від реалізації продукції передбачається вже у поточному 
році. Тому відведені у рубку окремі дерева чи деревостани в цілому пропонуємо 
виводити зі складу довгострокових біологічних активів в окрему групу 
«Поточні біологічні активи деревного походження, відведені в рубку» та 
визнавати як окремий об’єкт бухгалтерського обліку.  

Таким чином, лісові ресурси, які класифікують за віковими категоріями 
деревостанів, в системі бухгалтерського обліку пропонуємо об’єднати у 
виробничі етапи за характерними господарськими заходами на кожному з них. 
На наш погляд, такий підхід до облікової класифікації деревних лісових 
ресурсів в процесі їх відтворення дозволить організувати їх бухгалтерський 
облік, достовірно визначати доходи і витрати відносно життєвого циклу лісових 
ресурсів та аналізувати ефективність виробництва. Крім того, це дасть 
можливість визначати фактичну собівартість лісових ресурсів на 
короткотривалих етапах виробництва, зокрема садивного матеріалу, та 
продукції деревного походження, що одержують внаслідок експлуатації 
деревних лісових ресурсів. Тому для запровадження бухгалтерського обліку 
лісових ресурсів, які контрольовані підприємствами лісового господарства і є 
національним багатством, потрібно розширити сферу дії П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» [2] на лісогосподарську діяльність, удосконалити діючу методику 
обліку окремих об’єктів обліку, яким відповідають лісові ресурси на різних 
етапах життєвого циклу деревостану, та розробити єдині методичні 
рекомендації з їх обліку та оцінки, враховуючи технологічні особливості 
створення та використання. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД 

 
В Україні нараховується понад 27 тисяч сіл, які у процесі адміністративно-

територіальної реформи планується консолідувати у 1,5-2 тис. об’єднаних 
територіальних громад.  

Такі громади будуть мати окреме фінансування з державного бюджету. 
Окрім того, на 2018 рік у державному бюджеті України виділяється близько 10 
млрд грн на реалізацію соціально-економічних проектів на сільських 
територіях.  

Президентом Україні ініціюється прийняття окремого Закону щодо 
передачі сільським громадам всього наявного на їхній території потенціалу 
природничого, соціального та економічного характеру, окрім активів 
загальнодержавного значення.  

Головним завданням органів управління об’єднаними сільськими 
громадами стає капіталізація їхнього потенціалу, що потребуватиме 
відповідного облікового забезпечення. Таке облікове забезпечення у першу 
чергу вимагатиме: 

– проведення громадами суцільної інвентаризації сільських активів (до 
яких належать земля, нерухомість, права користування, надра, водні та лісові 
ресурси, екосистеми, людський потенціал та інше); 

– оцінка таких активів з метою їх постановки на баланс (що вимагає 
розробки відповідних типових методик). до прикладу, оцінюється не людина як 
фізична особа, а її професійні навички, проактивність до підприємництва, 
потенційний термін трудової активності тощо; 

– розробка методик та методичних рекомендацій із ведення як 
бюджетного, так і господарського обліку об’єднаними територіальними 
громадами; 



42 

– запровадження окремих додатків до фінансової звітності та оновлення 
відповідних форм статистичної звітності.  

При реалізації положень Селозберігаючої моделі розвитку підприємництва 
і сільських територій України потребуватимуть розробки методики з окремого 
аналітичного обліку функціонування в об’єднаних громадах організацій селян, 
що формуватимуться за окремими Статутами за кожним із сіл об’єднаної 
громади.  

Організовані за окремими Статутами сіл селяни отримують змогу 
прийняти на баланс своєї організації, виявлений під час суцільної 
інвентаризації, сільський потенціал. Організація селян за Статутом села, на 
відміну від статусу Сільських Рад, дозволяє селянам бути реальними 
власниками сільських активів та налагодити роботу по їх капіталізації. Останнє 
закладає мотивацію і до проживання, і до господарювання у селі. 

Загалом вбачається потреба як мінімум у розробці окремої типової 
облікової політики об’єднаної сільської територіальної громади, а також 
відповідних методичних рекомендацій та їх затвердження Мінфіном України.  

Все вищезазначене вимагає відкриття нових програм наукових досліджень 
та нових напрямів науково-дослідних робіт у вищих навчальних закладах, 
підготовку відповідних дисертаційних досліджень. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Стратегія розвитку України на шляху до членства в ЄС передбачає 
гармонізацію законодавства країни із законодавством Європейського Союзу, у 
тому числі і з бухгалтерського обліку. На виконання зобов'язань України за 
Угодою про асоціацію з ЄС уряд схвалив плани імплементації двох директив 
Європейського Парламенту та Ради ЄС у сфері бухгалтерського обліку та 
аудиту – Директиви 2013/34/ЄС та Директиви 2006/43/ЄС про обов'язковий 
аудит річної звітності та консолідованої звітності. Європейська Директива 
2013/34/ЄС від 26.06.2013 р. спрямована на гармонізацію європейського 
бухгалтерського обліку шляхом досягнення порівнянності показників 
фінансової звітності при досягненні балансу між необхідною користувачам 
інформацією та тягарем зобов'язань, покладених на підприємства.  

В Україні схвалено план імплементації Директиви. Щоб привести норми 
вітчизняного бухгалтерського законодавства у відповідність до положень 
Євросоюзу  було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких 
положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. Найбільш суттєвими змінами є: 
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- доповнення статті 1 новими термінами, зокрема «витрати», «доходи», 
«звітний період», «звіт про платежі на користь держави» в частині суб’єктів, які 
подають цей звіт, «звіт про управління», «власний капітал», «таксономія фінансової 
звітності» та «підприємства, що становлять суспільний інтерес», «чистий дохід 
від реалізації продукції» та ін. Також з’явився термін «таксономія фінансової 
звітності», під якою розуміють склад статей і показників фінансової звітності та 
її елементів, що підлягають розкриттю; 

- встановлено для цілей бухгалтерського обліку критерії віднесення 
підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств 
відповідно до положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС; 

- відбулося спрощення вимог до первинних документів, а саме: факт 
здійснення господарських операцій не залежить від способу відображення її у 
первинних документах, тобто неістотні вади в документах, що містять відомості 
про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської 
операції.  З’явилась норма, відповідно до якої права і обов’язки сторін, що 
виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої 
первинним документом відповідно до вимог закону, не залежать від факту 
відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку; 

- у статті 4 Закону змінено перелік основних принципів бухгалтерського 
обліку. Виключено застосування таких принципів, як принципи обачності, 
історичної (фактичної) собівартості та періодичності. Натомість, статтю 
доповнено принципом єдиного грошового вимірника і зазначено, що 
бухгалтерський облік і фінансова звітність може ґрунтуватися і на інших 
принципах, що визначені міжнародними стандартами або національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, або національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі 
залежно від того, які з наведених стандартів застосовує підприємство; 

- встановлено окремі вимоги до порядку ведення обліку і оприлюднення 
фінансової звітності підприємствами, що становлять суспільний інтерес. 

Але щодо окремих змін до законодавства існують різні точки зору, що 
потребує детального аналізу міжнародного досвіду та співвідношення 
ефективності від впровадження з відповідними витратами на впровадження. 

Нашими дослідженнями доведено, що на міжнародний рівень облікових 
систем значний вплив має інститут інвесторів, які прагнуть вкладати капітал по 
всьому світу, де є більша дохідність, і їх не цікавить чи це є реальний сектор 
економіки, чи так званий фінансовий чи «віртуальний», в основі якого часто 
лежить завищена оцінка прибутку та активів. Бухгалтерський облік, базований 
на відображенні реальної  економіки, в умовах міжнародної стандартизації 
втрачає перевагу у представленні певного уявлення про стан господарюючого 
суб’єкта. 

За наслідками другої хвилі світової фінансової кризи, яку ми всі 
переживаємо, слід очікувати зміни в подальшому розвитку бухгалтерського 
обліку та звітності. Визначальною у цих змінах має стати орієнтація саме на 
обслуговування реальної економіки, а, відповідно, і більш чіткі та підконтрольні 
процедури регламентації міжнародної та національних облікових систем. 
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Таким чином, першоосновою змін бухгалтерського обліку для України мав 
би бути не чинник світової стандартизації фінансової звітності (при всій 
важливості цієї проблеми та участі України в її розв’язанні), а посилення ролі 
бухгалтерського обліку в національній управлінській системі, а в її рамках і 
галузевій системі управління. 

Імплементація нашого законодавства до вимог ЄС поставила питання: чи 
готові наші підприємства до нововведень? Адже відповідно до внесених змін, 
міжнародні стандарти ведення бухгалтерського обліку повинні будуть 
застосовувати значно ширше їх коло, що потребує додаткових витрат на 
навчання бухгалтерських кадрів та подолання супротиву менеджменту щодо 
доступу до фінансової звітності. Але, з іншого боку, переведення обліку на 
міжнародні стандарти фінансової звітності все більшої кількості підприємств 
сприятиме підвищенню кваліфікації бухгалтерів, що допоможе стати їм більш 
професійними.  
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ІМОВІРНІСНИЙ ХАРАКТЕР МАЙБУТНІХ ПОДІЙ В ЗВІТНОСТІ 
ЗА МСБО ТА МСФЗ 

 
Облік за міжнародними стандартами все більше набуває актуальності в 

обліковій практиці. Вносяться зміни у вітчизняне законодавство з метою 
імплементації Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 
червня 2013 року [1]. Ця директива стосується загальноєвропейської практики 
звітності з використанням МСБО та МСФЗ. 

Бухгалтерський облік як основа фінансової звітності відіграє визначальну 
роль у її формуванні, але не виключну. Багато питань визнання та оцінки 
активів, зобов’язань, доходів та витрат з 2000 року завдяки використанню П(С)БО 
увійшли у вітчизняну практику. Але якщо порівнювати досвід використання 
стандартів в Європі і Україні, є суттєві прогалини саме в організації складання 
звітності на підприємствах. Оборотно-сальдової відомості та аналітичних даних до 
рахунків недостатньо для складання звітності та її перевірки через наявність 
приблизних оцінок багатьох об’єктів, вимог врахування майбутніх подій, їх 
ймовірностей. Ці оцінки планується розкривати в новому звіті про управління, але 
чи готові бухгалтери виконувати цю роботу якісно. 

Ми дослідили текст всіх МСБО та МСФЗ щодо відображення майбутніх 
подій. 3 44 стандартів (МСБО та МСФЗ)  11 МСФЗ та 27 МСБО вимагають 
оцінку майбутніх подій, розробку сценаріїв діяльності підприємства в 
майбутньому, визначення їх ймовірності. В МСФЗ 2 зокрема рекомендується, 
що очікування стосовно майбутнього, як правило, базуються на попередньому 
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досвіді і змінюються, якщо, за обґрунтованими очікуваннями, майбутнє 
відрізнятиметься від минулого. За певних обставин фактори, що піддаються 
визначенню, можуть свідчити про те, що нескоригований історичний досвід є 
доволі поганою основою для прогнозування. Історичні цінові коливання можуть 
виявитися не кращою інформацією, на якій слід базувати ґрунтовні очікування 
щодо майбутнього [2]. МСФЗ 13 оперує поняттям «Концепція ймовірності» при 
дослідженні критерію визнання активів. Актив визнається якщо існує 
ймовірність надходження до підприємства або вибуття з нього будь-якої 
майбутньої економічної вигоди, пов'язаної з цією статтею. Концепція 
ймовірності використовується у цьому критерії для зазначення ступеню 
невизначеності щодо надходження до підприємства або вибуття з нього майбутніх 
економічних вигід, пов'язаних зі статтею. Оцінка ступеня невизначеності стосовно 
отримання майбутніх економічних вигід робиться на основі наявного свідчення, яке 
має відношення до умов, що склалися наприкінці звітного періоду, коли 
складаються фінансові звіти. Такі оцінки здійснюються окремо для суттєвих статей і 
для групи, у разі великої кількості несуттєвих статей [3]. 

По суті в стандартах можна найти вказівки коли оцінювати ймовірність 
майбутніх подій, але не вказано якими методами. Ймовірнісний характер 
майбутніх подій є головною проблемою оцінки та визнання об’єктів обліку. У 
більшості випадків питання ймовірності є  досить нечітким, що дозволяє 
маніпулювати ним для покращення показників звітності. Інструментарій оцінки 
майбутнього обирається суб’єктивно, а в деяких випадках судження планового 
відділу ніяким чином не впливають на показники фінансової звітності. Досі 
ніяких можливостей для перевірки правильності застосовуваних оцінок 
майбутнього у звітності немає. 

Якщо ці проблеми будуть вирішені, ми можемо досягти величезного 
прогресу у сфері обліку і контролю. Поки що облікова думка схиляється до двох 
варіантів: 

1) Формувати звіт про управління, в якому розкривати прогнози діяльності 
підприємства. 

2) Реєструвати майбутні події за методом подвійного запису (Мєдвєдєв 
М.Ю. – теорія екаунтології), що дозволить накопичувати і аналізувати 
інформацію на будь-якому етапі. 

Обидва варіанти підтверджують необхідність оцінки звітності не як 
статичних показників, а в динаміці. Тобто практика підтверджує важливість і 
доцільність розробки і практичного втілення динамічного та стратегічного 
обліків, інструментарій яких дозволяє провести оцінку майбутніх подій для 
складання звітності. 
Список використаних джерел: 
1. Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 

2013 року / неофіційний переклад аудиторської палати України / сайт. – 
Режим доступу: http://www.apu.com.ua/event/771-direktiva-2013-34-
esevropejskogo-parlamentu-ta-radi-vid-26-kvitnya-2014-rneofitsijnij-pereklad 
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2. Vіжнародний стандарт фінансової звітності 2 (МСФЗ 2) «Платіж на основі 
акцій». – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_005 

3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої 
вартості». – Режим доступу: 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Ефективність виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств залежить від управлінських рішень, які приймаються на різних 
рівнях управління. Правильність управлінського рішення в значній мірі 
залежить від інформаційного забезпечення керівників різних рівнів управління. 
В цьому процесі провідну роль займає управлінський облік. Організація та 
ведення управлінського обліку не є обов’язковим, але зважаючи на його 
важливу роль в розвитку підприємства є необхідним. 

Управлінський облік є надзвичайно важливою складовою всієї облікової 
системи будь-якого підприємства. Його інформаційною базою виступають всі 
потоки інформації, які формуються у процесі ведення виробничого, 
фінансового, податкового та статистичного видів обліків. В основу системи 
управлінського обліку покладено інформаційну систему, яка використовує 
вхідну інформацію та відповідні процеси для отримання результатів, що 
відповідають точно визначеним цілям управління [1, с. 199]. 

Під час побудови управлінського обліку на підприємстві зазвичай окремо 
виділяють поточний та стратегічний облік, тобто послідовності дій для 
формування системи управлінського обліку на всіх рівнях управління 
одночасно немає, тому важливим є віднесення етапу до того чи іншого рівня 
управління з виділенням центру відповідальності та виконавця процесу, який 
закладається в етап. 

Достатньо велика кількість проблем при організації системи 
управлінського обліку на підприємстві спонукає до пошуку їх вирішення на 
мікро-, та на макрорівні. Тому сучасна система управлінського обліку повинна 
складатися щонайменше з трьох складових: 

- облік та управління витратами; 
- розробка показників діяльності підприємства; 
- планування виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності. 

                                                
* Науковий керівник – К.В. Бурко 
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В систему управлінського обліку необхідно включати прогнози 
внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на діяльність підприємства а 
також управлінську звітність. 

Постійний процес інтеграції внутрішніх та зовнішніх ринків, підвищення 
рівня конкуренції створюють умови, в яких ефективність функціонування 
підприємства залежить від управлінських рішень. Це визначає необхідність 
ведення управлінського обліку. Організація розробки і впровадження системи 
управлінського обліку повинна проходити у поступовому, взаємообумовленому 
та обґрунтованому втіленні в практичну обліково-аналітичну діяльність ідей 
управлінської орієнтації [2, с. 162]. 

В економічній науці відсутня єдина концепція управлінського обліку, 
оскільки його організація на кожному підприємстві унікальна і багато в чому 
визначається особливостями виробництва та управління. 

Сільськогосподарське виробництво – специфічна галузь народного 
господарства, яка має багато особливостей. Серед умов функціонування 
сільськогосподарських підприємств України, які значно впливають на 
організацію управлінського обліку можна назвати наступні: виділення головних 
(рослинництво, тваринництво), допоміжних (ремонтно-механічні майстерні, 
вантажний автотранспорт, жива тяглова сила, машинно-тракторний парк, 
електро-, тепло-, водопостачання) та підсобних (промислові та обслуговуючі 
виробництва) галузей; значний вплив природних факторів на виробництво 
продукції рослинництва; нерівномірність проведення витрат протягом 
виробничого періоду; наявність великої кількості статей витрат (прямих та не 
прямих витрат); можливість отримання інформації про фактичну собівартість 
продукції лише раз в кінці року, коли будуть зібрані понесені за весь 
виробничий період витрати та розподілені між усіма видами виробленої 
продукції.  

Організація та ведення управлінського обліку у сільськогосподарських 
підприємствах пов'язана зі складністю технологій управління та впровадження, 
які обумовлені як зовнішніми, так і внутрішніми причинами: по-перше, це 
глобалізація та посилення конкуренції на зовнішньому і внутрішньому ринках, 
постійних змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі; по-друге, це 
сезонність виробництва сільськогосподарської продукції; по-третє, залежність 
ефективності виробництва від природнокліматичних умов; по-четверте, 
тривалість виробничого циклу; по-п’яте, керівникам вже недостатньо знати 
собівартість та ціну продукція, їх цікавить чому вона стільки коштує, а також 
які резерви зниження витрат в розрізі калькуляційних статей [2, с. 160].  

На даний час, практика впровадження управлінського обліку на 
сільськогосподарських підприємствах зводиться до формування витрат в цілому 
по підприємству на рахунках та визначення фактичної собівартості продукції в 
кінці року. Для вирішення проблеми раціонального і ефективного використання 
матеріальних ресурсів, які складають досить велику питому вагу у витратах 
сільськогосподарських підприємств, виникає потреба здійснювати групування 
витрат за центрами відповідальності та місцями виникнення.  



48 

Як вважають науковці, проблемами на шляху забезпечення ефективного 
функціонування управлінського обліку для вітчизняних підприємств є такі:  

- більше половини оперативної інформації, що використовується 
менеджерами для контролю та оцінювання господарської діяльності, 
формується поза офіційною системою бухгалтерського обліку в цілому, і тому 
ведення управлінського обліку не зможе поліпшити ситуацію; 

- набуває особливого змісту проблема, що дані управлінського обліку 
будуть використовуватись не стільки для управління, скільки для погодження з 
даними фінансового (бухгалтерського) обліку та подальшого їх уточнення та 
виправлення;  

-  на сьогодні в більшості підприємств бухгалтерський облік не є 
основним джерелом інформації для задоволення потреб системи управління; 

-  необхідно будувати систему управлінського обліку з обов’язковим 
урахуванням її ефективності тому, що недостача звітної інформації, необхідної 
для прийняття управлінських рішень, так само небезпечна, як і наявність 
надлишкової управлінської інформації, яка розсіває увагу адміністрації і 
перешкоджає вивченню фактів і зосередженню на вирішенні головних завдань 
[3, с. 126]. 

На нашу думку, ці ж проблеми можна зазначити і для підприємств 
аграрної сфери. Крім того, відсутність в Україні нормативно-законодавчих актів 
щодо регулювання єдиних підходів до організації управлінського обліку на 
сільськогосподарських підприємствах також є негативним фактором. 

До факторів, що стримують системне ведення управлінського обліку і 
складання управлінської звітності є недооцінка значення управлінського обліку 
та внутрішньої звітності в системі обліково-аналітичного забезпечення 
діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Дослідження науковцями положень наказів аграрних підприємств, якими 
регламентовано облікову політику, вказало на ще один основний недолік – 
відсутність будь-яких норм, які б передбачали і регулювали організацію 
внутрішньогосподарського обліку та внутрішню звітність. До того ж розроблені 
графіки документообігу стосуються виключно первинної документації, але не 
спеціально розроблених форм внутрішньої звітності [4, c. 51-52]. 

Стримувальним фактором використання управлінського обліку є 
недосконалість методів класифікації витрат. В основі побудови національної 
системи калькулювання лежать принципи абзорбшен-костинг, тоді як у 
провідних країнах світу – директ-костинг та його сучасний варіант верібл-
костинг. Недостатньо уваги приділяється впровадженню у практику стандарт-
костингу [4, c. 52]. 

Крім специфічних властивостей сільського господарства на організацію 
управлінського обліку впливають і інші фактори, такі як наявність 
кваліфікованих працівників на всіх рівнях управління. На сьогоднішній день на 
сільськогосподарських підприємствах відсутні висококваліфіковані спеціалісти 
з управлінського обліку [5, с. 235]. 

Зважаючи на особливості діяльності Довжик О.О. та Гаркуша С.А. 
організацію управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах 
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пропонують здійснювати в такій послідовності: визначити організаційну 
структуру підприємства, розробити організаційну схему управлінського обліку, 
розробити схему документообігу, визначити біологічні активи за групами та 
видами продукції, які виробляє сільськогосподарське підприємство, 
організувати центри відповідальності, розробити бюджети для центрів 
відповідальності, визначити систему обліку витрат і калькулювання продукції, 
зробивши перелік постійних та змінних витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції та порядок контролю цих витрат, розробити 
систему контролю витрат [3, с. 134]. 

Отже, для вирішення проблем ефективного застосування управлінського 
обліку на сільськогосподарських підприємствах необхідно вирішити цілу низку 
завдань: 

а) з’ясувати суть та визначити місце управлінського обліку в 
інформаційному забезпеченні управління виробництвом; 

б) дослідити теоретико-методологічні засади розвитку управлінського 
обліку, встановити закономірності такого розвитку та можливості практичного 
використання його положень в обліку сільськогосподарського виробництва; 

в) розробити практичні рекомендації щодо організації та методу 
аналітичного обліку витрат на виробництво в сільському господарстві, 
включаючи його управлінський аспект;  

г) дослідити особливості функціонування та дієвість системи 
внутрішньогосподарського планування (бюджетування) як способу контролю та 
оцінки ефективності управлінських рішень;  

д) виділити особливості застосування прогресивних методів обліку витрат 
в сільськогосподарських формуваннях з виробництва продукції сільського 
господарства та визначити напрями повнішого їх використання; 

е) розробити пропозиції щодо створення та вдосконалення існуючої 
системи управлінської звітності; 

ж) розробити пропозиції щодо автоматизації облікового процесу та 
внутрішньогосподарського планування (бюджетування) для покращення обліку 
досліджуваних підприємств, оскільки застосування комп’ютерної техніки 
покращує інформаційний доступ, координацію діяльності роботи підрозділів і 
вирішує значне коло внутрішніх управлінських проблем підприємства. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ТА ОЦІНКА МЕТОДИК АНАЛІЗУ 

ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ 
 

Ефективне функціонування підприємства неможливе без економічно 
грамотного управління його діяльністю, невід’ємною частиною такого 
управління є вміння аналізувати діяльність підприємства. За допомогою аналізу 
можна визначити тенденції розвитку підприємства, дослідити чинники що 
впливають на зміну розміру витрат та результатів діяльності, здійснити 
планування діяльності, виявити резерви підвищення ефективності виробництва, 
оцінити результативність діяльності підприємства, розробити економічну 
стратегію розвитку підприємства. Реальні можливості підвищення ефективності 
діяльності підприємства можливі за рахунок впровадження логістичного 
управління на підприємстві. Логістичні системи передбачають ефективне 
управління матеріальними, фінансовими інформаційними та іншими потоками 
підприємства керуючись при цьому принципом загальних витрат. Якісний 
аналіз логістичних витрат неможливий без інформаційної бази для аналізу, яку 
можна отримати в першу чергу з даних бухгалтерського обліку 

Проблеми сутності, обліку та аналізу логістичних витрат підприємства 
висвітлені роботах вчених, серед яких Є.В. Крикавський, Б.К. Плоткин, 
М.В. Рета, Т.Г. Дудар, Н.В. Хвищун, О.М. Сумець, А.М.Ткаченко, С.М. Нікшич 
та інші. 

До інформаційної бази аналізу логістичних витрат можемо віднести: 
первинні документи; регістри обліку; дані рахунків бухгалтерського обліку; 
звітність підприємства, тощо. 
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Ключове місце в організації бухгалтерського обліку на підприємстві 
займає документальне оформлення господарських операцій. Первинні 
документи є основою ведення обліку, першоджерелом усієї облікової 
інформації, вони призначені для реєстрації господарських операцій, що 
відбуваються на підприємстві. 

Логістичні витрати підприємства виникають на усіх ланках логістичного 
ланцюга тому важливо забезпечити своєчасне та точне відображення таких 
витрат у первинних документах. 

На нашу думку, первинні документи з обліку логістичних витрат доцільно 
розглянути у розрізі елементів витрат (табл. 1). 

Облікова інформація, що міститься у первинних документах 
систематизується працівниками бухгалтерії та відображається у зведених 
регістрах і на рахунках обліку.  

Специфіка обліку витрат в логістиці полягає в групуванні витрат не 
навколо підрозділів підприємства, а навколо робіт і операцій, поглинаючих 
ресурси. Перехід від управління за функціями до управління процесом вимагає 
відповідного переходу від обліку витрат за функціями до обліку витрат по 
процесах [3]. 

У вітчизняній практиці бухгалтерського обліку планом рахунків не 
передбачено виокремлення логістичних витрат. Вони враховуються у складі: 

– загальновиробничих (рахунок 91); 
– виробничих (рахунок 23); 
– адміністративних витрат (рахунок 92); 
– витрат на збут (рахунок 93) [1]. 

Таблиця 0  
Первинні документи з обліку логістичних витрат підприємства 

№ 
з/п Елемент витрат Перелік документів 

1 Витрати матеріалів 
товарні накладні, товарно-транспортні 
накладні, Акт про приймання матеріалів, 
Лімітно-забірна картка, Журнал обліку 
вантажів, що надійшли тощо 

2 
Витрати на оплату 
праці 

розрахунково-платіжні відомості 
табель обліку використання робочого часу  

3 Амортизація відомість нарахування амортизації 

4 Інші операційні 
витрати 

акти виконаних робіт (придбаних послуг), 
авансові звіти про використання коштів, 
виданих на відрядження або під звіт,  
страхові поліси, бухгалтерські довідки 

Джерело: побудовано автором. 
 
Зведена інформація про логістичні витрати мітиться у журналах-ордерах 

та відомостях, зокрема: 
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– Журнал-ордер №5 В с.-г. по рахунках: 23 «Виробництво» (за видами 
виробництв); 24 «Брак у виробництві»; 39 «Витрати майбутніх періодів»; 
91 «Загальновиробничі витрати»; 92 «Адміністративні витрати»; 93 «Витрати на 
збут»; 

– Журнал-ордер 5 Г с.-г. по рахунках: 90 «Собівартість реалізації», 94 
«Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від 
участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 98 «Податок на прибуток». 

На підставі зведених регістрів обліку формується звітність підприємства.  
Формування інформаційної бази є важливим етапом аналізу логістичних 

витрат. Ефективно проведений аналіз логістичних витрат підприємства дасть 
змогу оцінити розмір логістичних витрат їх структуру, а також дослідити 
динаміку та визначити чинники, що призвели до зміни логістичних витрат у 
часі. Результати проведеного аналізу можуть служити підґрунтям для прийняття 
управлінських рішень щодо функціонування логістичної системи підприємства.  
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ 
 

У процесі господарської діяльності підприємств активізуються їхні 
економічні взаємовідносини з іншими суб'єктами ринку, в тому числі фізичними 
особами та державними органами, які зумовлюють виникнення зобов'язань. 
Будучи джерелом формування та фінансування активів, останні виконують 
важливу роль у господарській діяльності підприємств, зокрема торговельної 
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галузі. Здійснюючи суттєвий вплив на фінансову стійкість і платоспроможність 
суб'єктів господарювання, зобов'язання з огляду на динамічний характер 
потребують ефективного управління грошовими потоками, контролю за 
фактичним станом розрахунків. Це уможливлюється на основі достовірної, 
якісної та адекватної інформації про заборгованість, яка формується в системі 
бухгалтерського обліку. Чіткі організація і методика обліку дають змогу забезпечити 
отримання об'єктивної інформації для аналізу і контролю зобов'язань, проведення 
якого сприяє ефективному формуванню, підготовці та прийняттю управлінських 
рішень, щодо діяльності підприємства та підтриманню їхньої фінансової стійкості та 
платоспроможності на високому рівні.  

За оцінками сучасних науковців спостерігається недостатність теоретичної 
розробки питань визнання зобов'язань, розбіжності щодо їхнього визначення у 
правовому та обліковому полі, недосконалість методики відображення 
заборгованості у регістрах бухгалтерського обліку і фінансовій звітності 
характеризують цей вид пасивів як одну з найбільш складних ділянок 
облікового процесу, що визначає доцільність дослідження даної проблематики. 

Основними документами, які регулюють зобов‘язання в Україні, є 
Господарський та Цивільний кодекси України. У ст. 173 Господарського 
кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між 
суб'єктом господарювання та іншим учасником відносин у сфері 
господарювання з підстав, передбачених Кодексом, у силу якого один суб'єкт 
(зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію 
господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого 
суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію 
тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (уповноважена сторона, у 
тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її 
обов'язку [1].  

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації 
про забезпечення зобов'язань і розкриття такої інформації у фінансовій звітності 
визначаються П(С)БО 11 «Зобов'язання» [2], норми якого застосовуються 
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від 
форм власності (крім бюджетних установ).  

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 
зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих 
подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення 
ресурсів підприємства, що втілюють економічні вигоди [3].  

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути вірогідно визначена 
та існує імовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок 
його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає 
погашенню, то його сума входить до складу доходу звітного періоду. Оцінка зі 
своєї сторони забезпечує можливість формування звітності. Точна оцінка 
впливу інфляційних процесів на показники бухгалтерської звітності сприяє 
обґрунтованості даних, що отримуються з облікових регістрів, а також 
правильності їхнього інтерпретування. 
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Визначення зобов’язання у цивільному та господарському праві 
характеризує його як односторонній юридичний зв’язок, що виникає між його 
учасниками, оскільки акцентується увага виключно на праві кредитора 
одержати виконання та обов’язку боржника задовольнити право кредитора. В 
той же час така пасивна поведінка кредитора не відповідає дійсній природі 
зобов’язання, оскільки з метою задоволення та захисту свого права, він 
наділений ще й можливістю вимагати від боржника виконання його обов’язку.  

З економічної точки зору зобов’язання розглядається як кредиторська 
заборгованість, що значно звужує це поняття. В обліку зобов’язання – це 
джерело формування фінансових ресурсів для фінансування операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. У майбутньому 
заборгованість за зобов’язаннями має бути погашена шляхом передачі певних 
активів або послуг. Таким чином, зобов’язання – це вимоги кредиторів стосовно 
активів підприємства. 

Як об’єкт обліку, зобов’язання – один з основних чинників, що впливає на 
ліквідність, кредитоспроможність і стійкість підприємства. Раціональна 
організація обліку зобов’язань сприяє зміцненню договірної та розрахункової 
дисципліни, прискоренню оборотності оборотних коштів а, отже, поліпшенню 
фінансового стану підприємства, а правильно розроблена стратегія управління 
зобов’язаннями сприяє формуванню репутації надійної й відповідальної фірми.  

Обґрунтування змісту принципів бухгалтерського обліку в ідентифікації та 
відображенні трансформації зобов'язань забезпечує використання єдиного 
методологічного підходу до бухгалтерського обліку зобов'язань підприємства, 
формулювання рекомендацій щодо вдосконалення організації та методики їх 
облікового відображення. Зокрема керуючись принципами автономності та 
відповідності нарахування доходів і витрат у разі виявлення фактів 
господарського життя, що пов'язані з виникненням зобов'язань, маємо змогу 
своєчасно ідентифікувати зобов'язання і трансформувати їх під впливом зміни 
середовища існування підприємства. 

Вартісне вимірювання зобов'язань здійснюється з дотриманням принципів 
єдиного грошового вимірника, історичної (фактичної) собівартості та обачності, 
що дає змогу достовірніше оцінити зобов'язання як об'єкт бухгалтерського 
обліку для цілей їх наступного відображення на рахунках та у звітності. 
Господарські операції, пов'язані з виникненням, трансформацією і припиненням 
зобов'язань, реєструються на рахунках, виходячи з принципу повного 
висвітлення, відповідності нарахування доходів і витрат, а також з принципу 
превалювання сутності над формою, що дає змогу адекватно використовувати 
рахунки синтетичного та аналітичного обліку. Відображення зобов'язань 
підприємства, а також результатів операцій, пов'язаних з їх виникненням, 
трансформацією і припиненням, у звітності підприємства вимагає дотримання 
принципів періодичності, обачності та повного висвітлення, що забезпечує 
підвищення якості облікової інформації щодо зобов'язань підприємства, її 
повноту та порівнянність [4, с. 89].  

Не всі зобов’язання, які виникають у цивільному та господарському праві 
відображаються в обліку. Виділення з усього комплексу зобов’язань 
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підприємства їх обмеженої частини, яка відображається у бухгалтерській 
звітності, передбачає кваліфікацію ряду зобов’язань суб’єктів господарювання 
для цілей бухгалтерського обліку як умовних.  

Передумови виникнення і трансформації зобов'язань є основою 
ідентифікації фактів їх зміни, забезпечують адекватне визнання зобов'язань як 
об'єктів бухгалтерського обліку. Це дає змогу удосконалити процес 
документування та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з 
виникнення, трансформації, виконання та припинення зобов'язань. Своєчасна 
ідентифікація трансформації зобов'язань забезпечує підвищення достовірності 
фінансової звітності та відображення реального фінансового стану підприємства 
[5, c.109].  

Трансформація зобов’язань зумовлюється змінами норм чинного 
законодавства та умов господарських договорів. Крім того, окремі випадки 
трансформації зобов’язань виникають внаслідок проходження певного 
визначеного проміжку часу. Узагальнення фактів зміни зобов’язань створює 
основні умови їх трансформації. Передумови трансформації зобов’язань 
передбачені в Цивільному кодексі України, нормативно-правових актах, що 
регулюють діяльність підприємств і конкретний вид зобов’язань, а також у 
господарських договорах. Регулювання зобов’язань відповідно до чинного 
законодавства здійснюється за такими етапами їх життєвого циклу: виникнення 
зобов’язань; виконання зобов’язань; припинення зобов’язання. 

У сучасних умовах господарювання велике значення для розвитку 
економічних відносин має своєчасне погашення зобов'язань. Порушення умов 
погашення зобов'язань знижує платоспроможність суб'єктів господарювання, 
негативно впливає на ритмічність функціонування підприємств, позначається на 
фінансових результатах діяльності, призводить до зниження рентабельності. З 
огляду на це суттєве значення має використання достовірної, якісної та 
адекватної інформації про заборгованість, що формується в системі 
бухгалтерського обліку. 

Кожен господарюючий суб’єкт повинен створити систему обліку 
зобов’язань таким чином, щоб вона максимально швидко фіксувала облікову 
інформацію про наявність та рух зобов’язань на підприємстві. Адже дані про 
зобов’язання є підставою для прийняття управлінських рішень та проведення 
подальшого контролю та аналізу стану підприємства. Тому кожен суб’єкт 
господарювання повинен постійно здійснювати діяльність щодо вдосконалення 
обліку зобов’язань.  
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Останнім часом у цивілізованому світі залишається все менше 

відмінностей у багатьох сферах суспільного життя. Цьому сприяють процеси 
загальної глобалізації, основною підставою до якої стала доступність і 
миттєвість отримання інформації. Вітчизняна економіка, особливо 
бухгалтерський облік, теж поступово адаптуються до світових стандартів, але 
необхідно враховувати те, що сама сутність економічної науки переживає 
період трансформації.  

З урахуванням новітніх змін у інформаційних технологіях виникла 
необхідність у дослідженні методології глобальної інформатизації суспільства 
та її зв’язку з економікою. Сучасні технології зв’язку та обчислювальна техніка 
призвели до змін багатьох сталих економічних понять і категорій. Інформація 
стала прирівняною до найбільш значимих цивілізаційних ресурсів сучасності.  

В той же час вперше серед відомих вчених-економістів стало 
використовуватися поняття інформаційної економіки. Деякі вчені називають таку 
форму економіки постіндустріальною або економікою знань. Отже, виникають і 
більш глибокі питання, такі як поняття та методологія інформаційної діяльності 
підприємств та її відображення у бухгалтерському обліку. 

Сучасні технології дозволили серйозно поглянути на новий вид ресурсів – 
інформацію. Сама по собі інформація існувала завжди: в усних переказах, на 
пергаменті, перфокарті або на сучасному цифровому носії тощо. Але розглядати 
її як ресурс, що впливає на економічну діяльність, розпочали не так давно. 

За визначенням  І.В. Зайця інформація – це головний елемент будь-якої із 
функцій управління. Володіння повною, достовірною, актуальною та 
оперативною інформацією надає ринкових переваг, знижує фінансовий ризик, 
ефективно підтримує прийняття рішень. При наявності повної інформації 
(детермінований випадок) управлінські рішення, виходячи з того, що знання про 
зміст проблеми (мету, постановку, інструменти, зміни, дані, терміни) будуть 
правильними та з найменшим ступенем ризику [1, с. 97]. 

У інформаційному процесі, яким є управлінська діяльність, інформація 
виступає як один із важливіших ресурсів. Інформація охоплює усі сторони 
життя – від матеріального виробництва до соціальної сфери. За допомогою 
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аналізу інформаційних потоків можна визначити найбільш значущі для 
прийняття управлінських рішень дані, розробити перспективну архітектуру 
інформаційної системи, визначити мінімальний обсяг інформації, без якого 
ефективне управління неможливе [2, с. 53]. 

Внутрішня діяльність сучасного підприємства прямо залежить від 
інформаційної складової. Фінансові, бухгалтерські, навіть виробничі дані 
фіксуються в інформаційних системах. На більшості прогресивних підприємств 
інформація обробляється за допомогою інформаційних технологій.  

Але інформація – це не тільки використання комп’ютерних програм, це 
поняття набагато ширше. Саме використання інформації у всіх її проявах 
впливає на прийняття управлінських рішень. Відповідно, прийняті управлінські 
рішення надають нові напрямки діяльності підприємства. 

У зв’язку з вище наведеним, ми вважаємо, що до вже існуючих видів 
діяльності, тобто операційної, фінансової та інвестиційної, в обліку та звітності 
необхідно також додати показники інформаційної діяльності.  

На нашу думку, інформаційна діяльність – це комплекс дій, спрямованих 
на задоволення інформаційних потреб і інтересів усіх користувачів економічної 
інформації. 

Для відображення інформаційної діяльності у фінансовій звітності виникає 
необхідність у впровадженні таких нових понять, як інформаційні витрати та 
інформаційні доходи, а також надання їм нових визначень: 

– інформаційні доходи – це доходи, що отримані від підвищення 
суспільного, державного, ринкового значення підприємства та його значення у 
медійно-інформаційному просторі, а також призводять до збільшення його 
власного капіталу. 

– інформаційні витрати – це витрати, що направлені на підвищення 
суспільного, державного, ринкового значення підприємства та його значення у 
медійно-інформаційному просторі, а також призводять до збільшення його активів. 

У плані рахунків бухгалтерського обліку ми пропануємо впровадити 
рахунок 77 «Доходи інформаційної діяльності» та рахунок 99 «Витрати 
інформаційної діяльності» с закриттям цих рахунків на 794 рахунок «Результат 
інформаційної діяльності» [3, с. 12].  

Відображення доходів і витрат згідно з національним положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» відбувається у формі звітності № 2 «Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупні доходи)» [4]. Тому, ми вважаємо, що доцільно додати до цієї 
форми звітності статті, що відображатимуть інформаційну діяльність.  

Наприклад, на нашу думку, доцільно створити V розділ звіту «Доходи та 
витрати інформаційної діяльності». Таким чином, структура звіту та методика 
його заповнення не зазнає суттєвих змін, а новий розділ буде також 
підкріплений інструкцією та алгоритмом складання. У запропонованому розділі 
кодування рядків розпочнеться з рядку 2700. При більш детальному дослідженні 
інформаційної діяльності можуть виникнути додаткові умови, що впливають на 
формування інформаційних доходів (2700) і витрат (2710). Тому доцільно 
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додати також додаткові звітні статі, такі як інші інформаційні доходи (2705) та 
інші інформаційні витрати (2715) [5, с. 347]. 

Ця пропозиції не суперечить нещодавно прийнятим змінам у 
законодавстві про бухгалтерській облік та фінансову звітність, та міжнародним 
стандартам фінансової звітності, на підставі яких вони були внесені [6].  

З проведених досліджень нами зроблено висновок про те, що 
інформаційна складова стає все більш важливою у всіх сферах діяльності 
підприємств. Однак досі інформація як ресурс зовсім не відображається в 
обліку. На нашу думку, інформація є комплементарним ресурсом, що може 
приймати матеріальну і нематеріальну форму та поєднувати їх. Він повинен 
бути виділений до окремої категорії обліку та бути відображений у звітності. 
Додаткового розгляду заслуговує інформація у категорії запасів (як готова 
продукція, товар тощо). 

Таким чином, удосконалення бухгалтерського обліку повинно не тільки 
відповідати міжнародним стандартам, але й враховувати новітні тенденції 
економіки та суспільного життя. Отже відображення інформаційної діяльності 
підприємств в обліку та звітності повинні трансформуватися відповідно до тих змін, 
які відбуваються у сучасному світі повальної інформатизації. Необхідно 
враховувати такі нові поняття, як «інформаційні доходи» і «інформаційні витрати».  

Трансформація сучасної економіки в нову, інформаційну, потребує змін в 
методології бухгалтерського обліку та звітності, і заслуговує на подальші 
поглиблені дослідження. 
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ПРАВОВИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ 

НА УМОВАХ ЕМФІТЕВЗИСУ 
 

Напередодні закінчення терміну дії мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення (01.01.2018 р.), вкотре найбільш 
дискусійною і обговорюваною темою в політичних, економічних та наукових 
колах України стає тема реформування земельних відносин. Від того, наскільки 
вдалою виявиться трансформація земельних відносин, в значній мірі залежатиме 
інвестиційна привабливість аграрного бізнесу та майбутня економічна ситуація 
в країні. 

Земельна реформа, якою б вона не була, неминуче приведе до виникнення 
нових транзакцій з землею, а це потребує розробки методичного забезпечення 
обліку землекористування. 

Науковці, досліджуючи проблеми земельних відносин, в основному 
акцентують увагу на введенні ринку землі. Правове регулювання відносин 
емфітевзису в Україні та тенденції його розвитку, а також розвитку методики 
обліку прав емфітевзису все ще залишаються поза увагою наукової спільноти. 
Поза тим, за останні роки, прослідковується істотна позитивна динаміка в 
кількості зареєстрованих договорів емфітевзису. Найбільше договорів 
емфітевзису за останні 4 роки було укладено у: Полтавській (3877), Херсонській 
(2476), Кіровоградській (2386) областях. Найменше – у: Рівненській (12), 
Волинській (13), Львівській (18) областях [1]. За прогнозами експертів, в 2017 
році буде укладено близько 40 тис. договорів емфітевзису [2]. 

Нажаль, відсутня інформація від Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про тривалість відносин емфітевзису, ціну емфітевзису, розмір 
ділянок та інші суттєві параметри цих відносин. 

Нормативне обґрунтування емфітевзису є недостатнім і потребує 
вдосконалення в напрямку врегулювання організації цих відносин та 
інформаційного (облікового) їх забезпечення. Спроби такого врегулювання на 
сьогодні є. Так у Верховній раді зареєстровано 2 законопроекти, що стосуються 
емфітевзису і що мають кардинально протилежні цілі:  

1) Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення правового регулювання користування земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)» від 15.07.2016 № 4010а [1] 
(далі законопроект № 4010а). Має на меті вдосконалення правового 
регулювання відносин, пов’язаних із правом емфітевзису. 

2) Законопроект «Про внесення змін до Земельного Кодексу України щодо 
недопущення тіньового відчуження земель сільськогосподарського 
призначення» від 04.10.2016 № 5223 [3] (далі законопроект № 5223). Має на 
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меті обмежити правове регулювання відносин, пов'язаних із правом 
емфітевзису, задля запобігання прихованому продажу земель 
сільськогосподарського призначення у період дії мораторію на їх відчуження. 

Проте, який би шлях не обрали законотворці в реформуванні земельних 
відносин, облікова спільнота має відреагувати на появу нових операцій (нових 
транзакцій) з землею і забезпечити їх облікове відображення для надання 
інформації широкому загалу зацікавлених користувачів. 

Відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», право емфітевзису 
визнається нематеріальним активом [4].  

Як слушно зазначає Остапчук С.М., кожен актив має своє джерело 
утворення, яке в загальному належить до однієї з груп: власний капітал або 
зобов’язання. Досліджуючи облік прав оренди землі, автор вважає, що при 
визнанні активом (постановці на баланс) такого права, джерело утворення цього 
активу слід шукати в структурі довгострокових зобов’язань. Одним із вагомих 
аргументів, що наводить автор за таке відображення прав користування 
орендованими земельними ділянками, є необхідність уникнення подвоєння 
витрат в бухгалтерському обліку підприємства-орендаря при паралельному 
відображенні права оренди (а саме амортизації нематеріального активу) та 
орендних платежів згідно договору оренди [5]. 

Оскільки відносини залучення сільськогосподарських земель на умовах 
оренди та емфітевзису мають як спільні так і відмінні риси, вважаємо, що за 
певних умов таку методику можна застосовувати для відображення права 
емфітевзису. Зокрема, це буде доцільним, за наступних умов, передбачених в 
договорі емфітевзису: 

– визначено строк дії договору і, відтак на такий нематеріальний актив 
буде нараховуватись амортизація; 

– використання права емфітевзису є платним; 
– платежі за договором здійснюватимуться періодично (а не одноразово).  
За таких умов, доцільно відображати отримані права користування 

земельною ділянкою (на загальну суму зобов’язань, визначену договором 
емфітевзису) за дебетом субрахунку 154 «Придбання (створення) 
нематеріальних активів» та кредитом окремого субрахунку до рахунку 55 «Інші 
довгострокові зобов’язання».  

Якщо ж не виконується хоча б одна із зазначених умов, джерелами 
утворення права емфітевзису, як активу, слід визнавати власний капітал чи 
поточні зобов’язання. Так, по-перше, якщо укладено безстроковий договір 
емфітевзису, амортизація на право емфітевзису не нараховуватиметься. Адже, 
згідно з п. 25 П(С)БО 8, нематеріальні активи з невизначеним строком 
корисного використання  амортизації не підлягають [4]. Отже, подвоєння витрат 
не відбуватиметься. 

По-друге, якщо емфітевзис є безоплатним, зобов’язання за розрахунками із 
власником земельної ділянки не виникають. Тому в обліку слід 
відображатимуться безоплатно отримані нематеріальні активи, джерелом 
утворення яких є власний (додатковий) капітал. 

По-третє, якщо використання права емфітевзису є платним, а платіж 
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здійснюється одноразово, у підприємства емфітевта виникають поточні 
зобов’язання перед власником землі і, саме такі зобов’язання в цьому випадку, 
слід визнавати джерелом надходження нематеріального активу. 

Відтак, правовою основою для відображення прав емфітевзису є договір 
емфітевзису, де мають бути врегульовані всі вищеозначені моменти. 

Список використаних джерел: 
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення правового регулювання користування земельною 
ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) від 15.07.2016 № 
4010а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59780 

2. Український клуб аграрного бізнесу. Тіньовий ринок обігу 
сільськогосподарських земель у 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/tinoviy_rinok_obigu_sg_
zemel_u_2017_rotsi_stanovitime_ponad_10_mlrd_grn 

3. Проект Закону про внесення змін до Земельного Кодексу України щодо 
недопущення тіньового відчуження земель сільськогосподарського 
призначення від 04.10.2016 № 5223 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60177. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: 
Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 

5. Остапчук С.М. Сільськогосподарське землекористування в Україні: аналіз 
тенденцій розвитку та облікове відображення в умовах можливого 
запровадження ринку прав оренди / С.М. Остапчук, Л.Р. Воляк // Облік і 
фінанси. – 2016. – № 4 (74). – С. 46-59. 

 
 
УДК 657.421 

А.О. КАСИЧ, д.е.н., професор,  
завідувач кафедри менеджменту, 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

А.О. БІЛОНОГ, 
магістрант кафедри обліку та фінансів, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
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Важливим джерелом стійкого розвитку підприємства виступають 

нематеріальні активи, які є важливими для розвитку, в тому числі, підприємств 
агропромислового комплексу. Підприємства цього сектора економіки, активно 
впроваджують результати наукових досліджень в процесі виведення та 
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вирощування нових сортів рослин, порід тварин, забезпечення нових 
технологічних розробок. Відповідно відображення в обліку нематеріальних 
активів має досить важливе значення і для підвищення рівня інвестиційної 
привабливості аграрного сектора.  

Відображення нематеріальних активів в обліку можливе після проведення 
їх ідентифікації. Результат проведення ідентифікації НМА залежить не лише від 
чітко сформульованого їх поняття, а й від розуміння суті та процедури 
ідентифікації. 

Зазначена у визначенні нематеріальних активів можливість ідентифікації 
означає, що актив можна розпізнати як самостійну одиницю. Ідентифікований 
актив – це актив, який може бути розпізнаний у ряді інших активів, мати свої, 
лише йому властиві ознаки та характеристики. Такий актив можна використовувати 
незалежно або в сукупності з іншими активами, відокремлювати від підприємства 
(продавати, передавати у користування тощо). Тобто, по відношенню до 
конкретного об’єкта нематеріальних активів повинна існувати можливість 
вилучення його з сукупного майна, зафіксованого на балансі підприємства, 
відокремлення його від інших активів і розпорядження ним.  

Отже, нематеріальні активи – це багатогранне поняття. Слід зазначити, що 
упорядкований облік та достовірне відображення інформації про нематеріальні 
активи у звітності підприємства має вагоме значення для отримання найбільш 
оптимального та позитивного ефекту від використання даних активів. Тому для 
вдосконалення обліку НМА необхідний пошук єдиного визначення, яке б 
характеризувало дану категорію. Адже неоднозначність у визначенні об’єктів 
нематеріальних активів призводить до відсутності єдиних підходів до обліку, 
списання та нарахування амортизації даних активів.  

Важливою основою процесів оцінки та обліку нематеріальних активів є їх 
класифікація, яка більш глибоко розкриває змістовну характеристику НМА. 
Класифікація даних активів у зарубіжній практиці регламентується МСФЗ 38, а 
у вітчизняній – П(С)БО 8 (табл. 1). 

Так, у вітчизняній практиці існує здебільшого правовий принцип 
класифікації НМА, тоді як у зарубіжній за основу береться належність даних 
активів до певного елемента діяльності підприємства. Ми ж пропонуємо ввести 
до П(С)БО таку класифікаційну ознаку НМА як «за ступенем контролю», до 
яких будуть відноситися нематеріальні активи з повним чи частковим 
контролем, а також ознаку «за строковістю використання», тобто НМА строком 
корисного використання до 1 року та більше 1 року. Дані ознаки дадуть 
можливість більш чітко розмежувати НМА з метою їх достовірного визначення 
та проведення їх оцінки, а також  повного відображення в обліку даних активів.  

Тому, порівнявши класифікацію НМА за П(С)БО та МСФЗ, слід сказати, 
що хоча у вітчизняній практиці деталізація нематеріальних й здається дещо 
надмірною, проте це дає змогу повніше аналізувати дані активи. 

Важливим і незмінним критерієм визнання в обліку нематеріальних 
активів є їх достовірна оцінка. Вона є необхідною при створенні, надходженні 
нематеріальних активів на підприємство, нарахуванні амортизації, під час 
формування статутного капіталу та складанні фінансової звітності. 
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Таблиця 1 
Порівняльна класифікація нематеріальних активів за ПСБО 8 та МСФЗ 38 
Законо-
давчий 
акт 

Вид нематеріального 
активу Об’єкти, що входять до відповідного виду 

П(С)БО 8 

Права користування 
природними ресурсами 

Право користування надрами, іншими 
ресурсами природного середовища, 
геологічною та іншою інформацією про 
природне середовище 

Права користування 
майном 

Право користування земельною ділянкою, 
право користування будівлею, право на 
оренду приміщень 

Права на комерційні 
позначення 

Права на торгівельні марки, комерційні 
найменування 

Права на об’єкти 
промислової власності 

Право на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, сорт рослин, породи 
тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної 
конкуренції 

Авторське право та 
суміжні з ним права 

Право на літературні та музичні твори, 
програми для ЕОМ, бази даних 

Інші нематеріальні 
активи 

Право на провадження діяльності, 
використання економічних та інших 
привілеїв тощо 

МСФЗ 38 

Пов’язані з 
маркетингом 

Права на знаки для товарів та послуг 

Пов’язані з мистецтвом Літературні, художні і музичні твори, 
відео-, аудіовізуальні матеріали 

Пов’язані з 
технологіями 

Технології, патенти, програмне 
забезпечення, бази даних, ноу-хау 

Пов’язані з клієнтами Клієнтські контракти, списки клієнтів 
Пов’язані з 
контрактами 

Ліцензії, роялті, ліцензійні договори, 
договори франчайзингу права 
користування ресурсами, трудові договори 

Джерело: складено за даними [5, 6]. 
 
Виходячи з практики оцінки нематеріальних активів, а також із 

необхідності формалізації процедури розрахунку їх вартості (ціни), визначають 
наступні особливості оцінки об’єктів нематеріальних активів: 

Оцінка має бути цільовою. Практика бухгалтерського обліку сьогодні 
визнає дві найбільш поширені цілі вартісної оцінки нематеріальних активів: для 
цілей реалізації бізнесу (злиття, реорганізація підприємства); для цілей 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Оцінка є дійсною 
лише на момент такої оцінки. При оцінці нематеріальних активів для цілей 
відображення в обліку та звітності згідно з МСФЗ важливе значення мають не 
лише загальні економічні погляди на зміст та характер об’єкта оцінки, а й 
специфічний порядок формування оцінки активів в обліку та звітності. 
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ЗВІТНІСТЬ ЗІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО 

БІЗНЕСУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 
 

Агропромисловий комплекс тісно пов’язаний з природними ресурсами і 
навколишнім природним середовищем та відіграє важливу роль у підтримці 
світової продовольчої безпеки. Тому сьогодні значна увага приділяється 
забезпеченню сталого розвитку аграрного виробництва. Основа стійкого 
розвитку окремого підприємства – це одночасна взаємодія кількох видів 
ефективності (економічної, екологічної та соціальної), збалансованість яких 
дозволяє забезпечувати подальший розвиток [3]. При визначенні своїх 
стратегічних позицій щодо забезпечення стійкого розвитку підприємство має 
враховувати обмеженість своїх можливостей та ресурсів.  

У сучасних умовах аграрний товаровиробник має орієнтуватися на 
природно-ресурсну економію та усвідомлювати свій вплив на суспільство та 
навколишнє середовище. Це означає необхідність розкриття інформації про 
соціальні та екологічні аспекти діяльності підприємства, які неповною мірою 
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відображенні у бухгалтерському обліку [7]. З цією метою складають 
нефінансову звітність, зокрема звіти зі стійкого розвитку. 

Українські аграрні компанії повинні орієнтуватися на європейські зразки 
ведення бізнесу, та враховувати наступний базовий принцип: витрати на 
забезпечення стійкого розвитку трансформуються у стабільні інвестиції.  

Враховуючи євроінтеграційні орієнтири України та незначний досвід 
складання звітів зі стійкого розвитку, варто звернути увагу на практику 
нефінансового звітування у ЄС. По-перше, законодавство ЄС стосуватиметься 
тих компаній, які вийшли на міжнародні ринки чи є дочірніми підприємствами 
європейських компаній. По-друге, українські компанії мають бути готові до 
біржових ініціатив з розкриття нефінансової інформації.  

Однією з передумов впровадити практику звітування про вплив на 
навколишнє середовище, соціум та корпоративне управління стали розбіжності 
у національних політиках щодо нефінансової звітності. Саме уряди країн ЄС 
довгий час виступали ініціаторами такого звітування (табл. 1). 

Таблиця 1 
Національні політики державного регулювання нефінансової звітності в 

країнах ЄС 
Країна Механізм 

Данія Однією з перших серед країн ЄС ініціювала компанії із 
забезпечення соціальної відповідальності приватного сектору та 
створила контролюючий центр (у 1994 та 1998 роках відповідно). 

Бельгія Державне регулювання нефінансового звітування діє з 1995 року. 
Національний банк Бельгії відслідковує так звані соціальні звіти 
всіх компаній, чисельність працівників яких перевищує 20 осіб. У 
звітах розкриваються основні положення щодо кваліфікації 
робочої сили, порядку її найму, перепідготовки і т. ін. 
Передбачається, що такі звіти подають великий бізнес та малі і 
середні підприємства (у скороченій формі). 

Німеччина У 2004 році першою серед країн ЄС включила до складу 
компонентів нефінансової звітності екологічні показники 
діяльності. На відміну бід Бельгії, звітування є обов’язковим лише 
для великого бізнесу. Компанії у Німеччині особливу увагу, 
згідно законодавства, повинні приділяти питанням умов праці, 
найму працівників та підвищення їх кваліфікації, плинності 
кадрів тощо, які розкривають у окремому соціальному звіті.  

Великобританія Починаючи з 2005 року, діють національні стандарти складання 
звіту з КСВ для тих підприємств, чиї акції котируються на біржі. 

Італія Законодавчі вимоги закріплюють лише обов’язковість наявності у 
фінансовому звіті опису соціальної та екологічної діяльності 
компанії у вступному слові керівництва. 

Франція Соціальні звіти (фр. «Bilan social») підприємств мають містити 
ключові показники взаємодії із зацікавленими сторонами та 
обов’язкові для подання.  

Джерело: складено авторами за даними [1, 2]. 
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Як свідчить таблиця 1, заохочення нефінансового звітування у країнах ЄС 
здійснюються: шляхом створення законодавчих ініціатив та удосконалення 
правового поля (просування принципів ділової етики). 

Важливо наголосити, що ЄС вимагає складання звітності за принципом 
«report or explain» (англ. «звітуй або пояснюй»), згідно якого потрібно 
пояснювати нерозкриття нерелевантної для компанії інформації.  

У країнах ЄС політика стійкого економічного розвитку аграрних 
підприємств тісно узгоджується з політикою просторового розвитку країн Ради 
Європи та містить наступні принципи [6]: 

– дотримання збалансованого економічного розвитку; 
– перспективний розвиток сільських територій; 
– забезпечення екологічної безпеки; 
– просування рівних умов просторової доступності для агропромислових 

підприємств  
Крім того, у європейських країнах поширена практика інтеграції аграрної 

компанії у середовище функціонування. Оскільки репутація компаній формує її 
імідж виробника та роботодавця, партнерство з місцевими громадами 
визнається одним з пріоритетних напрямків. Звіти зі стійкого розвитку стають 
для аграрних підприємств інструментом корпоративного управління, контролю і 
мінімізації бізнес-ризиків, що у результаті сприяє підвищенню ефективності 
аграрного бізнесу в цілому.  

В Україні нефінансова звітність пройшла розвиток, відмінний від 
європейського, оскільки ініціативною стороною почали виступати компанії, а не 
держава. На нашу думку, перш ніж набути широкого поширення, звітність зі 
стійкого розвитку має пройти перехідний період та бути адаптованою до 
українських реалій. Аграрні підприємства повинні поступово впроваджувати в 
свою аналітичну практику процедури із формування звітів зі стійкого розвитку. 
Ми вважаємо, що цілком виправданим став би підхід, коли підприємства 
самостійно обирають формат звітності, виходячи з розмірів компанії, рівня 
орієнтованості на закордонних користувачів, її стратегічних цілей тощо [4]. 
Порівняльна характеристика стандартів звітності у сфері стійкого розвитку 
наведена у табл.2. 

Отже, українські аграрні підприємства вже найближчим часом будуть 
змушені висвітлювати свої досягнення зі стійкого розвитку, зокрема, шляхом 
публікації відповідних звітів. Передумовою успішного впровадження звітності 
має стати обґрунтований і поетапний план реалізації. Крім того, щоб бути 
ефективною, стратегія стійкого розвитку має бути втілена у всіх аспектах 
діяльності організації.  
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Таблиця 2 
Характеристика стандартів звітності у сфері стійкого розвитку 

Назва 
стандарту / 

рік 
Сутність Особливості 

GRI (The 
Global 
Reporting 
Initiative) / 
1997 - 2000 

Система нараховує більше 70 
показників в області економіки, 
екології виробництва та 
соціальної відповідальності. Існує 
6 рівнів застосування GRI, 3 з 
яких вимагають проходження 
зовнішнього підтвердження. 4 
рівні з шести припускають 
наявність відомостей про підходи 
в області менеджменту, 
публікацію інформації по 20 і 
більше показникам 
результативності. 

Остання на даний час версія 
Керівництва зі звітності (G4) від 
GRI пояснює взаємозв’язок 
звітності зі стійкого розвитку та 
інтегрованої звітності. У G4 
також було враховано принципи 
Глобального договору ООН та 
розроблені Організацією 
економічного співробітництва та 
розвитку принципи для 
мультинаціональних корпорацій. 

Стандарти 
серії AA 
1000 / 2000 

Алгоритм складання звітності, 
згідно даного стандарту, 
наступний: 1) з’ясування 
корпоративних цінностей та 
постановка завдань на найближчу 
перспективу; 2) збір та 
узагальнення отриманої 
інформації, її аналіз; 3) 
проведення процедури перевірки 
звітності третьою стороною. 

Така звітність підлягає 
проходженню аудиту та носить 
універсальний характер. 

ISO26000 / 
2010  

Добровільний стандарт соціально 
відповідальної діяльності, що 
допомагає організаціям 
реалізувати принципи на 
практиці, поширює інформацію 
про передовий досвід. ISO 26000 
оснований на стандарті ISO 
14000, звітність за яким 
переважно стосується екологічної 
складової соціальної 
відповідальності. 

ISO 26000 розширив акценти 
звітності, подаючи визначення 
соціальної відповідальності не 
лише через призму впливу 
рішень компанії на навколишнє 
середовище, а й з погляду 
забезпечення добробуту 
громадян, врахування інтересів 
стейкхолдерів, дотримання 
законодавства та стійкого 
розвитку суспільства. 

Глобальни
й договір 
ООН / 2000 

Глобальний Договір ООН вимагає 
від компаній - підписантів 
дотримання 10 принципів в 
області прав людини, трудових 
відносин, навколишнього 
середовища та протидії корупції. 

Глобальний договір є суто 
добровільною ініціативою, що 
переслідує дві мети: інтеграцію 
принципів у підприємницьку 
діяльність у світовому масштабі 
та стимулювання дій на 
підтримку Цілей розвитку 
тисячоліття. 



68 

Продовження табл. 2 
1 2 3 

IIRC 
(Internation
al 
Integrated 
Reporting 
Council) / 
2013 

Основна мета підготовки такого 
стандарту полягає в точному 
визначенні вартості організації, 
враховуючи її вплив в екологічній 
та соціальній сферах та фінансові 
показники. 

Основні відмінності від інших 
стандартів полягають у тому, що 
найбільша увага звертається на 
стратегічні завдання компанії та 
усі види капіталу, які сприяють 
їх досягненню, у тому числі 
фінансовий.  

Джерело: [5]. 
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На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки особливу увагу слід 
звернути на процеси трансформації ведення обліку на підприємствах. Дані 
зміни підвищують ефективність фінансово-господарської діяльності на підставі 
удосконалення управління виробництвом. Оскільки основою успішного 
управління є точний та професійний аналіз фінансової звітності, вивчення 
даного питання є досить потрібним та актуальним. 

Метою дослідження є пошук шляхів удосконалення національних П(С)БО 
з урахуванням МСФЗ. 

Фінансова звітність є основним джерелом інформації про господарську 
діяльність та фінансовий стан підприємства, яка дає реальну можливість 
здійснити правильну та достовірну оцінку його вартості. Від ефективності 
системи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності значним 
чином залежить можливість виходу вітчизняних підприємств на міжнародні 
ринки, налагодження партнерських зв’язків з іноземними суб’єктами 
господарювання, залучення іноземних інвестицій тощо [3]. 

Саме тому удосконалення національних П(С)БО мають здійснюватися у 
напрямку міжнародних стандартів фінансової звітності. Цей процес дасть змогу 
доступно інтерпретувати звітність вітчизняних підприємств іноземними 
партнерами. 

Для визначення основних напрямів поліпшення національних П(С)БО 
необхідно встанови їх основні відмінності із МСФЗ (табл. 1). 

Щоб покращити вітчизняні П(С)БО ряд дослідників та науковців 
пропонують основні напрямами гармонізації національних та міжнародних 
стандартів: 

1) У п. 1 розділу ІІ “Склад та елементи фінансової звітності” доцільно 
зазначити: “суб’єкт господарювання подає повний комплект фінансової 
звітності (включаючи порівняльну інформацію) як мінімум щороку. Якщо 
суб’єкт господарювання змінює дату закінчення свого звітного періоду і подає 
фінансову звітність за період, триваліший або коротший, ніж один рік, то 
розкриває, крім періоду, який охоплюється фінансовою звітністю: а) причини 
використання тривалішого чи коротшого періоду; б) той факт, що суми, 
наведені у фінансовій звітності, не є повністю зіставними” [4]. 
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Таблиця 1 
Основні відмінності НП(С)БО та МСФЗ 

НП(С)БО МСФЗ Переваги та недоліки 
Метою складання 
фінансової звітності є 
надання користувачам для 
прийняття рішень повної, 
правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий 
стан, результати діяльності 
та рух грошових коштів 
підприємства. 

Мета фінансової звітності – 
надання інформації про 
фінансовий стан, фінансові 
результати діяльності та 
грошові потоки суб’єкта 
господарювання, яка є 
корисною для широкого 
кола користувачів при 
прийнятті ними 
економічних рішень. 

Якісні характеристики 
інформації такі як повнота, 
правдивість і 
неупередженість, у МСБО 1 
“Подання фінансової 
звітності” не вказуються 
тому, що це є вимогою 
одного з принципів 
бухгалтерського обліку, а 
саме повного висвітлення. 

Проміжна (місячна, 
квартальна) звітність  
охоплює певний період, 
складається наростаючим 
підсумком із початку 
звітного року. 

Проміжна фінансова 
звітність – це фінансовий 
звіт, що складається або з 
повного комплекту 
фінансової звітності або з 
комплекту стислої 
фінансової звітності за 
проміжний період. 
Проміжний період – це 
період фінансової 
звітності, коротший за 
повний фінансовий рік 

Тобто в МСФЗ проміжна 
звітність може складатися за 
інший період, аніж місяць 
або квартал, на вибір самого 
суб’єкта господарювання. 

Для суб’єктів малого 
підприємництва і 
представництв іноземних 
суб’єктів господарської 
діяльності НП(С)БО 
встановлюється скорочена 
за показниками фінансова 
звітність у складі Балансу і 
Звіту про фінансові 
результати. 

Скороченої звітності для 
суб’єктів малого 
підприємництва не 
передбачено. Є 
спеціальний міжнародний 
стандарт фінансової 
звітності для малих та 
середніх підприємств  

Склад звітності для МСП не 
відрізняється від її складу 
для великих підприємств, на 
відміну від складу звітності 
для суб’єктів малого 
підприємництва, котрі 
готують звітність за П(С)БО 
25 “Фінансовий звіт 
суб’єкта малого 
підприємництва”. 

Форма і склад статей 
фінансової звітності 
визначаються цим 
стандартом і наводяться у 
додатках 1 і 2 до нього. 

Немає затверджених форм 
фінансової звітності, а є 
перелік статей, які повинна 
містити фінансова звітність 
підприємства. 

Відмінності до форм 
подання звітності. 

Суб’єкт господарювання 
подає повний комплект 
фінансової звітності як 
мінімум щороку. 

Суб’єкт господарювання 
зазвичай послідовно 
складає фінансову звітність 
за період тривалістю в 
один рік. 

Із практичних причин 
окремі суб’єкти вважають 
краще звітувати, наприклад, 
за період у 52 тижні. МСБО 
1 “Подання фінансової 
звітності” не забороняє таку 
практику. 

Джерело: розроблено автором на основі джерела [1]. 
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2) У п. 9 абз. 2 розділу ІІ “Склад та елементи фінансової звітності”, згідно 
з яким негрошові операції не включаються до Звіту про рух грошових коштів, 
пропонується додати приклади таких операцій, а саме: а) придбання активів 
шляхом або взяття прямо пов’язаних із ними зобов’язань, або фінансової 
оренди; б) придбання суб’єкта господарювання через випуск акцій; 
в) перетворення боргу на власний капітал [2]. 

3) П. 2.1 розділу ІІ “Склад та елементи фінансової звітності”, за котрим 
проміжна (місячна, квартальна) звітність, що охоплює певний період, 
складається наростаючим підсумком із початку звітного року, рекомендується 
викласти в такій редакції: “проміжна звітність складається за коротший період, 
аніж рік, наростаючим підсумком із початку звітного року”. Це дасть 
можливість підприємствам самостійно обирати проміжний період, як дозволено 
МСФЗ, що наблизить НП(С)БО 1 до МСФЗ [5]. 

4) Рекомендується у п. 2.1 розділу ІІ “Склад та елементи фінансової 
звітності” зазначити: “проміжний фінансовий звіт має містити як мінімум такі 
компоненти: а) стислий Звіт про фінансовий стан; б) стислий Звіт про сукупні 
доходи, поданий як: 1) стислий Єдиний звіт; або 2) стислий окремий Звіт про 
прибутки та збитки та стислий Звіт про сукупні доходи; в) стислий Звіт про 
зміни у власному капіталі; г) стислий Звіт про рух грошових коштів; та ґ) деякі 
пояснювальні примітки”. Включення п’яти форм скороченої фінансової 
звітності до проміжної забезпечить однаковий підхід МСФЗ і НП(С)БО 1 [5]. 

5) З п. 3.6 розділу ІІІ “Якісні характеристики фінансової звітності та 
принципи її підготовки” варто вилучити принцип безперервності діяльності, що 
передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства з огляду на припущення, 
що його діяльність триватиме далі, і відобразити це в якісних характеристиках 
фінансової звітності у розділі ІІІ окремим пунктом. Результати досліджень дали 
змогу поглибити теоретичні засади бухгалтерського обліку шляхом наукового 
обґрунтування вилучення принципу безперервності діяльності й віднесення 
його до якісних характеристик фінансової звітності [3]. 

6) У розділі IV “Розкриття інформації у фінансовій звітності” слід 
зазначити таке: “суб’єкти господарювання подають висновки та інші документи 
(наприклад, інтегровані (про фінансові та нефінансові показники), соціальні, 
екологічні звіти та звіти про додану вартість, звіт про ризики), особливо в 
галузях, де суттєвими є екологічні чинники і працівники вважаються важливою 
групою користувачів. Звіти та інші документи, подані поза межами фінансової 
звітності, не входять до сфери застосування П(С)БО” [3]. 

Отже, аналіз основних відмінностей між НП(С)БО 1 та МСФЗ дали змогу 
сформувати ряд змін національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку для їх наближення до міжнародних стандартів фінансової звітності. 
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На сучасному етапі економічного розвитку агропромисловий сектор 

України є однією з найважливіших ланок економічних систем більшості країн 
світу з ринковою економікою, тому необхідне виробництво 
конкурентоспроможної, якісної сільськогосподарської продукції, яка буде 
відповідати міжнародним стандартам, та її реалізація за достойними цінами як 
на вітчизняному, так і на зарубіжних ринках. 

Сільськогосподарські підприємства, здійснюючи виробничо-господарську 
діяльність, використовують в процесі виробництва, тобто у формуванні 
кінцевого продукту, виробничі запаси, які займають велике місце в оборотному 
капіталі та входять до вартості власного капіталу. Вони з одного боку 
забезпечують постійність, безперервність та ритмічність діяльності 
підприємства, гарантують його економічну безпеку, з іншого – від якісної 
поінформованісті про їх наявність та рух, організації їх обліку та аналізу 
залежить точність визначення прибутку підприємства, його фінансовий стан, 
конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність роботи 
підприємства. 

Сама категорія «запаси» у вітчизняній літературі з’явилась на початку 90-х 
років ХХ століття з прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. та введенням в дію 
національних стандартів. Відповідно до пункту 4 П(С)БО 9 «Запаси», запаси – 
активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 
господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою 
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подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під 
час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також 
управління підприємством. Причому запаси визнаються активами тільки в тому 
випадку, якщо є ймовірність того, що підприємство отримає економічні вигоди, 
пов’язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена [2]. 

Питання вдосконалення обліку виробничих запасів завжди перебували в 
центрі уваги науковців та практиків. Пояснюється це складністю й 
трудомісткістю даного розділу бухгалтерського обліку. Аналіз діючої практики 
показує, що на підприємствах, як в організаційному так і в методологічному 
аспекті цей розділ фінансового обліку продовжує мати серйозні недоліки, ця 
проблема стосується і підприємств галузі АПК [6; 4]. Дефекти обліку 
виробничих запасів особливо часто проявляються при інвентаризаціях, а також 
при звіреннях даних складського обліку, коли виявляються недостачі й значні 
розбіжності за рахунок пересортування окремих видів матеріалів. Має місце й 
велика кількість помилок у первинних документах й облікових регістрах, що 
характеризують надходження і рух матеріалів. 

У наш час існує необхідність й одночасно можливість нових 
організаційних і методичних підходів у вирішенні проблем обліку виробничих 
запасів, пов'язаних, з однієї сторони з переходом на ринкові відносини й 
міжнародні стандарти, з іншої широким впровадженням комп'ютерних 
технологій. 

Поліпшенню ресурсопостачання сприяє впорядкування первинної 
документації, широке впровадження типових уніфікованих форм, підвищення 
рівня автоматизації обліково-обчислювальних робіт, забезпечення строгого 
порядку приймання, зберігання й витрати сировини, матеріалів, комплектуючих 
виробів. [1, 5]. Для забезпечення зберігання виробничих запасів, правильного 
приймання, зберігання й відпущення цінностей важливе значення має наявність 
на підприємстві в достатній кількості складських приміщень, оснащених 
ваговими і вимірювальними приладами, мірною тарою й іншими 
пристосуваннями. Необхідно також впроваджувати ефективні форми 
попереднього й поточного контролю за дотриманням норм запасів і витрати 
матеріальних ресурсів, приділяти більше уваги підвищенню вірогідності 
оперативного обліку руху напівфабрикатів, комплектуючих виробів.  

Дані бухгалтерського обліку повинні містити інформацію для 
знаходження резервів зниження собівартості продукції в частині раціонального 
використання матеріалів, зниження норм витрат, забезпечення належного 
зберігання. 

Важливим напрямком удосконалення оперативного й складського обліку 
виробничих запасів в аграрних підприємствах є раціоналізація форм документів, 
документообігу й всієї системи оформлення, реєстрації й обробки документів [5]. 

Аналізуючи в цілому висновки науковців та діяльність досліджуваних 
аграрних підприємств з обліку виробничих запасів, можна виокремити наступні 
основні негативні аспекти [3]: 

– складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості 
запасів, що полягає у використанні підприємствами бартерного обміну, більше 
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того, обміну на неподібні активи; 
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління 

виробничими запасами підприємств, невідповідний рівень контролю та 
оперативного регулювання процесів утворення запасів; 

– обмеженість контролю використання виробничих запасів; 
– відсутність комплексного поєднання всіх видів обліку підприємства для 

забезпечення керівництва підприємства необхідною управлінською 
інформацією, тощо. 

Удосконалення процесу обліку та управління виробничих запасів в 
аграрних підприємствах передбачає такі зміни у веденні обліку, які на наш 
погляд варто робити за наступними напрямками:  

– спрощення і полегшення ведення бухгалтерського обліку на 
підприємстві. Варто врахувати, що облік виробничих запасів ведеться на різних 
рахунках бухгалтерського обліку. При оприбуткуванні запасів по закупівельним 
цінам всі витрати, пов'язані з їх придбанням, можна відносити на субрахунок 
931 “Витрати на придбання запасів”, а списання цих витрат включити 
безпосередньо в собівартість запасів, на витрати виробництва або на витрати 
звітного періоду. 

– збільшення оперативної обробки первинної та звітної документації, 
покращення контролю за рівнем цих витрат. Акумулювання витрат, пов'язаних 
із забезпеченням підприємства запасами, на субрахунку 931 “Витрати на 
придбання запасів” по видам витрат полегшить роботу для їх контролю. 

– діяльність підприємства по зменшенню цих витрат. Доступність і 
наглядність обліку запасів і витрат, пов'язаних з їх придбанням, допоможе 
прогнозувати, планувати та аналізувати ці витрати для прийняття управлінських 
рішень по їх зменшенню. 

– узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку запасів; 
– обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової 

техніки і технології виробництва; 
– чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів 

підприємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, 
заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів). 

– досягнення позитивного результату на основі зниження витрат; 
реальність оцінки залишків запасів товарно-матеріальних цінностей, 
відображених в активах балансу. При проведенні аналізу зовнішніми 
користувачами балансу підприємства необхідно враховувати, що запаси, 
обліковані по купівельним цінам, більш наближені до чистої вартості реалізації 
по відношенню із запасами, облік яких ведеться по цінам придбання. Тому 
показники рентабельності, виробництва, ліквідності та оборотності запасів у 
визначеному періоді будуть більш достовірними. 

– відсутність комплексного поєднання всіх видів обліку підприємства для 
забезпечення керівництва підприємства необхідною управлінською 
інформацією. 

– для підприємств аграрного сектору характерним є перевезення 
виробничих запасів власними силами [5]. Суми таких транспортно-
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заготівельних витрат можна розрахувати тільки в кінці місяця, адже вони  
складаються з фактичних витрат власного автотранспорту: вартості паливно-
мастильних матеріалів; вартості запасних частин; амортизації автотранспорту; 
нарахованої заробітної плати водіїв; нарахування єдиного соціального внеску  
від заробітної плати водіїв. 

Використання в обліку окремого субрахунку для обліку транспортно-
заготівельних витрат дозволяє отримати достовірну інформацію про витрати та 
відображає їх вплив на формування фінансових результатів діяльності. 

Облік транспортно-заготівельних витрат доцільно вести на рахунку 29 
“Транспортно-заготівельні витрати” з подальшим розподілом їх загальної суми 
за групами виробничих запасів підприємств галузі АПК. 

Отже, дані проблемні питання методичного характеру потребують 
доопрацювання як на мікро- (рівні підприємства), так і макро- (рівні держави) 
рівнях. Провівши критичну оцінку нормативно- правових актів, варто 
зазначити, що приведення української законодавчо-нормативної бази у 
відповідність із міжнародною – процес необхідний, складний, довготривалий та 
заплутаний [1]. Проте, він однозначно потрібен, оскільки це шлях до прозорості 
українського обліку, його зрозумілості та відповідності загальноприйнятим 
світовим принципам. Для забезпечення ефективного розвитку підприємств та 
зростання їх виробничого потенціалу за сучасних умов господарювання виникає 
необхідність організації якісно нової системи обліку та специфіки управління 
виробничими запасами.  
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У сучасному товарному виробництві, заснованому на наймі робочої сили, 
заробітна плата – це елемент ринку праці, що виступає як ціна товару, у формі 
якого найманий працівник продає свою робочу силу. Тому оплата праці повинна 
мати такий рівень, щоби повністю задовольняти потреби працівника і 
стимулювати його до підвищення продуктивності праці. Оскільки основні права 
і обов’язки щодо організації оплати праці передано державою підприємствам, то 
необхідно застосування диференційованих систем оплати праці, які б 
забезпечували підвищення продуктивності праці шляхом зацікавлення 
працівників в кінцевому результаті їх роботи та зростанні ефективності 
виробництва. Тому актуальним питанням є обґрунтування підходу до 
формування облікової політики цього об’єкта обліку, адекватного ринковим 
умовам господарювання та вимогам міжнародних і національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку. 

Питання організації обліку оплати праці на підприємстві знайшли 
відображення в працях українських вчених: Т.В. Барановскої, М.Т. Білухи, 
Г.Г. Кірейцева, Л.М. Кіндрацької, Ю.А. Кузьмінського, М.В. Кужельного, 
В.Г. Лінника, Н.М. Малюги, М.С. Пушкара, В.В. Сопка, В.Г. Швеця та інших. 

Останнім часом законодавчі та нормативні документи, що регламентують 
оподаткування витрат на оплату праці, змінювалися досить часто і кардинально. 
Бухгалтерам необхідно постійно відстежувати зміни у прожитковому мінімумі 
та мінімальній заробітній платі, оскільки від цих величин залежить розмір 
податкової соціальної пільги при утриманні податку з доходів фізичних осіб, 
розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга, розмір 
інших утримань, які здійснюються із заробітної плати працівників тощо. Облік 
оплати праці на підприємстві потребує точних і оперативних даних, в яких 
міститься інформація про зміну чисельності працівників, витрати робочого часу, 
розмір виробничих витрат тощо. 

Найбільш раціональним способом виплати заробітної плати в сучасних 
умовах є безготівкова форма. На підприємствах запроваджується зарплатний 
проект, який має ряд переваг над виплатою заробітної плати готівковим шляхом 
(спрощення процедури виплати зарплати; можливість виплати заробітної плати 
працівникам у випадку їх відсутності з певних причин). У результаті зникає 
необхідність у депонуванні заробітної плати та зберіганні готівкових коштів у 
касі підприємства.  

Ефективність роботи бухгалтера, аналітика та управлінця на підприємстві 
суттєво підвищується завдяки засобам автоматизації інформатизації та 
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автоматизації документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати 
відповідні бази даних про результати господарської діяльності та 
використовувати їх для формування, редагування і друку вихідних документів, 
квартальних і річних звітів, а також надавати інформаційні послуги відповідним 
організаціям, системі управління ефективністю роботи, підвищувати 
ефективність праці аудиторів та інших суб’єктів контролю [4].  

Облік праці та її оплати, як найбільш трудомістку ділянку роботи, 
механізують однією з перших. Це дає змогу своєчасно одержати точну 
інформацію про витрати фонду заробітної плати, матеріального заохочення, про 
стан розрахунків з працівниками, органами соціального страхування тощо. 
Використання засобів автоматизації дозволяє майже повністю вирішити 
проблему оперативності і точності інформації. Протягом незначного періоду 
можна підготувати дані, які необхідні для прийняття рішень. За ринкових умов 
господарювання максимальний розмір оплати праці не обмежується, 
обмежується лише її нижчий рівень, який регулюється на законодавчому рівні. 
При цьому максимальний розмір буде залежати лише від фінансових 
можливостей підприємства. Здійснюючи побудову або удосконалення 
організації обліку оплати праці на підприємстві необхідно виконувати дані 
завдання обґрунтовано, враховуючи доцільність, використовуючи результати 
наукових досліджень, передового досвіду. Розробляючи внутрішні документи 
(положення про оплату праці, положення про преміювання та ін.), необхідно: 
розширювати практику персоніфікації ставок і окладів найбільш 
кваліфікованим працівникам, орієнтованим на підвищення ефективності праці; 
до переліку факторів та критеріїв оцінювання умов преміювання включати 
рівень кваліфікації, рівень професійної майстерності, ініціативності, стаж 
роботи, результати кваліфікаційної атестації робітників тощо, які відповідають 
сучасним реаліям, тактиці та стратегії управління підприємством, його 
підрозділами й персоналом. 

Порядок нарахування та виплати заробітної плати в Україні здійснюється 
відповідно до чинних нормативно-законодавчих документів: Кодексу законів 
про працю [1], Податкового Кодексу України [2], Закону України «Про оплату 
праці» [3], Закону України «Про відпустки» [4], Закону України «Про охорону 
праці» [5], Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні» [6], Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [7], Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної 
плати» [8], Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [9], Інструкції 
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [10], Інструкції 
зі статистики заробітної плати [11], П(С)БО 16 «Витрати» [12], П(С)БО 26 
«Виплати працівникам» [13] та ін. 

Найважливішими завданнями організації обліку оплати праці є 
забезпечення проведення розрахунків з оплати праці (нарахування заробітної 
плати та інших виплат, розрахунок утримань), забезпечення своєчасності і 
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правильності віднесення суми нарахованої заробітної плати і відрахувань на 
собівартість продукції, забезпечення контролю за дотриманням кількісного 
складу працівників, використанням робочого часу й додержанням трудової 
дисципліни, групування показників для цілей оперативного контролю та 
складання необхідної звітності, а також ведення розрахунків із бюджетом щодо 
утриманих податків і Пенсійним фондом щодо нарахування єдиного 
соціального внеску у встановлені терміни. 

У сучасних умовах виникає необхідність запровадження гнучких форм та 
систем оплати праці, зокрема використання контрактних та безтарифних 
систем. Іншим важливим питанням удосконалення бухгалтерського обліку 
оплати праці є вдосконалення чинної моделі аналітичного обліку, оскільки дані 
аналітичного обліку відіграють важливу роль, характеризуючи розміщення та 
склад персоналу за місцями його використання, відпрацьований і 
невідпрацьований час, обсяг виробленої продукції кожним працівником, фонд 
заробітної плати і його структуру. Реформування бухгалтерського обліку 
заробітної плати шляхом удосконалення чинної моделі аналітичного обліку 
знаходить своє відображення в багатьох вітчизняних науковців. Таким чином, 
питання щодо необхідності деталізації рахунків з обліку оплати праці у 
науковців не викликає сумнівів, однак вони розходяться в підходах щодо її 
напрямів та методів. На нашу думку, удосконалення аналітичного обліку 
полягає в конкретизації рахунку для групування інформації щодо сум 
нарахованої заробітної плати в розрізі її видів та форм оплати праці та 
подальшій деталізації рахунків у розрізі субрахунків третього порядку, яку 
підприємство повинно здійснювати, виходячи з власних потреб. Наступним 
напрямом успішного вирішення завдань бухгалтерського обліку оплати праці є 
використання різних комп’ютерних програм для автоматизації обліку. 
Впровадження автоматизованої системи обробки облікової інформації 
дозволить не тільки скоротити час розрахунків і обліку оплати праці, а й 
дозволить із найменшими затратами у визначенні терміни одержати 
інформацію, яка необхідна для управління підприємством. Автоматизація 
облікового, аналітичного та контрольного процесу підвищує оперативність та 
точність облікової інформації, зменшує кількість ручних операцій, не допускає 
можливість помилок, які могли б виникнути під час ручного розрахунку цим 
самим забезпечуючи правильність нарахування заробітної плати працівникам 
підприємства та нарахування обов’язкових платежів до фондів та бюджету. При 
цьому відпадає необхідність у здійсненні перевірок, ревізій, аудиту первинної 
документації. 

Процес організації бухгалтерського обліку операцій з оплати праці має 
бути спрямований на мотивацію зростання продуктивності праці, використання 
встановленого обсягу робочого часу та, на нашу думку, повного висвітлення 
загальної чисельності працівників для цілей ефективності оподаткування. З цією 
метою кожне підприємство має чітко розподілити функціональні обов’язки 
облікового забезпечення між підрозділами. 

Удосконалення організації бухгалтерського обліку операцій з оплати праці 
на підприємстві має також виходити з оптимізації тарифного регулювання 
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заробітної плати [1]. Одним з напрямків удосконалення оплати праці 
працівників є підвищення їх матеріальної зацікавленості. Так доцільніше 
перевести оплату керівників, службовців і фахівців на контрактну форму. 
Оплата за контрактом встановлюється з урахуванням складності і 
відповідальності праці, кваліфікаційного рівня і ділових якостей працівника. 
Удосконалення організації заробітної плати має здійснюватися разом із 
проведенням загальної соціально-економічної, структурної, податкової, цінової 
політики. Заходи, спрямовані на удосконалення оплати праці, включають, 
насамперед, забезпечення залежності розмірів заробітної плати від особистого 
внеску працівників у результати праці. 

Отже, заробітна плата посідає значне місце в системі матеріального 
стимулювання працівників. Для досягнення максимального стимулюючого 
ефекту оплати праці на підприємстві необхідно відпрацювати організаційно-
економічний механізм побудови системи оплати праці на засадах прямої 
залежності винагороди від ефективності праці. У процесі дослідження 
встановлено проблему відсутності відображення в облікових політиках різних 
суб’єктів господарювання положень в частині обліку оплати праці, що впливає 
на ефективність організації бухгалтерського обліку даного об’єкта. 

Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» вiд 16.07.1999 № 996-XIV[Електронний ресурс] // Режим доступу 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996–14 

2. Закон України «Про відпустки» від 15.11. 1996 № 504/96-ВР. 
3. Закон України «Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» №400/97- ВР від 26.06.1997 року; № 1058 – ВР від 09.07.2003 
року. 

4. Закон України «Про колективні договори та угоди» №3356-XII від 
01.07.1993 року. 

5. Закон України «Про оплату праці» від 23.03.95 №108/95-ВР. 
6. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971року №322-VIII. 
7. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 року. 
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» 

від 23.10.2003 року № 601. 
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 31.12.1998 

року №318. 
10. Абакумова Н.Н., Подовалова Р.Я. Бухгалтерский учет – К.: КНЕУ,2015.– 

100 с. 
11. Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

посібник / Г.М. Азаренкова.- К.: «Ліра-К», 2012. – 342 с. 
12. Синяєва Л. В. Формування системи антикризового управління витратами 

на оплату праці в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук: Донецьк, 2009. 



80 

УДК 336.71:336.77.067.22 
Т.М. КОРПАНЮК, к.е.н., 

доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, 
Вінницький національний аграрний університет 

 
СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ КРЕДИТІВ 

БАНКУ 
 

Повноцінність та своєвчасність задоволення потреб економічних агентів у 
фінансування функціонування та розвитку діяльності є важливою функцією 
банківської системи країни. Успішність реалізації даної функції пов’язана з 
вирішенням проблем обліку та контролю банківських кредитів, зокрема – 
довгострокових кредитів, до яких згідно світової практики відносяться кредити 
з терміном погашення понад один рік.  

Особливо актуальною дана проблема є для країн, що на даний момент 
відчувають суттєві економічні труднощі зі стимулюванням економічного 
зростання на рівні країни, коли банківські кредити можуть стати пріоритетним 
джерелом стимулювання економічного розвитку, що, в свою чергу, породжує 
необхідність ефективної організації їх обліку та контролю. Однією з таких країн, для 
яких довгострокове банківське кредитування може стати, поряд із закордонними 
інвестиціями та активною приватизацією державного майна, Україна. 

Звертаючись до наукової літератури, в якій висвітлена дана проблематика, 
слід звернути увагу на дослідження, присвячені проблемі ранжування 
позичальників у кредитних рейтингах в системі управління взаємовідносинами 
кредитор-позичальник. Зокрема, дана проблема висвітлена відомими визнаними 
вченими світового рівня Дж. Сінкі, Ф. Найтом, П. Роузом, І. Шарпом та ін. 
Серед вітчизняних дослідників слід особливо відзначити роботи В. Шелудько, 
Л. Долінського, Г. Азаренкової, О. Бєлєнкової, В. Вітлінського, Н. Внукової, 
Р. Герасименко, В. Глущенка, І. Івченка, А. Камінського, Л. Примостки, 
Н. Притули, О. Юркевича, присвячені проблематиці, окресленої в даній статті.  

Значна кількістьнаукових праць присвячена проблемам ранжування 
кредитів за ступенем потенціалу їх погашення (ризикованістю) [1]. 

Сучасні умови діяльності українських банків в сфері довгострокового 
кредитування характеризуються недостатнім рівнем задоволення потреб 
економічних суб’єктів країни (підприємств, підприємців) у обсягах позичкового 
капіталу. З одного боку це обумовлено об’єктивними причинами: 

– обмеженості доходів домогосподарств; 
– недостатньої ефективності економіки; 
– відтоку капіталу з країни; 
– наявності значних обсягів готівкових коштів у населення та бізнесу поза 

банківською системою; 
– значній частці (за окремими даними від 35 до 60 % від реального ВВП) 

тіньової економіки.  
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З іншого боку, існує проблема застосування недостатньо ефективних 
методів управління процесами кредитування, аналізу та контролю даних 
процесів з боку не лише держави, але й керівництва банків.  

Дані статистики свідчать про більш відчутне зростання витрат банків (на 
92,94 %) порівняно зі зростанням доходів (на 33,35 %) за період 2009-2016 рр. 
Внаслідок цього сумарний чистий збиток банків за аналізований період 
збільшився з 38 млрд. грн. до 159 млрд. [2]. 

Отже, банківська система України, яка мала б стати локомотивом розвитку 
економіки, джерелом поповнення ресурсної бази економічного зростання, є в 
цілому збитковою, й дана ситуація має тенденцію до погіршення. 

Вказана ситуація багато в чому пояснюється високим рівнем ставок за 
кредитами, внаслідок чого кредитування для підприємств (особливо 
довгострокове) є надто дорогим в обслуговуванні, тому – неприйнятним 
джерелом ресурсів для розвитку [3]. Водночас, стосовно кредитування 
підприємств [4], прослідковується тенденція зниження протягом останніх трьох 
років ставок за кредитами, що є в цілому позитивним моментом. 

Найбільш суттєвою є динаміка відносно ставок за депозитами в іноземній 
валюті (в жовтні 2014 року – 11 %, в жовтні 2017– 7 %). Проте дані значення ще 
дуже відстають від європейського рівня (1-2 %) та дозволяють бізнесу 
розраховувати на кредитування лише у випадку, якщо їх власна норма прибутку 
є дуже високою (більше 10 %). 

Ситуація, що склалася, не відповідає потребам економічних субʼєктів 
країни й потребує розробки системи заходів, що б забезпечиластимулювання 
довгострокового кредитування задля повноцінного задоволення економічних 
агентів позиковим капіталом. Як підсумок, в якості основних причин низької 
активності українських банків на ринку довгострокового кредитування 
економічних суб’єктів країни можна виділити наступні (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні причини низької активності українських банків на ринку 
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Як видно з рис. 1, однією з базових проблем розвитку довгострокового 
кредитування в країні є високий рівень проблемної заборгованості, що, своєю 
чергою, відображається на рівні ставок за кредитами, які пропонуються 
українськими банками на ринку. 

Означена проблема висвітлена в даній роботі, визначено проблеми та 
перспективи удосконалення системи обліку довгострокових кредитів банку, 
водночас, дискусійним є питання стосовно того, хто саме має стати ключовим 
ініціатором змін у даній системі обліку. З одного боку вони ініціюються НБУ 
відповідно до євроінтеграційних стремлінь країни та практики перейняття 
досвіду розвинених країн. З іншого – саме керівництво та власники банків 
мають бути зацікавленими в адекватній оцінці структурі власних активів та пасивів. 
За цих обставин, отримуючи певні інструкції щодо обліку (зокрема, наприклад, у 
реформаторській Постанові НБУ №351), банк отримує обліковий інструмент, за 
його допомогою обчислює значення величини та частки непрацюючих кредитів (яке 
використовується в системі фінансової звітності та надається НБУ), і надалі має 
сформувати певний управлінський інструмент реагування на те чи інше значення, 
певні зміни у рівні та частці непрацюючих кредитів. Це дозволить банкові 
сформувати власну цінову політику, цінову стратегію стосовно довгострокового 
кредитування та роботи з позичальниками, скоригувати ресурсну базу та 
сформувати заходи щодо мінімізації кредитних ризиків. 

В цьому контексті саме управлінський, мікроекономічний аспект є 
принципово важливим, з огляду на те, що сам факт встановлення величини чи 
частки непрацюючих активів банку ще не є способом забезпечення успіху 
банку, але інструкції, моделі, способи, інструменти, варіанти дій як реакція на 
зміни у величині та структурі непрацюючих кредитів банків визначають 
можливості розвитку довгострокового кредитування банків. 

Значною мірою вказаний, управлінський аспект проблеми, тісно пов’язаний 
також з проблематикою аналізу та контролю, визначає перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку, проте основою вказаних, перспективних досліджень 
має стати якісна, стандартизована, заснована на прогресивному міжнародному 
досвіді, систем обліку довгострокових кредитів банку. 
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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА СТАТИСТИЧНОГО 
ОБЛІКУ ЯК ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ 
 

Глобалізація економіки мотивує покращання якості та повніше 
використання облікової інформації в механізмах регулювання економічних 
відносин, що перманентно ускладнюються. Відповідно виникає потреба 
оновлення складових обліково-інформаційних систем, що має відбуватися з 
урахуванням дії закону їх адекватності рівню розвитку національної економіки 
та продуктивних сил суспільства, а також притаманного йому сформованого 
культурно-ментального середовища. Отже, обліково-інформаційні системи 
мають стати дієвим інструментом пізнання умов, господарських процесів і 
результатів функціонування окремих суб’єктів підприємництва, видів 
діяльності. Відтак, необхідно дослідити теоретико-методичні положення 
обґрунтування обліково-інформаційних систем з врахуванням їх змісту та 
призначення в площині інструментальної підтримки сервісного забезпечення 
управління економікою України. 

Аналізуючи наслідки реформування таких обліково-інформаційних 
холонів як система бухгалтерського та статистичного обліку ми бачимо, що їх 
трансформація спрямована на підвищення ефективності управління 
активізацією процесів соціально-економічного розвитку. 

Проведені дослідження свідчать, що в даний час в Україні 
використовується занадто велика кількість форм статистичної та бухгалтерської 
звітності, що містять однакові за своїм економічним змістом показники. 
Основною авторською гіпотезою стало припущення, що наявність багатьох 
джерел даних для побудови системи національних рахунків не тільки не 
допомагає, а деколи й заважає державі виконувати одну із своїх основних 
функцій, а саме регулюючу. 

Незалежно від суспільно-економічних відносин дані бухгалтерського 
обліку завжди є джерелом вихідної інформації для менеджменту. Це 
пояснюється тим, що система бухгалтерської інформації на підприємстві досить 
повно охоплює явища і процеси, які аналізують на мікро та макрорівні. 
Головною перевагою бухгалтерської звітності для аналітичних служб різних 
рівнів управління є надійність інформації та можливість її мобілізації. 

Найповніше використання бухгалтерських даних для макроекономічного 
управління забезпечує система національних рахунків (СНР), яка тісно 
взаємопов’язана з системою бухгалтерського обліку, зокрема, спирається на 
його принципи, правила та процедури. Традиційний принцип бухгалтерського 
обліку подвійний запис, залишається головною аксіомою при складанні 
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національних рахунків. Перевага системи національних рахунків полягає в 
тому, що вона об’єднує у собі всі інституційні одиниці держави, і дозволяє 
аналізувати економічний взаємозв’язок між ними, оцінювати результативність 
діяльності інституційних одиниць та перспективи їх розвитку. 

Взаємозв’язок між системами бухгалтерського обліку і системою 
національних рахунків має теоретичний та практичний аспекти. Теоретичний – 
пов’язаний з розумінням взаємозв’язку між принципами цих  видів обліку, з 
визначенням можливих напрямків удосконалення та гармонізації СНР і 
бухгалтерського обліку, що є передумовою ефективного макроекономічного 
управління. Практичний аспект полягає у використанні даних бухгалтерського 
обліку для розробки національних рахунків з’ясування того, які корективи 
необхідно внести в систему бухгалтерського обліку. Останнє гармонізує 
бухгалтерський облік і СНР, яка побудована за міжнародними принципами 
бухгалтерського обліку і покликана максимально враховувати зміни в 
економічних процесах та діючому законодавстві країни. Також теоретичний 
аспект забезпечує розвиток бухгалтерського обліку в системі обліково-
інформаційного забезпечення ефективного макроекономічного управління. 

Оцінюючи систему бухгалтерського обліку як базову систему показників 
для подальшого використання у статистиці (зокрема, для побудови 
національних рахунків) можна зробити висновок, що деякі елементи системи 
бухгалтерського обліку потребують доопрацювання з точки зору методології та 
поєднання їх за економічною суттю з показниками системи національного 
рахівництва. 

Трактування значення інформаційної функції бухгалтерського обліку досі 
обмежується переважно мікроекономічним рівнем. З огляду на виявлену 
інституційну природу бухгалтерського обліку, що проявляється в 
гносеологічному значенні даних для практичної діяльності, пов’язаної зі 
зниженням асиметричності інформації, а також її властивості скеровувати 
діяльність і подальший розвиток підприємств, а також теоретичні дослідження 
як емпіричну основу та одним з інструментів фальсифікації пропозицій і 
нововведень. 

Інституційний підхід до характеристики бухгалтерського обліку дає 
можливість використовувати еволюційно-соціологічні методи для реконструкції 
присутності суб’єкта бухгалтерського обліку в частині характеристики його 
творчих можливостей. 

Ігнорування статистиками фінансової звітності, та небажання враховувати 
потреби статистичних органів при реформуванні бухгалтерського обліку 
призводять до збільшення облікових форм з однаковими економічними 
показниками, що ускладнює роботу як органам статистики, так і 
бухгалтерським працівникам. 

Визначаючи напрями розвитку бухгалтерського та статистичного обліку 
слід вказати на вектор соціально-економічного розвитку. В Україні 
загострюються такі найважливіші проблеми як бідність, низький рівень 
соціального захисту, застаріла інфраструктура, що вимагає якнайшвидшого їх 
вирішення. Розв’язання цих проблем повинно відбуватись не лише на рівні 
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держави, а й на рівні кожного окремого суб’єкта господарювання. Необхідна 
побудова стратегії розвитку суб’єктів господарювання на засадах концепції 
соціальної відповідальності бізнесу. Вона визначена як самостійна, ініціативна, 
систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється 
суб’єктами господарювання задля задоволення інтересів всіх груп зацікавлених 
осіб на взаємовигідних умовах з метою досягнення економічних і соціальних 
результатів. 

Таким чином, розвиток бухгалтерського та статистичного обліку 
розглядається через посилення їх соціальної функції як такої, що забезпечує 
відображення соціально відповідальної діяльності підприємств та вплив 
інформації на різні групи зацікавлених осіб. 

Значення бухгалтерської інформації, а відтак і можливостей самого 
бухгалтерського та статистичного обліку зросли разом з удосконаленням 
методик макроекономічного узагальнення. Це створює теоретичне підґрунтя 
використання їх можливостей щодо формування інформації для оцінки 
елементів екологічного та соціального капіталу в рамках побудови системи 
національних рахунків. 

Потреби макроекономічного рівня повинні розглядатися як один з 
визначальних факторів впливу на розвиток досліджуваних обліково-
інформаційних систем. Така залежність остаточно сформувалася з появою СНР і 
підвищенням з її допомогою ефективності управління суспільним соціально-
економічним розвитком. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ НА ВИМОГУ СУДУ 

 
Оскільки, згідно з чинним законодавством, суд має обґрунтовувати свій 

вирок тільки на підставі тих доказів, які були розглянуті на судовому засіданні, 
судово-бухгалтерська експертиза може бути призначена і в суді. Під час 
судового розгляду експерт повинен уважно досліджувати все, що стосується 
предмета експертизи, і виявляти необхідну активність у реалізації своїх прав, 
передбачених чинним законодавством. Тому необхідно щоб дії експерта були 
логічно послідовними та точними, що і визначає актуальність досліджуваного 
питання. 

Теоретичним підґрунтям дослідження даної теми стали роботи вчених 
економічного та юридичного профілю, зокрема: М.І. Камлик, Г.Г. Мумінова-
Савіна, А.М. Ромашкова, М.Ф. Базась та багатьох інших, в працях яких 
висвітлені питання методології становлення і розвитку напрямків судово-
експертної діяльності. 

Метою даного дослідження є визначення сутності поняття судово-
бухгалтерської експертизи та дослідження особливостей методології її 
проведення в суді. 

Порядок призначення судової експертизи визначений Кримінально-
процесуальним, Цивільно-процесуальним та Господарсько-процесуальним 
кодексами України, Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 
№ 4038-ХІІ, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз, 
затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 та 
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705, та іншими 
нормативно-правовими актами з питань судової експертизи. 

Експертиза – це дослідження будь-якого питання обізнаною особою-
експертом (від лат. expertus – досвідчений) [1]. 

Судово-бухгалтерська експертиза виступає в якості однієї з слідчих дій, за 
допомогою якої отримують докази в здійсненні злочинів, які розглядаються.  

Предметом дослідження вказаного виду експертизи виступає виробнича та 
фінансово-господарська діяльність суб'єкта підприємницької діяльності, 
відображена в документах бухгалтерського обліку, облікових регістрах та інших 
документах з обліку діяльності господарюючого суб'єкта.  

Підставою проведення судово-бухгалтерської експертизи є неможливість 
вирішення питань, що виникли, необхідність використання спеціальних знань в 
галузі бухгалтерського обліку та аналізу економічної діяльності. 

Експерт, який проводив експертизу на стадії попереднього слідства, може 
бути викликаний для проведення цієї самої експертизи на судовому засіданні, 
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якщо суду й учасникам процесу важко розібратися в матеріалах експертизи без 
допомоги самого експерта.  

Вирішення питання про виклик експерта до суду здійснюється в процесі 
підготовки справи до розгляду. Причому виклик експерта до суду не є 
обов’язковим, а здійснюється лише за необхідності. 

Якщо на досудовому розслідуванні висновок експертизи складений 
кількома експертами одностайно, то до суду може бути викликаний лише один 
експерт. 

Проведення експертизи в суді повинно здійснюватися з додержанням 
правил, передбачених статтями 310, 311 КПК, статтями 57-61, 190 ЦПК. 

Відповідно до ст. 273 КПК чи ст. 232 ЦПК ухвала суду (постанова судді) 
повинна бути складена як окремий документ з наведенням у ній мотивів 
прийнятого рішення про призначення експертизи та чітким викладенням 
питань, що стосуються предмета останньої.  

У разі коли провести експертне дослідження в судовому засіданні 
неможливо, суд, керуючись статтями 273 і 310 КПК, виносить ухвалу про 
проведення експертизи і направляє її з необхідними матеріалами до судово-
експертної установи для виконання в порядку, передбаченому ст. 198 КПК. При 
цьому залежно від тривалості експертних досліджень і складності справи суд 
може або оголосити перерву, або відкласти слухання справи, або продовжити 
судове слідство і досліджувати інші докази. 

Судово-бухгалтерську експертизу експерт проводить, як правило, у 
приміщенні суду. Суддя вправі бути присутнім під час проведення експертизи. 
Таким самим правом користуються й інші учасники процесу в разі подання 
ними відповідних клопотань. Суд також може дати дозвіл для виконання своїх 
обов’язків експертом і за межами приміщення суду, якщо для складання 
висновку не потрібні матеріали справи. 

Завершивши дослідження наданих йому матеріалів, експерт складає 
письмовий висновок або повідомлення про неможливість дати висновок. Цей 
висновок оголошується експертом у суді й разом з ухвалою суду про 
призначення експертизи долучається до справи.  

У висновку повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, освіта, 
спеціальність, учений ступінь і звання, посада експерта), на якій підставі була 
проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, 
що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав та які провів 
дослідження, мотивовані відповіді на поставлені питання.  

Коли при проведенні експертизи експерт виявить факти, які мають 
значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання, він 
вправі на них вказати в своєму висновку. Висновок підписується експертом. 

Після оголошення експертом бухгалтером висновку йому можуть бути 
поставлені запитання в усній формі для роз’яснення певних положень висновку. 
Усні відповіді експерта бухгалтера заносяться до протоколу судового засідання.  

Після надання висновку експертом, його допиту, заслухавши думки 
обвинувача, підсудного й інших учасників процесу і їхніх представників, суд 
може звільнити експерта від дальшої присутності в суді.  
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У разі поновлення судового слідства суд може вдруге викликати експертів 
бухгалтерів у тому самому складі. 

На підставі проведених досліджень, слід зробити висновок про те, що 
підставою проведення судово-бухгалтерської експертизи є неможливість 
вирішення питань, що виникли, необхідність використання спеціальних знань в 
галузі бухгалтерського обліку та аналізу економічної діяльності. При цьому 
експерт може бути викликаний для проведення експертизи на судовому 
засіданні, якщо суду й учасникам процесу важко розібратися в матеріалах 
експертизи без допомоги самого експерта, висновок експерта є суперечливим 
або на судовому засіданні необхідно провести додаткову судово-бухгалтерську 
експертизу. 
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Одной из основных современных проблем разработки и внедрения 

комплексной системы управления рисками в сельскохозяйственных организациях 
является идентификация, систематизация и оценка рискообразующих факторов. 
Выявление различного рода причин, способствующих возникновению того или 
иного риска в сельскохозяйственной деятельности, на наш взгляд, требуется с целью 
подбора оптимальных приемов и методов по борьбе с негативным влиянием 
рисковых событий и обеспечению стабильного финансового состояния 
отечественных предприятий аграрного сектора [2]. 

Отметим, что систематизировать факторы риска в сельском хозяйстве 
достаточно сложно вследствие их большого числа и взаимозависимого 
проявления на различных уровнях хозяйственной деятельности. Однако, 
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выявление источников возникновения рискообразующих факторов в сельском 
хозяйстве и их тщательное изучение позволит детальнее оценить степень 
проявления рисков в предпринимательской деятельности и повысить 
эффективность управленческих решений по их нейтрализации или снижению 
последствий воздействия на результаты труда. 

Следует отметить, что в экономической литературе данный вопрос 
является дискуссионным. 

Так, по мнению Качалова Р.М. процесс выявления наиболее 
соответствующей практике предпринимательской деятельности совокупности 
риск-факторов базируется на классификации факторов риска по признаку их 
проявления – внутренние и внешние. Внутренние рискообразующие факторы 
обуславливаются деятельностью самого предприятия, а внешние связаны с 
необходимостью взаимодействия субъекта хозяйствования с контрагентами, 
органами власти и др. [1, с. 65-88]. 

Лапуста М.Г. усовершенствовал существующий подход к систематизации 
риск-факторов, дополнив классификацию по характеру воздействия на уровень 
риска. Предлагаемая автором классификация характеризует внешние факторы 
риска с точки зрения косвенного или прямого воздействия на деятельность 
предприятий. К факторам прямого воздействия относятся те, которые 
непосредственно влияют на деятельность предприятия. Вторая группа внешних 
факторов обуславливаются уровнем развития и состояния экономики в стране и 
отрасли, не оказывают прямого воздействия на деятельность предприятия, но 
способствуют ее изменению. В свою очередь, внутренние факторы могут быть 
разделены на субъективные и объективные. Субъективные факторы риска 
проявляются независимо от конкретного предприятия, объективные – вызваны 
непосредственно деятельностью организации [3, с. 78-100]. 

Такая классификация встречается у многих отечественных и зарубежных 
ученых: Л.Ф. Догиля, Э.А. Уродовских, Д.А. Уткина, В.С. Фролова, 
В.С. Шутова, Н.В. Хохлова, Л.Н. Тэпмана. 

Иные взгляды на классификацию рискообразующих факторов в сфере 
бизнеса представлены в трудах Черновой Г.В., который дополнительно 
разделяет их по следующим признакам: по прогнозируемости (прогнозируемые 
и непрогнозируемые) и по временному признаку (краткосрочные, постоянные, 
систематические и периодические) и др. [5, с. 32-44]. 

Ступаков В.С., Токаренко Г.С. классифицируют риск-факторы в 
зависимости от специфики деятельности коммерческих структур. С учетом 
информированности субъекта хозяйствования факторы могут быть 
определенными (те, которые можно предугадать и достаточно точно рассчитать 
их влияние на проявление свойств риска) и неопределенными: факторы 
стохастической и нестохастической природы [4, с. 39-50]. 

Также, у отдельных ученых наблюдается попытка классификации 
факторов риска в предпринимательской деятельности по степени 
управляемости. 
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Рассмотренные классификации факторов предпринимательского риска 
являются общетеоретическими и не учитывают специфику деятельности 
предприятий каждой отдельной отрасли. 

Таким образом, на наш взгляд, необходимо классифицировать факторы 
риска применительно к конкретной отрасли народного хозяйства, поскольку их 
детальное изучение дает возможность глубже исследовать сущность самого 
риска.  

В процессе осуществления основной деятельности сельскохозяйственные 
организации регулярно сталкиваются с событиями, нарушающими ее 
нормальный ход и которые могут повлечь убытки, ослабив финансовое 
состояние предприятия. Это означает, что наряду с существующими видами 
факторов риска, действию которых подвержены все без исключения виды 
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, есть 
специфические, характерные для определенных секторов экономики. Именно 
поэтому сложность классификации факторов предпринимательского риска в 
сельском хозяйстве заключается в уникальности его функционирования. 

Нами разработана классификация факторов риска в аграрной сфере, 
которая позволит глубже изучить особенности возникновения рисков в 
сельском хозяйстве и учесть их при построении комплексной системы 
управлении рисками на предприятиях данной отрасли. 

На рис. 1 представлена классификация риск-факторов внешней 
макросреды деятельности сельскохозяйственных организаций и указаны 
основные причины их возникновения. 
 

 
Рис. 1. Риск-факторы внешней макросреды деятельности 

сельскохозяйственных организаций 
Источник: собственная разработка автора. 
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В отличии от мнения многих ведущих ученых в области рискологии нами 
принято решение детальнее рассматривать внешние факторы и применительно к 
сельскохозяйственному производству мы выделили дополнительно риск-
факторы внешней микросреды, которые по сравнению с вышеуказанными 
являются условно-контролируемыми, сложность управления которыми зависит, 
в первую очередь, от умения менеджеров контролировать все бизнес-процессы, 
происходящие в организации. 

Риск-факторы внешней микросреды непосредственно влияют на 
возникновение рисковых ситуаций в деятельности сельскохозяйственных 
организаций и отражают экономическую эффективность осуществляемых ими 
видов деятельности: текущей, финансовой и инвестиционной. Анализ внешней 
микросреды позволяет оценить влияние факторов данной группы на 
финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций 
(рис. 2). 

Особо важными для изучения являются контролируемые факторы 
внутренней рисковой среды, которые связаны с основной (производственной и 
коммерческой), вспомогательной (снабжение, ремонт, транспортировка и др.) и 
обеспечивающей деятельностью предприятия (рис. 3). 

 
Рис. 3. Риск-факторы внутренней микросреды деятельности 

сельскохозяйственных организаций 
Источник: собственная разработка автора. 

 
Таким образом, на наш взгляд, предлагаемая классификации риск-

факторов учитывает отраслевую специфику сельскохозяйственной деятельности 
и формирует необходимую методологическую основу для разработки 
инструментария комплексного анализа рисков в аграрном секторе Республики 
Беларусь. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ 
ОПЕРАЦІЙ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМИ ТРАНСАКЦІЙНИХ 

ВИТРАТ 
 

Інформаційне забезпечення управління виробництвом 
сільськогосподарської продукції в умовах ефективного використання та 
відтворення ресурсів, а також у використанні новітніх комп’ютерних 
технологій, полягає в надані користувачам необхідних інформаційних даних 
щодо її виробництва. Документ є носієм інформації й виступає основою будь-
якого обліку, що ведеться на підприємстві [2]. 

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» витратами звітного періоду визнаються або 
зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення 
власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок 
його вилучення або розподілу власникам) за умови, що ці витрати можуть бути 
достовірно оцінені [1]. 

Отримати інформацію про трансакційні витрати управління 
підприємством може лише за допомогою системи обліку. Така інформація дасть 
можливість приймати управлінські рішення, спрямовані на можливу зміну форм 
ринкової взаємодії та економії трансакційних витрат, що дозволить 
підприємству успішно конкурувати на ринку [5]. Розглянемо первинні 
документи, що діють в бухгалтерському обліку для формування записів за усіма 
трансакційними витратними операціями, що є необхідними для раціонального 
управління інформацією (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Первинні документи з оформлення трансакційних витрат  
за їх видами і етапами трансакцій 

Етапи 
трансакцій Вид трансакційних витрат Первинні документи 

Пошук 
інформації про 
потенційних 
партнерів 

Витрати на реєстрацію, 
витрати на отримання 
дозволів на ведення 
діяльності, витрати з 
нотаріального оформлення 
отримання. 

Довідки про реєстрацію 
підприємства в державних 
органах, ліцензії, квитанції, 
платіжні доручення. 

Вибір партнерів 
по трансакціях 

Витрати на пошук партнерів, 
витрати на отримання 
інформації про потенційних 
покупців. 

Рахунки, платіжні 
документи, пов’язані з 
представницькими 
витратами. 

Підготовка та 
укладання 
угоди 

Витрати на ведення 
переговорів, витрати із 
захисту прав власності, 
витрати на запобігання 
опортуністичній поведінці, 
витрати на юридичне 
оформлення угод . 

Рахунки, платіжні 
документи за юридичні 
послуги, послуги зв’язку, 
представницькі витрати, 
господарські договори. 

Контроль 
виконання 
угоди 

Витрати на моніторинг 
виконання умов договору та 
на заходи щодо притягнення 
до відповідальності іншої 
сторони в результаті їх 
порушення 

Документи на оплату праці 
осіб, в чиї обов’язки 
входить контроль за 
виконання угод, рішення 
судових органів 

Джерело: [5]. 
 
Метою обліку трансакційних витрат є надання користувачам необхідної, 

детальної та своєчасної інформації у встановлені строки. На сьогодні отримання 
такої інформації не забезпечується вітчизняною системою обліку, що значно 
обмежує можливість суб’єктів управління здійснювати їх контроль, аналіз та 
регулювання. Визначення первинних документів у бухгалтерському обліку для 
оформлення кожного виду трансакційних витрат є важливою передумовою 
формування необхідної для управління інформації [5]. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 
про витрати підприємства встановлені П(С)БО 16 «Витрати». Аналізуючи 
законодавчу базу, що визначає умови, принципи та способи визнання і 
формування інформації в бухгалтерському обліку інформації про витрати 
підприємства, свідчить: в сучасній обліковій системі інформація про окремі 
елементи трансакційних витрат відсутня [1]. 
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Таблиця 2 
Оперограма руху платіжного доручення  

№ 
з/п 

Назва роботи 

Виконавці 

Ка
си
р 

Бу
хг
ал
те
р 
ро
зр
ах
ун
ко
во
го

 
се
кт
ор
а 

Го
ло
вн
ий

 
бу
хг
ал
те
р 

Ке
рі
вн
ик

 
ус
та
но
ви

 

О
рг
ан

 
Д
КУ

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Складання платіжного 

доручення на перерахування 
грошових коштів. 

     

2 Перевірка на підпис      
3 Перевірка, підпис, візування 

печаткою 
     

4 Перевірка остаточного 
оформлення та передача 
касирові установи 

     

5 Передача платіжного доручення 
до відповідного органу для 
здійснення платежу 

     

6 Перевірка правильності 
оформлення документа, 
достовірності підписів, підстави 
для перерахування коштів. 

     

7 Підготовка електронного 
варіанта платіжного доручення 
та передача його до 
уповноваженої установи. 

     

8 Формування виписок із 
рахунків про рух грошових 
коштів 

     

Джерело: розроблено авторами. 



96 

Оперограми складаються за усіма первинними документами, задля 
організації їх вчасного руху. Розглянемо оперограму платіжного доручення, за 
допомогою якої відображається графічно процес формування, обробки і руху 
документа (табл. 2). 

Документообіг – це рух документів у процесі їх оперативного 
використання і бухгалтерського опрацювання з моменту складання або 
одержання документа від інших підприємств до передачі на зберігання в архів. 
Носіями інформації про господарські процеси та явища, які відбуваються на 
підприємстві, є не тільки первинні документи, а й зведені реєстри аналітичного 
й синтетичного обліку, накопичувальні відомості, та звіти [2]. 

З метою раціонального руху та опрацювання документів на підприємствах 
розробляють графік документообігу, який є однією із важливих складових 
організації бухгалтерського обліку. Він розробляється головним бухгалтером, 
затверджується керівником підприємства відповідним наказом й повинен 
визначати раціональний шлях проходження документа через підрозділи 
підприємства, сприяти покращенню облікової роботи, підвищенню рівня 
автоматизації та механізації його обробки. 

Під час розробки та затвердження організації бухгалтерського обліку  на 
підприємстві треба встановити зв’язки між різними етапами роботи з певними 
видами документів в господарській діяльності суб’єкта господарювання, 
простежити послідовність та зміст такої роботи. Цю можливість може надати 
оперограма. Хоч цей організаційний документ регламентує процес опрацювання 
вхідних або вихідних документів. Графічне відображення руху інформації може 
видозмінюватись, деталізовуватися залежно від потреби та організаційної 
структури суб’єкта господарювання [4].  

Отже, узагальнивши та проаналізувавши вище зазначене можна сказати, 
що документообіг – ключова складова у процесі організації бухгалтерського що 
дає змогу упорядкувати  рух та організувати своєчасність отримання первинних 
документів  на підприємстві. Первинний облік трансакційних операцій та 
пов’язаних з ним витрат на більшості підприємств, не організований належним 
чином, адже на підприємствах дані витрати не відокремлюються від витрат які 
підприємство реалізує на організацію виробництва, хоча підприємство формує 
оперограми за даним первинним документом, що забезпечує складання та 
виконанням графіку документального обігу на підприємстві. 

Що стосується процесу удосконалення документування обліку 
трансакційних операцій то необхідно застосовувати раціональний 
документообіг трансакційних витрат, що дасть можливість  стабілізувати роботу 
бухгалтерії. 
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Останнім часом загострюються взаємовідносини суспільства з бізнесом, 

державою, навколишнім середовищем, що породжує дедалі більше нових 
проблем. З'явилися ознаки соціально-економічних, екологічних, політичних та 
інших криз, які охоплюють все більше сфер людської життєдіяльності. Основні 
завдання бухгалтерського обліку визначені законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність»: надання користувачам для 
прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове 
становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 

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

Однак сьогодні бухгалтерський облік не спроможний дати об’єктивну 
картину господарських операцій, зокрема, в сільськогосподарській діяльності, 
відстає від практичних проблем, які об’єктивно виникають за сучасних 
екологічних явищ в сфері «людина – агроекосистема». У бухгалтерському 
обліку, який застосовується на практиці зростає ентропія (невизначеність), 
істотне відставання від потреб сталого розвитку аграрного сектору економіки. 

Роботи українських вчених: В.Вернадського, В. Жука, М. Руденка, 
Л. Мельника, Г. Кірейцева, С.Подолинського, Л. Сука, В. Шевчука та інших 
направлені на формування нових завдань бухгалтерського обліку в 
підприємствах аграрного сектору з врахуванням міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку та привнесли в сучасний облік сільськогосподарської 
діяльності біологічну складову та фізіократичну доктрину «живої» економіки, 
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яка потребує свого облікового забезпечення. Враховуючи наведене, змінюються 
учасники сільськогосподарської діяльності та задачі бухгалтерського обліку 
біологічних активів. 

Сучасне суспільство зацікавлене в тому, щоб той, кому належить земля, 
організовував її використання найбільш оптимальним способом. Але, сьогодні 
їх інтереси мають розбіжність. Так, як оренда в Україні стала найголовнішим 
способом використання земель у сільському господарстві, то тимчасовий 
користувач має інтерес лише до одержання максимального прибутку, а не до 
раціонального використанні та збереженні її родючості. Процедури вирішення 
задач залежать від інтересів тих чи інших осіб, які мають свої особливості. 

Перша задача, яка виходить від власника,– це забезпечення збереження 
майна підприємства (облік майна, його збереження та рух, облік прав та 
відповідальність виконавців). Сьогодні при глобалізації сільськогосподарської 
діяльності ця задача втрачає своє значення. Реальний стан природних ресурсів 
неадекватний юридичним відносинам з ними пов’язаних. Екологічна та 
соціальна відповідальність відсутня. 

Друга задача, яку сформулював Фабіо Беста (1845-1925) та Л.І.Гомберг 
(1866-1935) – це забезпечення ефективного управління підприємством, 
поєднуючи інтереси власника та адміністрації [2]. Виникнення агрохолдингів 
внесло значні корективи в існуючий стан сільської місцевості. Агрохолдинги –
це виключно бізнес-проекти, основною метою яких є одержання прибутку та 
примноження капіталу їх засновників. Підтримка і розвиток сільської 
інфраструктури ніколи не була функцією агрохолдингу. 

Третю задачу поставили французи – Ежен Леоте (1845-1908), Адольф 
Гільбо (1819-1895) та російський бухгалтер О.П. Рудановський (1863-1934). 
Вони зводили весь облік до визначення фінансових результатів, що дало 
можливість усмирити інтереси всіх учасників господарських процесів. Але при 
визначенні фінансового результату не враховуються принципі сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва (збереження природних ресурсів для 
майбутніх поколінь). 

Четверту задачу висунув Є.С. Хендріксен, яка полягаю в тому, що 
бухгалтерський облік повинен бути засобом перерозподілу ресурсів в 
економічній діяльності суб’єктів господарювання. Інвестори та їх консультанти 
згідно інформації про фінансові результати, визначають в яку сферу направити 
інвестиції. Але в розвинутих країнах сільське господарство дотується. 

Всі чотири задачі бухгалтерського обліку мають загальний характер і в 
залежності від середовища, в кому вони реалізуються, їх пріоритет 
неоднозначний. 

Сучасні принципи сталого розвитку сільського господарства висувають 
нову п’яту задачу перед бухгалтерським обліком – облікове забезпечення щодо 
раціонального використання біоенергетичних ресурсів, які акумулюють енергію 
та забезпечують життя на землі (збереження природних ресурсів для майбутніх 
поколінь). 
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Виділяється аграрний сегмент теорії бухгалтерського обліку, який формує 
свою облікову систему, свій предмет та об’єкти обліку, свою специфічну 
методологію оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції. 

Діяльність людини в аграрному секторі економіки суттєво відрізняється 
від діяльності в інших сферах економіки. В П(С)БО 30 «Біологічні активи» 
трактується: «Сільськогосподарська діяльність – процес управління 
біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської 
продукції та/або додаткових біологічних активів» [1].  

Управління біотрансформацією, в результаті якої проходить якісна зміна 
біологічних активів, створення для неї сприятливих стабільних умов (обробка 
ґрунту, достатній рівень поживних речовин, вологість, температура, світло та 
ін.) – відміна риса сільськогосподарської діяльності. 

Критерієм оптимального управління біологічними перетвореннями є не 
тільки отримання максимального рівня сільськогосподарської продукції, але й 
запобігання негативних дій на біосферу. 

Біосфера виступає як величезна, надзвичайно складна екосистема, що 
працює в стаціонарному режимі на основі точної регуляції всіх складових її 
частин і процесів. 

Суспільство удосконалює інтенсивні технології виробництва 
сільськогосподарської продукції, але теоретичний підхід до побудови моделі 
самої економіки сільського господарства не змінюється, людство знову і знову 
усугубляє економічні та екологічні кризи.  

Криза в сільському господарстві – це індикатор неефективності роботи 
агроекосистеми, а для професіоналів – це сигнал необхідності переосмислення і 
оновлення інформаційної бази щодо агротехнологій вирощування 
сільськогосподарських культур. 

Чим прогресивніша технологія з точки зору людства, тим вона є менш 
ефективною з точки зору використання потенціалу біосфери. Згідно підрахунків 
Н.Ф. Реймса, відносна енергетична ефективність за ХХ століття знизилася у 20 
разів. Об’єкти обліку біологічних перетворень і відновлювальних активів займають 
від 36 до 71 % балансових узагальнень всіх активів сільськогосподарських 
підприємств України. Наявне домінування в предметі та об’єктах бухгалтерського 
обліку біологічної складової передбачає потребу ідентифікації специфічних 
факторів вартості, розробки стандартних показників [3]. 

Отже, діяльність людини в аграрній сфері, яка існує на протязі тисячоліть 
не забезпечує збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь. Людство 
ніколи не займалося відтворенням родючості ґрунту, як основного засобу 
сільськогосподарського виробництва. 

Тому, п’ята задача бухгалтерського обліку формулюється як організація 
інформаційного забезпечення щодо оптимізації балансу відтворювальних та 
непоновлювальних ресурсів в агроекосистемі господарювання .  

Тобто, головна задача бухгалтерського обліку сільськогосподарської 
діяльності полягає в забезпеченні сталого розвитку аграрного сектора економіки 
– зберегти і примножити енергію життя на землі. 
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Таким чином, вважаємо, що завдання бухгалтерського обліку – це 
облікове забезпечення щодо раціонального використання біоенергетичних 
ресурсів, які акумулюють енергію та забезпечують життя на землі. Фізична 
складова економіки поставила перед бухгалтерським обліком нові задачі: 

– розширення об’єктів обліку природно-ресурсного потенціалу; 
– ідентифікація та балансове узагальнення виробництва і споживання 

відновлювальних енергетичних активів; 
– облік динамічної родючості ґрунтів. 
Узагальнююча мета бухгалтерського обліку – запобігання негативних 

результатів господарської діяльності на природне середовище (агроекосистему) 
та виявлення внутрішніх резервів для забезпечення її сталого розвитку. 
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АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО 
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ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У ПЕРІОД 1994- 2013 РОКІВ 

 
Прагнення України до Європейського Співтовариства має свою історію. 

Умовно її можна поділити на два періоди: перший – 1994-2013 рр., другий – 
2014 р і теперішній час. Офіційно процес наближення до євро стандартів 
розпочався з ратифікації Угоди  про партнерство та співробітництво (УПС) між 
Україною і Європейським Співтовариством та їх державами-членами від 14 
червня 1994 року. 

Перший етап: 1994-2007 рр. Саме у 1994 році було вперше укладено 
Угоду  про партнерство та співробітництво (УПС) між Україною і 
Європейським Співтовариством та їх державами-членами.  Підписаний 14 
червня 1994 року документ  набував чинності у березні 1998 року [1]. Це була 
перша угода, підписана ЄС з країнами колишнього Радянського Союзу.  

Відповідно до положень статті 51 Угоди 1994 року адаптація законодавства 
України до законодавства ЄС полягала у зближенні із сучасною європейською 
системою права, що забезпечить економічний розвиток держави, розвиток 
підприємницької активності і сприятиме поступовому зростанню добробуту 
громадян та приведення його до рівня, що склався у державах-членах ЄС. 
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В процесі адаптації законодавства України до ЄС  передбачалося 
вирішення наступних завдань: 

– здійснення правового забезпечення інтеграції України до ЄС; 
– аналіз чинного законодавства України щодо відповідності нормам ЄС; 
– підготовка пропозицій щодо розробки проектів змін або доповнень до 

нормативно-правових актів України або прийняття нових законодавчих актів; 
– обґрунтування найбільш прийнятних шляхів адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС та аналіз наслідків внесення відповідних змін до 
чинного законодавства; 

– забезпечення належного рівня підготовки проектів нормативно-правових 
актів України з метою гармонізації із законодавством ЄС; 

– організація роботи з наукового дослідження процесів уніфікації та 
гармонізації європейського права в державах-членах ЄС [2, с. 68].  

Процес виконання УПС можна поділити на два етапи: перший – 2003-2007 
і другий – 2008-2013 роки. 

Перший етап виконання Угоди  про партнерство (2003-2007 рр.) 
передбачав  виконання Програми у пріоритетних сферах, в яких здійснюється 
адаптація законодавства України. Приблизна адекватність законів вимагалася 
цим документом у таких галузях: закон про митницю, закон про компанії, закон 
про банківську справу, бухгалтерський облік компаній і податки, інтелектуальна 
власність, охорона праці, фінансові послуги, правила конкуренції, державні 
закупки, охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин, навколишнє 
середовище, захист прав споживачів, непряме оподаткування, технічні правила і 
стандарти, закони та інструкції стосовно ядерної енергії, транспорт.  

Зокрема, у сфері бухгалтерського обліку компаній відповідно до 
інформації, розміщеної на сайті міністерства фінансів України, було здійснено 
наступні кроки [3]. 

У 2005 році Верховною Радою України прийнято Закон України від 
06.07.05 №2738 „Про аудиторську діяльність” (набув чинності 28 липня 2005 
року). Внесеними змінами створено для всіх осіб незалежно від 
громадянства рівні умови отримання сертифікату аудитора України та 
встановлено додаткові вимоги щодо незалежності аудиторів при здійсненні 
ними аудиторських перевірок. 

У сфері „Бухгалтерський облік компаній” підготовлено: 
– проект Положення (стандарту) бухгалтерського обліку „Необоротні 

активи, утримувані від продажу та припинення діяльності”; внесення змін до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби” та 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 „Об’єднання підприємств”; 
розроблення відповідних методичних рекомендацій; 

– проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (щодо застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності емітентами цінних паперів та 
фінансовими установами). 

Протягом другого етапу (2008-2013 рр.) було прийнято закони, що 
наблизили ставки акцизного збору до рівня, передбаченого у директивах ЄС. 
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Згідно із Законом України від 31.07.2008 №340 «Про внесення змін до статті 1 
Закону України «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби»: 

– підвищено ставки акцизного збору на сигарети без фільтра, цигарки, а 
також сигарети з фільтром; 

– збільшено розмір мінімального податкового зобов’язання із сплати 
акцизного збору на сигарети без фільтру, на сигарети з фільтром.  

2 грудня 2010 року прийнято Податковий кодекс України, положення 
якого в частині тих податків, що регулюються директивами ЄС, а саме податку 
на додану вартість, акцизного податку та частково податку на прибуток 
підприємств, в цілому відповідають законодавству ЄС, за виключенням окремих 
положень в частині пільгового оподаткування. 

24 травня 2012 року прийнято Закон України № 4834 «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових 
норм».  Положеннями Закону України  уточнюється порядок реєстрації 
платників податку на додану вартість (добровільна реєстрація більше не 
потребує дотримання спеціальних умов), анулювання такої реєстрації, а також 
визначення бази оподаткування. Зазначені норми узгоджуються зі статтею 213 
Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему податку на 
додану вартість [4, с. 7].  

4 липня 2013 року прийнято Закон України № 408 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення». Даний 
Закон України є імплементацією рекомендації ОЕСР щодо контролю за 
визначенням цін у операціях між пов’язаними особами та впровадженням в 
Україні світових механізмів контролю за трансфертним ціноутворенням, 
зокрема за операціями з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах. 
Зазначеним Законом України: надано визначення трансфертного ціноутворення, 
встановлено механізми податкового контролю за трансфертним 
ціноутворенням; визначено операції, що підлягатимуть контролю та методи 
визначення ціни у контрольованих операціях; 

Таким чином, можна констатувати, що виконання завдань Угоди про 
партнерство від 1994 року розтяглося до 2013 року, тобто практично на 20 
років. Це свідчить про не бажання власних еліт України тих часів проводити 
швидкі економічні і технологічні реформи. Тоді як інші країни-сусіди, які були 
у 90-х роках в аналогічній ситуації (Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина) 
провели реформи набагато швидше, що дозволило їм стати членами ЄС  
протягом 2004-2008 рр. Затягування з реформами могло продовжуватися 
невідомо скільки, як би в Україні не відбулася Революція Гідності 2013-2014 рр. 
Волею народу в результаті подій того часу було змінено політичне керівництво 
країни. Новообрана влада проголосила  курс на євроінтеграцію. Верховна Рада 
України від 27 червня 2014 року ратифікувала  документ нового рівня – Угоду 
про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Цим документом започатковано 
новий етап відносин між Україною і Євросоюзом, метою якого є набуття нашою 
країною повноцінного членства в ЄС. Тому актуальність подальших досліджень 
цього вектору розвитку України вірогідно набуватиме нової якості. 
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КОРПОРАТИВНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ ПРАВ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ  

В АГРОХОЛДИНГАХ 
 

Визначальною характеристикою аграрного холдингу є наявність у його 
консолідованій фінансовій звітності специфічних корпоративно-галузевих 
активів, що у своїй сукупності присутні виключно в холдингів, діяльність яких в 
цілому або в частині окремих дочірніх підприємств пов’язана з сільським 
господарством.  

Зокрема, такими об’єктами є: 
– капітал материнської компанії; 
– неконтрольована частка участі;  
– гудвіл; 
– права користування земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення; 
– біологічні активи;  
– сільськогосподарська продукція. 
Як показали проведені дослідження, частка галузевих активів у 

консолідованій фінансовій звітності вітчизняних аграрних холдингів варіює від 
4 до 20 % залежно від специфіки та обсягів діяльності агроструктури. 

Відтак важливим завданням в системі обліку холдингу є розробка 
облікової політики та методології пооб’єктного обліку даних активів.  

Виходячи з того, що базовим і невід’ємним засобом аграрного 
виробництва є землі сільськогосподарського призначення, удосконалення їх 
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обліку в аграрних холдингах є першочерговою задачею. Зокрема, облікова 
політика та методологія прав користування земельними ділянками повинна, з 
одного боку, задовольняти інформаційні потреби корпоративного управління 
всередині холдингу, а з іншого – забезпечувати інформацією про вартість 
земель сільськогосподарського призначення галузеве управління, що є вкрай 
важливим для здійснення ефективної державної політики у сфері 
землекористування. 

Можна виокремити корпоративний і соціальний аспекти вдосконалення 
методології обліку прав користування землею в аграрних холдингах.  

Так, корпоративний аспект удосконалення полягає в необхідності 
декларування в обліковій політиці холдингів такої методології обліку прав 
оренди земель, яка б забезпечила можливість підвищення капіталізації компанії 
за рахунок включення таких прав до складу нематеріальних активів та 
відповідної оптимізації витратної частини за рахунок їх амортизації. Зміст такої 
методології, узагальнений нами на основі вивчення облікових політик 
провідних холдингів, може визначатись наступними положеннями. Права 
оренди земельних ділянок, придбані в результаті об'єднання бізнесу, 
відображаються окремо від гудвілу за їх справедливою вартістю на дату 
придбання. Амортизація прав оренди земельних ділянок розраховується 
лінійним методом протягом строку дії договору оренди. Для прав оренди 
земельних ділянок термін амортизації може бути також встановлений на 10 
років. Період амортизації і метод амортизації прав оренди земельних ділянок 
розглядається принаймні на кінець кожного звітного періоду. При цьому всі 
зміни в оцінці враховуються в перспективі. 

Після первісного визнання нематеріальні активи, придбані в результаті 
об'єднання бізнесу, відображаються за фактичною вартістю за вирахуванням 
накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення на тій же основі 
нематеріальних активів, що придбані окремо. Права оренди земельних ділянок, 
які були придбані окремо, обліковуються за первинною вартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. 
Нематеріальні активи списуються при продажу або у випадку, коли не 
очікується майбутня економічна вигода від використання або утилізації. 
Прибуток або збиток від припинення визнання нематеріальних активів 
визначається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою 
вартістю активу, і визнається у прибутку або збитку в разі припинення визнання 
активу. 

Соціальний аспект. Як відомо, на сьогоднішній день статистика кількості 
агрохолдингів не ведеться, неможливо виокремити землі, що належать 
агрохолдингам, та встановити коректно їх площі, які орендуються тими чи 
іншими холдингами. Дана інформація частково доступна лише в примітках до 
звітів про діяльність холдингів, які ними публікуються. Так як більшість 
аграрних холдингів є публічними акціонерними товариствами, це зобов’язує їх 
вести облік за міжнародними стандартами та оприлюднювати повну фінансову 
звітність. На даний момент така звітність становить єдине джерело відносно 
достовірної інформації про діяльність конкретного холдингу та його склад. 
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Для забезпечення інформацією про розміри орендного землекористування 
та вартість землі, що перебуває в оренді у холдингів, необхідно запровадити 
систему державної статистики, яка б нормувала збір та ведення такої вкрай 
важливої інформації галузевого управління. Для цього пропонується, по-перше, 
зобов’язати холдинги подавати інформацію до Державної служби статистики 
про підприємства, якими вони володіють чи можуть управляти їхньою 
діяльністю, та вказувати вид діяльності (задля виявлення можливого 
монополізму на тому чи іншому ринку), площу земель сільськогосподарського 
призначення, яку холдинг використовує, із зазначенням територіального 
розміщення. По-друге, з метою контролю за використанням земель та 
збереженням їх родючості зобов’язати підприємства подавати інформацію про 
використання земель та їх поліпшення в Управління агропромислового розвитку 
зі схемами сівозмін. По-третє, Головному управлінню агропромислового 
розвитку розробити систему штрафних санкцій за неподання зазначеної 
інформації та невиконання схем сівозмін. 

Отже, удосконалення методології обліку в аграрних холдингах має 
обов’язково враховувати два аспекти – корпоративний та соціальний. 
Ключовим, на нашу думку, має стати саме соціальний аспект, що пояснюється 
значною часткою орендованих земель, які використовуються холдингами, а 
відтак і необхідністю забезпечити відповідних користувачів інформацією про 
розрахунки з селянами щодо орендної плати та ефективності використання 
найбільшого національного багатства – сільськогосподарських земель. 

Удосконалення облікового забезпечення холдингів передбачає і 
необхідність висвітлення та контролю за цільовим і продуктивним 
використанням земель сільськогосподарського призначення. Суть проблеми 
полягає в тому, що жодна з статистичної та інших форм звітності не забезпечує 
в повній мірі інформацією про використання сільськогосподарської землі (в 
кого і скільки у використанні землі, що на цій землі вирощується, які добрива 
вносяться і коли, в яких об’ємах тощо). 

З метою посилення інформаційного забезпечення контролю за цільовим і 
продуктивним використанням агрохолдингами земель сільськогосподарського 
призначення пропонуємо наступне. 

По-перше, для всіх сільськогосподарських підприємств (незалежно від 
організаційно-правової форми) та фермерських господарств запровадити форму 
звітності, завданням якої буде відображення використання землі з позиції 
користувача (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інформація про стан землекористування на підприємстві 

Кількість 
землі у 

володінні, га 

Кількість 
орендованої 
землі, га 

Нормативно-
грошова 

оцінка земель 

Розмір 
орендної 

плати, грн./га 

Кількість 
укладених 
договорів 
оренди 
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По-друге, слід доповнити форму 6-сільрада інформацією про орендарів 
земельних часток (паїв) (табл. 2). 

Таблиця 2 
Інформація про орендарів земельних часток (паїв) 

 

№ 
п/п Назва/ПІБ орендаря ЄДРПОУ/ІК 

Наявність простої 
та вирішальної 
залежності 

Назва 
материнської 
компанії 

     
 
По-третє, доцільним, на нашу думку, є запровадження форми звітності 

щодо цільового використання земель сільськогосподарського призначення, яка 
подаватиметься до Державного агентства земельних ресурсів України. Метою 
даної звітності має стати контроль дотримання умов цільового та продуктивного 
використання земель сільськогосподарського призначення та своєчасне 
здійснення заходів з її збереження та відтворення родючості. 
 
 
УДК 657.1:331.556 

І.В. МЕЛЬНИЧЕНКО, к.е.н., 
доцент кафедри обліку та оподаткування, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

ОБЛІК МАЙНОВИХ ТА ІНШИХ ПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В 
РЕЗУЛЬТАТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: 

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ 
 

Бухгалтерський облік методом суцільного відображення всіх 
господарських процесів та операцій, які відбулися на підприємстві, в першу 
чергу, повинен забезпечити складання форм фінансової й управлінської 
звітності та інформаційні потреби різних користувачів як в оперативних так і в 
звітних даних.  

В результаті здійснення суб’єктами господарювання господарських 
операцій виникають певні права. Які в свою чергу впливають на зміни в 
структурі активів, зобов’язань та капіталу підприємства. 

Сутність поняття «право» розглядається по різному в залежності від сфери 
його розгляду. Узагальнюючи трактування цього поняття можна прийти до 
висновку, що «Пра́во – це обумовлена природою людини і суспільства система 
регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій 
притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і 
забезпеченість можливістю державного примусу», [4]. 

Право – обумовлена певними обставинами підстава, здатність, можливість 
робити, чинити що-небудь, користуватися чим-небудь; мати у своїй владі; 
перевага, привілей, надані кому-, чому-небудь; офіційний дозвіл, допуск до 
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виконання якихось обов'язків, до зайняття певної посади, вступу до вищого 
навчального закладу і т. ін., [4]. 

Дослідженню економічно-правових питань вибору та застосування оцінки 
й обліку майнових прав розглядали в своїх працях ряд вчених, зокрема Бутнік-
Сіверський О. Б., Бережний Я.В., Гайдуцький П.І., Жук В.М., Завальна І.І., 
Малік М.Й., Машкова Т.В. та інші. 

Проте вплив світових інтеграційних процесів на вітчизняну систему 
бухгалтерського обліку стає підґрунтям для постійної уваги до питання обліку 
прав, що виникають у суб’єктів господарювання в процесі здійснення ними 
своєї діяльності. 

З 1 січня 2018 р. набирає чинності Закон України «Про внесення змін до 
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 
щодо удосконалення деяких положень» № 2164-VIII від 5 жовтня 2017 року. 
Цим законом вноситься ряд змін у існуючі положення щодо організації та 
ведення бухгалтерського обліку в Україні. 

Зокрема, в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999, ст. 9 ч. 3. доповнена наступним 
абзацом: "Права і обов’язки сторін, які виникають за результатами здійснення 
господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог 
цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках 
бухгалтерського обліку", [2]. 

Відповідно, є потреба у розгляді видів права як об’єкт та операції з його 
виникнення,  передачі та припинення як предмет бухгалтерського відображення 
та наслідків таких змін. 

Згідно Господарського кодексу України права суб’єкта господарювання 
належать до його господарської компетенції. Зокрема, «суб'єктами 
господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють 
господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність 
господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть 
відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, 
передбачених законодавством, [1]. 

У суб’єкта господарської діяльності можуть виникати різного роду права, 
які залежать від виду діяльності та господарських операцій, що ним 
здійснюються. Зокрема, право на володіння майном чи користування ним; право 
на податкові та інші пільги; право на відстрочку платежу; право на 
використання праці найманих працівників та інше. 

Права суб’єкта господарювання за їх змістом класифікують на [4]: 
1) засновницькі права – включають право на вільний вибір засновниками 

видів діяльності, право на вибір організаційно-правової форми, право на 
прийняття рішення про створення та припинення діяльності підприємства; 

2) права в галузі управління – самостійно визначати структуру 
підприємства, приймати і змінювати установчі документи, затверджувати 
положення про структурні підрозділи, формувати органи управління і 
контролювати їхню діяльність, призначати посадових осіб тощо; 
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3) майнові права – мати на підставі певного речового права основні 
фонди, обігові кошти, інші цінності, вартість яких відображається на 
самостійному балансі підприємства, вести господарську та комерційну 
діяльність, бути позивачем і відповідачем у судових органах, розпоряджатися 
майном, набувати на законних підставах майно. 

Існуючу класифікацію доцільно було б доповнити правами, які виникають 
в результаті суспільних відносин, пов’язаних з оподаткуванням діяльності 
суб’єкта господарювання та правами, пов’язаними з використанням праці 
найманих працівників.  

З перелічених вище законодавчо встановлених класифікаційних груп прав 
обліковому відображенню підлягають майнові. Тому, доцільно більш детально 
розглянути види майнового права. В свою чергу майнові права суб’єкта 
господарювання становлять, [1, 5]: 

– право власності; 
– право довірчої власності; 
– право спільної власності (часткової та сумісної); 
– право господарського відання; 
– право оперативного управління; 
– право володіння; 
– право користування (майном, корисними копалинами, природними 

ресурсами, торгівельними знаками та ін.). 
Спираючись на норму ст. 9 ч. 3. ЗУ № 996-XIV від 16.07.1999 «виникнення 

права у суб’єкта господарювання за результатами певної господарської операції 
оформленої первинним документом не залежить від фактичного відображення 
такої операції в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку» право 
власності у суб’єкта виникає незалежно від факту відображення його в обліку. 
Змінені норми абз. 11 ст. 1 ЗУ № 996-XIV від 16.07.1999 та п. 2.2. р. 2  
Положення № 88 від 24.05.95, зокрема, зняття з первинного документа функції 
підтвердження факту здійснення господарської операції та вилучення норми 
щодо терміну складання первинного документа [3], не дають чіткого пояснення 
про документальне відображення та підтвердження таких прав в системі 
бухгалтерського обліку.  

За таких норм, у суб’єкта господарювання може виникнути ситуація за 
якої право власності, володіння, користування чи управління вже виникло, але 
фактичного відображення такого факту в обліку не відбулося.  

Реалізація розглянутих вище норм законодавства може спричинити  на 
практиці ряд проблемних питань, зокрема:  

– доказовості моменту та факту виникнення, передачі та припинення 
майнових прав у суб’єкта господарювання за даними бухгалтерського обліку; 

– нормативного регулювання підстав відображення його в обліку;  
– зміна вартості та оцінки майнового права в системі бухгалтерського 

обліку; 
– відображення достовірної інформації про стан та структуру активів та 

пасивів у формах фінансової звітності; 
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– аналізу майнового стану та інших показників, які характеризують 
ринкову вартість підприємства. 

Таким чином, подальшого розгляду потребують питання облікової 
класифікації, документального підтвердження та відображення в обліку факту 
настання та припинення прав суб’єкта господарювання за їх видами.  
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАТРАТ В ИНТЕРЕСАХ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
И ПЛАНИРОВАНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Принятие управленческих решений требует от руководства предприятия 

владение информацией о работе всех ее структурных подразделений, при этом 
наибольшее внимание уделяется эффективности производства продукции, работ 
и услуг, которая напрямую зависит от величины производственных затрат. 

Следует отметить, что информация о производственных затратах, 
подлежащая отражению в бухгалтерской отчетности согласно установленным 
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правилам и нормам законодательства в ряде стран, мало полезна для принятия 
большинства управленческих решений. Так, данная информация не может быть 
в полной мере использована для оценки конкурентоспособности продукции, 
работ и услуг, проведения маркетинговых исследований, проведения анализа 
затрат и поиска резервов их снижения и т.д. В этой связи в процессе принятия 
различных управленческих решений и планировании себестоимости 
используются данные управленческого учета, ориентированного на обеспечение 
руководства предприятия необходимой информацией о производственных 
затратах и выходе продукции, работ и услуг в удобной форме. 

По мнению Санина Н.К. [9, с. 12], в общем случае, управление затратами – 
это умение экономить ресурсы, добиваться максимальной отдачи от их 
использования. 

Исходя из этого суждения управление затратами предполагает: 
– знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы 

предприятия; 
– прогноз того, где, для чего и в каких объемах необходимы 

дополнительные финансовые ресурсы; 
– принятие мер для оптимизации их структуры; 
– умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от 

использования ресурсов [9, с. 12]. 
Неэффективное управление затратами часто бывает в числе основных 

причин экономической несостоятельности сельскохозяйственных предприятий, 
что связано с ограниченными возможностями в процессе формирования 
отпускных цен при реализации стратегически важных видов продукции для 
государства (зерно, молоко, крупный рогатый скот, свиньи и другие животные 
на мясо и т.д.).  

В этой связи при расчете плановых показателей затрат следует оценивать 
альтернативные методы учета затрат с точки зрения целеполагания: экономия 
себестоимости продукции или рост выручки от реализации [7].  

Таким образом, в сельскохозяйственных предприятиях в рамках 
оперативного планирования при обосновании эффективности управленческих 
решений актуальным является изыскание резервов экономии затрат на 
производство продукции, работ и услуг [7]. Из выше изложенного следует, что 
при планировании величины производственных затрат в сельскохозяйственных 
предприятиях должен быть положен в основу обратный метод ценообразования, 
принцип действия которого представлен на рис. 1. 

В этой связи для эффективного управления себестоимостью продукции, 
работ и услуг, и планирования их уровня необходима группировка, 
структуризация и классификация производственных затрат. Многие авторы 
рассматривают классификационные признаки затрат, но при этом не уделяют 
внимания цели, которая преследуется в том или ином случае.  

В этой связи нами было проведено исследование классификации затрат 
для целей принятия управленческих решений и планирования, результаты 
которого приведены в таблице 1.  
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Рис. 1. Планирование величины себестоимости при обратном методе 

ценообразования 
Источник – собственная разработка. 
 
 

Таблица 1 
Виды затрат для целей принятия управленческих решений и планирования 

Виды затрат 

ФИО авторов подхода 
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Постоянные (условно-постоянные) 
и переменные (условно-
переменные) 

+ - + + 

Принимаемые и не принимаемые в 
расчет при оценках (релевантные и 
иррелевантные) 

+ + + + 

Безвозвратные затраты + + + + 
Вмененные (упущенная выгода) + + + + 
Предельные и приростные 
(инкрементные и маргинальные) + + + + 

Планируемые и непланируемые + + + + 
Источник – собственная разработка на основании литературных источников 
[1, 8, 9, 10]. 

Затраты на производство продукции 

Себестоимость единицы продукции, работ и услуг 

Прибыль от реализации продукции, работ и услуг 

Налоги и сборы из выручки от реализации продукции, работ и услуг 

Цена реализации продукции, работ и услуг 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг 
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Данные таблицы показываюn, что экономисты практически единогласно 
сходятся во мнении о видах затрат для целей принятия управленческих решений 
и планирования. Однако в условиях массовой экономической 
несостоятельности сельскохозяйственных предприятий, на наш взгляд, данной 
классификации недостаточно. В этой связи на сельскохозяйственных 
предприятиях для тех видов продукции, которые подлежат реализации в счет 
выполнения условий государственных контрактов, актуальной является 
классификация затрат на рентабельные и нерентабельные, исходя из 
предельного уровня производственных затрат, при котором сохраняется 
эффективность производства сельскохозяйственной продукции при 
установленном уровне закупочных цен. 

Из выше изложенного следует, что классификация производственных 
затрат должна отвечать требованиям принятия управленческих решений и 
планирования себестоимости продукции с учетом сложившихся экономических 
обстоятельств в окружающей среде. В задачи управленческого учета в этой 
связи входит формирование массивов информации для целей управления и 
эффективного планирования.  
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ПРАВОВЕ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ 

КОНЦЕСІЇ 
 

Франчайзинг – це широко розповсюджений у світі спосіб реалізації 
товарів з використанням торговельної марки і торгової технології, власником 
яких є франчайзер. Практика франчайзингу полягає в тому, що франчайзер 
(франшизодавець, правовласник) надає франчайзі (франшизоотримувачу, 
користувачу виключних прав) ліцензію (франшизу) на заняття визначеним 
бізнесом на визначеній території і протягом визначеного періоду часу з 
використанням торгової марки (товарного знаку, фірмового найменування) і 
інших об'єктів права інтелектуальної власності (у тому числі комерційних 
таємниць) франчайзера за умови чіткого дотримання його вимог у відношенні 
ведення бізнесу (якості товарів, послуг і т.п.). Склад такого наданого права 
називають франчайзинговим пакетом, за користування яким франчайзі виплачує 
франчайзеру роялті.  

У правовому плані виходячи з описаних вище ознак договору 
франчайзингу відповідає договір комерційної концесії. Примірна форма 
договору концесії наведена в кінці підпункту. 

 За договором комерційної концесії, у відповідності зі статтею 1115 
Цивільного кодексу України, одна сторона (правоволоділець) зобов'язується 
надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно 
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до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та 
(або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.  

Більш чіткий зміст договору комерційної концесії регламентовано в 
Господарського кодексу України. У відповідності зі статтею 366 
Господарського кодексу України договором комерційної концесії одна сторона 
(правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк 
або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності 
користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач 
зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та 
сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду.  

Комерційна концесія є порівняно новим для України договором, що 
одержує останнім часом усе більшого поширення.  

Договір комерційної концесії по своєму змісту еквівалентний угодам 
франчайзингу за кордоном. Він передбачає використання комплексу наданих 
користувачеві прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в 
певному обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання щодо 
певної сфери підприємницької діяльності.  

У відповідності зі статтею 1116 Цивільного кодексу України предметом 
договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права 
інтелектуальної власності (торгових марок, промислових зразків, винаходів, 
добутків, комерційних таємниць і т.п.), комерційного досвіду і ділової репутації. 
Іншими словами, предметом даного договору можуть бути лише виключні 
права на результати інтелектуальної діяльності, насамперед на ті з них, що 
спрямовані на індивідуалізацію продукції (робіт, послуг) .  

За загальним правилом договір комерційної концесії в обов'язковому 
порядку підлягає державній реєстрації, лише після цього сторони мають право у 
відносинах із третіми особами посилатися на такий договір.  

Таким чином, ОІВ, як окремому об’єкту цивільно-правових відносин, 
притаманні усі ознаки власності, як за діючим в Україні законодавством, так і 
виходячи з практики діяльності вітчизняних підприємств. Даний актив може 
бути не лише внеском до статутного капіталу, а також предметом договору 
лізингу, франчайзингу, страхування, ліцензування, кредитування тощо. Це 
дозволяє поставити знак рівності між ОІВ та традиційними матеріальними 
активами підприємства. Невідображення цього активу в балансі підприємства 
суперечить принципам і логіці бухгалтерського обліку. Зокрема закріпленому в 
Законі “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” принципу 
повного висвітлення, за яким фінансова звітність має містити всю інформацію 
про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних 
вплинути на рішення, що приймаються на її основі. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Сучасні світові інтеграційні процеси створюють виклики до пошуку 
інноваційних методів і способів формування політики антикризового 
управління економічним суб’єктом на локальному рівні, а також на 
глобальному рівні загалом. Основним джерелом інформації в системі 
антикризового управління є управлінський облік в поєднанні з 
бенчмаркінговими інструментами. 

Безумовно, ставляться нові вимоги до якості обліково-аналітичної інформації 
кожного економічного суб’єкта, на підставі якої приймаються управлінські рішення. 
Щоб прийняті управлінські рішення були обґрунтованими, необхідна принципово 
нова система формування інформації. Вона повинна задовольняти потреби всіх 
рівнів управління в необхідній, достовірній, своєчасно отримуваній і конкретній 
інформації, оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі. 

Система сучасного управлінського обліку економічного суб’єкта повинна 
не тільки характеризувати результати діяльності у минулих періодах, а й 
забезпечувати підґрунтя для прийняття управлінських рішень щодо поточної 
діяльності та перспектив розвитку, забезпечувати захист від економічних криз 
шляхом побудови дієвої антикризової політики. 

Зарубіжний та вітчизняний досвід свідчить, що забезпечити отримання 
такої інформації може налагоджений управлінський облік економічного 
суб’єкта, який дає змогу фахівцям вільно вибирати форми, методи і прийоми 
обліку, аналізу та контролю. 

У світовій практиці управлінський облік та найважливіші інструменти 
управлінського обліку почали формуватися ще наприкінці XIX - початку XX 
століть. Це було обумовлено збільшенням кількості великих підприємств, що 
зумовило зростання потреби в нових методах обліку та управління, появою на 
підприємствах виробничих бухгалтерій. Однак, істотні зміни в бухгалтерському 
обліку в країнах із розвинутою ринковою економікою відбулися наприкінці 40-х 
і початку 50-х років ХХ століття, оскільки в умовах концентрації капіталу, 
зовнішньої та внутрішньої конкуренції, інфляції, значного зростання обсягів 
виробничих витрат, створення та функціонування транснаціональних корпорацій 
традиційні методи обліку не відповідали вимогам управління. Принцип 
ефективності управління зумовив необхідність появи управлінського обліку. 

На основі аналізу літературних джерел можна зробити висновок, що для 
усіх суб’єктів господарювання предметом управлінського обліку є механізм 
ефективного управління діяльністю. 

Можна виокремити такі елементи системи управлінського обліку: 
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фінансове планування, бюджетування, трансфертне ціноутворення, центри 
відповідальності, організаційна структура, управлінська звітність, 
управлінський контроль і аналіз. 

Планування діяльності економічного суб’єкта є ключовою функцією 
управління в процесі прийняття рішень ним з метою підвищення його 
конкурентоспроможності, ефективності діяльності і антикризового управління. 

Оскільки управління економічного суб’єкта складається з двох підсистем – 
управління матеріальними і фінансовими ресурсами та управління персоналом, 
то для цілей процесу планування слід виділити окрему складову – планування 
матеріальними і фінансовими ресурсами. Фінансове і матеріальне планування 
має велике значення для практики внаслідок того, що воно є детальним 
плануванням основної діяльності економічного суб’єкта і його результати 
мають чітку кількісну оцінку. 

Ще одним елементом системи управлінського обліку економічного 
суб’єкта, який варто розглянути, є його організаційна структура. 

Організаційна структура це сукупність підрозділів економічного суб’єкта, 
які виконують закріплені за ними функції. Ціль організаційної структури – 
управління функціонуванням поточної і стратегічної діяльності, антикризове 
управління. 

Як відомо, на базі даних поточного оперативного внутрішнього обліку 
формують управлінську звітність для цілей контролю, планування, 
прогнозування окремих сфер функціонування економічного суб’єкта, оцінки 
діяльності його структурних підрозділів та підтримки рішень щодо 
антикризових заходів. 

З погляду економічної сутності можна виділити три типи управлінської 
звітності: 

1) агреговані зведення; 
2) зміни за період; 
3) контроль за процесами, станом активів і зобов’язань. 
Звіти першого типу – це звіти про суми витрат у розрізі суб'єктів 

управлінського обліку: контрагентів, послуг, центрів обліку витрат, доходів і 
прибутку. 

Другий тип включає звіти про динаміку стану рахунків: обороти, залишки 
на рахунках на дати звітного періоду або за кількома звітними періодами. 

Третій тип – це звіти про оперативний поточний стан об'єктів обліку: контроль 
за надходженням і використання матеріальних та фінансових ресурсів, 
взаємозв’язків документів, порядок оплати рахунків (платний календар), операції за 
період тощо. Звіти цього типу використовують для оперативного контролю. 

З урахуванням викликів світових інтеграційних процесів, можна виділити 
найбільш важливі методи забезпечення антикризового управління економічним 
суб’єктом, такі як: управління ліквідністю та прибутковістю; підвищення рівня 
капіталізації; оптимізацію управління активами та зобов’язаннями; ефективний 
розподіл обов’язків персоналу; ефективне функціонування організаційних 
підрозділів; формування позитивного іміджу; використання бенчмаркінгу та 
аутсорсингу. 
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Важливим напрямком у забезпеченні антикризового управління 
економічним суб’єктом є необхідність здійснювати ефективне управління лік-
відністю та прибутковістю. Стратегічне завдання, яке мають вирішувати 
економічні суб’єкти в процесі управління ліквідністю, – це необхідність уникати як 
дефіциту, так і надлишку ліквідних коштів. Дефіцит призводить до виникнення 
ризику втрати ліквідності, а надлишок ліквідних коштів є наслідком 
нераціонального розміщення коштів і прямим чинником втрати економічним 
суб’єктом майбутнього прибутку. Саме тому, з метою уникнення чи хоча б 
мінімізації ризику незбалансованої ліквідності, кожен економічний суб’єкт 
зобов’язаний підтримувати оптимальне співвідношення між рівнем ліквідності та 
прибутковості, сукупність основних прийомів, методів і заходів, спрямованих на 
досягнення цілей і завдань, які мають бути чітко сформульовані у даній стратегії. 

На мікро-рівні кожний економічний суб’єкт повинен розробити і 
реалізувати комплекс маркетингових заходів, спрямованих на формування 
позитивного іміджу економічного суб’єкта. Для формування іміджу 
економічного суб’єкта в сучасних умовах важливе значення потрібно приділяти 
соціально-значимим аспектам його діяльності взагалі і кожного конкретного 
сегменту зокрема. Чим більша частина суспільства зрозуміє не тільки 
економічну, а й соціальну значимість економічного суб’єкта, тим швидше буде 
відновлене позитивне уявлення про його місію, мету і призначення, збільшиться 
ступінь довіри до якості продукції чи послуг. 

У якості спеціальних елементів антикризової політики економічного 
суб’єкта можуть застосуватись бенчмаркінг та аутсорсинг. Існує велика 
кількість трактувань поняття бенчмаркінгу. Одні вчені вважають його 
продуктом еволюційного розвитку концепції конкурентоздатності, інші – 
програмою по поліпшенню якості, інші ж зараховують його до екзотичних 
продуктів японської бізнес-практики. Фактично бенчмаркінг – це 
альтернативний метод стратегічного планування, у якому завдання 
визначаються не від досягнутого, а на основі аналізу показників конкурентів. 
Технологія бенчмаркінгу зосереджує в єдину систему розробку стратегії, га-
лузевий аналіз і аналіз конкурентів. 

Бенчмаркінг є мистецтвом виявляти те, що інші економічні суб’єкти 
роблять краще, а також вивчення їхніх методів роботи. Може здаватись, що 
мова йде про банальне шпигунство, однак, усе відповідає етиці ведення бізнесу. 
В основу бенчмаркінгу покладена ідея порівняння діяльності не тільки подібних 
конкурентів, але і передових фірм інших галузей. Практика показує, що 
грамотне використання досвіду конкурентів і успішних компаній дозволяє 
скоротити витрати, підвищити прибуток і оптимізувати вибір стратегії 
діяльності економічного суб’єкта. 

Отже, висока ймовірність виникнення кризових явищ у процесі діяльності 
економічного суб’єкта зумовлює необхідність впровадження спеціалізованих 
заходів протидії їх розвитку та нейтралізації. Засобом такої протидії повинно 
стати різностороннє антикризове управління економічним суб’єктом, 
впровадження інноваційних методологій управлінського обліку.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

Галузеві стандарти бухгалтерського обліку є складовою трьохрівневої 
моделі корпоративної звітності, яку запропонували Семюель А. Діпіаза та 
Роберт Дж. Екклз. Саме їх праця під назвою «Майбутнє корпоративної 
звітності. Як повернути довіру суспільства» (вперше опублікована у 2002 р.) [1] 
є першоджерелом завдяки якому у наукову тематику з бухгалтерського обліку 
увійшло поняття «галузеві стандарти». 

Першими вітчизняними працями в яких піднімається питання необхідності 
введення галузевих стандартів бухгалтерського обліку в Україні є публікації 
В.М. Жука. Свій погляд на це питання дослідник виклав в монографії 
«Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки» 
(2009 р.) [2]. Згодом ідея галузевих стандартів була підхоплена колегами 
В.М. Жука із наукової школи бухгалтерського обліку в агропромисловому 
виробництві, опорним центром якої являється Національний науковий центр 
«Інститут аграрної економіки» (м. Київ). Тут окрім наших досліджень варто 
відмітити публікації Ю.С. Бездушної, В.М. Метелиці, А.І. Корінеко.  

Першим важливим моментом, на який варто звернути увагу, є розуміння 
суті таких стандартів, їх призначення, місця в національній / міжнародній 
системі стандартизації бухгалтерського обліку та звітності. Якщо галузеві 
стандарти бухгалтерського обліку розглядати як окремий самостійний рівень 
нормативно-правового забезпечення, то вони матимуть місце лише в наукових 
дослідженнях, так і не увійшовши в облікову практику. Річ у тім, що перехід до 
наднаціонального регулювання бухгалтерського обліку на основі Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ; англ. IFRS – International Financial Reporting 
Standards), який відбувся в сучасних умовах господарювання, передбачає 
використання загальних принципів формування і розкриття облікової інформації. 
Будь-які спроби національних суб’єктів методологічного впливу розробити 
стандарти, що міститимуть вузькоспеціалізовані підходи до обліку орієнтовані на 
певну галузь, зазнають краху, адже сформована за локальними принципами облікова 
інформація буде не універсальною для використання усіма користувачами, а 
орієнтована на вимоги «галузевих» користувачів. 

Для прикладу відмітимо власну спробу розробки галузевого стандарту 
бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення. При 
розробці стандарту бухгалтерського обліку окремої категорії земель або обліку 
використання земель в конкретній галузі, перш за все, виникають труднощі з 
окресленням меж об’єкта бухгалтерського обліку, формування інформації щодо 
якого регулюватиме стандарт. Крім цього, якщо бухгалтерський облік різних 
категорій земель, врегульований окремими стандартами, буде вестися із 
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використанням різних облікових принципів, методів і підходів, інформація у 
звітності суб’єкта господарювання не піддаватиметься порівнянню.  

Опираючись на наші попередні дослідження і враховуючи сьогочасний 
вектор розвитку бухгалтерського обліку і фінансової звітності, вважаємо, що 
завданням побудови галузевого обліку є не сама по собі розробка і прийняття 
окремих галузевих стандартів, а розкриття галузевих факторів формування 
вартості компаній шляхом удосконалення підходів і методів на основі 
загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку і звітності. Тобто 
науковцям необхідно розробляти таку методологію бухгалтерського обліку, яка 
б збалансувала можливості підприємств різних галузей у бухгалтерському 
розкритті факторів формування їх вартості. Сучасне представлення вартості 
компаній у звітності, на наш погляд, однозначно є викривленим. Зокрема, 
капіталізація фінансових компаній в десятки раз перевищує капіталізацію 
компаній в аграрній сфері, хоча саме останні мають більшу цінність для 
суспільного розвитку і добробуту населення.  

Варто зазначити, що первинна ідея галузевих стандартів бухгалтерського 
обліку Семюеля А. Діпіази та Роберта Дж. Екклза – розширити можливості 
облікової системи у відображенні галузевих факторів вартості компаній, і при 
цьому забезпечити перехід інформації від одного до іншого рівня, зберігши її 
універсальність для розуміння користувачами корпоративної звітності. В цьому 
ключі і повинен розвиватись галузевий бухгалтерський облік.  

Таким чином, галузеві стандарти бухгалтерського обліку – не варто 
сприймати як щось вузькоспеціалізоване. Адже в цьому плані такі «правила 
регулювання» не мають перспектив в умовах євроінтеграції, яка передбачає, 
зокрема, уніфікацію бухгалтерських правил формування інформації для потреб 
управління різних рівнів.  

Основними принципами розробки і запровадження галузевих стандартів 
бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції та міжнародного регулювання 
обліку на основі МСФЗ мають бути: 

– ідентифікація основних чинників вартості у кожній галузі економіки і 
розробка стандартних показників для них;  

– забезпечення глобального порівняння звітності за цими показниками в 
кожній окремій галузі. 

Реалізація зазначених принципів передбачає удосконалення як існуючих, 
так і розробку галузеорієнтованих стандартів в загальній системі нормативно-
правового забезпечення глобального рівня (на кшталт МСБО 41 «Сільське 
господарство» і т.п). 
Список використаних джерел: 
1. DiPiazza, Samuel A. Jr. Building Public Trust: The Future of Corporate Reporting 

/ Samuel A. DiPiazza, Jr., Robert G. Eccles. – New York: John Wiley & Sons, 
Inc., 2002 – 208 p. 

2. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі 
економіки: [монографія] / В.М. Жук. – К.: ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» УААН, 2009. – 648 с. 
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ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ: ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ 
ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИНИКНЕННЯ 

 
Підставою виникнення права власності на землю є юридичний факт. 

Юридичний факт – це певні життєві обставини, з якими норми права пов'язують 
виникнення, зміну або припинення правовідносин, прав та обов'язків, іншими 
словами це реєстрація права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно та укладання договорів про право постійного користування, право оренди 
(суборенди) земельної ділянки, суперфіцію, емфітевзису та сервітуту. Сьогодні 
законодавчо затверджена тільки типова форма договору оренди, щодо 
уніфікованих форм договорів про надання речових прав на земельні активи – то 
вони відсутні. Документування, як елемент методу бухгалтерського обліку, 
забезпечує первинне відображення земельних активів у обліку, що в свою чергу 
забезпечується двома групами документів. До першої групи відносяться 
документи, які є підставою, до другої групи – безпосередньо первинні 
бухгалтерські документи. Як результат, загальновідомим є факт обов’язкового 
укладення договору, який буде підставою для оформлення будь-якого 
первинного документу, та відповідно, надання йому юридичної сили. Проте, 
специфіка земельних відносин, зокрема – виникнення та припинення обмежених 
речових прав на земельні активи, нажаль, законодавчо не регламентована в 
напряму встановлення типових форм документів, що є необхідними для 
бухгалтерського обліку. Крім того, проведений аналіз діючого законодавства 
довів, що серед дев’яти категорій земель, закріплених в Земельному кодексі 
Україні (ЗКУ), тільки за двома їх власники мають повне право власності на них, 
що ж стосується обмежених прав користування землею, то вони можуть 
виникнути у суб’єктів господарювання за всіма категоріями земель (табл. 1). 

В господарській діяльності суб’єктів земельних відносин права 
користування такі як земельний сервітут, емфітевзис та суперфіцій в 
основному оформлюються договорами оренди землі незалежно від виду 
прав користування земельними активами, що створює проблеми щодо 
достовірності облікового відображення цих прав. На практиці доцільно 
буде доповнити законодавчо затверджений Типовий договір оренди землі 
специфічними показниками, які стосуються особливостей проведення 
операцій саме з речовими правами користування земельними ділянками. В 
таблиці 2 наводиться інформація щодо доповнення типової форми 
договору оренди землі, після введення якої до структури договору його 
можна буде використовувати для таких прав користування як земельний 
сервітут, емфітевзис та суперфіцій. 
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Таблиця 1 

Встановлення права на земельні активи (в розрізі категорій земель) 

№ 
з/п Категорії земель Повне право власності Речові права 

1 Землі 
сільськогосподар-
ського 
призначення 

- 
Продаж заборонений 
Земельним кодексом 

України  

+ 
Договір 

емфітевзису 

2 Землі житлової та 
громадської 
забудови 

+ 
(Згідно з цільовим 
призначенням) 

+ 
Договір 

суперфіцію, 
сервітут 

3 Землі природно-
за-повідного та 
іншого 
природоохоронно
го призначення 

- 
(ст. 4 Закону України «Про 
природно-заповідний фонд 

України») 

+ 
Договір земельного 

сервітуту 

4 Землі оздоровчого 
призначення 

- 
(ст. 48 ЗКУ) 

+ 
Договір земельного 

сервітуту 
5 Землі 

рекреаційного 
призначення 

- 
(ст. 51 ЗКУ) 

 

+ 
Договір земельного 

сервітуту 
6 Землі історико-

культурного 
призначення 

- 
(ст. 54 ЗКУ) 

 

+ 
Договір земельного 

сервітуту 
7 Землі 

лісогосподарськог
о призначення 

- 
(крім випадків зазначених  

в ЗКУ) 

+ 
Договір земельного 

сервітуту 
8 Землі водного 

фонду 
- 

(крім випадків зазначених  
в ЗКУ) 

+ 
Договір земельного 

сервітуту 
9 Землі 

промисловості, 
транспорту, 
зв'язку, 
енергетики, 
оборони та 
іншого 
призначення 

+ 
(Згідно з цільовим 
призначенням) 

+ 
Договір земельного 

сервітуту 

Джерело: побудовано автором. 
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Таблиця 2 

Пропозиції щодо удосконалення договорів за речовими правами 

№ 
з/
п 

Речові 
права 

Існуюча 
практика 

Інформація щодо доповнень до Типового договору 
оренди землі [2], розроблено автором 

1 2 3 4 
1 

С
уп
ер
фі
ці
й 

Іс
то
тн
і у
мо
ви

 д
ог
ов
ор
у:

 п
ре
дм
ет

 
до
го
во
ру

, с
тр
ок

 д
ог
ов
ор
у,

 
пр
ов
ед
ен
ня

 п
ла
те
жі
в,

 у
мо
ви

 
пр
ип
ин
ен
ня

 д
ог
ов
ор
у 

До предмету договору додати: види об’єктів 
будівництва; відомості про технічну документацію 
(номер, ким видана), нормативну грошову оцінку, 
зазначення ринкової вартості земельної ділянки 
(номер і ким наданий висновок) 
Розділ «Строк договору» доповнити: можливість 
поновлення договору на новий строк 
Назву розділу «Орендні платежі» замінити на 
«Плата за користування правом суперфіцію» 
Розділ «Плата за користування права суперфіцію» 
доповнити: періодичність сплати платежів, останній 
день сплати платежів, періодичність перегляду 
розміру платежів, відповідальність за невнесення 
платежів у строки встановлені в договорі 

2 

П
ра
во

 зе
ме
ль
но
го

 с
ер
ві
ту
ту

 

Іс
то
тн
і у
мо
ви

 д
ог
ов
ор
у:

 п
ре
дм
ет

 д
ог
ов
ор
у,

 с
тр
ок

 
до
го
во
ру

, п
ро
ве
де
нн
я 
пл
ат
еж
ів

, у
мо
ви

 п
ри
пи
не
нн
я 

до
го
во
ру

 

До предмету договору додати: вид земельного 
сервітуту (право проходу та проїзду; право на 
розміщення тимчасових споруд; право прокладати 
на свою земельну ділянку водопровід; право відводу 
води; право встановлення будівельних риштувань та 
складування будівельних матеріалів з метою 
ремонту будівель та споруд; інші земельні 
сервітути); відомості про технічну документацію 
(номер, ким видана), нормативну грошову оцінку, 
зазначення ринкової вартості земельної ділянки 
(номер і ким наданий висновок), надання або 
заборона специфічних прав власника земельного 
сервітуту 
Назву розділу «Орендні платежі» замінити на 
«Плата за користування правом земельного 
сервітуту» 
Розділ «Плата за користування правом земельного 
сервітуту» доповнити: періодичність сплати 
платежів, останній день сплати платежів, 
періодичність перегляду розміру платежів, 
відповідальність за їх невнесення  
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 
3 

Ем
фі
те
вз
ис

 

Іс
то
тн
і у
мо
ви

 д
ог
ов
ор
у:

 п
ре
дм
ет

 
до
го
во
ру

, с
тр
ок

 д
ог
ов
ор
у,

 п
ро
ве
де
нн
я 

пл
ат
еж
ів

, у
мо
ви

 п
ри
пи
не
нн
я 
до
го
во
ру

 До предмету договору додати: види 
сільськогосподарських робіт; відомості про 
технічну документацію (номер, ким видана), 
нормативну грошову оцінку, зазначення ринкової 
вартості земельної ділянки (номер і ким наданий 
висновок), інформацію про довідку, що земельна 
ділянка вільна від забудов і будівництва об’єктів 
нерухомого майна (номер і ким видана довідка) 
Назву розділу «Орендні платежі» замінити на 
«Плата за користування правом емфітевзису» 
Розділ «Плата за користування правом 
емфітевзису» доповнити: періодичність сплати 
платежів, останній день сплати платежів, 
періодичність перегляду розміру  платежів, 
відповідальність за їх невнесення  

Джерело: побудовано автором. 
 
Відсутність затверджених типових форм договорів створює проблеми 

щодо достовірного відображення операцій щодо виникнення земельних прав. 
Аналіз існуючої практики укладання договорів, що посвідчують речові права на 
земельні активи, показав, що вона має багато неточностей, а суттєві аспекти, що 
допоможуть правдиво відобразити факт отримання речового права в 
бухгалтерському обліку – відсутні. Йде мова про незазначення в договорах, що 
посвідчують речові права, відомостей про види об’єктів будівництва, для яких 
призначена земельна ділянка на правах суперфіцію, види сільськогосподарських 
робіт, що виконуються на земельних ділянках на правах емфітевзису, види 
земельних сервітутів, а також відомостей з технічної документації, нормативно-
грошової оцінки та ринкової вартості земельних ділянок. Але цю інформацію 
слід обов’язково зазначати в договорах, адже саме вона надає можливість 
достовірного відображення операцій з обмеженими правами користування 
земельними ресурсами в обліку. 

Список використаних джерел: 
1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 
2. Про затвердження Типового договору оренди землі:  Постанова Кабінету 

Міністрів України від 03.03.2004 р. № 220 / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 220-2004-%D0%BF 

 



124 

УДК 657:631.11 
І.О. ПАДІЙ, аспірант, 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 
 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 
РЕЗЕРВІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Виробнича діяльність все більше ускладнюється і передбачити дії всіх 

факторів відтворення, які впливають на підприємницьку діяльність, неможливо, 
а тому завжди існує ризик збитків або неодержання запланованих результатів 
діяльності. Для забезпечення стійкості діяльності підприємств використовують 
різні механізми та інструменти, одним з яких є резервування. Резервування є 
найкращим методом захисту підприємства від ризиків. На сьогоднішній час на 
підприємствах не дотримуються положень обліку щодо формування і 
використання резервів (на оплату відпусток, сумнівних боргів, зобов'язань за 
обтяжливими договорами, гарантійних забезпечень). 

Проблемам формування та використання резервів присвячено чимало 
праць вітчизняних та зарубіжнихнауковців. Питання обліку резервів було 
досліджено в роботах таких вчених, як: А.С. Бакаєва, С.Б. Барнгольц, 
П.С. Безруких, І. Бернара, Й. Бетте, Н.А. Блатова, Ф.Ф. Бутинця, 
Л.Г. Гіляровської, М.Я. Дем’яненка, Н.А Кіпарісова, Г.Г. Кірейцева, 
Д. Колдуела, Ж.-Коллі Ю.П. Маркіна, Д. Мідлтона, Б. Нідлза, 
В.Д. Новодворського, В.Ф. Палія, В.І. Подольського, Ж. Рішара, 
А.П. Рудановського, Г.В Савицької, В.К. Савчука, Я.В. Соколова, Д. Стоуна, 
В.І. Ткача, К. Хітчінга, Л.А. Чайковської, А.Д. Шеремета, Л.З. Шнейдмана. 
Незважаючи на значну кількість досліджень, які призначені проблематиці 
резервування, питання формування і використання  резервів в бухгалтерському 
обліку сільськогосподарських підприємств залишаються невирішеними. 

В той же час це питання набуває актуальності в період євроінтеграції.. 
Адже однакові підходи до обліково-аналітичного забезпечення формування і 
використання резервів дозволить створити конкурентні умови діяльності 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств.  

Крім того, неузгодженість поняття резервів зумовлює певні труднощі в  
бухгалтерському обліку та відображення їх в балансі сільськогосподарських 
підприємств. Перелік резервів та порядок їх формування повинен бути 
зазначений в обліковій політиці підприємства. Незважаючи на це, рішення про 
формування певних резервів на підприємстві мають прийматися на 
підприємстві залежно від його галузевої специфіки, майнового стану, 
чисельності працівників. В зв’язку з цим основною теоретичною проблемою 
бухгалтерського обліку резервів є порядок їх формування з врахуванням 
фактору часу. Відповідно до важливих методичних проблем необхідно віднести 
дослідження бухгалтерських рахунків та субрахунків, які використовуються 
суб’єктами господарювання в процесі формування резервів, а також 
необхідність внесення відповідних уточнень до плану рахунків бухгалтерського 
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обліку. Питання потребують науково-теоретичного обґрунтування і практичної 
реалізації на малих і мікропідприємствах аграрного сектору, як основу рушійної 
аграрної економіки та розбудови сільських територій. 
 
 
 
УДК 657.1 

О.П. ПАНАДІЙ, к.е.н. 
науковий співробітник відділу обліку та оподаткування, 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 
 

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: 
РЕАЛІСТИЧНІСТЬ КРИТЕРІЇВ РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВ  

ЗА РОЗМІРАМИ 
 

Як і в будь-якій цивілізованій державі, усі важливі аспекти суспільного 
життя в Україні підлягають регулюванню на рівні офіційних органів влади. Це 
стосується й економічних питань, а в їх числі – і бухгалтерських. І в цьому 
ключі жоден вітчизняний бухгалтер чи підприємець не може поскаржитися на 
номенклатурну недостатність нормативно-правових актів, що регулюють 
різнорідні питання організації, методології та практики бухгалтерського обліку. 
А ось якість цих документів та їх зміст доволі часто викликають запитання 
сумнівного характеру. І здебільшого ці сумніви виникають з тієї причини, що 
порядок і формат прийняття, обговорення і затвердження бухгалтерської (і не 
тільки) «нормативки» в нашій державі значно відрізняється від аналогічних 
процесів у більш розвинених країнах. Адже якщо нормальним і здоровим 
способом вибудування формальних «правил гри» у будь-якій сфері діяльності є 
їх розробка на основі завдань та викликів, породжених реаліями і проблемами 
функціонування носіїв тих суспільних практик, щодо яких розробляються 
відповідні норми, то в Україні почасти відбувається напівсліпе необґрунтоване 
копіювання зарубіжних напрацювань. І будь-які спроби хоча би формально 
підвести логічне підґрунтя під ці закріплені правила потерпають гучне фіаско. 

Так сталося і з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні». У жовтні поточного року до нього було внесено ряд змін 
згідно Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення 
деяких положень»  [1]. 

Офіційна причина цих змін очевидна: законодавство України проходить 
гармонізацію з законодавством Європейського Союзу, зокрема з положеннями 
Угоди про асоціацію України та ЄС, а також із нормами щодо узгодження 
правил обліку та аудиту у ЄС та асоційованих країнах. І однією зі складових цих 
змін, про які піде мова у поточному дослідженні, є доповнення Закону про 
бухгалтерський облік критеріями розподілу підприємств на великі, середні та 
малі.  
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Якими ж є ці критерії? Відповідно до внесених змін, малими вважаються 
підприємства, які виконують як мінімум дві з трьох наступних ознак: балансова 
вартість активів цих суб’єктів становить до 4 млн євро, чистий дохід від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 млн євро, середня кількість 
працівників – до 50 осіб. Середні підприємства мають такі граничні критерії: 
балансова вартість активів – до 20 млн євро, чистий дохід від реалізації – до 40 
млн євро, середня кількість працівників – до 250 осіб. Всі решта підприємств 
мають статус великих. 

Нововведені критерії створюють правову колізію між визнанням малих, 
середніх і великих господарюючих суб’єктів у господарському праві та у 
бухгалтерському обліку. Хоча і те, і інше належить до економічної сфери, і 
здоровий глузд підказує, що вони мають бути однаковими у Господарському 
кодексі та у Законі про бухгалтерський облік Адже останній є «мовою 
господарської діяльності». І якщо останнє твердження справедливе – тоді 
виникає резонне запитання: навіщо в цю мову вносити «критеріальний 
суржик»?  

Але і цього мало. Власне логіка градації підприємств викликає, м’яко 
кажучи, здивування. Чому? Відповідь проста. Спробуйте розділити 
максимальну межу доходу підприємств на середньорічну кількість працівників. 
Показник, який отримується від цієї простої пропорції, в економічній науці 
носить назву «продуктивність праці». Так ось: поділіть наприклад, граничних 8 
млн. євро доходу для малих підприємств на граничну середню кількість 
працівників, «дозволену» для цієї групи – і Ви отримаєте показник у 160000 
євро! Пробачте, але ще у далекому 2008 році Люксембург як «найбільш 
продуктивна» країна світу видавав на-гора лише 120000 євро ВВП на одного 
працюючого! А що з Україною? У 2016 році ВВП нашої держави склав 
93270000000 доларів США. При цьому міністр соціальної політики України 
Андрій Рева на початку поточного року заявив, що в Україні рівень зайнятості 
населення становить лише 56% від його працездатної кількості. І цей показник 
складає близько 16 мільйонів осіб. Але розділіть тепер 93 мільярди доларів на 
цю кількість, і що ви отримаєте? 5829 доларів! Це у 27 разів менше, ніж 
визначено «максимальним» критерієм продуктивності праці для малих 
підприємств у нашому прикладі! І ми розуміємо, що наші законотворці – ще ті 
«оптимісти», але нам потрібно встановлювати показники, які хоча би трішки 
наближені до реальності. І якщо ми маємо середню продуктивність праці на 
рівні 5829 доларів – простим перемноженням цього числа на середню кількість 
працюючих до 50 осіб ми отримаємо усього лише 291450 доларів. 
Максимальний коефіцієнт, який ми би дозволили собі застосувати для цього 
показника – 3, виходячи з того, що високотехнологічні галузі ІТ-сфери мають 
набагато більшу рентабельність, ніж, наприклад, галузь торгівлі. Але навіть за 
трикратного збільшення цієї цифри критерій буде еквівалентний близько 1 млн. 
євро, але ж не 8 млн!  

Щоби оцінити масштаб різниці відповідності європейських та українських 
реалій встановленим критеріям градації підприємств, приведемо приклад 
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Німеччини. ВВП цієї країни у 2016 році склав 3,467 трлн доларів. Згідно з 
даними порталу nimechchyna.com, у Німеччині сьогодні проживає 82 млн. 
людей, з них працездатне населення – 67%, а рівень безробіття складає близько 
2,5 млн людей. При кількості працездатного населення на рівні 55 млн осіб 
кількість працюючих складає 52,5 млн осіб. Середня продуктивність праці у цій 
державі за таких вихідних даних становить приблизно 66038 доларів. І вона в 11 
разів вища, ніж в Україні! А критерії для розподілу підприємств на великі, 
середні і малі майже однакові. Вкотре запитується: де логіка? 

Отже, якщо встановити такі критерії розподілу підприємств на великі, 
середні і малі, які пропонує новий Закон про бухоблік, то Україна швидко 
перетвориться на «країну малого бізнесу». Які наслідки таких перекручувань? Їх 
надто багато, щоби їх можна було висвітлити у короткому тезовому 
дослідженні. Наведемо лише один. Протягом останніх років науковці у сфері 
сільського господарства б’ють на сполох з приводу «напівтіньового» 
функціонування агрохолдингів – вертикально інтегрованих структур, які 
підім’яли під себе більшу частину земельних ресурсів України, але 
користуються пільгами з оподаткування сільськогосподарського бізнесу і на 
рівні держави не підлягають обліку саме як холдинги, оскільки звітність 
підприємств, які входять до їхнього складу, не консолідується. Так ось: 
введення захмарних критеріїв визнання підприємств великими згідно з новими 
правилами Закону про бухгалтерський облік фактично спаплюжує усі зусилля 
науковців в частині розробки пропозицій із виведення агрохолдингів у 
«обліково-звітне поле».  

У зв’язку з усім вищенаведеним слово «удосконалення», яке міститься у 
Законі про внесення змін до ключового нормативного акту у сфері бухобліку, 
виглядає як насмішка. Отже, наш висновок і наше бачення щодо встановлення 
критеріїв розподілу підприємств на великі, середні і малі в Україні (як і щодо 
будь-яких інших нормативних положень) має орієнтуватися не на зарубіжну 
практику, а на українську. І при цьому бажано, щоби для різних галузей були 
встановлені різні критерії. Адже якщо донесення до держави інформації про 
малі компанії матиме викривлений характер, це як мінімум зумовить і 
відповідний несправедливий перерозподіл державної підтримки тих галузей, які 
реально цього потребують. Так, бухгалтерський облік – мова бізнесу, але якщо 
ми не будемо обережні з тим, які «слова» вводяться в його «лексикон» – ми 
ризикуємо дійти до того, що бізнес в Україні «заніміє».  

Список використаних джерел: 
1. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень: 
Закон України від 05.10.2017 р. №2164-19 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2164-19 
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ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ 

 
У діяльності суб’єкта господарювання використовуються різні види 

ресурсів, найвагомішим серед яких є земля. Ринкові перетворення зумовили 
зміни не лише у нормативно-правому регулюванні соціально-економічних 
відносин, а й вплинули на виникнення нових об’єктів обліку. Як свідчить 
практика виникає необхідність одержання користувачами корисної інформації 
про якісні та кількісні характеристики земельних ділянок, їх оцінку та 
ефективність використання. 

Питання земельних відносин та їх облікового забезпечення є предметом 
досліджень широкого кола науковців. Однак, враховуючи ґрунтовні наукові 
напрацювання, питання обліку земельних ділянок залишається актуальним та 
дискусійним.  

Земля є складним об’єктом, який володіє сукупністю різних властивостей, 
у зв’язку з чим перебуває у всіх сферах діяльності людини [2, с. 312]. 

Проведені дослідження підтверджують, що в нормативно-правових актах 
та наукових дослідженнях іде ототожнення таких категорій як «земля», 
«земельні ресурси», «земельні ділянки». Земля розглядається і характеризується 
як поняття планети, ресурсу природи, засобу виробництва, нерухомості, ґрунту,  
території,  країни тощо.  

На думку науковців, це зумовлено насамперед тим, що ці поняття є 
усталеними, і викоренити вживання термінів «земля» та «земельна ділянка» як 
синонімів досить важко. Однак слід чітко розуміти, у яких випадках поняття 
«земля» вживається у загальному сенсі, а в яких у розумінні «земельна ділянка». 
Поняття «земля», «земельні ресурси» та «земельна ділянка» співвідносяться як 
загальне, часткове та одиничне. [3, с. 73].  

Але для бухгалтера земля, як об’єкт бухгалтерського обліку – це земельна 
ділянка зі своїми певними характеристиками та властивостями. 

Земельним кодексом визначено поняття земельної ділянки – як частини 
земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з 
визначеними щодо неї правами [1]. У Податковому кодексі України дане 
визначення доповнено ще однією характеристикою – цільовим (господарським) 
призначенням [4]. 

На нашу думку, саме ця характеристика є визначальною, адже основою 
обліку земельних ділянок є їх класифікація. 

Багатоаспектність різноманітних характеристик земельних ділянок, різні 
форми використання, форми власності зумовлюють різні методичні підходи до 
обліку земельних ділянок.  

Облік земельних ділянок, що належать суб’єктам господарювання на 
правах власності, регулюють Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
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(П(С)БО) 7 «Основні засоби» та П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість». 
Придбані у власність земельні ділянки визнаються активом і відображаються у 
складі основних засобів. При цьому, правильність відображення в обліку 
набутої у власність земельної ділянки залежить від мети її використання. 
Земельні ділянки, що утримуються для продажу, відображаються в обліку за 
нормами П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття» і визнаються в подальшому об’єктами запасів, облік яких регулюється 
П(С)БО 9 «Запаси». Права користування земельними ділянками визначають 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та П(С)БО 14 «Оренда». Відображення в 
обліку операцій з капітальними витратами на поліпшення земельних ділянок не 
передбачено  жодним із приведених вище П(С)БО. В П(С)БО 7 визначено, що 
капітальні витрати на поліпшення земель обліковуються у складі основних 
засобів. Тому в  бухгалтерському обліку земельні ділянки відображаються в 
залежності від способу набуття права власності. Якщо земельна ділянка є 
власністю підприємства на правах володіння, то вона відображається в обліку як 
основний засіб, що є активом підприємства та обліковується на рахунку 10 
«Основні засоби», субрахунках 101 «Земельні ділянки», 102 «Капітальні 
витрати на поліпшення земель», 100 «Інвестиційна нерухомість». Якщо – на 
правах  користування, то відображатиметься  не сама земельна ділянка, а  лише  
право користування нею. Право користування  земельною ділянкою 
обліковується в нематеріальних активах підприємства на рахунку 
12 «Нематеріальні активи», субрахунку 122 «Право користування майном». 

Серйозною проблемою включення земельних ділянок у систему 
бухгалтерського обліку є відсутність дієвого механізму його регулювання.  
Українське  законодавство в частині даного питання важко назвати цілісним і 
послідовним зважаючи на велику кількість протиріч між окремими 
законодавчими та нормативними актами. 

Провідні економісти-аграрії та молоді науковці України обґрунтовують 
необхідність запровадження окремого стандарту обліку земель 
сільськогосподарського призначення. Серед розробників та прихильників цієї ідеї 
В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, В.М. Метелиця, 
С.М. Остапчук та інші. Так колективом авторів монографії «Обліково-оціночні 
аспекти включення землі до економічного обороту» запропоновано до 
впровадження в аграрному секторі національний галузевий стандарт звітності 
(НГСЗ) – «Землі, плата та права користування ними в сільському господарстві» [5]. 

Отже, земельні ділянки є: об’єктами балансового та позабалансового 
обліку; об’єктами основних засобів, нематеріальних активів та запасів; об’єктом 
інвестиційної та операційної нерухомості. Тому інформація про життєві цикли 
земельних ділянок (надходження, використання, вибуття) відображається в 
системі оперативного, фінансового та статистичного обліку. Питання обліку 
земельних ділянок потребує детального вивчення та методичного 
обґрунтування обліку залежно від виду та специфіки їх використання.  



130 

Список використаних джерел: 
1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. №2768-ІІІ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-
14/page9 

2. Макарова О. Теоретичні основи та сутність поняття «земля» / О. Макарова 
// Економічний аналіз. – 2012. – Випуск 11. – Ч. 3. – С. 310-312. 

3. Павлій О.С. Аналіз економічної сутності землі як об’єкта оподаткування / 
О.С. Павлій // Економіка промисловості. – 2014. – №4 (68). – С. 72-78. 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-
17/paran256#n256 

5. Обліково-оціночні аспекти включення землі до економічного обороту: 
Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, 
В.М. Метелиця, А.І. Коріненко]. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 
2013. – 234 с. 

 
 
УДК 631.162 

Т.О. ПОПИК*, магістрант, 
Вінницький національний аграрний університет 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ  

ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

Дохід від реалізації є результатом суспільного визнання споживчої 
вартості реалізованих товарів (робіт, послуг). Від нього залежить визнання 
доходів та їх відображення у звітності.  

Операції на підприємстві, в тому числі і операції з реалізації готової 
продукції, як одного з факторів формування доходу та фінансового результату, 
повинні бути оформлені первинними бухгалтерськими документами, які мають 
бути складені в момент здійснення операції, а якщо це можливо – безпосередньо 
після її закінчення. Документування має відповідати розробленим внутрішнім 
регламентам. 

Згідно з П(С)БО 15, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) – загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або 
послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів 
та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору 
тощо) [5]. 

Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих 
форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування 
господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених 
самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити 

                                                
* Науковий керівник: І.М. Лепетан, к.е.н., доцент. 
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типових або спеціалізованих форм. Всі первинні документи на підприємстві 
підлягають обов’язковій перевірці обліковими працівниками. Забороняється 
приймати документи, які суперечать законодавству. Такі документи 
передаються керівнику для прийняття рішення [6]. 

Для організації обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) 
необхідно здійснити ряд дій, які зображено на рис. 1. 

  

 
Рис. 1. Порядок організації первинних документів з обліку доходів  

від реалізації 
Джерело: розроблено автором. 

 
Для своєчасного відображення в обліку доходів від реалізації продукції та 

прискорення одержання виручки документи про відвантаження продукції 
повинні передаватись до бухгалтерії щоденно, а при цілодобовому 
відвантаженні продукції – по закінченні кожної зміни під підпис особи, що їх 
одержує. Для своєчасного виконання облікових робіт розробляють графіки 
приймання-здавання документів та їх подальшої обробки. 

Система обробки показників визначається формою бухгалтерського 
обліку, прийнятою підприємством та наявною комп’ютерною технікою. 

Вихідна інформація може бути представлена на різноманітних за формою 
та способом складання носіях інформації. Для обліку доходів слід обирати 
оптимальну кількість раціонально побудованих носіїв: відомостей (при 
журнальній формі обліку) та електронних носіїв при застосуванні комп’ютерної 
техніки. 

При розробці методики і техніки обліку доходів від реалізації продукції 
(робіт, послуг) вибирають носії первинної вхідної, первинної постійної та 

– визначити спосіб передавання відділом збуту до бухгалтерії планів реалізації, 
місячних графіків відвантаження продукції, нарядів і рознарядок реалізації, 
договорів з покупцями та інших документів, що є підставою для відпуску 
продукції покупцям;  
– вибрати первинні документи на відпуск продукції, надання послуг, виконання 
робіт (товарно-транспортна накладна, накладна на відпуск (внутрішнє 
переміщення) матеріалів, акт виконаних робіт, наданих послуг) і документів, що 
є обов’язковими додатками до них; 

– встановити порядок оформлення документів на відвантаження продукції, 
надання послуг та виконання робіт;  

– розробити методику і техніку аналітичного і синтетичного обліку доходів;  

– вибрати регістри обліку. 
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вихідної інформації, а також систему обробки показників. Первинними носіями 
вхідної інформації є накази-накладні, товарно-транспортні накладні, якими 
оформлюють відвантаження готової продукції. При використанні комп’ютерної 
техніки показники документів переносяться на електронні носії інформації, які 
формуються за видами продукції, покупцями та регіонами. 

У таблиці 1 розглянемо документи, які відображають доходи від реалізації. 

Таблиця 1 
Документальне оформлення відображення доходів від реалізації 

Операції Первинні документи 
Відображення доходів 
підприємства 

Журнал-ордер № 6 

Продаж продукції 
торгівельним організаціям, 
підприємствам 
громадського харчування 
та іншим організаціям 

Накладні внутрігосподарського призначення 
(ф. № 87) 

Для одержання плати за цю 
продукцію 

Рахунок-фактуру (ф. № 86) у трьох примірниках. 
Один примірник видають представнику покупця, 
а другий передають у банк для одержання коштів 
за продану продукцію на свій рахунок у банку, 
третій - залишають у підприємстві. 

При організації виїзної 
торгівлі 

- дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі, 
- товарно-касової книги 

Підставою для запису руху 
готівки 

- квитанції прибуткових касових ордерів 
- квитанції установ, банків та підприємств 
зв'язку. 

Видачу продукції своїм 
працівникам у рахунок 
оплати праці 

відомості на видачу натуральної оплати із 
зазначенням прізвища, імені, по-батькові 
одержувача, кількості й вартості продукції. У 
відомості має бути підпис про одержання 
продукції. 

Відвантаження готової 
продукції.  

 -товарно-транспортна накладна, (форма № 1-
ТН) виписується при 
відправлені продукції автотранспортом. 
- накладна на відпуск (внутрішнє переміщення) 
матеріалів, товарно-матеріальних цінностей 
(форма № М-20) 
- акти виконаних робіт,  
- рахунки-фактури, квитанції 

Надходження коштів у 
касу за реалізацію 
продукції 

прибуткові касовими ордерами типової форми 
№ КО-1 

Джерело: узагальнено автором на основі [3, 4]. 
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З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання первинних 

документів наказом керівника встановлюється графік документообороту, в 
якому вказуються дата створення або одержання від інших підприємств та 
установ документів, прийняття їх до обліку, передання в обробку та до архіву 
Графік документообороту оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із 
створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним 
підрозділом підприємства, а також усіма виконавцями із зазначенням їх 
взаємозв’язку та термінів виконання робіт. Контроль за дотриманням графіка 
документообороту здійснюється головним бухгалтером [6]. 

З використанням комп’ютерної техніки на багатьох виробничих 
підприємствах прийнято вести облік реалізації готової продукції без 
застосування узагальнюючих документів [4]. 

При без комп’ютерних способах обробки облікової інформації найбільш 
доцільна побудова бухгалтерії за принципом централізації. При організації 
бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації основна тенденція 
полягає в накопиченні та централізованій обробці облікових даних і 
децентралізованому введенні первинної інформації та використанні 
підсумкових облікових показників [4]. 

Отже, процес реалізації продукції  є одним з найважливіших економічних 
показників, який характеризує фінансово-господарську діяльність підприємств. 
Для вдосконалення первинної документації з обліку доходів від реалізації 
продукції, робіт, послуг підприємству варто: 

- здійснювати комплексну автоматизовану систему управління 
діяльністю; 

- скоротити кількість первинної документації 
- удосконалити Журнал-ордер № 6, відобразивши дані на аналітичних 

рахунках. 
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 

 
У актуальних умовах реформування ринкових відносин все більшого сенсу 

набуває необхідність розробки комплексу заходів щодо формування 
інформаційної системи бухгалтерського обліку матеріальних цінностей, так як – 
це основна складова частка міжнародної забезпеченості держави. Колосальне 
значення має розвиток справедливої облікової інформації про наявність, рух і 
застосуванні матеріальних цінностей на будь-якому підприємстві, а також чітка 
організація внутрішньогосподарського контролю за їх збереженням. 

Для цілей бухгалтерського обліку в якості матеріальних цінностей 
приймаються активи: які призначені для продажу; використовуються в якості 
сировини і матеріалів при виробництві продукції, призначеної для продажу 
(виконання робіт, надання послуг); використовуються для управлінських потреб 
підприємства [1]. 

Більша частина матеріальних цінностей застосовується в як об'єкти праці. 
Вони цілком і повністю споживаються в кожному виробничому циклі та свою 
вартість переносять на вартість виготовленої продукції [3]. 

Облік придбання, зберігання і використання матеріальних цінностей є 
однією із найбільш трудомістких ділянок бухгалтерської роботи підприємства. 
Основними завданнями обліку матеріальних цінностей є: правильне і своєчасне 
документальне оформлення операцій та забезпечення достовірних даних з 
надходження та руху матеріальних цінностей; контроль за збереженням 
матеріальних цінностей в місцях їх зберігання (експлуатації) та на всіх етапах їх 
руху; контроль за дотриманням встановлених організацією норм матеріальних 
цінностей, що забезпечують безперебійний випуск продукції, виконання робіт і 
надання послуг; своєчасне виявлення непотрібних і зайвих матеріальних 
цінностей з метою їх можливого продажу або виявлення інших можливостей 
залучення їх в оборот; проведення аналізу ефективності використання 
матеріальних цінностей; систематичний контроль за використанням матеріалів у 
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виробництві на базі обґрунтованих норм їх витрачання; своєчасне отримання 
точної інформації про величину економії або перевитрати матеріальних ресурсів 
у порівнянні з встановленими лімітами; своєчасне здійснення розрахунків з 
постачальниками та підрядниками за придбані матеріальні ресурси. 

На підприємстві в першу чергу потрібно володіти знаннями нормативної 
бази для більш точного і вірного обліку матеріальних цінностей. Спираючись на 
неухильне дотримання принципу майнової відособленості кожного 
підприємства, незалежно від виду майна, окремо (за балансом) враховуються 
речові цінності, які згідно із законодавством не є власністю підприємства, але 
тимчасово перебувають у його розпорядженні. Для обліку та перевірки руху 
таких цінностей в плані рахунків бухгалтерського обліку виділені позабалансові 
рахунки: 022 «Матеріали, прийняті для переробки» де відображають 
давальницьку сировину і матеріали, за які не внесло плату підприємство-
виробник; 023 «Матеріальні цінності нa відповідальному зберіганні». 

Важливе значення має деталізоване групування матеріальних цінностей на 
кожному підприємстві, виходячи від номенклатури матеріалів які 
застосовуються, рівня кооперування та спеціалізації та інших факторів. Ознаки, 
за якими класифікуються матеріальні цінності для цілей аналітичного обліку на 
підприємстві розглянемо на рис. 1.  

 
Рис. 1. Ознаки класифікації матеріальних цінностей 

Джерело: розроблено авторами. 
 
На основі класифікації підприємства розробляють систематизований 

перелік використаних ними матеріалів, в якому матеріали наводяться по групах, 
підгрупах та найменуваннями і кожному найменуванню матеріалів 
присвоюється номенклатурний номер. 

Важливою передумовою збереження матеріальних цінностей і одним із 
принципів раціональної організації їх обліку є своєчасне та правильне 
оформлення первинними документами господарських операцій з надходження 
цінностей і руху. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку 
і бухгалтерської звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію 
матеріальних цінностей, в ході якої перевіряються та документально 
підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. 

З метою організації поточного контролю за збереженням матеріальних 
цінностей, оперативного виявлення можливих розбіжностей між даними 

За характером використання матеріальних цінностей 

За належністю Ознака класифікації За оцінкою 

За системою первинного обліку 
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бухгалтерського обліку і їх фактичною наявністю за окремими найменуваннями 
та групами в місцях зберігання і експлуатації на підприємствах проводяться 
перевірки. 

Порядок проведення перевірок, в тому числі визначення конкретних 
найменувань, видів, груп матеріалів, що підлягають перевірці, терміни 
проведення перевірки встановлюються керівником підприємства, а також 
керівниками підрозділів. При організації роботи з проведення інвентаризації, 
перевірок матеріальних цінностей необхідно враховувати структуру 
складського господарства: наприклад, склади (комори) підрозділів підприємства 
можуть бути самостійними обліковими одиницями або входити до складу інших 
облікових одиниць. В окремих підрозділах підприємства склади можуть бути 
відсутні. Віднесення складів до самостійних облікових одиниць визначається 
керівником підприємства за поданням головного бухгалтера. 

Для проведення комплексу робіт з виявлення фактичної наявності 
матеріальних цінностей, порівняння фактичної наявності запасів з даними 
бухгалтерського обліку, документального оформлення фактів невідповідності 
кількості, якості, асортименту надходять запасів відповідним показникам, що 
передбачені в договорах (поставки, купівлі-продажу та інших аналогічних 
документах), визначенню причин списання матеріальних цінностей на 
підприємстві створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія. 

За результатами інвентаризації та ревізійних перевірок приймаються 
відповідні рішення щодо усунення недоліків при зберіганні і обліку 
матеріальних цінностей та відшкодування матеріального збитку [2]. 

Отже, матеріальні цінності є досить вагомою частиною активів 
підприємства, адже вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі 
позиції у структурі витрат підприємств всіх форм власності, при визначенні 
результатів господарської діяльності та при висвітленні інформації про його 
фінансовий стан. Це в свою чергу вимагає повної, достовірної інформації про 
наявність та рух матеріальних цінностей, яку може надати правильно 
організована система обліку та контролю, що генерує та інтерпретує всю базу 
інформаційного потоку, надану різними ринковими системами для ефективного 
управління підприємством. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК КОНСТИТУЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
У практиці бухгалтерського обліку багатьох держав світу термін “облікова 

політика”, визначений як сукупність способів ведення підприємством обліку, є 
широко вживаним уже досить тривалий час. В Україні це поняття вживається з 
кінця 80-х років і може розглядатися в двох напрямах: як фінансова або як 
облікова категорія. Дане дослідження передбачає дослідження облікової 
політики з облікової точки зору як складової організації системи 
бухгалтерського обліку. 

Opгaнiзaцiя poбoти пiдпpиємствa тa oблiкoвoгo пpoцeсу пoчинaється з 
фopмувaння oблiкoвoї пoлiтики. Peтeльнo пpoдумaнa oблiкoвa пoлiтикa 
зaбeзпeчує eфeктивну фiнaнсoвo-гoспoдapську дiяльнiсть пiдпpиємствa, a тaкoж 
мaксимaльний eфeкт вiд вeдeння oблiку. Oснoвoю для пpийняття piшeнь пpo 
oблiкoву пoлiтику мaє бути фopмувaння пoвнoї, дoстoвipнoї, пpaвдивoї 
iнфopмaцiї, якa мaксимaльнo eфeктивнo poзкpивaлa б iнфopмaцiю пpo дiяльнiсть 
пiдпpиємствa для зaцiкaвлeних oсiб-кopистувaчiв. 

Формування облікової політики є непростим і важливим етапом в 
діяльності суб'єкта господарювання, який є дуже трудомістким та 
відповідальним, оскільки впливає на фінансові результати та ефективність 
діяльності в цілому. Економічно обґрунтована політика дає змогу суб'єкту 
господарювання впливати на ефективність використання своїх ресурсів та на 
фінансово-економічні показники своєї діяльності [4]. 
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Актуальність питання формування облікової політики пояснюється також 
тим, що вона має велике значення для всіх видів підприємницької діяльності – 
виробничої, комерційної, грошово-кредитної, банківської, страхової, для усіх 
галузей та підгалузей господарювання – промисловості, сільського 
господарства, будівництва тощо і скрізь вона має свої особливості.  

Трактування поняття "облікова політика" як в МСФЗ, так і в українському 
законодавстві передбачає, що підприємство до початку звітного періоду обирає 
в межах, передбачених стандартами або іншими нормативними документами, 
певні методи, методики, способи оцінки, форми організації обліку тощо, які 
використовуються ним для ведення поточного обліку і складання фінансової 
звітності. Це забезпечує, з одного боку, однозначність тлумачення показників 
фінансової звітності, а з другого - створює умови для здійснення фінансового 
менеджменту підприємства.  

Також необхідно відмітити, що в МСБО 8 ідеться про облікову політику у 
множині. Це пов’язане з тим, що за міжнародними правилами облікова 
політика, установлена щодо конкретного об’єкта обліку, вважається окремою 
обліковою політикою. А виходячи з національного визначення терміна, 
сукупність таких облікових політик саме і складає єдину облікову політику 
підприємства [2].  

Облікова політика на міждержавному і державному рівнях має 
обов'язковий характер, формується на загальних засадах ведення 
бухгалтерського обліку. На Міждержавному рівні відбувається розробка правил 
і принципів функціонування бухгалтерського обліку в межах об'єднання держав. 
На рівні держави розробляються принципи, правила та процедури 
бухгалтерського обліку, що є найоптимальнішими для досягнення курсу 
фінансово-економічного розвитку держави. Загальнодержавна облікова 
політика визначається Цивільним і Господарським кодексами, спеціальними 
законами, П(С)БО, інструкціями Міністерства фінансів та інших міністерств та 
відомств. Керуючись вимогами першого і другого рівнів, на підприємстві 
формують власну облікову політику, з урахуванням особливостей його 
діяльності. Ступінь свободи підприємства у формуванні облікової політики 
обмежений державою у прийнятих законах, положеннях, постановах та інших 
нормативних документах, у яких є допустимі варіанти альтернативних рішень 
щодо здійснення облікових процедур. Дійсно, у зв’язку з тим, що облікова 
політика обумовлюється в нормативному акті нижчого рівня, останній повинен 
ґрунтуватися на Цивільному і Господарському кодексах, спеціальних законах, 
Положеннях з бухгалтерського обліку, Інструкціях Міністерства фінансів та 
інших міністерств та відомств. У межах даного дослідження розглядається 
облікова політика третього рівня, яка є визначальним елементом організації 
обліку підприємства [3]. 

Дефініція «облікова політика» в міжнародних стандартах бухгалтерського 
обліку та нормативних актах країн СНД в основному збігається. Однак, існує 
різний рівень нормативної регламентації вимог , що обумовлює самостійний 
вибір кількості розділів і їх наповнення. Так , на відміну від Російської 
Федерації, Республік Молдова та Білорусь, в Україні не існує чітко 
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сформованих правил і вимог до формування облікової політики на 
законодавчому рівні. При її розробці підприємства , як правило, за основу 
приймають правила, закріплені в міжнародних стандартах. 

Дійсно, сьогодні підприємство самостійно визначає параметри та напрями 
облікової політики; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему 
регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з 
дотриманням єдиних методологічних засад та з урахуванням особливостей 
господарської діяльності й наявної технології обробки облікових даних; 
розробляє систему і форми звітності й контролю господарських операцій, обліку 
для цілей управління, визначає права працівників на підписання бухгалтерських 
документів; затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової 
інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку; може 
виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші 
відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з 
наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства, 
обирає форму організації і ведення бухгалтерського обліку, розробляє робочий 
план рахунків, організацію інвентаризації матеріальних цінностей, коштів та 
розрахунків тощо. 

Тому облікова політика має стати для підприємства своєрідною 
конституцією, яка б передбачала права й обов’язки системи обліку щодо 
формування інформаційних ресурсів як корисної для управління інформації. 
Для забезпечення цієї функції мають чітко регламентуватися умови нагромадження, 
передачі та зберігання інформації, а також норми її акумуляції та форми подачі. 
Іншими словами, в наказі про облікову політику підприємства повинна міститись 
вся внутрішня нормативна база і щодо потоків інформації [1]. 

Використовуючи облікову політику власник та адміністрація забезпечують 
максимальну ефективність господарської діяльності підприємства. Формування 
та реалізація облікової політики є тим інструментом, який дозволяє власникам 
побудувати бухгалтерський облік таким чином, щоб максимально задовільнити 
їх потреби в інформації для управління своєю власністю. Тому до формування 
облікової політики підприємства необхідно встановити чи не суперечать обрані 
та розроблені елементи облікової політики нормам чинного законодавства; їх 
відповідність інтересам власника та стратегічним цілям підприємства; 
адекватність характеру та умовам діяльності підприємства. Відповідно, зміст та 
напрями облікової політики підприємства мають бути такими, щоб можна було 
отримати оптимальні фінансові результати, підтримувати ліквідність 
підприємства, внаслідок чого підприємство стане привабливим для інвесторів та 
конкурентоспроможним . 

Розглядаючи призначення облікової політики слід звернути її увагу на 
юридичні аспекти, через які розкривається сутність облікової політики як 
елементу нормативного регулювання. Юридичні аспекти облікової політики 
передбачають виконання нею наступних функцій:  

– усунення суперечностей в чинному законодавстві;  
– використання облікової політики як способу захисту в судових спорах.  
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Тобто, облікова політика є і унікальним засобом для лібералізації системи 
бухгалтерського обліку, вдосконалення системи регламентації бухгалтерському 
обліку та усунення протиріч діючого законодавства.  

Отже, основною метою облікової політики, як конституції діяльності 
підприємства є забезпечення одержання достовірної інформації про майновий і 
фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідні для всіх 
користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень. Тому 
підприємство самостійно визначає облікову політику, фіксуючи у відповідному 
наказі визначальні аспекти облікового процесу: осіб, відповідальних за зміст 
фінансових звітів, порядок розробки документів, підстави для проведення 
бухгалтерських записів, терміни подання первинних документів до бухгалтерії, 
форму ведення бухгалтерського обліку та інші важливі моменти. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГОВИЙ ОБЛІК:  
ВИКЛИКИ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Епоха інформаційного суспільства впевнено трансформується в епоху 

знань. Натомість, пріоритети змінюються з позиції «хто володіє інформацією – 
той володіє світом», на іншу, «хто володіє знаннями – той володіє світом».  
Відповідно, трансформації підлягають і вчення про облік. Виклики світових 
інтеграційних процесів є такими, які чітко ставлять масштабні задачі до 
облікової науки. В даній публікації розкрито основні тенденції розвитку і 
трансформації бухгалтерського обліку в управлінський інжиніринговий. 
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Облік є інструментом, яким потрібно вміло користуватися. Але й сам 
обліковий інструмент потребує витонченості. Мова є також інструментом, який 
призначений для спілкування між індивідами. Аналогічно, облік є мовою 
бізнесу, тобто призначений для спілкування між індивідами економічними, які 
функціонують в економічному просторі.  

Інструменти облікові є прості і складні. Як користуватися обліковими 
інструментами – визначають інструкції. Існують інструкції, виражені 
нормативними документами. Це – кодекси, закони, положення, постанови, 
укази, методичні рекомендації, які приймаються відповідними регуляторними 
органами. Крім того, існують так звані приховані облікові інструкції, які є 
вираженням знань, вмінь і навичок бухгалтерів і аудиторів. Інколи такі 
приховані облікові інструкції прописуються у внутрішніх нормативних 
документах на локальному рівні суб’єкта економічної діяльності. Решта 
облікових інструкцій, які не знайшли себе в нормативних документах на 
глобальному міжнародному рівні (наприклад, IFAS – МСФЗ, МСА), чи то на 
державному рівні, а також на локальному рівні економічних суб’єктів, 
знаходять себе в інтелектуальному сховищі професіоналів облікової сфери 
діяльності. Інколи такі приховані інструкції виходять у світ через опубліковані 
наукові праці чи професійні консультації прикладного характеру. 

Наукова спільнота перебуває в постійному пошуку нових облікових 
інструментів. Звучить цей пошук як удосконалення методології облікової науки. 
Час від часу загострюється питання щодо визнання чи невизнання наукою 
обліку. Відповідь проста: якщо є наука філологія, змістом якої є вчення про 
мови, то чому ми тратимо час на доказ того, що насправді існує, тобто, облікова 
наука?! Змістом облікової науки є вчення про мови бізнесу. Саме про мови, яких 
є також безліч, як і мов земних мешканців. Проте, мови бізнесу представлені в 
іншій конструкції та в інших багатоваріантних перерізах. Це мови, на яких 
спілкуються економічні суб’єкти. Облікові інструменти і є мовними 
прообразами. Володіти досконало обліковим мовним потенціалом – значить 
вміти донести всю палітру розуміння економічних явищ на глобальному і 
локальному рівнях. Для того, щоб відбувся процес спілкування, потребується 
щонайменше двоє економічних суб’єктів. Зазвичай, це керівник (власник, 
менеджер, управлінець тощо) і бухгалтер. Тут потрібно розуміти відокремлення 
функціональних дій бухгалтерів, фінансистів і економістів. Саме бухгалтер 
створює мовні слова і словосполучення. Фінансисти і економісти  будують 
речення з представлених бухгалтером слів і словосполучень. Це є 
загальноприйнятою аксіомою, яка існує без потреби у доведеннях чи наведення 
додаткових аргументів на можливі заперечення. Заперечення цієї аксіоми 
можуть виникати лише через не розуміння, чи не повне розуміння змісту і суті 
облікової науки. 

Розглянувши облік як мову бізнесу, потребує констатації математичний 
аспект облікової науки. Аргументи щодо використання в обліку лише чотирьох 
математичних дій не заслуговують на увагу. Вчені і практики, пов’язані з 
обліком, використовують алгебраїчні (формули, вирази, тощо) та геометричні 
(фігури, перерізи тощо) інструменти у вигляді теорем і аксіом. Оскільки 
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бухгалтери-практики і вчені при вираженні власних напрацювань будують 
облікові конструкції, так звані каркаси, які є основою кожного їх витвору, то 
цим підтверджується дотичність облікової науки до інженерії. Подібно до того, 
як інженер-конструктор створює машину, якою буде керувати водій – 
аналогічно бухгалтер створює інформаційну систему, якою буде управляти 
керівник економічного суб’єкта. Саме звідси бере початок інноваційний 
інструмент обліку – інжиніринг.  

Досить поширеними є наукові дослідження в напрямку бухгалтерського 
інжинірингу. Вчені, досліджуючи новий інжиніринговий обліковий інструмент, 
представляють його для формування стратегічних агрегованих балансів, для 
програмування і обробки облікових даних. Поважаючи підходи вчених, і ні в 
якій мірі не спростовуючи їх наукові доробки, ми розкриваємо іншу сторону 
облікового інжинірингу, який працює в системі управлінського обліку на 
глобальному і локальному рівнях. Обліковий інжиніринг є за своїм змістом 
набором інструментарію суміжних з обліком наук. По суті, обліковий 
інжиніринг є конструкцією бізнесу, а також глобального економічного простору 
загалом.  

Сьогодні актуальним питанням, над яким працюють вчені і практики, є 
безпека бізнесу. Одним із ключових факторів безпечного бізнесу є правильно 
створена облікова інжинірингова конструкція. Звичайно, важливо знати, що ця 
конструкція не є «картковим будиночком», чи тимчасовою титульною 
спорудою. Така конструкція має бути міцною, а, відповідно, побудованою за 
урахуванням всіх законів (фізики, органічної природи) і правил 
(інституціональний підхід). Міцність економічної безпеки прямо пропорційна 
міцності облікової конструкції, створеної професійним бухгалтером, який 
озброєний інноваційними інжиніринговими інструментами та інноваційними 
інжиніринговими знаннями (методологіями).  

Інжиніринговий управлінський облік вже давно вийшов за рамки 
трьохвимірного простору. Крім традиційних наук, інструментами яких 
користується облікова наука, випереджальними темпами до обліку 
наближуються: психологія (біхевіористичний та поведінковий підхід), 
соціологія (прийняття суспільної значущості обліку), екологія (в контексті 
сталого розвитку збереження природи і цивілізації).  

Окремим питанням ми виділяємо стержень (основу) інжинірингової 
облікової конструкції, яким є вчення фізичної економії. Економічна таблиця Ф. 
Кене, наукові доробки С. Подолинського, В. Вернадського, М. Руденка і В. 
Шевчука є безцінним вкладом в розвиток суспільної наукової думки і облікової 
науки, зокрема. Ми всі живемо і розвиваємося за єдиними законами природи. 
Вони працюють не залежно від того, знаємо ми їх механізм дії, чи ні. І якщо ми 
наближаємось до розуміння правил їх функціонування, тоді в нас формується 
правильніше уявлення про світ і економічний простір. Тільки в такому випадку 
ми зможемо хоч якусь частину нашої траєкторії сталого розвитку 
спрогнозувати, щоб бачити шлях, яким рухатись далі.  

Цілком зрозуміло, що спрямовуючим вектором руху для забезпечення 
сталого розвитку є управлінський інжиніринговий облік. На жаль, 
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багатоаспектність досліджень цього наукового напряму поки не є достатньою, 
щоб цілком задовольнити всі запити науки і практики. Питань виникає все 
більше – як на рівні облікової теорії, так і на рівні облікової практики. Це 
актуалізує проблему, яка полягає в недостатньому розкритті (дослідженні, 
створенні, представленні) методології управлінського інжинірингового обліку. 
Можливо,  причиною такого недостатнього розкриття вченими є розмитість, 
тобто не чіткість у визначенні кола найбільш проблемних питань і меж їх 
функціонування. Можливо, вчені зациклились на одному чи кількох підходах, і 
при цьому «ходять» у власних дослідженнях по замкнутому колу? Адже, абсолютно 
не досліджується закон «золотого перерізу», який, можливо, розкриє невідомі поки 
для нас таємниці циклічності економічних криз. Це, безумовно, відкриє нові 
можливості для створення захисних облікових інжинірингових конструкцій 
безпечного бізнесу і глобальної безпечної економіки сталого розвитку.  

Управлінський інжиніринговий облік ми представляємо в багатьох 
перерізах. Одним з таких перерізів є, наприклад, в розрізі об’єктів управління: 
капітальні інвестиції і основні засоби (відповідно, управлінський 
інжиніринговий облік капітальних інвестицій і основних засобів), фінансові 
інвестиції, виробничі запаси, малоцінні швидкозношувані предмети, готова 
продукція, грошові кошти та їх еквіваленти, розрахунки з дебіторами, витрати 
майбутніх періодів, власний капітал, цільові надходження, довгострокові і 
короткострокові кредити банків, розрахунки за зобов’язаннями (в розрізі видів 
зобов’язань), трудові ресурси, доходи, витрати, фінансові результати тощо. 
Представлений перелік не є вичерпаним, економічні суб’єкти самостійно 
визначають ступінь деталізації чи узагальнення об’єктів управління, а 
відповідно, і управлінського інжинірингового обліку.  

Важливим і таким що потребує особливого виокремлення, на наш погляд, 
є переріз в контексті податкового управлінського інжинірингового обліку, а 
також відповідно, фінансового, оперативного, стратегічного. Окремо слід 
розглядати бухгалтерський управлінський облік (Ф. Бутинець у 2000 році 
опублікував навчальний посібник під такою назвою). Традиційний 
бухгалтерський облік ми знаємо як систему документального, безперервного в 
часі, взаємопов’язаного і повного відображення господарських засобів і джерел 
їх формування  у натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Тобто, 
головними ознаками бухгалтерського обліку є вартісна оцінка, наявність 
первинного документу, повнота (всі об’єкти і процеси) і безперервність (від 
факту створення до факту ліквідації чи продажу економічного суб’єкта). 
Бухгалтерський облік своє поле діяльності обмежує локальним рівнем. 
Управлінський інжиніринговий облік виходить за межі локального суб’єкта в 
глобальне економічне середовище, використовуючи при цьому інструменти і 
методології суміжних наук, що дає можливість йому функціонувати поза 
межами тримірного простору.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Глобалізація та світові інтеграційні процеси  зумовлюють значні 
структурні зміни в економіці та суспільстві на макро- та макрорівні. Фактором, 
що визначає розвиток сучасної економіки, визнається її інформатизація. 
У світовій економіці збільшується роль і вага інформаційної індустрії і сфери 
послуг. Інформація стає вирішальним засобом і провідним предметом праці, що 
дозволяє зробити висновок про виокремлення нової сфери діяльності – 
виробництва інформації як четвертого великого етапу суспільного розподілу 
праці (після виокремлення скотарства, ремісництва, торгівлі), а також свідчить 
про появу інформаційної економіки, в якій визначальним є інтелектуальний 
потенціал суспільства, а інформація і знання стають найважливішим ресурсом 
разом із працею, капіталом і природними ресурсами. 

Інформаційне суспільство ґрунтується на таких засадах: поєднання 
індустріального і постіндустріального типів розвитку, використання інформації 
як унікальної виробничої сировини, засобу і предмету праці, зростання галузей 
сфери послуг, заперечення трудової теорії вартості, формування єдиного 
глобального ринку і поширення транснаціональних компаній, технологічна й 
економічна конвергенція, що зростає, значне зниження питомих витрат 
виробництва, інноваційний тип розвитку і швидка динаміка (мінливість), 
можливість гнучкої модифікації виробничих систем, віртуалізація економічного 
простору. Два закони які лежать в основі розвитку інформаційних технологій – 
закон Мора (максимум обчислювальної комп’ютерної потужності за певну ціну 
подвоюється кожні 18 місяців) і закон Меткалфе (цінність мережі для 
користувача еквівалентна квадрату кількості вузлів з’єднання, тобто корисності 
підключення до мережі експоненціально збільшується з ростом елементів 
мережі) мають вплив на технологічні основи інформаційного суспільства [1]. 

Формування та розвиток постіндустріального суспільства неминуче 
приведе до зміни економічних процесів, інститутів, форм та методів 
господарювання, організації та функціонування господарської діяльності. Саме 
тому економіка вимагає дійсно нової теоретичної парадигми,  критичної оцінки 
та діалектичного погляду на систему обліку, аналізу її впливу на 
функціонування економіки та вплив суспільних, технологічних та економічних 
процесів. 

Сучасний етап розвитку управлінської науки характеризується пошуком 
більш досконалої моделі управління, спрямованої на підвищення адаптивних 
можливостей бізнесу і пристосування до швидкозмінних умов зовнішнього 
середовища. Важливе місце в цьому процесі займає гуманізація та посилення 
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соціальної складової менеджменту, зміщення акцентів з технологічних та 
технократичних підходів до розвитку інтелектуального потенціалу, управління 
поведінкою та формування ефективного мотиваційного середовища. 
Автократична і економічна моделі управління не є дієвими і витісняються 
прогресивними моделями, що ґрунтуються на людиноцентристській ідеології. 

Далека від можливості реалізації ідеї людиноцентризму облікова наука 
(епоха індустріалізму дала нам уявлення про облік в якому люди розглядаються 
як витрати, а машини як активи) тому сучасні економісти, як практики так і 
теоретики ставлять під сумнів її існування, що свідчить про складність 
облікових реалій, які є набагато складнішими й важливішими, аніж їх 
інтерпретують економісти. 

Бізнес є заручником традиційних методів ведення справ. За відсутності 
релевантної інформації неможливо критично аналізувати ситуацію, 
ідентифікувати точки впливу, які відкривають шляхи до створення нової 
цінності, дозволяють скоротити або зробити більш прийнятним інформаційний 
ризик і ризик невідповідності мотивації. Існуюча система обліку не відображає 
сучасних рушійних сил створення багатства і, отже, знаходиться в повній 
невідповідності з вимогами нової економіки: не враховує роль інформації у 
процесі господарської діяльності, не відповідає інформаційним запитам 
користувачів, жорсткість і консервативність методології обліку не дає йому 
необхідної гнучкості та можливості адаптації до змінних умов функціонування 
економіки. В більшості випадків зміни в обліку є доповненнями до існуючої 
моделі. В такому випадку вони потребують всього лиш здатності глянути на 
систему під новим кутом. Натомість «теорія бухгалтерського обліку в сучасний 
період розвитку економіки повинна трансформуватися в науку, яка розкриває 
дію законів, принципів, процедур генерування інформаційних ресурсів 
підприємства для потреб різних груп користувачів» [2]. 

В цьому контексті перегляду потребує теорія обліку з метою розширення 
його предметного поля, збагачення методології та можливості адекватно 
відображати реальний стан бізнесу та відповідати вимогам управлінської 
системи. Професор В.М. Жук стверджує, що теорія не встигає за практикою, в 
результаті чого підприємства задовольняють свої потреби у інформації 
створюючи альтернативні інформаційні системи, що може зіграти злий жарт з 
обліком [3].  Традиціоналізм і консервативність облікової науки приводить до її 
відсталості від сучасних умов розвитку суспільства та економіки, від потреб 
користувачів – облік перестає бути основним інструментом в управлінні 
підприємством. В процесі прийняття рішень бухгалтери вже не відіграють 
провідних ролей, оскільки створювана ними інформація не відображає суті 
бізнесу і не дозволяє вирішувати актуальні питання.  

В публікаціях вчених з обліку зустрічаємо дискусії про те чи є  облік 
наукою, які мали б бути принизливим для облікової спільноти науковців. Чому 
ж усе частіше ми спостерігаємо такі дискусії ? Мало того, що вони лунають 
ззовні, зустрічаються і серед науковців з обліку. Думаю з причини того, що 
облікова спільнота не може представити світу свої напрацювання, 
відмежовується від тенденцій у розвитку суспільства та економіки, заперечує 
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будь-які пропозиції, які не вписуються в «прокрустове ложе» подвійного 
запису, оберігаючи останній як метод, в який втаємничені обрані (нагадує 
середньовіччя). Облікова система є основою інформаційного забезпечення 
процесу управління і створює необхідну інформацію на запит користувачів. 
Традиційна система обліку не задовольняє інформаційних потреб користувачів і 
потребує удосконалення. 

Аналіз спеціальної літератури з обліку дозволяє нам вести мову про певні 
усталені твердження, які підлягають критиці. Ці твердження можна назвати 
міфологемами обліку, адже вони носять всі ознаки групових ілюзій. Однією з 
найвідоміших міфологем облікової науки є твердження про те, що облікова 
система надає  «повну і достовірну інформацію» для системи управління. І в 
економічному, і в соціальному аспектах це твердження не відповідає дійсності і 
цьому ми знаходимо множинність доведень. Про неадекватність 
інформаційного супроводу управлінської системи та недостатність інформації 
для прийняття управлінських рішень свідчать заяви вчених і практиків. 
Сучасний варіант облікової системи, сформованої на принципах панування 
подвійного запису надає достатню інформацію лише обмеженому колу 
зовнішніх користувачів такої інформації, серед яких основними є фіскальні 
державні органи. 

Другою міфологемою вважаємо твердження про те, що подвійний запис є 
єдиним методом створення інформації, поряд з яким спірною є думка про те, що 
традиційні методи, принципи і стандарти є обов’язковими для побудови всіх 
підсистем обліку. Доведенням цього вважаємо успішне впровадження 
управлінського обліку та зародження стратегічного обліку, які базуються на 
принципово інших принципах створення інформації аніж фінансовий облік. 

Міркування про те, що існує ідеальна «рівновага» (статика), яку ми 
мусимо зберігати теж не відповідає дійсності, адже діяльність підприємства 
реалізується в динаміці і облікова реальність повинна відповідати цій динаміці. 

Проблему розвитку облікової науки та її осучаснення в літературі звели до 
суто практичних локальних заходів, безперечно важливих, але нездатних якісно 
змінити ситуацію й знизити ризик невиконання основних функцій обліковою 
системою. 

Модернізувати облікову систему і забезпечувати користувачів 
релевантною інформацією неможливо без удосконалення теоретичної бази 
обліку та приведення її у відповідність до соціально-економічних реалій. Існує 
необхідність інноваційного підходу до формування парадигми обліку, розробки 
нової теоретичної концепції яка б розглядала облік як систему з усіма 
наслідками і характеристиками його як системи, які складається з підсистем, 
кожна з яких має свої завдання, методи і інструменти їх вирішення; існує 
необхідність побудови структури обліку, визначення його елементів і зв'язків 
між ними; потрібний підхід до теорії обліку як науки (системи знань) про 
методи та інструменти створення інформації. Потрібен новий підхід до системи 
звітності, з урахуванням інформаційних запитів всіх користувачів, особливо 
зовнішніх (в т.ч. суспільства). В основу інноваційного підходу до теорії обліку 
повинна бути покладена ідея про його соціально-економічну роль та значення [5]. 
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Розвиток та удосконалення облікової системи має ґрунтуватись на 
теоретичних розробках та рекомендаціях фахівців галузевої та фундаментальної 
економічної науки, а також інших суспільних наук. Успіхи у системній 
трансформації облікової системи, яка повинна відбутися в умовах становлення 
постіндустріального суспільства, багато в чому залежать від розуміння й 
усвідомлення пов’язаних з цим проблем, і насамперед, об’єкта трансформації, а 
також її мети, засобів і механізмів. 

Метою розвитку теорії обліку є обґрунтування основних положень змісту 
та структури облікової системи, з’ясування відповідності теоретичної бази 
завданням трансформації економічної системи та визначення інформаційних 
потреб користувачів, які вона задовольняє. Названа мета визначає необхідність 
у теоретичній концептуалізації суті і структури облікової системи, визначенні її 
форм та зв’язків з іншими економічними та соціальними інститутами, які мають 
вплив як на формування облікової системи так і на успішний розвиток 
підприємств. 
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Інтеграція економіки України у світовий економічний простір визначає 
необхідність подальшого поліпшення методології бухгалтерського обліку з 
метою створення відповідної інформаційної системи, рівноцінної потребам 
відкритої ринкової економіки.  
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Фінансова звітність є одним із важливих елементів методу 
бухгалтерського обліку, вона підкреслює собою систему взаємопов'язаних 
узагальнюючих показників, що характеризують фінансовий і майновий стан 
підприємства та результати діяльності за звітний період. Формуванням 
фінансової звітності закінчується повний цикл обробки облікових даних. 
Завершальним етапом бухгалтерського обліку як процесу виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення та узагальнення є передача інформації 
про діяльність підприємства користувачам для прийняття управлінських рішень. 
Узагальнення інформації та одержання звітних показників, що характеризують 
діяльність підприємства, здійснюється на основі даних облікової системи. 
Концептуальна основа облікової системи є визначальною, саме вона визначає 
можливості формування повної, правдивої та неупередженої інформації про 
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів[1]. 

Питання впливу облікової політики на звітні показники діяльності 
підприємств у своїх роботах розглядали зарубіжні і вітчизняні автори, такі як 
А. Андрющенко, Ф. Бутинець, Т. Войтенко, П. Житній, М. Кутер, А. 
Наговіцина, С. Нехаєв, Н. Малюга, Н. Лоханова, Л. Пантелейчук, М. Пушкар, 
М. Щирба та ін. 

В сучасних умовах підвищуються вимоги до інформації, що відображає 
стан і результати діяльності підприємств. Облікова інформація перетворюється 
у виробничий фактор, котрий раціоналізує використання капіталу [2, с.37]. 
Таким чином, глобалізацію з однієї сторони пропонується розглядати як 
джерело нових можливостей в бухгалтерському обліку, його наповнення, з 
іншої – як конфлікт міжнародних і національних інтересів в обліковій сфері. 
Учасники економічних відносин зацікавлені в прозорості інформації, 
сформованої за єдиними принципами. 

На основі звітності, підготовленої за єдиними нормами, інвестори 
визначатимуть надійність і прибутковість компаній, шукатимуть альтернативні 
варіанти вкладення фінансових ресурсів незалежно від галузевої приналежності 
та характеру роботи. Відмінності основних принципів формування звітності в 
різних країнах призводять до неможливості порівняння показників фінансової 
звітності, незрозумілості її користувачам та неможливості прийняття 
ефективних управлінських рішень. Хід інтернаціоналізації бізнесу вимагає 
міжнародного врегулювання, прийняття єдиних підходів до підготовки 
звітності. Адже звітність є посередньою ланкою між емітентами та інвесторами, 
спільна діяльність яких забезпечує їх взаємообумовлений розвиток. Постає 
необхідність гармонізації і стандартизації в обліковій галузі, що 
забезпечуватиме мінімізацію відмінностей в правилах підготовки і розкриття 
інформації за національними стандартами бухгалтерського обліку. 

Гармонізація на міжнародному рівні дозволить: а) підвищити 
порівнянність даних бухгалтерської звітності різних країн; б) активізувати 
оборот капіталу; в) підняти загальний методологічний рівень бухгалтерського 
обліку; г) скоротити витрати на складання фінансової звітності 
багатонаціональних корпорацій; д) посилити дієвість соціального контролю над 
корпораціями; е) більш оптимально розподілити світові ресурси [3, с. 171-192]. 
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Перевагами гармонізації національних бухгалтерських систем є забезпечення потреб 
інвесторів та полегшення роботи транснаціональних корпорацій. Вплив 
інтернаціональних та інтегративних процесів на практику бухгалтерського обліку 
полягає у веденні паралельного обліку за правилами, зрозумілими в іншій 
юрисдикції та прямого експорту або імпорту облікових категорій [4, с.269]. 

Під гармонізацією бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
пропонується розуміти наближення ідентичності міжнародних вимог з 
національними стандартами бухгалтерського обліку та загального порівняння 
інформації, що відображається у фінансовій звітності. Шлях до гармонізації 
представляє собою закономірний факт, котрий починається з неорганізованого 
поширення загальних облікових принципів і поступово охоплює все більші 
облікові аспекти та географічні сегменти.  

Вибір елементів облікової політики обумовлює вплив на показники усіх 
форм фінансової звітності підприємства, у тому числі: ф.1 Баланс (Звіт про 
фінансовий стан);  ф.2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 
ф.3 Звіт про рух грошових коштів; ф.4 Звіт про власний капітал; ф.5 Примітки 
до річної фінансової звітності. Це обумовлено тим, що кожен із обраних фірмою 
варіантів обліку чи оцінки прямо або опосередковано впливає на вартість 
активів, зобов'язань, власного капіталу, розмір доходів, витрат і фінансових 
результатів, які відображаються у різних формах фінансової звітності 
підприємства. Виходячи із суттєвого впливу облікової політики на фінансову 
звітність підприємства, в основу вибору елементів облікової політики має бути 
покладена обрана підприємством стратегія розвитку діяльності. 

При дотриманні стратегії «більш рентабельного підприємства» мають 
обиратися такі елементи облікової політики, що забезпечать мінімальні витрати 
та максимальні доходи і фінансові результати підприємства.  

Облікова політика сільськогосподарських підприємств в повному обсязі 
враховує специфіку діяльності та особливості організаційної і управлінської 
структури господарства. Специфіка полягає в тому, що кожне 
сільськогосподарське підприємство зважаючи на свою спеціалізацію обирає, а 
за необхідності розглядає  конкретні принципи, методи і прийоми ведення 
фінансового і особливо управлінського обліку на звітний період.   

Дійова організація облікової політики на підприємстві можлива за умови 
дотримання чітких правил. Одночасно з цим, важливим є розробка та 
впровадження такої сукупності правил, реалізація яких забезпечила б 
одержання найбільшого ефекту від організації та ведення бухгалтерського 
обліку, а саме формування правдивої облікової інформації про діяльність 
суб'єкта господарювання. Вигідність такої інформації вимірюється її 
своєчасністю та адекватністю запитам зацікавлених користувачів з метою 
прийняття ними управлінських рішень. Перехід публічних товариств на 
складання фінансової звітності за МСФЗ супроводжується рядом невирішених 
питань як теоретико-методологічного, так і методико-практичного характеру, 
що, в свою чергу, вимагає переосмислення ролі та важливості облікової 
політики для розкриття фінансової інформації. 
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Показники фінансової звітності підприємства є одним з ключових 
чинників, які впливають на прийняття ефективних оперативних та стратегічних 
управлінських рішень. Для ефективного управління діяльністю підприємства 
постає значна потреба в наявності своєчасної, достовірної та повної інформації, 
яка зазвичай зазначається в фінансовій звітності підприємства. 

Достовірність наданої інформації є однією з якісних характеристик 
фінансової інформації, яка повинна включати показники фінансово-
господарської діяльності як самого підприємства, так і його структурних 
підрозділів. Цілісність або повнота фінансової звітності дозволяють приймати 
найбільш обґрунтовані управлінські рішення. За даними, які містяться в 
фінансовій звітності за звітний період можна комплексно і об'єктивно 
характеризувати та оцінювати фінансовий стан та результати роботи 
підприємства в цілому. 

Сутність достовірності показників фінансової звітності визначається як 
інформація, яка отримана згідно чинного нормативно-правового законодавства і 
облікової політики підприємства та як інформація, яка може бути правильно 
використана зацікавленими користувачами обліково-фінансової інформації про 
діяльність фірми для прийняття рішень з метою управління та забезпечення 
внутрішнього контролю. 

Згідно вивчених підходів у вітчизняній і зарубіжній обліковій практиці 
склалися різні погляди до оцінки сутності поняття «достовірність фінансової 
звітності». Так, згідно концептуальної основи міжнародних стандартів 
фінансової звітності, інформація достовірна, якщо вона не включає суттєвих 
помилок та неупереджених суджень, а також достовірною вважається фінансова 
звітність, яка сформована і складена за правилами, встановленими 
нормативними актами системи нормативного регулювання бухгалтерського 
обліку. Тобто, звітність повинна надавати достовірне і повне уявлення про 
фінансовий стан та фінансові результати підприємницької діяльності. 

Отже, необхідно звернути увагу на той факт, що кожне підприємство  при 
виборі варіантів облікової політики потребує детального підходу в тій чи іншій 
ситуації. Зокрема, прагнення найбільш повно відобразити всі суттєві дані 
впливає на своєчасність надання інформації, перешкоджає її отриманню 
користувачами в необхідний час. В той же час, виключення несуттєвої 
інформації може негативно вплинути на її повноту та зрозумілість, і, навпаки, 
надмірна деталізація ускладнює розуміння користувачами важливих загальних 
характеристик. Тому, саме в оптимальному поєднанні елементів облікової 
політики та узагальненні облікової інформації і проявляється професіоналізм 
головного бухгалтера підприємства. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Для більшості українських сільськогосподарських підприємств можна 
відзначити відсутність або безсистемність їх обліково-аналітичного 
забезпечення, зокрема, забезпечення інформацією тільки поточної діяльності. 

Діяльність підприємства за вектором сталого розвитку вимагає 
розширення інформаційного горизонту з внутрішнім потужним аналітичним 
потенціалом для пошуку можливостей за рахунок постійних змін у зовнішньому 
середовищі порівняно зі звичайним стратегічним плануванням. Діагноз Теодора 
Левіта «маркетингова міопія» [4] можна поставити для підприємств, 
орієнтованих на скорочення витрат та підвищення рівня продажу, що загрожує 
втратою споживачів та призводить лише до короткострокового успіху й не 
відповідає пріоритетам стратегій сталого розвитку України [2]. Але 
підприємствам у своїй господарській діяльності не слід вдаватися до крайнощів 
— «маркетингової гіперопії» (Ф.Котлер) [3] — надмірним захопленням 
стратегічною побудовою взаємозв’язків із зовнішнім оточенням, створюючи 
перепони (на заваді,заважаючи) для прийняття раціональних оперативних 
рішень. 

Виявлення специфічних особливостей складових макросистем закладає 
підвалини формування цілеорієнтованої моделі системи обліково-аналітичного 
забезпечення управління сталим розвитком сільськогосподарського 
підприємства. 

Розглянемо складники представленої моделі (рис. 1), в яких 
досліджуються особливості кожного виду забезпечення (макросистеми). 
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Рис. 1. Укрупнена модель техніко-інформаційної макросистеми обліково-
аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського 

підприємства 
 
1. Облікова макросистема містить у собі мету, завдання, допущення, 

вимоги, принципи, види, методи, форми обліку та форми подання вихідної 
інформації. Мета облікового забезпечення управління сталим розвитком 
підприємства деталізована в таких завданнях: формування повної та достовірної 
інформації про діяльність підприємства; контроль за дотриманням 
законодавства; запобігання негативних результатів господарської діяльності, 
виявлення резервів сталого розвитку підприємства. На наш погляд, низку 
принципів, припущень, вимог і правил в обліковій політиці підприємства, 
целеорієнтованого на сталий розвиток, необхідно відкоригувати розробленою 
методологією бухгалтерського обліку сталого розвитку, як елемента 
застосування активної облікової політики. 

Наукова гіпотеза про безперервність діяльності суб'єкта бухгалтерського 
обліку є ключовою концепцією сучасної бухгалтерської теорії та практики в 
усьому світі. Дотримання даного принципу є основоположним в спрямуванні 
підприємства до сталого розвитку.  

Для досягнення цілей система обліково-аналітичного забезпечення 
управління сталим розвитком сільськогосподарського підприємства, на нашу 
думку, повинна використовувати спеціалізований методологічний апарат 
фінансового, управлінського й податкового обліку для проведення моніторингу 
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готовності до сталого розвитку підприємства. В цьому контексті вкрай 
важливим є висунення нових вимог до процедур формування даних в 
обліковому забезпеченні й використання додаткових форм внутрішньої і 
зовнішньої звітності, що забезпечують регулярну діагностику основних 
напрямів і джерел сталого розвитку підприємства. 

2. Аналітична макросистема. Питання діагностики фінансової, 
економічної, соціальної, екологічної стійкості (сталості) в межах аналізу 
фінансової звітності завжди були об'єктом уваги вчених, таких як: 
В.Я. Амбросов, П.Т. Саблук, А.Г. Борщ, Ф. В. Зінов'єв, С.М. Іванюта, 
С.М. Кваша та інші. Разом з тим, в даний час залишаються невирішеними низка 
організаційних і методичних питань аналізу сталого розвитку підприємства в 
розрізі економічної, соціальної та екологічної складової діяльності аграрного 
підприємства. Перш за все, мова йде про методику комплексного аналізу та 
систему показників, що характеризують сталий розвиток 
сільськогосподарського підприємства, про систематизацію бази даних для 
проведення аналізу, про організацію його проведення на підприємстві. 
Маловивченими, але дуже актуальними питаннями залишається використання 
міжнародних стандартів фінансової звітності в якості базових положень для 
аналізу сталого розвитку підприємства. Теперішній запропонований Проект 
Закону про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень) 4646-д 
від 16.06.2017 [1] найбільше спонукатиме до складання і оприлюднення 
нефінансових звітів в тому числі і для сільськогосподарських підприємств. 

Метою аналітичної макросистеми в цілеорієнтованій моделі є сталий 
розвиток підприємства на основі підвищення ефективності його діяльності у 
вибраних векторах і пошук резервів реалізації. 

Дослідження наукових праць і новітніх розробок в галузі управління 
підприємством дозволило також зробити висновок про відсутність єдиного 
комплексного підходу до аналізу й оцінки сталого розвитку 
сільськогоспожарського підприємства, заснованого на кількісному аналізі 
економічних показників та якісної оцінки слабо формалізованих параметрів 
еколого-соціальної діяльності. Використання моделі, основу якої складатимуть 
інтегровані показники, що включають критерії їх оцінки за різними 
функціональними зонами уможливлює забезпечення комплексного підходу. 

3. Аудиторська макросистема. Метою аудиторського забезпечення в 
цілеорієнтованій моделі системи є перевірка достовірності обліково-
аналітичного забезпечення управління сталим розвитком 
сільськогосподарського підприємства, оцінка адекватності та ефективності 
заходів з обліку й аналізу напрямів і джерел сталого розвитку шляхом збору та 
використання об'єктивних доказів, визначення та реєстрації невідповідностей 
цілям і чинним стандартам із зазначенням можливих причин. 

Відповідно до поставленої мети нами були визначено наступні завдання 
аудиторського забезпечення: перевірка обліково-аналітичного забезпечення 
сталого розвитку сільськогосподарських підприємств та порядку ведення 
бухгалтерського обліку сталого розвитку; пошук резервів для поліпшення 
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фінансового, соціального та екологічного стану; розроблення заходів 
оптимізації екологічних і соціальних витрат. 

Упровадження регулярних процедур моніторингу сталого розвитку 
підприємства вимагає перегляду застосовуваних управлінських технологій, 
системи прийняття рішень і контролю. З цією метою необхідно розробити й 
затвердити регламенти аудиту обліково-аналітичного забезпечення управління 
сталим розвитком підприємства. 

4. Макросистема бюджетування обліково-аналітичного забезпечення 
управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств можна 
розглядати в якості спеціального інструменту менеджменту, сутність якого 
визначається, як інтегрована система складання бюджетів, поточного контролю 
(аудиту) за їх виконанням, облік відхилень фінансових та нефінансових 
показників від бюджетних та аналітики причин відхилень в результаті чого 
приймаються раціональні рішення внутрішніх та зовнішніх користувачів, 
призначення яких полягає у досягненні стійкого фінансового стану й 
поступового сталого розвитку сільськогосподарського підприємства відповідно 
до його місії та статутних завдань. 

Розроблені концептуальні основи системи обліково-аналітичного 
забезпечення управління сталим розвитком сільськогосподарського 
підприємства припускають дослідження предметної області, ідентифікацію й 
емпіричний аналіз показників сталого розвитку аграрних підприємств у розрізі 
не тільки економічних показників, а й еколого-соціальних. 
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НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ БІЗНЕСУ 

 
Верховна Рада 05 жовтня 2017 року прийняла «Закон Україну про внесення 

змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
(далі – Закон). Даний Закон був прийнятий з метою приведення законодавства 
України з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у 
відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями 
Директиви ЄС № 2013/34/ЄС, а також підвищення рівня прозорості та співставності 
показників фінансової звітності вітчизняних компаній, що сприятиме покращанню 
інвестиційного клімату в Україні. 

Однією з новацій Закону є запровадження «звіту про управління». Згідно з 
нормою Закону, звіт про управління – це документ, що містить фінансову та 
нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку 
підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності [1]. 

Поки-що немає офіційного проекту звіту про управління, тому важко 
спрогнозувати, яку саме інформацію та у якому вигляді будуть готувати 
підприємства, але цілком зрозуміло, що підготовка звітності тепер буде 
виходити далеко за межі бухгалтерських служб. 

Незважаючи на відсутність нормативних вимог в останні роки в Україні 
спостерігається збільшення кількості підприємств, які готують та 
оприлюднюються нефінансову звітність (інформацію) про свою діяльність. 
Зазвичай, це великі компанії, які працюють на міжнародних ринках та хочуть 
підтримувати свій імідж. 

За великим рахунком, форма та змість нефінансової звітності залежить від 
творчості та креативності менеджменту та консалтингових компаній, які 
допомагають у її підготовці. Але сьогодні вже існують ініціативи кількох 
організацій щодо підготовки та складання соціальної та екологічної звітності. 
До найпоширеніших можна віднести Глобальний договір ООН, стандарти GRI, 
АА1000 (AccountAbility), ISO-26000, SA 8000 [2;3]. 

Проаналізувавши склад нефінансових звітів компаній можна виділити 
кілька розділів, за якими розкривається інформація: інформація про компанію 
(історія та досягнення); продукція та послуги компанії; економічні показники; 
основні інвестиційні проекти; екологічна відповідальність та охорона 
навколишнього середовища; корпоративне управління; умови праці та розвиток 
персоналу; протидія корупції; співпраця з місцевими громадами та соціальні 
проекти. Такий обсяг інформації відповідає вимогам Директиви 2014/95 / ЄС від 
22 жовтня 2014 року, у якій передбачено, що нефінансовий звіт має містити 
інформацію як мінімум щодо таких аспектів: охорона навколишнього 
середовища, питання зайнятості та соціальні питання, повага прав людини, 
боротьба з корупцією і хабарництвом [4]. 
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Як бачимо, нефінансова звітність розкриває досить широке коло 
інформації про діяльність підприємств і робить підприємство відкритішим як 
для окремих зацікавлених осіб (акціонерів, інвесторів, кредиторів, ЗМІ, 
рейтингових агентств), так і для суспільства в цілому. 

Переваги подання нефінансової звітності полягають у тому, що підвищуючи 
прозорість свого бізнесу компанія формує про себе позитивну думку, викликає 
довіру з боку клієнтів та кредиторів, зміцнює ділові стосунки та сприяє їх 
розширенню, збільшує доступ до міжнародних фінансових ресурсів. 

Але, є і негативні наслідки для компанії, через які вона не зацікавлена у 
розкритті нефінансової інформації, адже це зобов’яже її до здійснення заходів, 
які не завжди вигідні для бізнесу. Наприклад, заходи для збереження 
навколишнього середовища, не приносять економічного ефекту для компанії, 
але приносять не аби яку користь природі та суспільству. Крім цього, для 
складання нефінансової звітності потрібні додаткові фінансові ресурси для 
залучення спеціалістів. Адже, деяка інформація або взагалі не формується 
підприємством, або формується у зовсім іншому розрізі ніж доцільно було б її 
розкрити для загального кола користувачів. 

Запроваджуючи звіт про управління державні інституції повинні зважати 
на всі переваги та недоліки і сприяти розкриттю нефінансової інформації 
шляхом популяризації її як інструменту для забезпечення прозорості бізнесу та 
залучення інвестицій. 

Разом з тим, слід відмітити, що формування комплексної системи 
інформації, яка буде розкриватись у звіті про управління, повинна бути тісно 
пов’язана з фінансовою звітність і не лише доповнювати її, а утворювати єдину 
інформаційну систему. Тому, якісні показники про проведення заходів щодо 
охорони навколишнього середовища, реалізації соціальних та благодійних 
проектів тощо, повинні бути доповнені й економічними розрахунками та 
показниками. 

Класичним способом розкриття фінансової інформації, яка характеризує 
стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і 
невизначеності його діяльності, є наведення показників та коефіцієнтів, 
розрахованих за результатами аналізу господарської діяльності підприємства. 
Зазвичай, спочатку наводять загальну оцінку фінансового стану підприємства, 
яку доповнюють поглибленим фінансовим аналізом, що дає можливість 
дослідити та оцінити майновий стан підприємства, його фінансову стійкість, 
ліквідність, платоспроможність, ділову активність тощо. При цьому, ревінь 
деталізації залежить як від потреб користувачів, так і від методичного та 
програмного забезпечення підприємства. 

Отже, нефінансова звітність через розкриття різносторонньої інформації 
про діяльність підприємства є одним з інструментів забезпечення прозорості 
бізнесу. Забезпечуючи прозорість та відкритість бізнесу, нефінансова звітність 
створює комунікацію між підприємством, зацікавленими особами та 
суспільством. Адже, доступ до інформації є передумовою публічного контролю 
і головним елементом розвитку громадянського суспільства. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
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СИСТЕМУ 
 

В сучасних умовах господарювання вижити, ефективно функціонувати та 
розвиватись будь-який суб’єкт господарювання може лише зважаючи на власні 
можливості і потенціал та вплив зовнішнього середовища. Сучасна система 
бухгалтерського обліку будь-якого підприємства, організації, установи чи їх 
група в основному орієнтована на внутрішні потреби управління суб’єкта 
господарювання і майже не враховує стан та вплив факторів зовнішнього 
середовища. Навіть внутрішню основну мету та завдання бухгалтерський облік 
не виконує в повній мірі, оскільки не здатний забезпечити управління усіх 
рівнів керівництва підприємством в повній мірі надійною, повною, оперативною 
інформацією про його стан та діяльність, не говорячи вже про необхідність 
висвітлення потенційних наслідків подій та операцій. Підготовка інформації для 
нижчого, середнього та вищого рівня управління підприємством можлива при 
паралельному існуванні, розвитку та взаємодії фінансового, управлінського та 
стратегічного обліку. Однією із основних відмінностей даних систем обліку є 
категорія споживачів, яку вони обслуговують. Більшість сучасних досліджень 
наукового та практичного плану зосереджені на змінах в межах існуючої 
системи обліку і зовсім мало приділяється уваги питанням модернізації 
існуючої системи збору, обробки та підготовки вихідної інформації. Практика 
показує, що фінансовий облік направлений на фіксацію та обробку історичних 
фактів господарського життя підприємства (минулих подій та операцій) і 
забезпечення інформацією зовнішніх користувачів через фінансову звітність. 
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Управлінський облік по ідеї мав би забезпечувати більш деталізованою та 
аналітичною інформацією внутрішніх користувачів, тобто менеджмент 
підприємства. Але найчастіше вся увага та основні функції управлінського 
обліку направлені на деталізований (аналітичний) облік витрат підприємства, 
зокрема за статтями калькулювання. Але це тільки один об’єкт та ділянка  
бухгалтерського обліку, хоча і дуже важлива. По великому рахунку, облік 
витрат – це вже результат багато функціональної діяльності підприємства і 
лише частина всіх його затрат, яка порівнюється з доходами для визначення 
фінансового результату. Тому управлінський облік має охоплювати всі ділянки 
та об’єкти обліку, аналогічно до фінансового, але бути більш оперативним та 
відрізнятися методами і аспектами відображення фактів господарської 
діяльності. Наприклад, по обліку запасів прерогативою фінансового обліку 
будуть залишки на початок та кінець будь – якого періоду, питаннями 
управлінського обліку мають стати джерела надходження, напрямки вибуття, 
ціни, якісні показники, кількість тощо.  

Стратегічний облік пов’язаний з плануванням, прогнозуванням діяльності 
підприємства та використанням і розвитком його потенціалу на майбутнє. 
Основне завдання стратегічного обліку має бути направлене на забезпечення 
інформацією про досягнення підприємством визначеної стратегічної мети та 
завдань. Тому, фінансовий облік – в меншій мірі, управлінський частково, а,  
особливо, стратегічний облік має враховувати зовнішні фактори, умови та 
середовище діяльності підприємства та його вплив на результати 
господарювання. В Законі про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні, зазначається  обов’язковість відображення потенційних наслідків  подій 
та операцій. Так, один з основних принципів ведення бухгалтерського обліку та 
формування фінансової звітності – повне висвітлення  гласить, що «фінансова 
звітність повинна містити всю інформацію  про  фактичні  та  потенційні  
наслідки  господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що 
приймаються на її основі» [1]. Таким чином, навіть розгорнуте висвітлення 
сальдо за всіма рахунками не дозволить досягнути відповідності принципу 
повноти висвітлення. 

Врахування зовнішнього середовища функціонування будь-якого суб’єкта 
господарювання сьогодні є необхідною умовою стабільності його діяльності в 
даний момент та запорукою на майбутнє. Зовнішнє середовище є надзвичайно 
мінливим, нестабільним і активно впливає на стан та результати діяльності 
підприємства. Тому акцент має бути зміщений «зі статичного бачення системи, 
яка лише «перемелює» факти господарської діяльності та видає стандартну 
інформацію, на осмислення інформаційно-динамічного та адаптивного аспекту 
функціонування підприємства» [2, с. 246]. Вихідною продукцією 
бухгалтерського обліку сьогодні має бути не просто згрупована та 
систематизована інформація, а облікові рішення, які продукує лише 
бухгалтерський облік і не в одному, а декількох варіантах. Тобто, система 
бухгалтерського обліку як одна із складових, що забезпечує управління і є його 
повноцінним інструментом має бути повністю адаптованою на потреби 
внутрішнього менеджменту та відповідати вимогам зовнішнього середовища.  
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Виходячи з того, що основною  функцією бухгалтерського обліку є 
інформаційна, варто відміти, що в результаті  інтеграції обліку, контролю, 
аналізу, планування та прогнозування завдяки комп’ютеризації вхідна та 
особливо вихідна інформація трансформувалася. Враховуючи попит різних 
рівнів управління підприємства та зовнішні реалії часу, більше користується 
попитом інформація  не просто облікова а обліково-аналітична, обліково-
контрольна, обліково-прогнозна тощо. Зміна внутрішньої системи обліку має 
бути спрямована на максимальну оперативність, повноту, альтернативність та 
різноманітність в забезпеченні потреб управління в інформації. При цьому буде 
зростати частка облікових рішень, що передбачає не просто фіксацію фактів 
господарського життя підприємства, а підготовка та прийняття варіантів 
управлінських рішень. Ширина, глибина та межі такої облікової діяльності 
мають визначатися на кожному підприємстві індивідуально в межах облікової 
політики підприємства не порушуючи чинного державного законодавчо-
нормативного регулювання на основі професійного судження.  

Відповідно до Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні [1] бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про  
діяльність  підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 
рішень. Автоматизація на різних етапах облікового процесу (збір, обробка, 
накопичення, зберігання та передачі інформації) створила прецедент, коли 
облікові працівники не здійснюють облік, а супроводжують. На стадії 
спостереження та фіксації участь бухгалтера часткова, оскільки основна доля 
робіт виконується автоматично. Стадія обробки в переважній більшості 
повністю автоматизована і здійснюється без участі бухгалтерів. На стадії 
формування вихідної інформації при стопроцентній автоматизації бухгалтер 
лише задає параметри та показники. Таким чином проведені дослідження 
здійснення процесу бухгалтерського обліку свідчать про зміну роботи 
облікового працівника. Сьогодні значну частину бухгалтерської роботи виконує 
техніка, тому більшість робочого часу облікового працівника має займати  
аналіз та прогнозування результатів господарських операцій, явищ і подій та 
розробка пропозицій і варіантів дій. Можна стверджувати, що такі умови є 
поштовхом для розвитку облікової політики кожного підприємства на основі 
широкого використання та застосування професійного судження бухгалтера. 
Відповідно до Директиви 2013/34/ЄС Європейського парламенту та Ради 
європейського союзу від 26 червня 2013 року про щорічну фінансову звітність, 
консолідовану фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів 
компаній [3] визнання й оцінка окремих статей фінансової звітності базується на 
попередніх оцінках, судженнях і моделях, а не на точному описі. Як 
зазначається в Директиві, «внаслідок невизначеності, властивій господарській 
діяльності, деякі статті фінансової звітності неможливо виміряти точно, їх 
можна лише попередньо оцінити». Попередня оцінка передбачає судження. 
«Використання попередніх оцінок є суттєвою частиною підготовки фінансової 
звітності» [3]. Безумовно, що попередні оцінки мають ґрунтуватися на обачному 
судженні будь-яких представників управлінського персоналу підприємства, а 
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розрахунок таких оцінок має виконуватися об'єктивно, з огляду на досвід 
аналогічних чи подібних операцій та, у деяких випадках, навіть опиратися на 
звіти, підготовлені залученими незалежними експертами. Крім того, розглянуті 
фактичні дані повинні включати будь-які додаткові докази, що з'явилися в 
результаті подій після звітної дати. Можна констатувати, що робота бухгалтера 
стала більш творчою, креативною та різностороньою.  

Бухгалтер є фіксатором минулих, уже здійснених подій та операцій, 
кодувальник, шифрувальник інформації підприємства з метою збереження 
комерційної таємниці, акумулятором інформації. В сучасних умовах 
господарювання суб’єктів на перший план виходить робота бухгалтера як 
аналітика і не тільки ретроспективних діянь, а здійснення перспективного 
аналізу. Це пов’язано з тим, що краще за бухгалтера ніхто на підприємстві не 
знає фінансових та матеріальних потоків та їх можливих наслідків. Обліковий 
працівник має стати не тільки акумулятором інформації про здійснену 
діяльність, а також генератором ідей та варіантів кращих рішень.  

Зв’язок будь-якого суб’єкта господарювання з суспільством здійснюється 
через фінансову звітність, яка є загальною та публічною. Ведення обліку та 
складання фінансової звітності є більше обов’язком відповідно до чинного 
законодавства, а ніж способом та можливістю зв’язку держави з 
підприємствами, організаціями, установами, чи засобом комунікації між 
суб’єктами, і не враховує вимоги суспільства. Велике бажання, щоб ведення 
бухгалтерського обліку та складання звітності було не просто атрибутом 
підприємництва, а воістину стали «мовою бізнесу», засобом комунікації 
держави та суспільства з суб’єктами господарювання, засобом, підставою, 
платформою зростання добробуту кожного підприємства та рівня життя 
населення. На виконання соціальної функції та дотримання Кодексу етики 
професійного бухгалтера [4], бухгалтер сьогодні, в якійсь мірі, має бути 
представником народу, держави на підприємстві як гарант законності та 
достовірності поданої у фінансовій звітності інформації. 
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ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТВАРИН 

 
Тварини, які здтні до біологічної транформації, відносяться до біологічних 

активів. Згідно П(С)БО 30 “Біологічні активи” [1] за терміном використання 
вони є короткострокові або поточні – приносять економічну вигоду протягом 
одного року, і довгострокові – приносять економічну вигоду більше 12 місяців. 
До останніх відносять основне стадо великої рогатої худоби та інших видів 
тварин.  

П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність” [2] передбачає, що об’єкти, які планують продати, 
перекласифіковують у групи, утримувані для продажу.  

Корови потрібно доглядати, годувати, доїти не залежно від того плануємо 
їх продавати чи ні. Тому, на наше переконання, корови та інші тварини не 
можуть бути перекласифіковані у групи вибуття, утримувані для продажу. 
Економічні вигоди від їх використання отримують до часу вибуття тварин із 
господарства. 

Вибракувані корови, як правило, становлять на відгодівлю. Їх годують, 
доглядяють і отримують від них продукцію – приріст живої маси, який є 
невіддільним від самого біологічного активу. Тобто, вибракувана тварина із 
основного стада не перестає бути біологічним активом і повинна обліковуватися 
на рахунку 21 “Поточні біологічні активи”, а не на субрахунку 286 “Необоротні 
активи та групи вибуття, утримувані для продажу”. 

По зв’язку з вартістю тварин є два види продукції: 
1) відокремлена від тварин і не включається у їх вартість (молоко, яйця, мед); 
2) невіддільна від тварини і формує її вартість, наприклад, приріст живої 

маси, ступінь тільності телиці, приріст лошат тощо. 
Перший вид продукції оприбутковують у дебет рахунку 27 “Продукція 

сільськогосподарського виробництва” і не пов’язують із реалізацією тварин, а 
другий – зараховують на рахунок 21 “Поточні біологічні активи” і приєднують 
до вартості поголів’я.  

Під час реалізації тварин часто використовують оренду з метою 
розстрочення оплати. Орендні відносини встановлюються між юридичними 
особами, юридичними особами і громадянами, громадянами. За суб’єктами 
можна виділити чотири варіанти оренди біологічних активів тваринництва: 

1) орендодавець і орендар є юридичними особами, які ведуть 
бухгалтерський облік і подають фінансову звітність за встановленими 
правилами; 

2) орендодавець юридична особа, а орендар – громадянин (фізична особа) 
– бухгалтерський облік зобов’язаний вести орендодавець; 
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3) орендодавець громадянин, а орендар – юридична особа, яка має вести 
бухгалтерський облік; 

4) орендар і орендодавець – громадяни, які не зобов’язані вести 
бухгалтерський облік. 

Відображати господарські операції, пов’язані з орендою об’єктів, на 
рахунках бухгалтерського обліку зобов’язані юридичні особи. В Україні біля 
20 % всіх корів утримується сільськогосподарськими підприємствами, а решта 
знаходиться у громадян. Отже, більшість орендних операцій, об’єктом яких є 
біологічні активи тваринництва, відбуваються між громадянами, які не ведуть 
бухгалтерський облік і не подають фінансову звітність. Їх цікавить, головним 
чином, загальна сума платежу і строки його погашення.  

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації 
про оренду необоротних активів визначає П(С)БО 14 “Оренда” [3]. Корови 
відносяться до необоротних активів. Облік орендних відносин між юридичними 
особами (варіант 1) під час оренди довгострокових біологічних активів 
тваринництва логічно будувати відповідно згаданого стандарту. 

Орендодавець списує корову за балансовою вартістю, відображає 
довгострокову дебіторську заборгованість за майно, передане у фінансову 
оренду, показує дохід в сумі орендної плати за об’єкт, а по мірі настання 
періодів оплати переводить відповідні суми із довгострокової у поточну 
заборгованість, записує оплату у разі її надходження. 

Орендар оприбутковує корову за сумою плати за об’єкт, показує 
довгострокові зобов’язання з оренди, обліковує їх погашення.    

Майно, передане за договором фінансової оренди, зараховується на баланс 
орендаря з позначенням, що воно взяте в оренду. Об’єкт переходить у власність 
орендаря або викуповується ним за залишковою вартістю після закінчення 
строку договору фінансової оренди. 

Методика бухгалтерського обліку операцій з фінансової оренди в Україні 
базується на концепції контролю. НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової 
звітності” визначає, що активи – ресурси, контрольовані підприємством у 
результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до 
отримання економічних вигод у майбутньому [4].  

Звичайно, в бухгалтерському обліку потрібно відображати власне майно. 
Але майно, яке контролюється підприємством, також має бути обліковане. 
Біологічні активи тваринництва, взяті в оренду, контролює орендар, який має їх 
обліковувати. 

Другий варіант оренди, коли орендодавцем є юридична особа, а орендарем 
– громадянин (фізична особа) доцільний у тому випадку, якщо власник бажає 
продати тварину, а покупець хоче її купити, але не має на це відповідної суми 
грошей. В такому випадку облік операцій, пов’язаних з орендою біологічних 
активів тваринництва, веде орендодавець в порядку, встановленому для 
юридичних осіб. Орендар здійснює орендні платежі, визначені в договорі, 
одержує від орендодавця документи, що підтверджують факти здійснення 
оплати (корінці від прибуткових касових ордерів, квитанції тощо). Перехід 
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об’єкта фінансової оренди у власність орендаря потрібно засвідчити актом 
приймання-передачі. 

Третій варіант оренди  – орендодавець – громадянин, а орендар  –  
юридична особа. Він широко застосовується в сільськогосподарському 
виробництві. Справа в тому, що переважна більшість молока (біля 80 відсотків) 
виробляється громадянами. Одержане молоко вони продають посередникам, які 
його переробляють (пастеризують) на власному обладнанні і продають кінцевим 
споживачам або іншим посередникам. 

В такому випадку відпадає можливість використання пільгового 
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників – громадянин не має 
пільг з оподаткування, а посередник не має власної сільськогосподарської 
продукції. Тому юридичні особи (посередники) беруть у населення поголів’я 
корів у оренду і таким чином показують, що молоко отримане від орендованих 
корів, а тому є продукцією власного виробництва, яка враховується для 
застосування пільгового оподаткування. 

Посередник бере поголів’я корів на баланс (фінансова оренда) або 
обліковує поза балансом (операційна оренда), показує закуплене у населення 
молоко як отримане від орендованого поголів’я, сплачені населенню гроші за 
молоко враховує як орендну плату, користується пільговим оподаткуванням. 

Це ухилення від оподаткування. Тому необхідно вносити зміни до 
Податкового кодексу України [5], щоб він не спонукав до фіктивної оренди.  

Четвертий варіант – орендодавець і орендар громадяни фізичні особи. 
Його використовують у разі, коли фактично здійснюється реалізація тварини, 
але у орендаря (покупця) немає достатньої суми грошей, щоб провести відразу 
оплату. По суті відбувається купівля-продаж з розстроченням платежів.  

Таким чином, довгострокові біологічні активи тваринництва можуть 
переходити до іншого господаря шляхом реалізації або через фінансову оренду 
з відображенням таких операцій юридичними особами на бухгалтерських 
рахунках. В даний час переважна більшість корів утримується фізичними 
особами, які не зобов’язані вести бухгалтерський облік. Довгострокові 
біологічні активи, які планують продати, не потрібно перекласифіковувати у 
групи, утримувані для продажу.  

Продукція поточних біологічних активів тваринництва (приріст живої 
маси) невіддільна від тварин, а тому продається разом з ними. У разі реалізації 
тварини списують із рахунку 21 “Поточні біологічні активи” за справедливою 
або первісною вартістю, тобто по тій ціні, по якій вони обліковувалися.  

Список використаних джерел: 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ 
АКТИВІВ 

 
Згідно з міжнародним стандартом бухгалтерсього обліку 16 “Основні 

засоби” [1] амортизація – це систематичний розподіл суми активу, що 
амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. 

Амортизацію по основних засобах розраховують за різними методами. 
Міжнародні стандарти виділяють три методи нарахування амортизації: 
прямолінійний, зменшення залишку, суми одиниць продукції. П(С)БО 7 
“Основні засоби” [2] встановлено п’ять методів. Податкове законодавство [3] 
містить мінімально допустимі терміни корисного використання груп основних 
засобів, яких виділено 16.  

З метою спрощення бухгалтерського обліку об’єкти основних засобів 
можна об’єднувати в групи і амортизувати окрему групу об’єктів за певним 
методом. Якщо об’єкти подібні, тобто мають однакове функціональне 
призначення та однакову справедливу вартість, то вони можуть об’єднуватися в 
окремі групи і амортизуватися за цілою групою, а не по кожному об’єкту. 

Неподібні об’єкти об’єднують у групи з метою використання 
композитного способу нарахування амортизації. Він має три варіанти: 1) за 
звичайними нормами розрахунку; 2) відповідно вартості основних засобів; 
3) відповідно строку використання основних засобів. 

За першим варіантом основні засоби об’єднують в одну групу, визначають 
загальну суму амортизації основних засобів і підраховують середній строк їх 
корисного використання, протягом якого проводиться розподіл загальної 
вартості активів.  

За другим і третім варіантами основні засоби поділяють на 3 групи: А, Б і 
В. За другим варіантом групи формуються на основі вартості основних засобів. 
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Наприклад, в групу А відносять основні засоби, поки загальна вартість об’єктів 
першої групи не складе 70 % вартості всіх основних засобів. Група Б складає 
20 %, а група В – 10 % вартості усіх основних засобів. 

За третім варіантом групи формують відповідно строку використання 
основних засобів. Наприклад, в групу А відносять основні засоби від 15 і більше 
років використання, в групу Б – від 10 до 15 років, в групу В – від 0 до 10 років. 

Таким чином, композитну амортизацію можна розраховувати з метою 
спрощення обліку через об’єднання різнорідних об’єктів в одну композитну 
групу або декілька груп. 

Нарахування амортизації необоротних активів за композитним способом 
широко використовують у зарубіжних країнах [4]. В Україні його доцільно 
застосовувати в сільському господарстві. 

Сезонний характер виробництва обумовлює те, що в рослиництві окремо 
обліковують витрати, які підлягають наступному розподілу. До них відносяться 
також амортизаційні відрахування.  

Амортизацію нараховують щомісяця. В січні, лютому, березні конкретні 
об’єкти обліку (сільськогосподарські культури) не визначені, а тому нараховані 
суми розподіляють пізніше, можливо навіть у кінці року. Це стосується 
амортизації тракторів, основних засобів спеціального призначення 
(картоплезбиральні, бурякозбиральні комбайни та інші), грунтообробних 
машин, сівалок, технічних засобів для збирання врожаю, машин для внесення в 
грунт добрив, меліоративних споруд, приміщень для зберігання продукції тощо. 

За таких умов композитний спосіб нарахування амортизації забезпечує 
інформацію про нараховані суми, які потрібно враховувати під час прийняття 
управлінських рішень. Нерозподілену амортизацію включати у собівартісь 
продукції можна після її оприбуткування від урожаю. 

Композитний спосіб амортизації можна застосовувати в малих 
підприємствах, які використовують метод обліку “витрати-випуск”, який 
передбачає розраховувати фінансовий результат як різницю між доходами, 
витратами і амортизаційними відрахуваннями. Цей метод спрощує облік, 
зменшує його обсяг. Він не вимагає обчислення собівартості продукції, тому 
амортизаційні відрахування не доцільно розраховувати по кожному об’єкту, а 
доречно використати композитний спосіб амортизації. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  

ТА ОБЛІКУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
 

Бухгалтерський облік у бюджетних установах є системою контролю за 
наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, яка формується на 
загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує управлінську, 
контрольну й інформаційну функції та має певні особливості. Найбільш 
специфічними об’єктами в системі бухгалтерського обліку бюджетних установ є 
доходи, видатки та результати виконання кошторису. Саме облік доходів і 
видатків є найскладнішими і найвідповідальнішими ділянками в загальній 
системі бухгалтерського обліку бюджетних установ.  

Останнім часом основними проблемами бюджетної сфери є несвоєчасне 
прийняття бюджетів, їх недостатня обґрунтованість, невиконання доходної та 
зменшення видаткової частини бюджетів, що зумовлювало прийняття рішень 
про скорочення витрачання коштів на соціально-економічні програми після 
ухвалення відповідних законів тощо. 

Дослідженням  питань організації обліку видатків бюджетних установ 
займаються багато вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, зокрема, 
О.Д. Василик, Ф.Ф. Бутинець, О.В. Кравченко, Н.А. Яковишина, 
Н.М. Ковальчук, М.І. Карліна, П.Й. Атамас, Р.Т. Джога та ін.  

Однак до цього часу багато проблем, що стосуються видатків, не знайшли 
свого остаточного вирішення, і тому досі існує необхідність підвищення рівня 
бюджетного планування видатків та удосконалення механізму їх розподілу.  

Бухгалтерський облік в бюджетних установах забезпечує відображення 
всіх операцій, пов'язаних з виконанням кошторису видатків бюджету, 
кошторисів спеціальних коштів та узагальнення даних обліку і звітності, що 
необхідно для оперативного управління, аналізу, контролю за цільовим 
використанням коштів на підставі кошторису, виявлення позапланових і 
незаконних витрат.  

Видатки бюджету країни та, зокрема видатки бюджетних установ, є 
основою фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку як 
вітчизняного суспільства, так і зарубіжних країн. Коректне, повне та чітке 
відображення видатків в обліку бюджетних установ дозволяє контролювати 
витрачання коштів національного бюджету та досягати більш ефективного їх 
використання. Саме тому правильність обліку видатків бюджетних установ, 
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особливо за сучасних нестабільних умов, є досить важливим питанням, 
потребує удосконалення розробки та опрацювання [6]. 

Видатки бюджетних установ, які вони здійснюють в процесі надання 
нематеріальних послуг, за економічним змістом відрізняються від витрат 
госпрозрахункових підприємств та організацій. Під видатками розуміють 
державні платежі, які не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не 
створюють і не компенсують фінансові вимоги. Вони є основою для визначення 
результатів виконання кошторису доходів, видатків та для їх аналізу, який дає 
можливість оцінювати внутрішні резерви установ, що в подальшому призводить 
до ефективного використання державних коштів. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, видатки бюджету - кошти, 
спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним 
бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання 
кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання 
цінних паперів; повернення надмірно сплачених до бюджету сум податків і 
зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх 
бюджетного відшкодування [1]. 

Видатки мають досить складну структуру, а тому представлені у вигляді 
бюджетної класифікації [5]. Бюджетна класифікація являє собою єдине 
систематизоване групування доходів та видатків за ознаками економічної 
сутності, функціональної діяльності, організаційної побудови та іншими 
ознаками і застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших 
розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу за 
організаційними, функціональними й економічними категоріями видатків, 
забезпечення загальнодержавного та міжнародного зіставлення бюджетних 
показників. 

Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого 
розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів 
за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними 
ознаками (заробітна плата, нарахування, усі види господарської діяльності, 
виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). 
Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх 
учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету [2].  

Економічна класифікація відповідає класифікації доходів і складається з:  
– поточних видатків, які пов’язані з оплатою товарів і послуг, субсидій і 

поточних трансфертів;  
– капітальних видатків, пов’язаних з придбанням основного капіталу 

(придбанням предметів і обладнання терміном служби більше року, капітальне 
будівництво і капітальний ремонт), створенням державних запасів і резервів, 
придбанням землі і нематеріальних активів, капітальних трансфертів. 

Основним підґрунтям для класифікації видатків бюджетних установ у 
системі бухгалтерського обліку є класифікація видатків відповідно до кодів 
економічної класифікації видатків, що забезпечує ведення бухгалтерського 
обліку видатків згідно з кошторисом установи та забезпечує контроль за 
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цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. 
Залежно від етапу руху бюджетних коштів виділяють касові та фактичні 

видатки. У сучасних умовах фактичні видатки часто перевищують касові, бо не 
завжди фінансування з бюджету дає змогу вчасно погасити заборгованість та 
господарські витрати бюджетних установ. Порівняння касових і фактичних 
видатків із сумами одержаного фінансування за відповідними кодами 
економічної класифікації видатків створює можливість контролю з боку 
держави за станом виконання кошторису доходів і видатків, за доцільністю 
використання виділених бюджетних коштів у відповідності до їх цільового 
призначення. Таке порівняння дозволяє виявити факти порушення фінансової 
дисципліни, безпідставного, нецільового використання державних коштів [4]. 

Ринкові умови господарювання вимагають використання нових принципів, 
форм і методів управління у бюджетній сфері, що, у свою чергу, підвищує 
вимоги до об'єктивності економічної інформації, основним джерелом якої є дані 
бухгалтерського обліку та звітності. Основною проблемою реформування 
обліку в бюджетних установах є відсутність єдиних підходів до розробки дієвих 
механізмів удосконалення системи обліку з урахуванням вимог міжнародних 
стандартів, недостатність розробленості питання переходу на єдині 
методологічні засади, а також створення уніфікованого організаційного та 
інформаційного забезпечення обліку.  

Раціональна організація обліку, посилення його контрольних функцій за  
фінансово-господарською діяльністю установи сприятиме дотриманню 
фінансово-бюджетної дисципліни, дозволить одержати оперативну інформацію 
для ефективного планування і розподілу ресурсів. Відображення в 
бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з освоєнням кошторису витрат, 
дозволяє не тільки систематично зіставляти їх з плановими показниками, а ще й 
виявляти причини відхилень фактичних витрат від планових, а також 
підвищувати рівень бюджетного кошторисного планування в цілому.  

На сьогоднішній день в практиці організації обліку видатків у бюджетних 
установах виникають такі проблемні ситуації, які потребують подальшого 
вирішення: 

– виконання бюджетів за видатками відбувається через виділення 
асигнувань замість ефективнішої системи – погашення зобов’язань; 

– брак фінансування не завжди дозволяє здійснювати своєчасне оновлення 
морально і фізично застарілих основних засобів; 

– розподіл коштів в окремих випадках здійснюється відповідно до 
застарілих підходів; 

– потреба в створенні нормативно-правового та науково-методологічного 
забезпечення процедури наближення методики обліку в бюджетних установах 
України до міжнародних стандартів.  

Усі вищенаведені недоліки впливають на організацію роботи працівників 
як бюджетних установ, так і Державної казначейської служби України, 
несвоєчасності надання інформації до різних контрольних органів, що 
призводить до зниження ефективності діяльності бюджетної установи в цілому, 
а також значно збільшує обсяги облікових робіт. Таким чином, основними 
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шляхами удосконалення системи обліку є розробка відповідних заходів 
переходу на єдині методологічні засади обліку, визначення та визнання доходів 
і витрат у відповідності до міжнародної практики обліку, а також створення 
уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення обліку. 
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ОБЛІК ВИТРАТ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Важливим елементом побудови управлінського обліку виробничих витрат 

є обґрунтоване встановлення його об'єктів, чітке розмежування витрат 
виробництва за галузями виробництва і за центрами витрат  в розрізі стадій 
життєвого циклу продукції, об'єктами калькуляції, а також економічно 
обґрунтоване встановлення межі технологічного процесу виробництва.  

Життєвий цикл продукції, залежить від технологічних особливостей 
галузі, в якій функціонує виробник. Тому, кожна галузь має ряд відмінностей 
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від загальноекономічної моделі життєвого циклу, які впливають на процес 
виробництва продукції, формування собівартості, а отже і на облік витрат. 
Виробничий процес в сільському господарстві пов’язаний із технологією 
вирощування біологічних активів рослинництва і тваринництва. Біологічні 
активи  є живими організмами, тому дія економічних законів у сільському 
господарстві пов’язана з дією біологічних законів росту рослин і тварин, а 
процес виробництва сільськогосподарської продукції прямо пов’язаний з 
природним процесом біологічних перетворень.  

Життєвий цикл сільськогосподарської продукції – це етапи, обумовлені 
технологічними особливостями вирощування рослин і тварин. Тривалість 
виробничих циклів, що залежать від періоду трансформації біологічних активів, 
визначає необхідність розмежування витрат в ході  життєвого циклу продукції і 
впливає на методику розрахунку її собівартості, що потребує специфічних 
методів і прийомів. 

Враховуючи особливості технології вирощування продукції рослинництва 
і тваринництва та закони агрономії і зоології пропонуємо наступні  стадії 
вирощування сільськогосподарської продукції (етапи технологічного процесу): 

1) рослинництво: основний обробіток грунту, внесення добрив, 
передпосівний обробіток грунту, посів, догляд за посівами, збирання урожаю, 
розподіл та зберігання продукції (реалізація, насіння, корми тощо); 

2) тваринництво: запліднення, народження, утримання до відлучки, 
відлучка, сортування, відгодівля за цільовим призначенням, розподіл продукції 
(корми, утримання, реалізація). 

На кожній з стадій виникають витрати, пов’язані з виконанням робіт та 
використанням матеріалів необхідних для проходження продукції через цю стадію.  

Разом з тим, враховуючи технологічні особливості процесу виробництва 
сільськогосподарської продукції для контролю і регулювання витрат за кожною 
стадією виробництва, доцільно класифікувати їх за етапами технологічного 
процесу: в рослинництві – залежно від технології вирощування 
сільськогосподарських культур, у тваринництві – залежно від вікових 
особливостей тварин у процесі їх вирощування та видів біологічних активів і 
продукції, що дозволить формувати та контролювати величину виробничих 
витрат на кожній стадії вирощування сільськогосподарських рослин та тварин. 
Крім того, на кожній стадії життєвого циклу продукції слід здійснювати поділ 
витрат на змінні та постійні, що дозволить задовольняти управлінські цілі  та 
визначати маржинальний прибуток і проводити аналіз беззбитковості та 
рентабельності її виробництва. 

Для обліку витрат життєвого циклу продукції рослинництва і 
тваринництва та для потреб управлінського обліку необхідно використовувати 
аналітичні рахунки до рахунку 23 «Виробництво»  відповідно до етапів 
технологічного процесу (наприклад: 231.1.1. – витрати для вирощування озимої 
пшениці, понесені на основний обробіток грунту і т.д.). Це спростить облік 
витрат за стадіями життєвого циклу продукції рослинництва і тваринництва та 
дозволить систематизувати інформацію відповідно до управлінських потреб. 
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Облік витрат за стадіями життєвого циклу дозволить формувати 
контрольовані витрати, а за допомогою всебічного аналізу виникне можливість 
складати кошториси витрат поетапно, що в майбутньому полегшить визначення 
відхилень від нормативів та прийняття заходів для їх зменшення на 
визначеному етапі. 
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АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Основною метою ведення бухгалтерського обліку є забезпечення 

користувачів повною, правдивою та неупередженою інформацією для 
прийняття рішень. Однак достовірність даних, наведених у фінансовій звітності 
установи, деколи викликає сумніви. І передусім це стосується вартості 
необоротних активів. У зв’язку із розвитком інфляційних процесів балансова 
вартість таких активів часто відрізняється від їх реальної ринкової вартості. 
Одночасно невідповідна вартість основних засобів зводить нанівець спроби 
розробки ефективної амортизаційної політики підприємства. Вирішити цю 
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проблему покликана процедура переоцінки необоротних активів. 
Проте, в сьогоднішніх умовах господарювання (високий темп інфляції) 

балансова вартість основних засобів, що обліковується за фактичною 
собівартістю буде суттєво відрізнятися від ринкової (справедливої) вартості.  

На даний час відсутнє чітке обґрунтування необхідності переоцінки 
основних засобів, як складової здійснення амортизаційної політики 
підприємства. Залишаються невирішеними певні питання узгодження 
податкових наслідків та методичного забезпечення здійснення переоцінки, а 
також ролі держави в цьому процесі. 

Питання проведення переоцінки основних засобів є дуже важливим при 
розробці амортизаційної політики підприємства та держави. Амортизаційні 
відрахування на теперішній час повністю втратили свою функцію відновлення 
активів і, по-суті, є тільки важелем оптимізації податкового тиску на 
підприємство. Для підприємств, які знаходяться на спрощеній системі 
оподаткування є тільки елементом витрат. 

Для визначення ролі переоцінки основних засобів в формуванні амортизаційної 
політики підприємств проведено ретроспективний огляд регуляторної політики 
держави в цій сфері. Дослідженню підлягали чотири переоцінки основних фондів, 
обов'язковість проведення яких була передбачена постановами Кабінету Міністрів 
України (1992-го, 1993-го, 1995-го та 1996-го років). 

Амортизаційні відрахування по основних фондах від їх проіндексованої 
балансової вартості здійснювали підприємства і організації починаючи з 
наступного місяця після проведення індексації за чинними на той час нормами 
амортизаційних відрахувань на повне відновлення і капітальний ремонт 
основних фондів із застосуванням понижувальних коефіцієнтів, які були 
покликані знижати суму витрат підприємства і звели нанівець відтворювальну 
функцію амортизації. З одного боку, підприємства набули інвестиційної 
привабливості за рахунок збільшення вартості активів, а з іншого  боку були 
позбавлені права формування діючої амортизаційної політики, яка б дозволяла 
сформувати достатній амортизаційний фонд підприємства. 

Таким чином, при плануванні амортизаційної політики і розробці її 
методичного забезпечення необхідно розглядати методику нарахування 
амортизації і формування амортизаційного фонду підприємства з одночасним  
відповідальним підходом до бази нарахування амортизації – а саме вартості 
основних засобів підприємства. 

Майже всі держави світу передусім зосереджують увагу на засобах 
виробництва – їх своєчасному оновленні та модернізації. Для країн Європейського 
союзу таким поштовхом стало застосування прискорених методів нарахування 
амортизації та податковий протекціонізм держави [3]. Для Китаю – це ретельний 
підхід до оцінки активів та застосування амортизаційної політики за вибором 
підприємства [2]. Республіка В`єтнам має правила керування використання і 
нарахування амортизації основних засобів, які регулюють вартість основних фондів 
та порядок формування амортизаційної політики підприємства [1]. 

На даний час порядок проведення переоцінки основних засобів 
регламентується П(С)БО 7. Так, відповідно до п. 16 П(С)БО 7, підприємствам 



173 

дозволяється переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість 
такого об’єкта істотно відрізняється від його справедливої вартості на дату 
балансу [11].  

Зазначимо, що в даному визначенні не дається чітких критеріїв того, яку 
різницю між залишковою і справедливою вартістю вважати істотною. Однак 
іншими нормативними документами визначено поріг суттєвості для проведення 
переоцінки необоротних активів у розмірі 10 %-го відхилення залишкової 
вартості від справедливої. 

Таким чином, підприємства самостійно можуть визначати цей критерій 
(але в межах подолання 10-% бар`єру) і відображати це в наказі про облікову 
політику. У випадку переоцінки об’єкта основних засобів, на цю ж дату повинна 
здійснюватися переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої 
належить цей об’єкт. П(С)БО 7 не дає чітких критеріїв визначення самої групи. 
У цьому випадку можна звернутися до МСБО 16 [4] або Податкового Кодексу.  

Так у п. 37 даного МСБО говориться, що клас основних засобів являє 
собою групу активів, однакових за характером і способом використання. В 
Податковому кодексі основні засоби і інші необоротні активи групуються 
відповідно до рахунків обліку. Вважаємо що доцільніше використовувати саме 
визначення МСБО, так як П(С)БО їм не суперечать, і під групою слід розуміти 
саме основні засоби однакові за способом використання.  

Переоцінці можуть підлягати всі основні засоби, за винятком малоцінних 
необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів, якщо амортизація їх 
вартості здійснюється методами, викладеними в другій частині п. 27 П(С)БО 7, 
тобто нарахуванням 50 чи 100% амортизації в місяці введення таких активів в 
експлуатацію. 

Переоцінка необоротних активів має здійснюватися на річну дату балансу, 
тобто наприкінці календарного року. Надалі переоцінку об’єктів тієї групи, що 
раніше вже були переоцінені, слід проводити з такою регулярністю, щоб їх 
залишкова вартість на річну дату балансу суттєво не відрізнялася від 
справедливої вартості [6]. Тобто періодичність проведення переоцінки залежить 
від частоти коливання справедливої вартості необоротних активів.  

Виконання процедури з оцінки майна підтверджується звітом про оцінку 
майна (актом оцінки майна), підписаним оцінювачем та скріплений підписом 
керівника суб’єкта оціночної діяльності [5].  

Згідно п. 17 П(С)БО 7 переоцінена первісна вартість і сума зносу об’єкта 
основних засобів визначається множенням відповідно первісної вартості і суми 
зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки 
визначається діленням справедливої вартості об’єкта, що переоцінюється, на 
його залишкову вартість [8]. 

Відомості про зміни первісної вартості і суми зносу основних засобів 
повинні заноситися в регістри їх аналітичного обліку (інвентарні картки обліку 
основних засобів форми №ОЗ-6) [6]. 

Згідно п. 19 П(С)БО 7, у бухгалтерському обліку сума дооцінки 
залишкової вартості об’єкта основних засобів, що проводиться перший раз, 
включається до складу додаткового капіталу, а сума уцінки, що проводиться 
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перший раз - до складу витрат звітного періоду. Якщо проводиться не перша, а 
чергова переоцінка основних засобів, то її відображення в бухгалтерському 
обліку має свої особливості, що регламентуються п. 20 П(С)БО 7 [8]. 

Отже, на даний час для вітчизняних підприємств першим кроком 
формування об`єктивної амортизаційної політики є проведення переоцінки 
необоротних активів. Ефективність такого підходу підтверджують дослідження 
досвіду країн Європи, США та Азії. Саме цей процес повинна методично 
забезпечити і проконтролювати держава протягом 2017 року, що само по собі 
призведе до збільшення абсолютної суми амортизаційних відрахувань 
підприємства, дозволить сформувати відповідний рівень доходності 
підприємств. Однак досвід державного регулювання проведення переоцінок дав 
змогу звернути увагу на необхідність застосування всіх теоретично можливих 
методик нарахування амортизації за наслідками проведеної переоцінки. 
Безперечно, в перші роки це призведе до зменшення бази оподаткування 
податком на прибуток, однак досвід інших країн підтверджує, що тільки такий 
потужний важіль може забезпечити стабільне зростання виробничої потужності 
підприємств країни та сприятиме підвищенню їх конкурентоздатності. 
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КОРПОРАЦІЇ 
 

Достатньо важливім в управлінні будь-яким підприємством аграрного 
сектору в кризисних умовах являється процес максимально ефективного 
використання грошових коштів, як найбільш обмеженого ресурсу.  

Всередині корпорації картина руху грошових потоків на окремо взятому 
підприємстві може значно відрізнятися від руху реальних грошових потоків, які 
може генерувати дане підприємство як самостійна виробнича одиниця [7]. 

Збільшення кількості великих компаній на вітчизняному економічному 
просторі, сприяє виникненню конфліктів інтересів між власниками та 
менеджерами у зв’язку з віддаленістю та розгалуженістю  бізнес-структур. 

Аналіз останніх досліджень у сфері агентського конфлікту показав, що 
багато праць вітчизняних та зарубіжних дослідників присвячено питанням 
управління з метою зниження трансакційних витрат. Для зниження впливу на 
доходи власників великих корпоративних структур агентських витрат на 
утримання топ-менеджменту важливим є забезпечення саме їх максимально 
прозорою інформацією. 

Система бухгалтерського обліку є основою усього інформаційного 
забезпечення системи управління господарською одиницею. Саме така функція 
обґрунтовує та підтверджує причини виникнення обліку як такого [2]. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності виступають на даний момент 
ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка 
розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для 
визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість 
об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих 
суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності в цілях  забезпечення 
адекватної оцінки їх потенціалу [6].  

Технологія будь-якого інформаційного процесу, в тому числі й облікового, 
включає такі елементи як характеристики даних, носії даних і інформації, рух 
носіїв та забезпечення процесу. Такі елементи утворюють об’єкти організації 
облікового процесу, не залежно від техніки обліку [1].  

В процесі організації обліку в корпоративних структурах необхідно 
враховувати існуючу теорію агентських відносин, яка сприяє виникненню асиметрії 
інформації. Асиметричність проявляється в тому, що власник (акціонер, інвестор) є 
обмеженим в отриманні даних про стан діяльності компанії.  

Асиметрія – це характеристика нерівномірності інформації між 
суб’єктами, тоді як неповнота характеризує наявний обсяг інформації відносно 
її вичерпного, необхідного і достатнього обсягу [3].  
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Переважна більшість своєчасної, оперативної та правдивої інформації в 
рамках конфлікту власник – менеджер доступна управлінському персоналу вищої 
ланки, які використовують її на свою користь. В результаті власник несе збитки у 
вигляді нереалізованих можливостей, що спричиняє недоотримання прибутку. 

Асиметрія інформації має суттєвий вплив на стан фінансових активів, а 
відповідно, ця проблема з’являється у сфері інтересів бухгалтерського обліку [5]. 

Неповнота отриманої інформації про реальний стан призводить до 
додаткових витрат на організацію контролю та процесу стимулювання 
менеджерів на зацікавленість зростання вартості підприємства на довгострокову 
перспективу. Як правило, управлінці зловживають надлишковою ліквідністю 
для власних потреб. 

На нашу думку, ефективна організація обліку грошових потоків корпорації 
має включати наступні елементи: 

1) Збір та узагальнення інформації про грошові потоки; 
2) Відомість розподіл грошових потоків на активні та пасивні; 
3) Контроль за ефективністю генерування тимчасово вільних грошових 

потоків; 
4) Звітність про рух грошових потоків. 
Організація обліку грошових потоків підприємства полягає в забезпеченні 

достовірною та корисною інформацією про грошові потоки компанії власників 
(акціонерів) та підвищенні контролю за використанням активних і пасивних 
грошових потоків. 

Таким чином, запропонована організація обліку грошових потоків з 
урахуванням агентського конфлікту знизить асиметричність інформаційного 
забезпечення власників компанії. 
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Особливості функціонування національної економіки в умовах 
глобалізації свідчать про неможливість її ефективного розвитку поза 
міжнародним співробітництвом. Однак, при прийнятті бізнесових рішень 
зарубіжними учасниками світового ринку щодо українських компаній виникає 
проблема відсутності якісної, зрозумілої та достовірної економічної інформації 
про їх фінансовий стан, результати діяльності, грошові потоки, капітал, що була 
б правдиво подана у фінансовій звітності загальноприйнятого формату.  

За таких обставин не викликає сумнівів необхідність формування та 
реалізації стратегії розвитку системи бухгалтерського обліку в Україні, в основі 
якої лежить впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – 
МСФЗ). 

Метою МСФЗ є перш за все визначення основ формування і подання 
фінансової звітності для зрозумілості та порівнянності її показників в різних 
країнах світу. Внаслідок майже повної відсутності у МСФЗ розкриття методики 
та техніки обліку, підвищується варіативність підходів щодо їх впровадження в 
різних країнах. Таким чином зростає значення вітчизняного досвіду ведення 
бухгалтерського обліку та складання звітності, виникає необхідність розробки 
додаткового нормативного забезпечення. Це на нашу думку, в деякій мірі 
гальмує перехід на міжнародні стандарти. 

Оскільки передумовами виникнення МСФЗ стали процеси глобалізації 
світових економічних відносин, виникнення транснаціональних компаній, 
прискорення розвитку міжнародної торгівлі, то концепція бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності, розроблена Радою (комітетом) з міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку зорієнтована на задоволення потреб 
глобальних виробництв. За таких умов основними користувачами міжнародних 
стандартів стають великі компанії, фондові біржі та регулюючі органи, 
міжнародні фінансові установи (наприклад, Світовий банк). Понад 70 фондових 
бірж із 50 країн світу визнали МСФЗ як такі, що відповідають вимогам 
фондового ринку. 

Аналіз змісту та особливостей застосування МСФЗ в зарубіжних країнах, 
врахування вітчизняної практики ведення господарської діяльності і обліку, 
дозволяє виділити такі основні переваги міжнародних стандартів: 

1) формування якісної звітності за єдиними правилами, що узагальнюють 
світову практику та зрозумілі для користувачів різних країн; 
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2) можливість прийняття ефективних управлінських рішень, в тому числі 
з використанням прогнозної інформації, інформації про існуючі фінансові 
ризики, наведеної у звітах; 

3) висока надійність і прозорість показників звітності та можливість 
перевірки їх достовірності світовими аудиторськими компаніями; 

4) створення умов для залучення іноземних інвестицій та позикового 
капіталу, вихід на зарубіжні ринки, в тому числі фондові. 

Окремі науковці визначають й інші позитивні сторони МСФЗ, серед яких: 
удосконалення системи корпоративного управління, розробки та прийняття 
кодексів етики акціонерними товариствами, скорочення часу і ресурсів, 
необхідних для розробки нових національних правил звітності, наявність у 
фінансовій звітності за міжнародними стандартами містить не тільки кількісних 
показників діяльності підприємства, а й характеристики здійснюваних процесів, 
які відображають як масштаби, так і якість діяльності підприємства, швидші 
терміни формування управлінської звітності, мінімізація зростання витрат на 
введення МСФЗ. 
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Ефективне управління діяльністю сільськогосподарського підприємства 

передбачає налагодження процесу виявлення, вимірювання, реєстрації та  
відображення господарських операцій в системі бухгалтерського обліку. 
Важливим аспектом цього процесу є належна його організація. Без відповідної 
нормативно-правової бази належна організація системи бухгалтерського обліку 
в цілому та в частині земельних ресурсів зокрема в сучасних умовах не 
можлива. Отже, організація бухгалтерського обліку регламентується 
законодавчими актами та нормативними документами національної системи 
нормативно-правового забезпечення обліку, які є обов’язковими та 
загальноприйнятими для кожного суб’єкта господарювання.  

Слід наголосити, що нормативно-правова база бухгалтерського обліку 
формувалася протягом останніх двох десятиріч і на сьогодні в Україні 
сформовано багаторівневу систему нормативно-правового регулювання 
бухгалтерського обліку, яка не є сталою та постійно перебуває в процесі 
трансформацій, спричинених економічними, політичними,  інтеграційними та 
іншими чинниками.  

Питанню нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в 
Україні значну увагу приділяли у своїх дослідженнях Ф. Ф. Бутинець, 
С. Ф. Голов, В. А. Дерій, В. М. Жук, І. В. Замула, Г. Г. Кірейцев, В. Г. Лінник, 
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В. М. Пархоменко, М. С. Пушкар, П. Т. Саблук, Л. К. Щирба та інші. Проте, на 
основі аналізу фахової літератури можемо зазначити, що питанню регулювання 
обліку земельних ресурсів на законодавчому рівні присвячено недостатньо 
уваги. Але, ми вважаємо, що інтерес як до нормативно-правової бази з 
регулювання обліку в цілому, так і до нормативно-правової бази з регулювання 
обліку за окремими напрямками з часом буде зростати. Підтвердження цього 
аргументу знаходимо у працях І. В. Замули. «Зі змінами, що відбуваються в 
економіці України, виділилися нові об’єкти, що повинні бути відображенні в 
системі бухгалтерського обліку. До них відноситься природно-ресурсний 
потенціал України, який необхідно правильно обліковувати. Адже він є одним з 
елементів національного багатства. Цьому буде сприяти нормативне 
регулювання бухгалтерського обліку та контролю природно-ресурсного 
потенціалу, яке до цього часу в Україні не розроблено» [5, с. 207].   

На підставі вивчення нормативно-правової бази, ми вважаємо за доцільне 
виокремити в системі нормативно-правового регулювання операцій з 
земельними ресурсами лише три рівні регулювання, а саме: міжнародний, 
національний та рівень підприємства.  

Під впливом глобалізації економіки й інтеграції України до міжнародних 
організацій та об’єднань відбувається поступова адаптація законодавства до 
міжнародних стандартів фінансової звітності. Зокрема, ст. 387 гл. 13 Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з 
іншої сторони [7], від 27.06.2014 р. передбачає впровадження на національному 
рівні відповідних міжнародних стандартів та поступове наближення до права 
Європейського союзу у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Разом з тим, 
згідно з ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» [2] сільськогосподарські підприємства мають право застосовувати 
міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Тому ми виділяємо 
міжнародний рівень регламентування обліку, який характеризується 
регулюванням правил ведення обліку за умови, що суб’єкт господарювання 
обрав МСФЗ як основу для формування показників фінансової звітності. 

Національний рівень представлений колом різноманітних законодавчих 
активів та нормативних документів щодо регулювання бухгалтерського обліку. 
Національний рівень в свою чергу умовно можна поділити на законодавчий, 
нормативний та методичний. Для організації обліку операцій з земельними 
ресурсами вважаємо за необхідне проаналізувати стан кожного з підрівня 
національного рівня регулювання обліку.   

Стрижнем і основою законодавчого підрівня національного рівня 
нормативно-правової бази з регулювання питань організації та правил ведення 
бухгалтерського обліку, а відповідно й обліку земельних ресурсів є Закон «Про 
бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» [2]. В ньому 
сформульовано визначення бухгалтерського обліку, визначено мету та основні 
принципи, первинні документи та регістри бухгалтерського обліку; закріплено 
правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності; встановлено порядок проведення 
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інвентаризацій, вимоги до фінансової звітності та здійснення контролю за 
додержанням законодавства, яке стосується бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності. Також надано право суб’єктам господарської діяльності 
самостійно формувати облікову політику, в тому числі щодо відображення в 
обліково-аналітичній системі процесу використання земельних ділянок. Так 
встановлено, що земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, 
права користування земельними ділянками – це об’єкти бухгалтерського обліку. 

Не менш важливими у складі законодавчого підрівня нормативно-правової 
бази для організації та ведення обліку земельних ресурсів є Закон України «Про 
оцінку земель», який визначає правові засади проведення оцінки земель [4], 
Закон України «Про оренду земель» [3], який встановлює правові засади оренди 
землі, розмір, умови та строки сплати орендної плати, права та обов’язки 
орендодавців і орендарів.  

Податковим кодексом України [6] передбачено главу ХІІІ «Плата за 
землю», яка визначає платника податку, ставку податку за земельні ділянки, 
порядок обчислення та строки сплати земельного податку, а також встановлено 
законодавчі аспекти для нарахування орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності. 

До нормативно-правових актів другого, нормативного, підрівня належать 
укази Президента України, постанови КМУ, положення (стандарти) та накази 
МФУ. Є два види стандартів обліку: міжнародні та національні. До 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відносять всі правила, методи 
та процедури обліку, які розробляють професійні організації з метою 
подальшого обов’язкового застосування потрібних та необхідних методів і 
процедур усіма країнами світу. Для внутрішнього користування кожною 
країною видаються свої нормативи із бухгалтерського обліку, які мають назву 
Національних стандартів [1, с. 33]. Національні положення (стандарти), 
розроблені відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», є визначальними з питань організації і методики 
обліку. Проте, більшість П(С)БО виключають сільське господарство, і 
відповідно, земельні ресурси зі своєї сфери застосування. У міжнародній 
практиці для облік земельних ресурсів також не передбачено окремого 
стандарту. 

Важливим інструментом методичного підрівня, який регламентує 
організацію обліку земельних ресурсів на рахунках бухгалтерського обліку є 
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств та організацій та Інструкція щодо його 
застосування. Так, облік ведеться на субрахунках 100 «Інвестиційна 
нерухомість», 101 «Земельна ділянка», 102 «Капітальні витрати на поліпшення 
земель», 122 «Право користування майном», позабалансовому рахунку 01 
«Орендовані матеріальні активи». Зазначені субрахунки потребують 
подальшого дослідження з метою деталізації інформації, що необхідна для 
прийняття ефективних рішень при управлінні та організації діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 
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До документів третього рівня нормативно-правового регулювання 
організації та ведення обліку, а саме: рівня підприємства належать інструкції, 
накази, розпорядження та інші документи з організації та ведення 
бухгалтерського обліку, які розроблені власниками (керівниками) та 
адміністрацією підприємства з урахуванням вимог нормативно-правових актів 
та особливостей діяльності цього підприємства, і є внутрішніми робочими 
документами. Рівень підприємства представлений обліковою політикою, яка має 
вирішальне значення для організації обліку та окреслює методику обліку 
окремих операцій. Також до цього рівня варто віднести: положення про 
бухгалтерську службу, штатний розпис, положення про головного бухгалтера, 
посадові інструкції працівників бухгалтерської служби, перелік працівників, що 
мають право підпису документів, положення про організацію бухгалтерського 
обліку, альбом форм первинних документів з обліку земельних ресурсів та прав 
користування ними, графік їх документообігу, робочий план рахунків, форми 
внутрішньої звітності щодо операцій з земельними ресурсами та права 
користування ними, положення про інвентаризацію та інші рішення, необхідні 
для організації бухгалтерського обліку. 

Систематизувавши та проаналізувавши нормативно-правове забезпечення 
бухгалтерського обліку земельних ресурсів ми переконатись, що для організації 
обліку земельних ресурсів бухгалтер повинен знати та дотримуватися низки 
різноманітних нормативно-правових актів, які мають на меті організувати та 
допомогти у веденні бухгалтерського обліку. Дотримання вимог законодавчих 
актів та нормативних документів – це запорука наявності достовірної інформації 
в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності щодо обліку операцій з 
земельними ресурсами.  
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ПОСЛУГ 
 

Приймаючи рішення щодо розподілу аудиторів між об’єктами і ділянками 
аудиторських перевірок, керівництво аудиторської фірми має враховувати не 
лише їхню професійну компетентність і ділову етику, але і тип темпераменту. 

Якщо в частині розробки політик якості надання аудиторських послуг 
аудитори зацікавлені у професійному зростанні працівників, від якого в 
кінцевому підсумку залежить і рівень задоволення клієнтів (це можна висловити 
вербальною тотожністю «задоволений і мотивований аудитор – спокійний і 
успішний клієнт»), то при плануванні аудиторських перевірок вони мають 
ураховувати не лише компетентність та обізнаність аудиторів, але і їхні 
психотипи. 

Вченими у сфері психології та соціології давно переконливо теоретично 
доведено і експериментально підтверджено, що тип темпераменту визначає 
орієнтацію людей на кінцевий результат праці чи на відносини з людьми, на 
роботу рутинного характеру чи на роботу, пов’язану з дослідницькими 
аспектами виконання будь-яких завдань, що стоять перед ними [1-6]. І ці 
універсальні правила справедливі для всіх сфер людської діяльності. 

На жаль, сучасні вимоги до аудиторів, які належать до системи контролю 
якості в аудиті, передбачають автоматичне відношення до аудиторів, а особливо 
– до стажерів аудиторських фірм, як до безпристрасних професіоналів-
універсалів. Однак у цих умовах не у повній мірі забезпечується реалізація 
принципу піклування про персонал. У цих умовах аудитори працюють, 
виходячи з досвіду або навичок, а не з тих позицій, де вона за поєднанням 
професійних якостей та природних завдатків може бути найбільш ефективною 
та корисною для роботодавця. 

З вищезазначеного випливає наступне: для забезпечення і власної 
успішності та результативності, і здорової психологічної атмосфери в колективі, 
керівництво аудиторської фірми має піклуватися і про реалізацію потенціалу 
працівників з огляду на їхні вроджені схильності. Отже, цілком очевидно, що 
менеджменту з метою досягнення оптимальної ефективності роботи кожного 
окремого працівника та колективу в цілому також слід ураховувати 
темпераментні особливості аудиторів та їхніх асистентів при постановці 
аудиторських завдань. 

Оскільки аудиторська перевірка – процес складний, багатогранний і 
багатоетапний, на кожній її стадії мають місце і адміністративні, і комунікаційні 
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види робіт, і роботи, орієнтовані на значну ділову активність, і роботи, пов’язані 
з необхідністю скрупульозного і детального дослідження фактів господарського 
життя підприємства, щодо якого аудиторська фірма отримала замовлення на 
перевірку. Відрізняються між собою і аудиторські процедури залежно від 
об’єктів обліку, які перевіряються, і для їх найбільш ефективного використання.  
І якщо керівництво аудиторської компанії розподілятиме на ділянки, що 
передбачають виконання рутинної одноманітної роботи, працівників 
холеричного або сангвінічного темпераменту, а на ділянки, де завдання 
аудитора в першу чергу полягає у спілкуванні з клієнтом та зі сторонніми 
особами – флегматиків та меланхоліків, це призведе до розбалансування роботи 
фірми та до виникнення відчуття незадоволення власною діяльністю у 
працівників. Більше того, це призведе до наступних двох похідних наслідків: 

1) З часом якість роботи окремих виконавців аудиторських завдань матиме 
тяжіння до зниження внаслідок виконання роботи, яка не відповідає 
схильностям конкретного працівника; 

2) Будуть нівельовані можливості оптимізації часу, який затрачається на 
проведення перевірок. Адже, наприклад, працівник із темпераментом холерика 
виконуватиме завдання з суцільної перевірки касових операцій набагато довше, 
ніж працівник-флегматик. Окрім того, при виконанні роботи представником 
першого з двох згаданих психотипів матиме місце наявність значно більшого 
ризику допущення помилки у підрахунках, ніж при виконанні того ж завдання 
представником другого типу темпераменту. 

Реальним інструментом, який сприятиме оптимізації кадрової роботи 
аудиторської фірми та забезпечуватиме ефективне виконання аудиторських 
завдань (і з позицій якості, і з позицій співвідношення «затрати часу – результат 
процедур»), є запровадження тестування на визначення типу темпераменту 
серед кандидатів на відповідні посади та діючих працівників. Таким чином у 
колективі аудиторської фірми в цілому та всередині аудиторських груп зокрема 
зберігатиметься здоровий баланс холериків, меланхоліків, флегматиків і 
сангвініків, а при правильному розподілі аудиторів за кожним із завдань 
(залежно від того, якого роду роботи передбачаються на конкретному об’єкті) 
це зумовить оптимізацію робочого часу за рахунок виконання кожним із 
аудиторів функцій, які більш прийнятні для їхнього темпераменту.  
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Повышение эффективности производства и конкурентоспособности 

предприятия на рынке является преобладающей для организаций аграрного 
сектора экономики. Ключевая роль при определении эффективности 
функционирования организации отводиться показателю себестоимости 
продукции, от которого зависит уровень отпускных цен и маркетинговая 
стратегия. Для организации рентабельного производства продукции необходимо 
обеспечить действенный контроль над производимыми затратами [1]. 

Поскольку материальные затраты на производство имеют наибольший 
удельный вес в структуре себестоимости продукции колбасного цеха 
сельскохозяйственной организации (40 %), поэтому проверка полноты 
формирования затрат на сырье и материалы является одной из самых сложных и 
трудоемких процедур: из-за большого количества обрабатываемых документов, 
вызванных особенностями технологического процесса (рис. 1).  

Применение  сплошного или выборочно метода проверки может не дать 
желаемого результа, с этой целью более рационально применять аналитические 
способы контроля. Для этого целесообразно разработать методику построения 
альтернативного баланса сырья и материалов, учитывая взаимоотношения, 
возникающие на предприятиях во время производственного процесса (рис. 2). 

Применение данной процедуры в аудите себестоимости продукции любого 
производственного предприятия позволяет: 

- сократить затраты времени на проверку правильности формирования 
затрат, относимых на себестоимость продукции; 

- выявить нарушения и допущенные ошибки в бухгалтерском учете 
проверяемого предприятия; 

- дать более справедливую оценку действующей системе бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля на проверяемом предприятии. 
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Рис. 1. Структура затрат на производство продукции колбасного цеха в 

сельскохозяйственной организации в 2016 г., % 
Источник: собственная разработка на основании данных годовой отчетности 
сельскохозяйственной организации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Методика построения альтернативного баланса сырья 

Источник: собственная разработка на основании источников [1, 2]. 
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Несоответствие расхода сырья действующим нормам может быть 
обусловлено особенностями технологического процесса. При этом  они могут 
свидетельствовать о сокрытии части готовой продукции, что влечет искажение 
финансовых результатов; сокрытии недостачи сырья и его нецелевого 
использования; низком уровне организованности внутрихозяйственного 
контроля. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке аналитических 
процедур для выявления фактов сокрытия остатков незавершенного 
производства в бухгалтерской отчетности, выявление нецелевого использования 
сырья, сокрытия недостач и потерь от брака и повышения  действенности 
системы внутрихозяйственного контроля, что позволит избежать ошибок в 
правильности оценки незавершенного производства и определения 
себестоимости продукции.  

Инвентаризация в этом случае не позволяет в полной мере установить 
нарушения, что связано с временным разрывом в отражении операций и 
проверкой. Выявить искажения в калькулировании объектов незавершенного 
производства возможно только с помощью применения аналитических 
процедур (табл. 1). 

Таблица 1 
Аналитические процедуры для оценки отражения остатков 

незавершенного производства 
Аналитические процедуры Характеристика аналитической процедуры 

Формальная проверка 
документов на списание 
материалов в производство 

Следует обращать внимание на даты списания, 
т.е. не производится ли списание материалов до 
момента, когда продукция уже прошла все стадии 
технологического процесса, с целью 
вуалирования остатков незавершенного 
производства 

Анализ остатков сырья, не 
списанных в производство в 
течение отчетного периода 

Большое количество остатков сырья и материалов 
на складе цеха свидетельствует о наличии фактов 
их несвоевременного списания в производство. 

Анализ плана выполненных 
объемах работ  

Следует выявить расхождения плановых данных 
об объемах выработки с ее фактическим уровнем 

Анализ ассортимента 
выпускаемой предприятием 
продукции  

Сравнение технологических норм и фактического 
выхода продукции. Срок созревания колбас 
может составлять более 30 дней. Отсутствие в 
проверяемом периоде у такого предприятия 
остатков незавершенного производства по 
колбасам свидетельствует о наличии фактов 
вуалировая и искажения себестоимости 

Источник: собственная разработка на основании источников [1, 2]. 
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С использованием рассмотренных аналитических процедур аудитором на 
данном участке проверки, существенно сократятся объемы проверочных работ. 
Кроме того,  могут быть выражены сомнения в достоверности данных, ссылаясь 
на оценку внутреннего контроля и бухгалтерского учета на данном участке 
учета. 

Таким образом, разработка баланса сырья и материалов позволит 
сократить затраты времени на проверку правильности формирования затрат, 
относимых на себестоимость продукции; выявить нарушения в бухгалтерском 
учете; дать более справедливую оценку действующей системе бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля на проверяемом предприятии. 
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Становлення ринкових відносин в аграрному секторі економіки України в 

умовах євроінтеграції спонукали розвиток різних форм власності, та 
господарювання і розширення видів діяльності у сільському господарстві, що 
потребує запровадження новітніх підходів до управління виробничими 
процесами. Це обумовлює якісну перебудову системи управління в плані 
активізації контрольних функцій як складової його частини із необхідністю 
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введення механізму внутрішнього аудиту. Побудова такого механізму повинна 
здійснюватись з врахуванням можливостей наявної економіко-виробничої 
інформаційної бази сільськогосподарського підприємства та сприяти прийняттю 
ефективних управлінських рішень та їх реалізації на всіх ланках господарської 
діяльності.  

Внутрішній аудит є тим імпульсним забезпеченням, яке здатне за рахунок 
прямого і оберненого зв’язку сформувати інформацію про хід, стан та 
реалізацію управлінських рішень, і при необхідності здійснити як експертизу 
окремих виробничих процесів сільськогосподарського підприємства, так і його 
діяльності в цілому та може реалізовуватись у формі повсякденного 
аудиторського впливу на ці процеси.  

Питання становлення і розвитку теорії, практики, методології аудиту, в 
тому числі внутрішнього, та підвищення його ефективності в управлінні 
суб’єктами господарювання, широко розглядалися провідними вітчизняними та 
зарубіжними вченими, серед яких: Бичкова С.М., Бутинець Ф.Ф., Данилевський 
Ю.А., Каменська Т.О., Скобара В.В., Подольський А.М., Усач Б.В., Шеремет 
О.Д., Р. Адамс, Ф.Л. Дефліз, Г.Р. Дженік, В.М. О’Рейлі та багато інших.  

Теоретичні положення та практичні питання аудиту у сільському 
господарстві висвітлюються в наукових роботах Гуцаленко Л.В., Дудки К.П., 
Жука В.М., Здирко Н.Г., Мазура В.П., Мельничука Б.В., Новікова І.Т., 
Подолянчук О.А., Пономаренка О.Г., Шульги А.В. та ін.  

В сучасних умовах, під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища 
на діяльність сільськогосподарських підприємств, організація методики і 
аудиторського інформаційного забезпечення процесів управління в аграрному 
секторі економіки в умовах євроінтеграції недостатньо досліджені у ракурсі 
організаційної дієвої складової управлінської підсистеми внутрішнього аудиту. 

Раціональне використання засобів і предметів праці, самої праці, 
виконання зобов’язань перед контрагентами і державою, аналіз виробничих 
процесів та результатів діяльності, спонукає виокремлення економічної 
контрольної функції в управлінській складовій будь-якого суб’єкта 
господарювання в окрему категорію. Доказом цьому є країни з розвинутою 
ринковою економікою, які довели необхідність створення спеціальної служби – 
служби внутрішнього аудиту щодо опрацювання матеріалів перевірок 
діяльності підприємств та формування інформації для виявлення резервів 
підвищення ефективності господарювання за усіма видами бізнес процесів. 

Не принижуючи роль загальнодержавного економічного контролю, який 
присутній в будь-якій країні незалежно від соціально-економічних відносин, 
форм власності і системи господарського управління економікою, зміст і місце 
внутрішнього аудиту в системі управління обумовлене характером виробничих 
відносин [1, с. 16].  

З точки зору Міжнародних стандартів аудиту (МСА), внутрішній аудит 
розглядається як діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб’єкта 
господарювання і яку виконує окремий відділ. Здійснюючи оцінку і моніторинг 
адекватності функціонування системи обліково-контрольного характеру, 
внутрішній аудит виступає елементом управління підприємством, відсутність 
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якого знижує ефективність управлінських функцій. Тобто «використовуючи 
систематизований і послідовний підхід до оцінки і підвищення ефективності 
системи управління» [4], внутрішній аудит надає об’єктивну і неупереджену 
економіко-аналітичну інформацію про хід проведеної господарської діяльності 
підприємства, діагностує можливі ризики в системі управління, чим підвищує 
ефективність прийнятих рішень.  

Виділення окремого, індивідуалізованого напряму контролю – 
внутрішнього аудиту, відповідає потребам чітко окреслених управлінських дій 
певного суб’єкта господарювання на перспективу. На тактичному рівні, 
засобами внутрішнього аудиту мінімізується можливість прийняття 
неефективних рішень в поточній роботі, оскільки «відрізняється точністю і 
глибиною, і проводиться там, де знаходиться центр управління виробництвом» 
[1, с. 59]. 

Слідування основним принципам аудиту (об’єктивність, повнота, єдність, 
визначеність, узгодженість), його критеріям (доказовість, якість, своєчасність, 
попередження) та організаційною основою (планування, документування, 
звітність), надає можливість зростанню ефективності внутрішнього аудиту по 
мірі впливу на об’єкт управління, та започаткуванню передумов прогнозування 
та попередження відхилень від заданих параметрів прийнятих рішень. Це 
зумовлюється ступенем впливу поставленої цілі внутрішньому аудиту щодо 
встановлення варіації (суттєвості) фінансово-господарських показників на 
загальні результати діяльності та розробка заходів з попередження виявлених 
недоліків на майбутнє.  

Особливо актуальним це є для аграрного сектору економіки України, де в 
процесі його реформування утворилися великі, середні та малі агробізнесові 
суб’єкти, які на основі невпинності інтеграційних процесів (злиття, поглинання 
та ін.) і виробничої диверсифікації своєї діяльності виходять на міжнародний 
ринок аграрної продукції, залучають інвестиції на фондових біржах 
(Лондонська, Варшавська, Франкфуртська). Внутрішній аудит може бути 
організований у формі окремого відділу або як аутсорсинг (крупнотоварні чи 
інтегровані сільгосппідприємства), в малих – представлений одним працівником 
суміщаючи функцію обліково-аналітичної роботи. Проте, за відсутності діючих 
внутрішніх нормативних документів і положень, і не передбаченості їх в 
обліковій політиці сільськогосподарського підприємства, система внутрішнього 
аудиту, як форма контролю з отримання аналітичних висновків, не 
працюватиме.  

Управлінська цінність опрацьованої аудиторської інформації визначається 
прямо пропорційною залежністю від конкретно поставленого завдання, 
вирішення й ухвалення рішень. З економічної й управлінської точок зору такий 
підхід необхідно розглядати як фактор підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва в цілому. Ефективність виробництва, 
природно, у кожному конкретному випадку залежить від якості прийнятого 
рішення. Результативністю буде сукупне поєднання можливих альтернативних 
варіантів, спрямованих на управлінські дії в досягненні встановленої цілі. 
Правильність і ефективність прийнятого рішення багато в чому визначається 
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якістю організаційної будови внутрішнього аудиту з детальним опрацюванням 
економічної інформації, яку умовно можна поділити на вхідну й вихідну, 
постійну і перемінну, нормативну, аналітичну, статистичну, директивну та 
звітну. Для цього необхідно кваліфіковано застосувати методи і прийоми 
економічного дослідження, втілені засобами внутрішнього аудиту щодо 
проектної розробки управлінського рішення та проведення оцінки його якості. 

Таким чином, організація внутрішнього аудиту за своєї методологією, 
поєднує в собі визначення цільового напряму управління 
сільськогосподарським підприємством на основі визначення оцінки отриманих 
варіантів логічно-обґрунтованих схем оптимізації виробничих процесів, що 
містить у собі способи і прийоми виконання аналітичних досліджень. 

Сучасні умови становлення і розвитку ринкових відносин в аграрному 
секторі економіки в умовах євроінтеграції, надають великі можливості 
внутрішньому аудиту продемонструвати своє широке функціональне 
призначення в управлінні агробізнесом. Спираючись на безперервність процесу, 
аналогічно бухгалтерському обліку, внутрішній аудит є об’єктивною 
необхідністю з опрацювання економіко-правової, фінансової і виробничої 
інформації в прийнятті обґрунтованого управлінського рішення. 
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АУДИТ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 
 

Аудит є невід'ємною частиною економічного розвитку будь-якої країни 
сучасного світу. Потреба в аудиті зумовлена необхідністю незалежного 
об'єктивного контролю за господарською діяльністю підприємств і 
підтвердження для власників підприємств, інвесторів та інших користувачів 
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достовірності фінансової звітності. Аудит, як наука, є досить молодою, однак 
має свій предмет, об’єкти, суб’єкти, методологію, методи та інструменти. 
З розвитком ринкових відносин всі елементи аудиту розвиваються, змінюються, 
удосконалюються, поглиблюються, чим і зумовлена актуальність дослідження 
стану та перспектив розвитку аудиту в Україні. 

Розвиток аудиту в Україні супроводжується низкою окремих проблем та 
недоліків, до основних з яких належать: 

– відсутність чіткого та однозначного термінологічного апарату, який є 
базою для розуміння сутності аудиту, його місця, завдань та ролі в системі 
господарського контролю; доопрацювання Кодексу професійної етики аудитора, 
особливо в частині відповідальності аудиторських фірм та аудиторів; 

– відсутність чіткої бази регламентування організації та розвитку 
внутрішнього аудиту будь-якого українського підприємства; 

– суперечність положень МСА українським принципам обліку; 
– недостатнє нормативне та методологічне забезпечення; відсутність 

внутрішніх розробок щодо організації та методики внутрішнього аудиту на 
підприємстві; 

– неефективність діючої нормативно-правової бази в питанні аудиту; брак 
достатнього досвіду аудиторської діяльності; недостатня кількість 
кваліфікованих аудиторських кадрів; відсутність типових форм документів з 
аудиту в цілому, відсутність методичних рекомендацій з питань автоматизації 
внутрішнього аудиту; 

– недосконала система сертифікації;  
– недостатній контроль за якістю вітчизняного аудиту. 
Однією з важливих проблем є наявна чисельність сертифікованих 

аудиторів, яка не відповідає потенційним потребам ринку аудиторських послуг 
в регіонах. Адже таку інформацію мало хто аналізує і ставить запитання, чому 
виникає така ситуація. Непрозора система сертифікації аудиторів заважає 
припливу кадрів в аудиторський бізнес, впливає на витіснення аудиторів 
регіонів з ринку професійних послуг, завоювання вітчизняного аудиторського 
ринку іноземними компаніями [1, с. 90]. 

Кількість суб'єктів аудиту України у 2008-2015 роках зменшилась з 2368 у 
2008 році до 1071 суб’єктів аудиту у 2015 р. До суб'єктів аудиту належать 
незалежні аудитори (фізичні особи) та аудиторські фірми (юридичні особи) [2].  

За останні кілька років ринок аудиторських послуг в Україні суттєво 
розширився та диференціювався за напрямами діяльності, інтересами 
замовників – клієнтів, а також в розрізі окремих регіонів. 

Аналіз результатів аудиторської діяльності та стану ринку аудиторських 
послуг свідчить, про те, що аудиторський ринок якісно змінюється незалежно 
від кризових явищ в суспільстві, посиленні вимог до аудиторської професії з 
боку регуляторів, змін в законодавстві. Так, обсяг наданих послуг суб’єктами 
аудиторської діяльності в цілому по країні збільшився порівняно з 2014 роком 
на 36,3 % або на 469390,8тис.грн. Відповідно, обсяг доходу від наданих послуг 
суб’єктами аудиторської діяльності у 2014 році становив 1291811,8 тис. грн., а у 



192 

2015 році – 1761202,6 тис. грн. Збільшився також середній дохід на одного 
суб’єкта аудиторської діяльності [2].  

Аудиторські послуги класифікуються за наступними групами: 
– завдання з надання впевненості;  
– супутні послуги; 
– інші професійні послуги; 
– організаційне та методичне забезпечення аудиту. 
Завдання з надання впевненості – це завдання, виконуючи які, аудитор 

робить висновок, призначений підвищити ступінь довіри майбутніх 
користувачів, які не є відповідальною стороною щодо результатів оцінки або 
порівняння предмета завдання з відповідними критеріями. Метою завдання з 
надання обмеженої впевненості є зменшення ризику завдання з надання 
впевненості до рівня, який є прийнятним в обставинах завдання (але цей ризик є 
більшим, ніж у завданні з надання обґрунтованої упевненості) як основи для 
негативної форми висновку практика. 

Під наданням супутніх аудиторських послуг розуміється підприємницька 
діяльність, що здійснюється аудиторськими організаціями крім проведення 
аудиту. Надання таких послуг вимагає від виконавців дотримання у 
встановлених випадках незалежності, а також наявності професійної 
компетентності в областях аудиту, бухгалтерського обліку, оподаткування, 
господарського права та економічного аналізу 

До інших професійних послуг належать ведення бухгалтерського обліку, 
відновлення бухгалтерського обліку, консультаційні послуги, консультування з 
питань оподаткування, представлення інтересів замовника з питань обліку, 
аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді та інші 
види аудиторських послуг. 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту: розробка і видання 
методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, 
внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо); проведення 
професійних тренінгів для практикуючих аудиторів; здійснення заходів 
контролю якості аудиторських послуг. 

Основну частку аудиторських  послуг на ринку України займають інші 
професійні послуги (48,9 %) [2]. 

Виконані суб’єктами аудиторської діяльності у 2015 році аудиторські 
послуги розподіляються по Україні досить нерівномірно. Порівняно із 
попередніми роками у 2015 році майже не змінився розподіл замовлень за 
видами аудиторських послуг, але у порівнянні із 2014 роком спостерігається 
незначне коливання показників – найбільш затребуваними являються інші 
професійні послуги [2]. 

Найбільшу частку серед завдань з надання впевненості по Україні за 
кількістю займає обов'язковий аудит фінансової звітності, що зумовлено 
законодавчими вимогами до певних суб’єктів підприємницької діяльності. 
Однак, за фактичним обсягом наданих послуг найбільшу частку займає 
ініціативний аудит фінансової звітності, незалежно від меншої кількості 
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замовлень. Це свідчить про те, що вартість  ініціативного (добровільного) 
аудиту є вищою, порівняно з іншими видами замовлень. 

Система контролю якості аудиту в Україні знаходиться тільки на стадії 
розвитку. Щорічно багато аудиторських фірм України проходять зовнішні перевірки 
контролю якості, але до сих пір є аудиторські фірми у яких він не проходив, або самі 
аудиторські фірми уникають таких перевірок. Низька якість аудиторських послуг 
зумовлена, зокрема, наступним: відсутність єдиної, загальноприйнятої, 
обґрунтованої економічно методики розрахунку цін за аудиторські послуги; 
відсутність типових форм документів з аудиту; відсутність методичних 
рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту; недостатній досвід контролю якості 
аудиторської діяльності порівняно з іншими європейськими країнами, негативний 
вплив дослівного перекладу закордонних стандартів та концепцій без врахування 
особливостей економічного розвитку нашої країни [1, с. 91] 

Не менш важливими є проблеми забезпечення законодавчо ї стабільності, 
підтримка середніх підприємців у розвитку, адаптування нормативного та 
методичного забезпечення до вітчизняних реалій, забезпечення підтримки у 
формуванні великих національних аудиторських кампаній на ринку 
аудиторських послуг. Тому, враховуючи дані проблеми, можна визначити 
основні перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні, а саме: 
підвищення рівня професійної компетентності аудиторів; організацію контролю 
якості аудиторських робіт і послуг; розвиток правового поля аудиту; 
забезпечення реальної професійної незалежності аудитора, упровадження 
міжнародних систем контролю якості аудиторських послуг у роботу аудиторів 
та Аудиторської палати України, врахування результатів аудиторських 
перевірок іншими суб'єктами державного фінансового контролю [3, с. 23]. 

Перспективами розвитку аудиторської діяльності в Україні є: 
– вивчення міжнародного досвіду аудиторських фірм, задля розробки 

типових методик аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств у 
розрізі галузей їх діяльності; 

– на основі вивчення міжнародного досвіду розробка механізму 
ціноутворення на аудит та аудиторські послуги; 

– співпраця професійних аудиторських організацій України з 
міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і 
аудиторів; 

– недопущення закордонних олігополій на ринку аудиторських послуг, 
оскільки внаслідок їх формування витісняється дрібний і середній бізнес з 
вітчизняного рикну аудиту, у вітчизняних аудиторів зменшуються доходи від 
аудиту, зникає конкуренція і як наслідок можливі високі ціни на аудит, відтік 
капіталу за кордон, неякісне виконання аудиторських послуг, залежність 
суб’єктів економіки у сфери аудиту, тіньовий бізнес. Як наслідок, у вітчизняних 
аудиторів відсутні стимули працювати на ринку аудиторських послуг [1, с. 91]. 

Отже, окресливши проблемні аспекти розвитку в Україні, вважаємо за 
доцільне навести окремі шляхи їх подолання: розробка механізму 
ціноутворення на аудит та аудиторські послуги шляхом вивчення міжнародного 
досвіду з цього питання; підвищення престижу аудиторської професії; розробка 
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внутрішньо-фірмових методик аудиту, робочої документації; розробка типових 
методик аудиту; усунення розбіжностей і невідповідностей в законодавчій базі. 
Глибоке дослідження проблем аудиту повинно супроводжуватися визначенням 
пріоритетних напрямків вдосконалення аудиторської діяльності в Україні, а їх 
розв’язання сприятиме формуванню у громадськості впевненості у високій 
професійній майстерності аудиторів. 
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АУДИТОРСЬКА РЕФОРМА В УКРАЇНІ:  
АНАЛІЗ ЗМІН ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ 

 
Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

передбачено імплементацію в національне законодавство європейських норм 
регулювання аудиторської діяльності щодо проведення обов’язкового аудиту 
річної звітності та консолідованої звітності. В ЄС дані питання регулюють 
Директива про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності 
від 17.05.2006 № 2006/43/ЄС (далі – Директива) [1] та Регламент (ЄС) 
№ 537/2014 Європейського Парламенту та Ради від 16.04.2014 про особливі 
вимоги стосовно аудиту суспільно значущих суб’єктів господарювання (далі – 
Регламент) [2]. 

Для реалізації положень Угоди в частині наближення регулювання 
аудиторської діяльності з 2014 року Міністерство фінансів України розпочало 
роботу над розробкою нового «аудиторського закону» із залученням 
представників професійних громадських організацій, вищих навчальних 
закладів, вітчизняних аудиторських компаній, світових експертів. 
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Результатом трирічної роботи над новим законом, жарких обговорень, 
професійних дискусій, численних публічних заходів став доопрацьований 
проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» (реєстраційний № 6016-д від 23.10.2017 р.) (далі – проект 6016) [3], 
який 16.11.2017 р. був прийнятий в першому читанні Верховною Радою 
України. 

Розглянемо основні новації, які чекають на українських аудиторів з 
прийняттям цього закону, та спробуємо спрогнозувати можливі наслідки 
прийняття цього закону для всього вітчизняного аудиту. 

Професійні стандарти 
Проектом 6016 передбачено здійснення аудиторської діяльності 

відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Саме застосування МСА 
не є новацією для вітчизняного аудиту. Однак, до даного часу їх застосування 
передбачено відповідними рішеннями АПУ. Тепер же дане питання буде 
врегульоване на законодавчому рівні. Крім застосування МСА, на 
законодавчому рівні також встановлюються вимоги до аудиторського звіту, де 
передбачено мінімальний обсяг розкриття інформації для звіту за результатами 
обов’язкового аудиту та аудиту суб’єктів суспільного інтересу (ССІ). 

Суспільний нагляд 
Найбільше дискусій в запропонованому проекті 6016 викликав розділ 

присвячений новому явищу в регулюванні аудиторської діяльності, а саме 
суспільному нагляду. Дане питання стало актуальним в світовому аудиті після 
низки корпоративних скандалів в США на початку 2000-х. 

На сьогодні фактично всі функції з регулювання аудиторської діяльності 
зосереджені в одному органі – Аудиторській палаті України. На думку багатьох 
фахівців і представників аудиторського ринку такий стан речей є неприйнятним 
і провокує виникнення конфлікту інтересів. Саме тому питання вибору моделі 
суспільного нагляду стало таким гарячим в процесі підготовки проекту. 

Згідно запропонованого проекту 6016 для організації суспільного нагляду 
за аудиторською діяльністю в Україні створюється окрема інституція – Орган 
суспільного нагляду, який складається з Ради нагляду за аудиторською 
діяльністю та Інспекції із забезпечення якості. 

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю забезпечує 
здійснення нагляду і несе відповідальність за нагляд за: 

- реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 
- впровадженням міжнародних стандартів аудиту; 
- контролем за атестацією аудиторів та безперервним навчанням 

аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності; 
- контролем якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 

діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності; 
- дисциплінарними провадженнями щодо аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової 
звітності; 

- застосуванням стягнень. 
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Варто зазначити, що найбільший вплив на формування нового 
«незалежного» Органу суспільного нагляду матиме держава в особі 
Міністерства фінансів України. І формально передбачається, що даний Орган 
буде в структурі Мінфіну, ніби для надання його нормативним актам більшої 
сили (будуть юстуватися). Добре це чи погано важко сказати. Однак, варто 
відмітити, що тренд до заміщення саморегулювання в бік державного 
регулювання аудиту на сьогодні притаманний для багатьох країн, навіть з дуже 
розвинутим саморегулюванням. Це знову ж таки пов’язано із численними 
скандалами, які засвідчили неможливість слабкість саморегулювання професії 
бухгалтера і аудитора. 

Але цікавим є фінансування даного Органу. Воно повністю лягає на 
суб’єктів аудиторської діяльності і буде включатися у вартість аудиторських 
послуг. Фактично це призведе до додаткового навантаження на реальний бізнес. 
По суті, держава фінансуватиме свій новий орган не за рахунок уже сплачених 
коштів платників податків, а за рахунок встановлення для них фактичного 
нового «податку на прозорість». Інакше це назвати на жаль не можна. Виникає 
закономірне питання, чому не взяти грузинський досвід реформування аудиту, 
де нещодавно був створений майже аналогічний орган суспільного нагляду, 
який є структурним підрозділом Мінфіну Грузії, і фінансується, як це і має бути 
з державного бюджету країни. 

Атестація 
Суттєві зміни чекатимуть на майбутніх аудиторів. Якщо на сьогодні 

сертифікація фактично включає два етапи кваліфікаційних іспитів, то за 
проектом 6016 аудитором зможе стати особа з вищою освітою, яка підтвердила 
високий рівень теоретичних знань та професійну компетентність шляхом 
складання відповідних іспитів, та пройшла практичну підготовку із здійснення 
аудиторської діяльності. Теоретичні знання підтверджуватимуться за 14 
напрямками шляхом складання іспитів. Проектом передбачена можливість 
зарахування предметів, якщо особа вивчала їх у ВНЗ у необхідній кількості 
годин і успішно здала іспит. 

Професійна компетентність також підтверджуватиметься шляхом здачі 
окремого іспиту. 

Новацією проекту є те, що особа, яка має намір стати аудитором, повинна 
пройти стажування у суб’єкта аудиторської діяльності протягом 3 років. 
Цікавим є те, що порядок проходження стажування затверджуватиметься 
Мінфіном. 

Реєстрація 
Довгоочікуваними змінами для суб’єктів аудиторської діяльності є ті, що 

пов’язані з веденням Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. На 
сьогодні існують окремі реєстри: Реєстр аудиторських фірм та аудиторів та 
окремий в ньому Перелік фірм, які відповідають критеріям для проведення 
обов’язкового аудиту (веде АПУ); Реєстр аудиторських фірм, які мають право 
на проведення аудиторських перевірок банків (веде НБУ); Реєстр аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (веде НКЦПФР); Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, 
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які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (веде 
Нацкомфінпослуг). 

Замість усіх реєстрів проектом 6016 передбачене ведення одного Реєстру, 
який міститиме такі розділи: 

- аудитори; 
- суб’єкти аудиторської діяльності; 
- суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності; 
- суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 
інтерес. 

Позитивним є те, що в разі включення у відповідний розділ реєстру, для 
проведення аудиту підприємств не можна буде встановлювати додаткові вимоги 
до аудиторських фірм. Це особливо актуально в світлі досвіду застосування 
вимог Постанови КМУ 390. 

Обов’язковий аудит та ССІ 
Проектом 6016 встановлено, що для надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності в суб’єкта аудиторської діяльності має працювати за 
основним місцем роботи не менше 3 аудиторів (на сьогодні такі ж критерії є для 
включення аудиторських фірм до відповідного Переліку). А от для аудиту 
фінзвітності ССІ необхідно мати в штаті не менше 10 осіб, з яких 5 мають бути 
аудиторами, і 2 мати диплом, що підтверджує знання МСФЗ. 

Питання кількості кваліфікованих фахівців за основним місцем роботи в 
нових вимогах не випадково знайшло бурхливе обговорення в професійній 
спільноті, адже Директива і Регламент не містять чітких кількісних критеріїв. 
Тому, впровадження останніх у новому законі є предметом невдоволення 
значної кількості аудиторів. 

Контроль якості 
Проект 6016 змінює також підходи до контролю якості аудиторських 

послуг. На сьогодні його проводить АПУ через відповідний Комітет один рах на 
5 років для всіх суб’єктів, що надають послуги з надання впевненості. 

За новим законом суб’єкти аудиторської діяльності, які проводять аудит 
великих підприємств та банків підлягатимуть контролю якості один раз на 3 
роки, а ті які проводять обов’язковий аудит – один раз на шість років. 

Контроль якості аудиторських фірм, що надають послуги ССІ 
проводитиме Інспекція із забезпечення якості. Для решти аудиторських фірм 
контроль якості проводитиме Аудиторська палата України, яка перетвориться за 
новим законом в саморегулівну організацію, членами якої стануть всі аудитори. 

За очікуваннями авторів законопроекту його прийняття підвищить рівень 
довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств; сприятиме 
дерегуляції аудиторської діяльності; дасть можливість виходу аудиторських 
компаній України на європейські ринки за рахунок визнання еквівалентності 
систем; розширить ринок аудиторської діяльності (що дуже сумнівно); 
підвищить престиж та довіру до діяльності аудиторів; підвищить довіру 
населення до українських банків, страхових компаній, інших публічних 
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компаній, в т.ч. державних підприємств; створить належні умови для виходу 
національних компаній на ринки капіталу; підвищить довіру регуляторних 
органів до фінансової звітності компанії; створить позитивний інвестиційний 
клімат в Україні. 

Разом з цим, результатами запровадження даної аудиторської реформи 
можуть стати: 

- подальше скорочення кількості аудиторів; 
- суттєве скорочення кількості аудиторських фірм; 
- подальша монополізація аудиторського ринку найбільшими 

аудиторськими компаніями; 
- значне зростання (в рази) вартості аудиторських послуг для ССІ та 

середніх підприємств (досвід застосування Постанови №390 для державних 
підприємств). 

Список використаних джерел: 
1. Директива про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої 

звітності від 17.05.2006 № 2006/43/ЄС [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://old.minjust.gov.ua/45877 

2. Регламент (ЄС) № 537/2014 Європейського Парламенту та Ради від 
16.04.2014 про особливі вимоги стосовно аудиту суспільно значущих 
суб’єктів господарювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://old.minjust.gov.ua/45877 

3. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» (реєстраційний № 6016-д від 23.10.2017 р.) [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62776 

 
УДК 657.6:35.073.53 

Л.Г. МИХАЛЬЧИШИНА, к.е.н., 
доцент кафедри аудиту та державного контролю, 
Вінницький національний аграрний університет 

 
Л.В. ГУЦАЛЕНКО, д.е.н., 

професор кафедри аудиту та державного контролю, 
Вінницький національний аграрний університет 

 
ПЕРЕВІРКА ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ПРОБЛЕМНІ 

АСПЕКТИ 
 

Функціональна неефективність здійснюваних закупівель за державні 
кошти спричинена фактами нецільового або непродуктивного використання 
бюджетних коштів. Експерти називають різні чинники неефективності систем 
державних закупівель, але серед основних факторів – неякісне управління, 
корупція і недостатність внутрішнього і зовнішнього контролю. 

Питання недостатності контролю у цій сфері стосується не стільки 
кількісних характеристик проведених контрольних заходів, скільки якісних – 
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його спрямування на конкретні об’єкти та методичне забезпечення, які в 
сукупності створюють умови для підвищення ефективності контролю [1, с. 129]. 

Органи контролю за публічними закупівлями визначені частиною 3 статті 
7 Закону України «Про публічні закупівлі» [2]. Зокрема нею визначено, що 
Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного 
фінансового контролю, здійснюють контроль у сфері публічних закупівель у 
межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України. 

Відповідно до Положення про Державну аудиторську службу України 
(далі-ДАСУ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 
лютого 2016 року №43 [3] ДАСУ є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та 
який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державного 
фінансового контролю. 

ДАСУ реалізує державний фінансовий контроль через здійснення: 
· державного фінансового аудиту; 
· перевірки державних закупівель; 
· інспектування (ревізії); 
· моніторингу закупівель; 
· контролю за станом внутрішнього аудиту. 
За даними аналітичної звітності у  2016 році ДАСУ, контролер публічних 

закупівель, знайшла порушення у кожній другій тендерній угоді — загалом на 
22 млрд грн. За січень-серпень 2017 року за результатами аналізу закупівель 
(без виходу на об’єкт контролю шляхом запиту документів) органами 
Держаудитслужби протягом звітного періоду попереджено порушень у сфері 
державних закупівель на загальну суму 10,7 млрд. грн, в тому числі шляхом 
відміни конкурсних торгів на суму 9,8 млрд грн та розірвання укладених 
договорів на суму 0,9 млрд гривень.  

Але при цьому слід констатувати, що державні аудитори не мають 
інструментів для запобігання зловживанням під час проведення закупівель і 
можуть впливати на порушників лише після торгів, коли угоди підписані і гроші 
переказані. Таким чином, проводиться лише наступний контроль, а не 
превентивний, що не дає змогу забезпечити ефективне використання коштів на 
державні закупівлі. 

Також проблема полягає в тому, що рекомендації аудиторів про 
розірвання сумнівних угод часто ігноруються замовниками, бо не є 
обов'язковими до виконання. 

Система ProZorro - електронна система публічних закупівель, яка прийшла 
на зміну паперовим держтендерам, дає всі можливості для контролю за 
дотриманням законодавства про закупівлі та виявлення порушників в режимі 
реального часу. У ній публікуються всі документи, там можна відстежувати 
закупівлю на всіх етапах. 

Однак ДАСУ досі не має затвердженого порядку проведення моніторингу 
публічних закупівель. Згідно вимог Закону про публічні закупівлі порядок 
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проведення моніторингу повинен визначитися центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику 
(Міністерство фінансів України). Разом з тим, з набранням чинності Закону 
України «Про публічні закупівлі» не було приведено у відповідність окремі 
норми Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового 
контролю в Україні» (№ 2939-XII від 26.01.93 р.) в частині здійснення 
Держаудитслужбою як органу державного фінансового контролю за 
дотриманням законодавства про публічні закупівлі, в тому числі щодо 
моніторингу закупівель, що створило неузгодженість двох законів щодо 
здійснення цим органом контролю за публічними закупівлями. Зазначена 
неузгодженість двох законів не дозволила центральному органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику 
затвердити відповідний порядок проведення моніторингу. 

У результаті замість передбаченого законом моніторингу аудитори 
змушені лише «аналізувати документи». Така процедура не передбачена 
законом, тому за її результатами ДАСУ направляє замовникам рекомендації, де 
просить усунути порушення. Зазвичай такі рекомендації аудиторів ігноруються 
і лишаються непокараними. У таких випадках єдиний спосіб покарати 
замовника — провести планову паперову перевірку електронних торгів та 
скласти адміністративний протокол на порушника. В окремих випадках 
результати планових перевірок лягають в основу кримінальних проваджень, але 
це відбувається вже після втрати бюджетних коштів на сумнівній закупівлі.  

Тепер законодавець взявся це виправляти. 9 листопада 2017 р. Верховна 
Рада України підтримала в першому читанні законопроект №4738-д [5], який 
розширює повноваження Державної аудиторської служби України у сфері 
моніторингу публічних закупівель.  

Наразі аудитори ДАСУ не мають інструментів, щоб запобігати 
порушенням на всіх етапах закупівель. Законопроект зобов’язує замовників 
реагувати на рекомендації і зауваження ДАСУ в обов’язковому порядку. 

Система ризик-індикаторів, яку буде інтегровано в ProZorro після 
ухвалення законопроекту, автоматично шукатиме та підсвічуватиме підозрілі 
закупівлі, і вони так само автоматично потраплятимуть у чергу на перевірку 
ДАСУ. Окрім сигналів від системи ризик-індикаторів, приводом для перевірки 
закупівлі стануть звернення громадських активістів, журналістів або 
представників органів влади та місцевого самоврядування. Аудитори ДАСУ 
зможуть перевірити будь-яку закупівлю і за власною ініціативою. 

На відміну від скарг до Антимонопольного комітету України, рішення 
ДАСУ про початок перевірки не зупинятимуть перебіг закупівлі.  

Закон також зробить більш підзвітним не тільки замовників торгів, а й 
самих аудиторів. Принцип системи ProZorro «Всі бачать все» буде 
поширюватись і на дії аудиторів ДАСУ. Вони матимуть окремий кабінет у 
системі, і всі їхні дії у процесі моніторингу будуть публікуватися в системі. 
В електронному кабінеті ДАСУ публікуватиме всі документи, пов'язані з 
моніторингом закупівель. Рішення про початок перевірки 
оприлюднюватиметься у ProZorro протягом двох днів з моменту його 
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ухвалення, а висновок за її результатами — протягом трьох робочих днів. 
Спілкування аудитора і замовника відбуватиметься лише через 

електронний кабінет. Це зменшує спроможність порушника «домовитися» з 
аудитором і викинути з акту перевірки суттєві порушення. 

Документи будуть доступні всім відвідувачам на сторінці закупівлі. Під 
час перевірки фахівці ДАСУ зможуть вести діалог із замовником через систему 
ProZorro, який буде доступний для перегляду всім відвідувачам. Замовник 
матиме три робочі дні на відповідь та аргументацію і зможе надати роз'яснення 
щодо своїх дій або бездіяльності. Знайдені порушення замовник буде 
зобов'язаний усунути протягом п'ятьох робочих днів. Йому також доведеться 
завантажити в систему відповідний документ. Це може бути додаткова угода 
про розірвання договору, повідомлення про скасування тендеру або 
аргументована незгода з висновками аудиторів. 

Якщо замовник не усуне порушення та не аргументує своїх дій, ДАСУ 
зможе прийняти рішення про проведення комплексної перевірки закупівлі 
відповідно до Закону «Про основні засади здійснення державного фінансового 
контролю в Україні» та накласти відповідні штрафи за рішенням суду. 
Порушник матиме право оскаржити висновок у суді. Cистема моніторингу, 
описана у законопроекті, також дозволить замовникам вчитися на своїх 
помилках без фінансових втрат, адже якщо вони вчасно усуватимуть 
порушення, адміністративні штрафи не будуть застосовуватися. 

Загалом, слід відзначити, що незважаючи на великі амбіції реформи 
публічних закупівель і контролю за ними, і вже реальні результати в економії 
бюджетних коштів, існує ряд практичних проблем, що потребують вирішення та 
постійного моніторингу. 
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АУДИТ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИРЕКТИВ ЄС 
 

Розвиток України на шляху до членства в ЄС передбачає і вимагає 
трансформацію суспільних відносин. Місце України серед європейських країн 
та її імідж у світі залежить від принципово нових викликів, таких як: потреба у 
незалежному об’єктивному контролю діяльності суб’єктів господарювання 
недержавної форми власності і професійному підтвердженні достовірності 
звітності (у незалежному аудиті, який необхідний для самого підприємства, 
інвесторів, кредиторів та постачальників, суспільству в цілому). На сьогодні 
організація вітчизняного аудиту не повністю відповідає  загальноєвропейським 
нормам. Інтеграційні економічні процеси вимагають гармонізацію аудиторських 
механізмів і національного обліку у європейських масштабах. Враховуючи вище 
наведене, розвиток і вдосконалення незалежного аудиту в Україні має актуальне 
значення, як форми суспільного контролю економічного життя держави.   

Вагомий внесок у розвиток аудиту в Україні зробили такі вчені: 
А.О. Касич [9], М.М. Хоменко [11] та ін. Перспективи вітчизняного аудиту в 
сучасних умовах євроінтеграції потребують дослідження і надалі. 

В Україні аудиторська діяльність регламентується Законом України «Про 
аудиторську діяльність» №3126-ХІІ від 22.04.1993 (в редакції з 1.05.2016) [1] 
Для того, щоб вирішити питання гармонізації необхідно враховувати, що 
відрізняються сфери регулювання чинного законодавства України та Директив. 
Вітчизняна практика аудиту діє виключно на сферу фінансового контролю, а 
отже результати аудиту у інших сферах не можуть користуватися довірою у 
випадку їх оприлюднення. Також існуть певні проблеми з дотримання 
вітчизняними аудиторами критерію якості аудиторських послуг, недостатність 
практичного досвіду аудиторської діяльності, низький рівень вітчизняних 
кваліфікованих аудиторських кадрів. Варто зазначити положення Директив ЄС, 
які визначають обов’язкий аудит річної  звітності та якості аудиторських 
послуг:  

1. Директива ЄС із Статутного аудиту 2006/43/ЄС (зі змінами та 
доповненнями)[3]. 

2. Положення № 537/2015 щодо обов’язкового аудиту компаній 
суспільного значення [4]. 

3. Пояснення щодо Міжнародних Стандартів Аудиту (ISAS) та 
Міжнародного стандарту Контролю якості (ISQS) [7]. 

4. Основи якості аудиту, розроблені Радою Міжнародних Стандартів з 
Аудиту та Впевненості (IAASB) [6]. 
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Головною метою посилення вимог до аудиту, насамперед, є підвищення 
довіри до аудиту та фінансової звітності. Безумовно, імплементація Директив 
повинна здійснюватися з урахуванням національної системи обліку. 
Враховуючи міжнародний досвід, наприклад, у Польщі спочатку модернізували 
Закон Республіки Польща «Про бухгалтерський облік» від 29.09.1994 [2] 
відповідно до вимог міжнародних норм, який є головним нормативним 
документом регулювання ведення бухгалтерського обліку. Не винятком є і 
Люксембург, який спочатку здійснив вдосконалення законодавства до вимог 
Директиви, а потім внеслись зміни у положення бухгалтерського обліку. 
Німеччина і Нідерланди збільшили на 50 % межу розміру малих підприємств 
відповідно до максимально дозволеного рівня Директивою.  

В Україні вже зроблені певні кроки щодо адаптації національного 
законодавства  у сфері аудиту до вимог ЄС, що є однією з умов економічної 
частини Угоди про асоціацію [8]. Загалом, було вдосконалено систему 
фінансового контролю, а саме  запроваджено сертифікацію аудиторів; 
впроваджено вимогу щодо зовнішньої перевірки якості аудиторських послуг; 
дозволено здійснювати діяльність у сфері аудиту лише тим суб’єктам 
аудиторської діяльності, які пройшли перевірку якості з боку АПУ; 
впроваджено Міжнародні стандарти аудиту [6]. Схвалено план імплементації 
Директиви 2006/43/ЄС, згідно якого усі зміни мають бути впроваджені до кінця 
2017 року. Зазначимо, що Україна звернулась за допомогою до Єврокомісії та 
Світового банку з приводу виокремлення експерта з допомоги в розробці 
законопроекту з реформи ринку аудиторських послуг для того щоб новації були 
здійснені в контексті європейської інтеграції. 

Однією з важливих прогалин слід зазначити, що відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів № 390 [11] політика Уряду підтримує перші чотири з Топ-30 
Міжнародних аудиторських мереж та асоціацій. Але вітчизняні аудиторські 
фірми у міжнародних аудиторських об’єднаннях практично відсутні. Тому 
необхідно поглибити співпрацю професійних аудиторських організацій України 
з європейськими. 

На сьогодні вітчизняний ринок аудиту має суттєві зміни в результаті змін, 
які відбуваються в економіці країни. Наприклад, внаслідок посилення вимог до 
професії аудитора спостерігається стійка тенденція щодо зменшення загальної 
кількості аудиторів (на 24 %, у 2016 р, порівняно з 2012 р.). При цьому, зростає 
середній дохід на одного суб’єкта аудиторської діяльності (на 150 % у 2016 р, 
порівняно з 2012 р.) (рис. 1).  

Слід зазначити, що зростання доходу відбулось за рахунок зміни підходів 
до проведення аудиту та впливу інфляції в країні, в результаті чого підвищилися 
ціни на аудиторські послуги. Зазначимо, новий євроінтеграційний розвиток 
економіки у перспективі відкриває можливості виходу на нові аудиторські 
ринки, що призведе до посилення конкуренції фірм. З боку українських 
споживачів аудиторських послуг це дає можливість отримати більш якісні 
послуги та спалити за них справедливу ціну.  
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Середній дохід на одного суб’єкта аудиторської діяльності без ПДВ, 
тис. грн.
Кількість аудиторів, осіб

Кількість суб’єктів аудиторської діяльності, включених до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів

Рис. 1. Вплив посилення вимог до професії аудитора на аудиторську 
діяльність в Україні за 5 років 

Джерело: побудовано на основі [7]. 
 
Отже, розглянувши сучасний розвиток аудиту в Україні можна зробити 

висновки щодо таких перспектив: по-перше, успішне впровадження Директив 
ЄС покращить якість аудиту та підвищить довіру громадськості до професії 
аудитора, необхідним елементом якого має стати суспільний нагляд; по-друге, 
вдосконалення національного законодавства, відповідно до вимог ЄС, відкриє 
доступ вітчизняним аудиторським фірмам на європейські ринки; по-третє, 
імплементація Директив  підвищить міжнародний авторитет України; по-
четверте, підвищення прогресу економіко-правових відносин та демократизації 
суспільної сфери.  



205 

Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про аудиторську діяльність» №3126-ХІІ від 22.04.1993 (в 

редакції з 1.05.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12. 

2. Про бухгалтерський облік: закон Республіки Польща від 29.09.1994 
[Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://duonet.eu/polishtax-rwd/wp-
content/uploads/20012/01/Polish-Accounting-Act.pdf. 

3. Директива 2014/56/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 
2014р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.apu.com.ua/attachments/article/762/Direktiva%202014-56-EU.pdf. 

4. Положення «Про Державну службу фінансового моніторингу України» 
№537 від 29 липня 2015 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-%D0%BF. 

5. Постанова Кабінету міністрів України «Про Урядового уповноваження з 
питань гендерної політики» від 7.07.2017 р. №390. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/390-2017-%D0%BF. 

6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг: Вид. 2015 р. Ч. 1,2: пер. з англ. – Київ: 
Міжнар. Федерація бухгалтерів: Аудит. Палата України, 2016. – 1249 с. 

7. Звіти Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/2-uncategorised/1064-zvit-
do-kmu-2016. 

8. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 24 
червня 2014 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631. 

9. Касич А.О. Розвиток ринку аудиторських послуг в Україні / А.О. Касич, 
І.М. Гноєва // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 1. – С. 76–80. 

10. Касич А.О. Особливості розвитку аудиторських послуг в Україні та 
концептуальні підходи до їх класифікації / А.О. Касич, І.М Гноєва // 
Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2010. – № 4 (54). – С. 94-98. 

11. Хоменко М.М. Сучасні тенденції розвитку аудиторської діяльності в 
Україні [Електронний ресурс] / М.М. Хоменко // Економічний вісник. 
Випуск 3 – 2016. – С. 113–119. – Режим доступу: 
http://ev.nmu.org.ua/docs/2016/3/EV20163_113-119.pdf. 

 



206 

УДК 338.268 
И.Ю. ОСИПЧУК, ст. преподаватель 

кафедры бухгалтерского учета и контроля в АПК,  
Гродненский государственный аграрный университет 
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Внутрихозяйственный контроль является разновидностью внутреннего 

аудита, функция которого состоит в оперативном информировании руководства 
предприятия о нерациональных расходах сырья, материалов, наличии брака 
продукции, хищении ценностей и пр.  

Внутрихозяйственный контроль сохранности и учета кормов в 
сельскохозяйственных организациях включает комплекс вопросов и 
мероприятий, цель которых предотвратить непроизводительные потери и 
расходы, недостачи и хищения, бесхозяйственное использование средств, 
подтвердить достоверность данных по наличию и движению материально-
производственных запасов, а также установить соответствие применяемой в 
организации методики учета операций с материальными ценностями 
действующим в Республике Беларусь нормативным актам. 

Основными нормативно-правовыми документами по оценки 
эффективности внутрихозяйственного контроля учета и движения кормов в 
хозяйстве являются: 

– Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12.07.2013 № 57-З; 
– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 

ноября 2007 г. № 180 «Об утверждении инструкции по инвентаризации активов 
и обязательств»;  

– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
12.11.2010 № 133 (ред. от 30.04.2012) «Об утверждении Инструкции по 
бухгалтерскому учету запасов и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов»; 

– Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г. № 510 «О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». 

Источниками информации при проверке движения кормов являются: 
– первичные документы по движению материальных ценностей: товарно-

транспортные накладные формы ТТН-1, сертификаты и другие документы, 
удостоверяющие качество кормов, требования-накладные, реестр отправки 
зерна и другой продукции с поля, реестр приема зерна весовщиком, 
накопительная ведомость поступления от урожая сельскохозяйственной 
продукции, акт на сортировку и сушку зерна и другой продукции, акт приема-
передачи грубых и сочных кормов, ведомости учета расхода кормов и т.д.; 
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– учетные регистры: книги складского учета материалов, отчет о 
движении продукции и материалов, оборотная ведомость движения 
материальных ценностей, сальдовая ведомость; инвентаризационные описи 
оборотных активов, Главная книга; 

– бухгалтерская и статистическая отчетность: бухгалтерский баланс 
(форма № 1) и др. 

Многие сельскохозяйственные организации Республики Беларусь переходят на 
автоматизированную форму бухгалтерского учета. Последовательность 
автоматизированной обработки информации по учету кормов включает настройку 
системы, заполнение и корректировку необходимых справочников, создание 
базы данных о наличии производственных запасов на сельхозпредприятии, 
регистрацию операций по их движению, обработку введенной информации и 
формирование учетных регистров. Независимо от использования того или иного 
программного продукта для автоматизации учета производственных запасов, 
существует перечень основных типовых задач которые они решают, эти задачи 
полностью должны совпадать с задачами внутрихозяйственного контроля на 
данном участке учета. 

Учетный модуль программного обеспечения автоматизации 
бухгалтерского учета производственных запасов предназначен для 
автоматизации работ по формированию учетных и отчетных показателей, 
характеризующих наличие и движение производственных запасов, что 
предусматривает выполнение различных функций: ведение базы данных, ввод, 
корректировка данных, перенос остатков, закрытие периода и др. 

При переходе на автоматизированную форму бухгалтерского учета 
необходимо соблюдать последовательность действий. Работа комплекса 
начинается с ввода информации об остатках материальных ценностей по местам 
хранения. В дальнейшем происходит постоянное пополнение базы сведениями о 
поступлении и расходе производственных запасов. Вводимая информация 
контролируется по коду запасов, единицам измерения, оборотам, сумме и т. д. 

Следовательно, в данном переходном периоде следует расширить 
перечень источников контроля и особое внимание сосредоточить на 
формировании стартовых остатков, в разрезе аналитического учета (вид кормов, 
материально-ответственное лицо, подразделение и т.д.), соответствие вводимой 
информации с бухгалтерской документацией.  

С применением автоматизированной формы учета повышается 
эффективность системы внутрихозяйственного контроля учета и движения 
кормов, т.к. программное обеспечение автоматизирует документирования всех 
операций по движению кормов, выявляет и отражает затраты, связанных с их 
заготовлением; обеспечивает оперативный контроль за движением кормов, 
соблюдением установленных нормативов отпуска  кормов  в животноводство; 
обеспечивает процесс слежения за остатками кормов; систематизирует, 
обобщает и обеспечивает единое хранилище данных, из которого за короткий 
промежуток времени можно получить отчетную информацию по тем вопросам, 
которые интересуют руководство хозяйства для принятия решений и выполняет 
основные задачи внутрихозяйственного контроля.  
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ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА В КОНТЕКСТІ 
РЕФОРМУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
В контексті євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні у 

зв’язку із підписанням у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом, Україна зобов’язалася поступово наблизити своє 
законодавство з питань бухгалтерського обліку та аудиту до законодавства ЄС, 
зокрема, шляхом впровадження в національне законодавство до 01.11.2017 р. 
вимог Директиви № 2006/43/ЄС (зі змінами). Проведення гармонізації 
національного законодавства у сфері аудиторської діяльності до європейських 
стандартів не могло, крім інших нововведень, оминути таку важливу складову 
аудиторського правового поля, як професійну відповідальність аудитора. 

Насправді питання професійної відповідальності аудитора в умовах 
реформування українського аудиторського законодавства є надзвичайно 
актуальним, що підтверджується активністю як української, так і світової 
наукової та аудиторської спільноти, зокрема, 3 листопада 2017 року у місті 
Львові у рамках циклу заходів «Реформа аудиту в Україні», які Аудиторська 
палата України проводить за підтримки EU-FINSTAR, проекту технічної 
допомоги, що фінансується Європейським Союзом, за участі Міністерства 
фінансів України та проекту STAREP Світового банку, відбулась Конференція 
на тему «Професійна відповідальність аудитора». 

Проблемам професійної відповідальності особистості, в тому числі 
професійної відповідальності аудитора присвячені праці провідних вчених: 
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Гаєвської Н.І., Горяєвої О., Дорош Н.І., Кологойди О.В., Редько О.Ю., 
Рядської В.В., Ткачова А.В., Файєра О.А. та інших. 

Відповідальність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме 
ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних 
завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та 
значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків 
особи з погляду інтересів суспільства або певної групи. 

Особистісні якості, що характеризують концепт «відповідальність», 
науковцями об’єднано у такі групи [1, с. 396]: 

1. Перша група – риси характеру, що відображають відношення 
особистості: до праці (працьовитість, сумлінність, активність та ін.), до 
колективу й окремих людей (доброта, чуйність, вимогливість, тактовність, 
обов’язковість, принциповість та ін.), до самого себе (самокритичність, 
упевненість, самоконтроль, акуратність та ін.). 

2. Друга група – риси характеру, що проявляються у поведінці: моральні 
(чесність, обов’язковість, порядність, справедливість та ін.), вольові 
(наполегливість, рішучість, спритність та ін.), емоційні (спокій, сміливість, 
стійкість, тривожність та ін.). 

3. Професійні якості (знання, навички, досвід, уміння, ерудиція). 
4. Інтегральні властивості особистості й індивіда (здоров’я, 

працездатність, інтелект та ін.). 
Можна розрізняти соціальну, моральну, політичну, юридичну та іншу 

відповідальність. Соціальна відповідальність – це поняття, що включає всі види 
відповідальності в суспільстві. Юридична відповідальність завжди пов’язана з 
відповідною оцінкою наслідків минулого, тобто наслідків поведінки, що мала 
місце в минулому. Одним із різновидів юридичної відповідальності є цивільно-
правова відповідальність – застосування до правопорушника у випадку 
здійснення ним протиправних дій або бездіяльності передбачених договором 
або законом заходів державного примусу у вигляді додаткових цивільно-
правових обов’язків майнового характеру, а саме санкцій. В свою чергу, одним 
із різновидів цивільно-правової відповідальності є професійна відповідальність 
[2, с. 627]. 

А. Ткачов зазначає: «Під професійною відповідальністю розуміється 
властивість особистості, що відбиває ставлення суб’єкта до її змісту і 
результатів, до інших суб’єктів і самого себе у процесі праці» [1, с. 395]. 

Професійна відповідальність аудиторів виникає внаслідок того, що 
незалежний аудитор повинен дотримуватися професійних обов’язків в процесі 
виконання завдання з аудиту. До професійних обов’язків аудитора українське 
законодавство відносить необхідність дотримання: 

- норм чинного законодавства; 
- стандартів аудиту; 
- норм професійної етики аудиторів; 
- рішень Аудиторської палати України, які регулюють діяльність 

аудиторів (аудиторських фірм). 
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Відповідно до розд. IV Закону України «Про аудиторську діяльність», 
аудитори несуть: 

1) цивільно-правову відповідальність (ст. 21): за неналежне виконання 
своїх зобов'язань аудитор (аудиторська фірма) несе майнову та іншу цивільно-
правову відповідальність відповідно до договору та закону. Розмір майнової 
відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) не може перевищувати 
фактично завданих замовнику збитків з їх вини. 

2) інші види відповідальності (ст. 22): за неналежне виконання  
професійних обов'язків до аудитора (аудиторської  фірми) можуть бути 
застосовані Аудиторською палатою України стягнення у вигляді попередження, 
зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або анулювання 
сертифіката, виключення з Реєстру [3]. 

Тобто, як наслідок недотримання професійної відповідальності аудитора, 
може виникати майнова відповідальність (перед замовником аудиторських 
послуг і третіми особами відносно перевіреного суб’єкта) та дисциплінарна 
відповідальність. Питання дисциплінарної відповідальності аудиторів та 
аудиторських фірм вирішуються Аудиторською палатою України шляхом 
накладення на них відповідних стягнень. 

Директива 2006/43/ЄС розглядає професійну відповідальність як форму 
примусового впливу на аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які 
порушили ті чи інші норми та/або правила.  

Професійна відповідальність пов’язана з оцінкою минулих дій, вчинених 
аудиторами та суб’єктів аудиторської діяльності (встановлюється шляхом 
розслідування) та полягає в застосуванні передбачених Директивою 2006/43/ЄС 
санкцій до аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у випадках 
допущених порушень.  

Відповідно до Директиви 2006/43/ЄС зі змінами, внесеними Директивою 
2014/56/ЄС (Глава VII), підставами виникнення професійної відповідальності є: 

- неадекватне проведення обов’язкового аудиту;  
- неврахування зауважень за результатами перевірок для забезпечення 

якості;  
- невиконання вимог щодо безперервної освіти;  
- невиконання законодавства, прийнятого для впровадження Директиви [4].  
Упродовж 2016 року представники Аудиторської палати України 

працювали у складі робочої групи з питань підтримки реформи у сфері 
аудиторської діяльності в Україні в частині доопрацювання та остаточного 
узгодження проекту Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторської 
діяльності» (реєстр. № 6016 від 03.02.2017 р.), розробленого Міністерством 
фінансів України (ініціатива Світового банку в Україні підтримана Головою 
Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 
Южаніною Н.П.) [5]. 

Відповідно до розділу VІІІ «Професійна відповідальність аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності» вищезазначеного законопроекту, 
регулюванню професійної відповідальності аудитора присвячено чотири статті: 
42, 43, 44, 45.  
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Аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності може бути притягнуто до 
професійної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з 
підстав, передбачених цим Законом. Відповідальність суб'єкта аудиторської 
діяльності перед замовником аудиторських послуг обмежується виключно 
реальними збитками, що виникли внаслідок неправомірної дії або бездіяльності 
суб'єкта аудиторської діяльності під час надання послуг. Відповідальність 
суб'єкта аудиторської діяльності, який проводить обов'язковий аудит підлягає 
обов'язковому страхуванню [5]. 

В результаті проведених досліджень, вважаємо за доцільне висловити 
наступні пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового поля, що 
регулює професійну відповідальність аудиторів, а саме: 

- по-перше, необхідно чіткіше виокремити види відповідальності 
аудитора, зокрема дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну, 
кримінальну. Крім того, є недостатнім також розподіл повноважень щодо 
накладання відповідних санкцій між Органом суспільного нагляду, 
Аудиторською палатою, державними регуляторами; 

- по-друге, у законопроекті не приділено уваги механізму страхування 
професійної відповідальності аудиторів. Необхідно прописати вимоги і порядок 
страхування професійної відповідальності аудитора, оскільки в документі 
вказані лише санкції за його відсутність при проведенні обов’язкового аудиту 
фінансової звітності. 
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доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, 
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АУДИТ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ МІЖ 
ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ВИМОГАМИ 
 

Операції між пов’язаними сторонами характеризуються підвищеним 
ризиком шахрайства та призводять до збільшення ризику суттєвих викривлень у 
фінансовій звітності підприємств. Якщо пов’язані підприємства є 
нерезидентами, то виникає додатковий власний ризик регуляторного характеру 
– необхідність звітування за контрольованими операціями до органів Державної 
фіскальної служби (ДФС) України.  Дослідження показників звітності, які 
потенційно можуть бути викривлені внаслідок маніпуляцій у таких операціях, 
надає можливість сформувати відповідну інформаційно-аналітичну базу для 
спрощення аудиторських процедур. 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України (ПКУ) пов’язані особи 
– це юридичні чи фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на 
умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони 
представляють, з урахуванням відповідних критеріїв [1], а саме: частка участі у 
капіталі підприємства 20% та більше; можливість контролю чи впливу на 
фінансово-господарську діяльність через провідні посади у компанії та ін. Такі 
ж вимоги викладені у Міжнародних стандартах фінансової звітності [2]. 
Операції із пов’язаними сторонами мають свою специфіку при відображенні в 
облікових регістрах та звітності підприємств, що формує особливості аудиту їх 
результатів. При аудиті експортно-імпортних операцій із пов’язаними 
сторонами необхідним є визначення ступеню пов’язаності та способу 
формування звітності. Так види пов’язаності підприємств за способу обліку 
результатів таких операцій можна визначити такими: 

- незалежні компанії – частка участі у капіталі менше 20 %, відсутній 
вплив та контроль господарської діяльності підприємств. Такі підприємства не 
вважаються взаємопов’язаними, але існує необхідність контролю операцій між 
ними з метою запобігання шахрайства у низькоподаткових юрисдикціях; 

- компанії із помірним рівнем взаємозалежності ( асоційовані компанії) - 
частка участі у капіталі від 20 – 50 %, можливість суттєво впливати на 
господарську діяльність підприємства, але не контролювати її. Такі 
підприємства вважаються взаємопов’язаними згідно, операції між ними можуть 
попадати під податковий контроль при відповідності додатковим критеріям (для 
звітування за 2016 рік – річний доход від всіх видів діяльності підприємства 
перевищує 50 млн грн, загальна сума контрольованих операцій з одним 
контрагентом за рік перевищує 5 млн. грн; для 2017 р. – 150 млн грн і 10 млн 
грн відповідно). Для таких підприємств результати експортно-імпортних 
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операцій можуть впливати на різні показники фінансової звітності (запаси, 
дебіторська заборгованість, доходи, витрати, прибуток та ін.); 

- компанії із високим рівнем взаємозалежності – група компаній 
(материнські та дочірні компанії) - частка участі у капіталі від 50 %, можливість 
контролювати господарську діяльність підприємства. Такі підприємства також 
вважаються взаємопов’язаними, а операції між ними можуть попадати під 
податковий контроль у відповідності додатковим критеріям (дивись вище). Але 
відповідно до вимог МСФЗ група таких компаній, окрім звітності за 
результатами своєї діяльності (звітність компонента) має подавати 
консолідовану фінансову звітність (звітність групи), в якій об’єднуються 
результати діяльності, зокрема результати внутрішньогрупових експортно-
імпортних операцій з визначенням результатів для частки меншості – мінори 
тарних акціонерів; 

- компанії з абсолютною залежністю – частка участі у капіталі 100 %. 

Таблиця 1 
Відображення результатів експортно-імпортних операцій між пов’язаними 

сторонами у звітності підприємств 

Рівень 
подання 
звітності 

Звітність 
підприємств (групи 
підприємств) 

Показники звітності, які потенційно 
можуть бути викривлені внаслідок 
експортно-імпортних операцій між 

пов’язаними сторонами 

Користувачі 

Н
а 
рі
вн
і а
со
ці
йо
ва
ни
х 
ко
мп
ан
ій

 т
а 
ко
мп
он
ен
т
ів

 гр
уп
и 

(д
оч
ір
ні
х 

пі
дп
ри
єм
ст
в)

 

1. Фінансова звітність 

Баланс  
(Звіт про фінансовий 
стан) 

Запаси; дебіторська заборгованість; 
нерозподілений прибуток; 
кредиторська заборгованість; 
податкові зобов’язання. 

Акціонери, 
кредитори, 
інвестори 

Звіт про фінансові 
результати  (Звіт про 
сукупний дохід)  

Чистий дохід від реалізації 
продукції; собівартість реалізації; 
Інші операційні доходи; інші 
операційні витрати; фінансовий 
результат до оподаткування за 
звітний період; витрати з податку 
на прибуток; чистий фінансовий 
результат; накопичені курсові 
різниці; частка іншого сукупного 
доходу асоційованих та спільних 
підприємств; інший сукупний дохід 

2. Податкова звітність 
Звіт по 
контрольованим 
операціям 

Умови і результати контрольованих 
операцій  

Органи 
ДФС 

Декларація з податку 
на прибуток 

Фінансовий результат до 
оподаткування, визначений за 
правилами бухгалтерського обліку; 
податкові різниці; база 
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оподаткування; податок на 
прибуток звітного періоду 

Декларація з податку 
на додану вартість 

База оподаткування; податок на 
додану вартість звітного періоду 

3. Управлінська звітність 
Звіт про результати 
зовнішньоекономічн
их операцій 

Доходи і витрати від здійснення 
експортно-імпортних операцій; 
рентабельність експортно-
імпортних операцій підприємства 

Керівники 

Н
а 
рі
вн
і г
ру
пи

 к
ом
па
ні
й 

(к
ор
по
ра
ці
ї) 

1. Консолідована фінансова звітність групи компаній 
Консолідований 
баланс (звіт про 
фінансовий стан) 

Нерозподілений прибуток; 
неконтрольована частка 

Акціонери, 
кредитори, 
інвестори 

Консолідований звіт 
про фінансові 
результати 

Фінансовий результат за звітний 
період; накопичені курсові різниці; 
частка іншого сукупного доходу 
асоційованих та спільних 
підприємств; чистий прибуток та 
сукупний дохід, що належать 
власникам материнської компанії 
та неконтрольованій частці. 

2. Управлінська звітність корпорації (групи компаній) 
Звіт центра 
інвестицій 

Фінансові результати 
внутрішньогрупових операцій; 
Результати оптимізації 
трансфертних цін та податків 

Керівники 

Звіт центра прибутку 
Звіт центра доходів 
Звіт центра витрат 

Джерело: розроблено автром. 
 
При дослідження показників цих звітів та оцінки достовірності 

відображення в обліку результатів експортно-імпортних операцій між 
пов’язаними особами актуальним питанням стає оцінка аудиторського  ризику, 
а саме ризику суттєвого викривлення результатів таких операцій. Як було 
сказано вище, деякі експортно-імпортні операції можуть стати контрольованими 
органами ДФС в рамках механізму податкового контролю за трансфертним 
ціноутворенням. Протягом періоду впровадження та застосування 
законодавства у сфері контролю трансфертного ціноутворення відповідно до 
вимог ПКУ змінювались вимоги щодо визнання господарської операції 
контрольованою, але здебільшого під податковий контроль підпадають  такі 
господарські операції суб’єктів господарювання (із деякими уточненнями у 
різних роках застосування ПКУ): 

- господарські операції з пов’язаними особами-нерезидентами – 
операція 1; 

- господарські операції з нерезидентами із низькоподаткових 
юрисдикцій (НПЮ) – операція 2; 

- господарські операції через комісіонерів-нерезидентів (посередники 
без економічного обґрунтування) – операція 3. 



215 

Відповідно до ступеню взаємозв’язку між підприємствами та типу 
контрольованої експортно-імпортної операцій оцінку ризику суттєвого 
викривлення можна представити у вигляді таблиці 2. 

Таблиця 2 
Оцінка ризику суттєвих викривлень результатів контрольованих 

експортно-імпортних операцій  відповідно до ступеню взаємопов’язаності 
підприємств  

Ступінь 
взаємопов’язаності 

/ Тип КО 
Контрольована 
операція 1 

Контрольована 
операція 2 

Контрольована 
операція 3 

Незалежні 
підприємства - Низький Низький 

Компанії із 
помірним рівнем 
взаємозалежності 
(асоційовані) 

Середній Середній Середній 

Компанії із високим 
рівнем 
взаємозалежності  

Середній Високий Високий 

Компанії з 
абсолютною 
залежністю 

Високий Високий Високий 

Джерело: розроблено автром. 
 
Таким чином, можна відзначити, що при аудиту звітності підприємств, в 

діяльності яких присутні експортно-імпортні операції з пов’язаними сторонами, 
аудитору слід досліджувати дані з фінансової, податкової та управлінської 
звітності підприємства з урахуванням ступеню взаємозв’язку між 
підприємствами. Рівень аудиторського ризику та ризику суттєвого викривлення 
результатів експортно-імпортних операцій прямо залежить від ступеню зв’язку 
між підприємствами (чим більше рівень залежності, тим більше ризик 
викривлення результатів операцій). 

Список використаних джерел: 
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI-ВР [Електронний 

ресурс] . - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 «Розкриття інформації 

про зв’язані сторони», виданий Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_043 
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ФІНАНСИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
 
Нажити багато грошей – хоробрість,  

зберегти їх – мудрість, а уміло  
витрачати їх – мистецтво. 

Б. Авербах 
 
Сучасна економіка не може існувати без них. Фінанси домашніх 

господарств відображають рівень розвитку виробничих сил в окремих країнах 
та можливості їх впливу на макроекономічні процеси в господарському житті. 
Стан економіки країни визначає стан фінансів домогосподарств. В умовах 
постійного економічного зростання, збільшення ВВП і національного доходу 
фінанси домогосподарств характеризуються стійкістю і стабільністю; 
стимулюють розвиток виробництва життя громадян країни.  

Фінансові ресурси домашнього господарства – це сукупний фонд 
грошових коштів, що знаходиться в розпорядженні конкретного 
домогосподарства. Створений у результаті виробничої діяльності членів 
домашнього господарства, він виступає частиною національного доходу всього 
суспільства. Обсяг грошового фонду домашнього господарства залежить від 
зусиль кожного в господарстві.  

Фінансові ресурси домогосподарства виступають у вигляді відособлених 
грошових фондів, що мають, як правило, цільове призначення. Так, в 
домашньому господарстві створюються два основних фондів:   

- фонд споживання, призначений для задоволення особистих потреб 
даного колективу сім'ї (придбання продуктів харчування, товарів промислового 
виробництва, оплата різних послуг тощо);  

- фонд заощаджень (відкладених потреб), який буде використаний в 
майбутньому для придбання дорогих товарів (побутова техніка, нерухомість 
тощо) або як капітал для одержання прибутку.  

Динаміку формування сукупних ресурсів та витрат розглянемо на прикладі 
домогосподарств Черкащини (табл. 1). 

                                                
* Науковий керівник, професор В. К. Збарський 
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Таблиця 1 
Сукупні ресурси та сукупні витрати домогосподарств Черкаської області 

в середньому за місяць на одне ДГ, грн.* 

 2000 2005 2010 2012 2015 
Кількість ДГ, тис. 543,1 533,2 531,9 526.0 524,7 
Середній розмір, осіб 2,44 2,45 2,40 2,39 2,37 
Частка ДГ без дітей, % 65,0 64,9 65,3 65,2 65,1 
 Сукупні ресурси 
Всього, грн 410,81 1238,08 3203,94 3484,20 4650,17 
Структура ресурсів, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Грошові доходи – 
всього, в т.ч.:  
- оплата праці 
- від підприємництва 
- від продажу с.-г. 

продукції 
- пенсії, стипендії, 

соц. допомога 
готівкою 

 
57,8 
25,2 
1,0 

 
11,3 

 
14,9 

 
83,1 
34,2 
7,2 

 
6,2 

 
26,3 

 
86,8 
39,3 
6,0 

 
7,1 

 
26,9 

 
87,8 
41,5 
3,1 

 
5,1 

 
30,6 

 
86,1 
40,5 
3,3 

 
5,5 

 
28,9 

Вартість спожитої 
продукції з ОСГ 

25,1 8,3 7,6 5,1 6,7 

Інші надходження 17,1 8,6 5,6 7,1 7,2 
 Сукупні витрати 
Всього, грн. 470,95 1217,73 3328,38 3803,90 5009,47 
Структура витрат, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Споживчі сукупні 
витрати, в т. ч. 

91,2 90,0 88,9 89,7 93,8 

– продукти харчування 65,8 57,2 51,8 52,1 56,6 
– непродовольчі товари 23,0 30,5 34,1 34,1 33,9 
Неспоживчі сукупні 
витрати 

8,8 10,0 11,1 10,3 6,2 

Джерело: статистичні збірники «Соціально-демографічні характеристики  
домогосподарств України» за відповідні роки. 

 
У результаті кругообігу фінансових ресурсів домогосподарства можуть 

задовольняти свої особисті потреби сьогодні і в перспективі на майбутнє.  
Фінансові ресурси домогосподарства формують безпосередньо бюджет 

домашнього господарства. За своїм матеріальним змістом бюджет 
домогосподарства –  це форма утворення і використання фонду грошових 
коштів цього господарства, він об'єднує сукупні доходи членів 
домогосподарства та витрати, що забезпечують їх особисті потреби. Коштів 
бюджету домашнього господарства постійно не вистачає в зв'язку з 
розширенням потреб членів господарства. Нестача коштів бюджету змушує 
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учасників домогосподарства, крім продажу робочої сили на основному місці 
роботи і отримання оплати праці за трудовими договорами, вести особисте 
підсобне господарство, здійснювати індивідуально-трудову і підприємницьку 
діяльність, здавати нерухомість і предмети тривалого користування в оренду, 
набувати і реалізовувати цінні папери і т.п.   

Вивчення доходної частини бюджету домашнього господарства (сімейного 
бюджету) включає два під   ходу: функціональний розподіл у відповідності з 
функцією, виконуваної домогосподарством, і особисте розподіл серед 
домогосподарств та їх членів. Аналіз функціонального розподілу доходів 
показує, що найбільшим джерелом доходу є заробітна плата – близько 70 %, 
решта 30 % - це підприємницький дохід, доходи від власності, державні 
трансфертні платежі та інші доходи.  

Валовий дохід домашнього господарства включає в себе: 
1. Натуральні доходи – в основному складаються з продуктів, отриманих в 

особистому підсобному господарстві або в порядку натуроплати від 
сільськогосподарських підприємств, і спожитих в господарстві, а також наданих 
державою і різними підприємствами пільг, дотацій, подарунків у натуральному 
вираженні (без урахування накопичених заощаджень).  

2. Грошові доходи – це обсяг грошових коштів, якими володіє 
домогосподарство для забезпечення своїх витрат, вони є переважною частиною 
доходу домогосподарства і формуються за рахунок таких джерел:  

1) оплата праці членів домогосподарств (сім'ї), отримана при виконанні 
трудових угод при наймі, а також премії, доплати, постійні надбавки до 
заробітної плати, виплати роботодавцями на соціально-культурні цілі: 
посібники, оплата транспортних послуг, путівок і т.п.;  

2) доходи від підприємницької діяльності у формі прибутку, дивідендів, 
відсотків по цінних паперах і вкладах, орендна плата та ін;  

3) державні соціальні виплати (трансферти): пенсії, допомоги та інші 
платежі з бюджету і позабюджетних соціальних фондів.  

У домогосподарств Черкаської області співвідношення між цими трьома 
джерелами доходів час від часу різко змінювалося. В умовах панування 
державної власності основними доходами домогосподарств були заробітна 
плата і виплати з бюджету. У міру розвитку ринкових відносин роль другого 
джерела поповнення бюджету домогосподарства (сім'ї) почала зростати. Однак і 
сьогодні оплата праці залишається головним доходом у багатьох 
домогосподарствах (сім'ях) регіону. Проте, значення кожного окремого виду 
джерела в конкретної сім'ї визначається її соціальним складом. Так, є 
домогосподарства, де оплата праці становить майже 100% грошового доходу 
(працююча подружня сім'я без дітей). Є домогосподарства, де грошовий дохід 
формується тільки за рахунок державних соціальних трансфертів (наприклад, 
подружжя-пенсіонери, які виховують малолітніх онуків). На структуру доходів 
домогосподарств робить і вплив місце проживання - у місті чи на селі.  

Значну питому вагу у структурі сукупних витрат домогосподарств 
займають витрати на харчування (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Динаміка витрат на харчування та рівень споживання в розрахунку  

на 1 жителя України в рік 

 Рік 2014 у 
% до 
2003 

2003 2005 2007 2009 2011 2014 

Витрати на 
харчування, грн 

 
1898 

 
3216 

 
4088 

 
6390 

 
8052 

 
9749 

 
513,6 

С
по
ж
ит
о,

 к
г 

Сири м’які і 
тверді 

7,0 7,6 8,3 9,2 9,2 10,1 144,3 

Кисломолочна 
продукція 

 
8,0 

 
9,1 

 
9,6 

 
7.9 

 
8,0 

 
7,8 

 
97,5 

Масло 
вершкове 

3,4 4,7 4,9 4,7 4,2 4,1 132,3 

Яловичина 3,5 2,9 3,4 3,1 2,7 1,9 54,3 
Свинина 8,6 5,9 9,7 8,6 11,8 12,6 146,5 
М’ясо птиці 9,1 13,6 14,5 19,7 19,1 17,7 194,5 

Ц
ін
а 

1 
кг

, г
рн

 

Сири м’які і 
тверді 

6,44 11,66 16,49 24,30 34,35 40,09 622,5 

Кисломолочна 
продукція 

 
2,1 

 
3,2 

 
4,3 

 
6,6 

 
9,8 

 
13,5 

 
642,9 

Масло 
вершкове 

3,37 4,72 4,87 4,68 4,17 4,15 123,1 

Яловичина 10,5 20,7 22,0 39,3 46,4 55,8 531,4 
Свинина 11,5 23,8 23,3 42,7 43,4 51,8 450,4 
М’ясо птиці 8,6 13,2 13,2 18,7 21,9 29,3 340,7 

Джерело: Калінчик М. Діагностика проблем у середовищі відсутності 
загальнодержавної аграрної політики // Агробізнес Україна. – 2016. – № 1. – С. 35. 

 
Іноді, переглядаючи свій сімейний бюджет, можна зробити несподівані 

відкриття. Більшість чоловіків і жінок тільки після такої ревізії помічають, що 
витрачають чималі суми на речі, без яких цілком можна обійтися. Це допомагає 
удосконалювати їхній сімейний бюджет. Ніколи не прагніть економити на 
усьому підряд, бо ні до чого хорошого це не призведе. Пам'ятайте, що не можна 
економити на повноцінному харчуванні, освіті та відпочинку.  

Список використаних джерел: 
1. Збарський В.К. Особисті селянські господарства у формуванні продовольчої 

безпеки України // Економіка АПК. – 2012. –  № 2. –  С. 22-27.  



220 

УДК 336.226 
П.М. БОРОВИК, к.е.н., 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 
Уманський національний університет садівництва 

 
Б.С. ГУЗАР, к.е.н., 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 
Уманський національний університет садівництва 

 
В.В. СЛІПЧЕНКО, начальник 

Уманська ОДПІ ГУ ДФС України в Черкаській області 
 

СОЦІАЛЬНО-ПЕНСІЙНА СИСТЕМА В АГРОСФЕРІ УКРАЇНИ: 
СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Нині для вітчизняної пенсійної системи, що функціонує в аграрній сфері 

економіки нашої держави, характерним є явище гострого дефіциту власних 
надходжень бюджету Пенсійного фонду. В Україні з метою вирішення цієї 
проблеми формується резерв коштів Пенсійного фонду, ресурси якого 
використовуються для забезпечення своєчасного та в повному обсязі 
фінансування виплати пенсій і надання соціальних послуг. При цьому, розмір 
такого резерву відповідає місячній потребі коштів на зазначені цілі.  

З метою збереження резерву витрат на покриття дефіциту бюджету 
Пенсійного фонду в майбутніх періодах та отримання додаткових доходів, 
Пенсійний фонд інвестує кошти такого резерву та використовує при потребі як 
сам резерв так і доходи від його інвестування на покриття дефіциту бюджету 
фонду. Поряд з цим, доходи від інвестування вільних коштів Пенсійного фонду 
України за весь період його функціонування не були достатніми для покриття 
його дефіциту коштів.  

Тому, єдиним реальним джерелом погашення як дефіциту так і касових 
розривів бюджету Пенсійного фонду України наразі є асигнування з державного 
бюджету. 

Варто зазначити, що результати досліджень вітчизняних науковців 
демонструють, що аналогічною є ситуація з мобілізацією власних надходжень 
бюджетів решти вітчизняних державних цільових фондів, які, хоч і в меншій 
мірі, як Пенсійний фонд України, але теж забезпечують виконання своїх завдань 
та функцій не лише за рахунок власних джерел надходжень, але й частково за 
кошти, що надходять до їх бюджетів з державної казни. 

В той же час, останніми роками кризові ситуації в фінансово-економічній 
сфері зумовлюють необхідність, з одного боку, перегляду напрямів 
використання бюджетних ресурсів, а з іншого, підняття рівня самодостатності 
бюджету Пенсійного фонду України та інших державних цільових фондів, що 
функціонують в сфері соціального страхування і соціального забезпечення 
громадян. 
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Звичайно, держава не може не намагатись вплинути на формування 
доходної бази бюджетів соціально-пенсійних фондів. Зокрема, кроками з боку 
держави в цьому напрямі були запровадження ЄСВ та передача функцій щодо 
адміністрування цього платежу органам Пенсійного фонду України. Саме з цієї 
причини, оскільки такі заходи не вирішили проблему фінансового забезпечення 
вітчизняних державних соціально-пенсійних фондів, з 2013 р. на органи 
Міністерства доходів і зборів України (нині – Державної фіскальної служби 
України) було покладено обов’язки щодо адміністрування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування [1]. 

Поряд з цим, не зважаючи на кардинальні реформи системи вітчизняного 
державного соціально-пенсійного страхування, єдиний соціальний внесок та 
вітчизняна система соціально-пенсійного забезпечення не стали належним 
чином виконувати свої завдання і функції, що й було причиною їх подальшої 
трансформації. 

Зокрема, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального 
страхування та легалізації фонду оплати праці» від 22.12.2014 р. № 1573 
передбачено можливість зниження ставки єдиного соціального внеску шляхом 
застосування до базового її розміру, за яким внесок сплачується роботодавцями, 
шляхом застосування до кінця 2015 р. понижуючого коефіцієнта в розмірі 0,4 а з 
01.01.2016 р. – 0,6. Поряд з цим, право на застосування такого коефіцієнта 
мають виключно ті платники ЄСВ, у яких загальна база нарахування платежу, 
порівняно з середнім показником за 2014 р., зросте не менше, ніж в 2,5 рази та 
середня заробітна плата, що виплачується таким роботодавцем, зросте, 
порівняно з 2014 р., не менше, як на 30 % і буде, при цьому, більшою від 
потрійного розміру мінімальної заробітної плати [2]. 

Іншим нормативно-правовим актом, що регулює відносини в сфері 
соціально-пенсійного забезпечення громадян, є Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 
23.02.2015 р. № 2212. Цим правочином передбачено поетапне збільшення на 5 
років пільгового пенсійного віку для жінок; поетапне підвищення на 5 років 
страхового стажу, необхідного для призначення пенсій; визначено, що для 
призначення пенсії необхідно використовувати дані про доходи, з яких 
сплачувались страхові внески за останні роки перед її призначенням. Крім того, 
зазначеним нормативно-правовим актом передбачено, що працюючим 
пенсіонерам з 2015 р. будуть виплачуватись пенсії в розмірі 85 % від 
призначеного їх рівня. Законом також передбачено заборону на виплату 
спеціальних пенсій особам, що мають на них право, у разі, якщо вони 
продовжують працювати за місцем роботи, що дає право на такі пенсії [3]. 

Погоджуючись з позицією уряду, що заходи, визначені останніми 
нормативно-правовими актами в сфері соціально-пенсійного страхування та 
забезпечення, дещо скоротять рівень дефіциту бюджету вітчизняного 
Пенсійного фонду, зазначимо, що деякі із законодавчих новацій, що визначені 
зазначеними законами, на наше переконання, не дадуть очікуваних результатів. 

Зокрема, сумніви викликає доцільність передбачення можливості 
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зменшення ставки єдиного соціального внеску з використанням понижуючого 
коефіцієнта, оскільки, з одного боку, умови його застосування є досить 
складними для їх виконання, а з іншого, без одночасного зменшення ставки 
податку на доходи фізичних осіб розраховувати на виведення з тіні доходів, що 
виплачуються у формі заробітної плати, скоріше за все, не варто. 

Крім того зменшення розмірів пенсійних виплат для працюючих 
пенсіонерів може призвести до зростання в суспільстві соціальної напруги, чого 
допускати, на наше переконання, ні в якому разі не можна. 

Поряд з цим, проблема належного формування дохідної бази вітчизняних 
соціально-пенсійних фондів для України залишається гостроактуальною. Для її 
вирішення під час фінансової нестабільності важливим завданням є розробка 
практичних заходів, які б дозволили хоча б частково збалансувати доходи і 
витрати бюджетів Пенсійного фонду України та інших державних цільових 
фондів, що функціонують у сфері соціального страхування і соціального 
забезпечення громадян. 

Результати дослідження переконливо демонструють що цілком реальним 
кроком на шляху  збільшення доходів бюджетів вітчизняних соціально-
пенсійних фондів може бути розширення бази справляння єдиного соціального 
внеску за рахунок окремих витрат громадян на придбання предметів розкоші, 
елітного житла, транспорту (автомобілів, літаків, гелікоптерів) закордонних 
туристичних путівок, авіаквитків, тощо. 

Список використаних джерел: 
1. Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої 

влади : Указ Президента України № 726/2012 від 24 грудня 2012 року. 
URL: http://www.president.gov.ua/documents/15236.html (дата звернення 
02.10.2017 р.) 

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування 
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації 
фонду оплати праці : Закон України № 1573 від 22.12.2014 р. URL: 
zakon.rada.gov.ua/go/77-19 (дата звернення 02.10.2017 р.) 

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 
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zakon.rada.gov.ua/go/213-19 (дата звернення 02.10.2017 р.) 
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ОПОДАТКУВАННЯ ВАРТОСТІ БЕЗОПЛАТНОГО 

ХАРЧУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Багато років податківці дотримувались позиції, що вартість безкоштовного  
харчування, яке роботодавець організовує для своїх працівників за принципом 
шведського столу, тобто коли неможливо точно визначити кількість спожитих 
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продуктів кожною особою, є неперсоніфікованим доходом у вигляді 
додаткового блага. Саме тому вартість такого харчування не може розглядатись 
як об’єкт оподаткування. Лист Державної фіскальної служби України від 
23.11.2016 року №25311/6/99-13-02-03-15, у якому висловлювалась така думка,  
й досі не відкликано. Проте протягом останнього року фіскали почали 
поступово змінювати свою позицію в несприятливому для платників податків 
напрямку. 

Якщо спочатку податківці почали визнавати, що Податковим кодексом 
України взагалі не передбачено надання додаткового блага неперсоніфікованим 
особам, то потім вони роз’яснили, що відповідно до обліку працівників, які 
отримали безкоштовне харчування, вартість такого харчування є об’єктом 
оподаткування податком на доходи фізичних осіб згідно п. «б» пп. 164.2.17 п. 
164.2 ст. 164 ПКУ. Не зрозуміло як фіскали собі уявляють організацію обліку 
працівників, які отримали безкоштовне харчування у вигляді шведського столу. 
Можливо, на їх погляд, у їдальні має бути відповідальна особа, що фіксуватиме 
хто скільки та чого з’їв. Нам же важко уявити цей процес. 

Взагалі Державна фіскальна служба України у своїх індивідуальних 
консультаціях щодо практичного застосування норм чинного законодавства 
навчилася обходити незручності стосовно знеособлення при безоплатному 
харчуванні у вигляді шведського столу. Вона просто уникає згадки про 
персоніфіковане чи знеособлене харчування і робить висновок, що дохід 
отриманий фізичною особою як додаткове благо у вигляді вартості 
безоплатного харчування, включається до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу такого платника та оподатковується на загальних 
підставах податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Разом з тим 
нагадується, що вартість безоплатного харчування, наданого працівникам є 
базою нарахування єдиного соціального внеску. 

Зовсім нещодавно у Листі ДФСУ від 02.11.2017 року №2478/6/99-99-13-
02-03-15 податківці вкотре підтвердили свою позицію стосовно даного питання, 
але при цьому не звернули уваги, що такі додаткові блага надаються у 
негрошовій формі, тому ПДФО необхідно обчислювати із застосуванням 
коефіцієнта відповідно до п. 164.5 ПКУ. 

Не слід забувати, що індивідуальні податкові консультації згідно ст. 52 
ПКУ носять індивідуальний характер та можуть використовуватись виключно 
платниками податків, яким надано такі консультації. Тому рекомендуємо 
податковим агентам самостійно звертатись із запитами до органів ДФС 
стосовно даного питання, незабуваючи підкреслювати, що харчування надається 
знеособлено, а підприємство не має можливості вести облік працівників, що 
харчуються, і кількості спожитого кожним. 
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ОБЛІК ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

З прийняттям Податкового кодексу України оподаткування підприємств 
здійснюється за даними бухгалтерського обліку, що потребує посилення 
обліково-контрольної функції в управлінні і адаптації положень організації та 
методики бухгалтерського обліку до потреб оподаткування, розвитку наукових 
положень гармонізації бухгалтерського обліку та оподаткування. 

Зокрема, відповідно до абзацу першого п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу 
України для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік 
доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів 
оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних 
документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших 
документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 
передбачено законодавством.  

Актуальність та перспективність наукових досліджень також в великій 
мірі визначена наявністю для сільськогосподарських товаровиробників 
спрощеної системи оподаткування. Дана особливість в оподаткування потребує  
її відповідного врахування в бухгалтерському обліку та звітності. З 2015 р. 
фіксований сільськогосподарський податок  замінений на єдиний податок 4 
групи. З цього часу досить незначна кількість публікацій стосується змінам в 
бухгалтерському обліку, що викликані такими новаціями.  

Сільськогосподарські товаровиробники з  2017 року позбавлені 
можливості застосовувати спеціальний режим оподаткування ПДВ. Разом з тим, 
передбачено надання сільськогосподарським товаровиробникам допомоги на 
розвиток сільського господарства у вигляді бюджетних дотацій, пропорційно 
сплаченої суми ПДВ. Новий механізм держпідтримки в частині ПДВ вимагає 
оновлення методичних підходів до його обліку. Мова йде про необхідність 
складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, а також організації  контролю за їх цільовим та ефективним 
витрачанням. 

Враховуючи вищесказане важливим є теоретико-методологічне 
обґрунтування та розробка пропозицій щодо удосконалення бухгалтерського 
обліку та контролю оподаткування сільськогосподарських підприємств. 

В даному аспекті вважаємо за необхідне вивчення та внесення пропозицій 
за наступними напрямами: 

− теоретичні та організаційно-економічні положення оподаткування 
сільськогосподарських підприємств;  

− наукові засади гармонізації бухгалтерського обліку та оподаткування в 
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Україні та світі; 
− ключові аспекти теорії та методології контролю оподаткування 

сільськогосподарських підприємств; 
− закономірності розвитку системи оподаткування сільськогосподарських 

підприємств; 
− стан облікового забезпечення оподаткування сільськогосподарських 

підприємств; 
− організаційно-методичне забезпечення контролю операцій 

оподаткування сільськогосподарських підприємств; 
− удосконалення обліку в контексті нової концепції оподаткування 

сільськогосподарських підприємств; 
− посилення функцій контролю при застосуванні спеціальних режимів  

оподаткування;  
− система документування та звітності на шляху гармонізації 

бухгалтерського обліку та оподаткування. 
Вирішення методичних, практичних та теоретичних проблем 

оподаткування сільськогосподарських підприємств в контексті їх обліково-
контрольного забезпечення дозволить посилити фінансово-економічну сторону 
діяльності як окремих сільськогосподарських підприємств, так і аграрної галузі 
в цілому. 
 
 
УДК 336.221 

В.І. ГЛУХОВА, к.е.н., доцент, 
зав. кафедрою обліку і фінансів, 

Кременчуцьий національний університет ім. Михайла Остроградського 
 

ЗМІНИ В МЕХАНІЗМІ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ  
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
Сучасний етап рзвитку економіки в Україні характеризується численними 

реформами, однією  із найважливіших яких є податкова, адже виконання 
державою покладених на неї функцій у значній мірі залежить від ефективної 
системи  оподаткування. Реалізація стратегічних і тактичних заходів податкової 
політики, спрямованої на інноваційно-інвестиційний розвиток національного 
господарства, базується на розробці й функціонуванні дієвого механізму в  
сфері оподаткування. Тому дослідження теретичних і практичних питань  щодо 
адміністрування податків і зборів, в тому числі й пільгового,  на підприємствах і 
організаціях залишаються актуальними. 

Величезний внесок у розробку подакових теорій і їх подальшому 
використанню в державі зробили видатні  вітчизняні фінансисти Андрущенко 
В.Л, Суторміна В.М., Федосов В.М. [ 1]. Питання  впливу податкової політики 
на інноваційно-інвестиційний розвиток, застосування стимулючих механізмів 
оподаткування як в цілому, так і  в галузі сільського господарства досліджено в 
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наукових роботах Касич А.О.[2], Іванова Ю.Б.[3], Синчак В.П. [4], Тулуша Л.Д 
[5] та інших вчених. Однак мало дослідженими є сучасні зміни в механізмі 
пільгового оподаткування податку на додану вартість (ПДВ) в аграрному 
бізнесі. 

Сільське господарство України в даний час є найпотужнішою галуззю 
економіки за своїм вкладом у створення ВВП (більше 40%). Водночас на 
глобальному ринку займає передові позиції за експортом насіння соняшнику, 
пшениці, продуцції птахівництва, борошна, меду. Однією із форм державної 
підтримки галузі є податкове стимулювання розвитку, зокрема, пільгове 
оподаткування ПДВ шляхом застосування нульової ставки при експорті 
продукції, а головне – шляхом застосування спеціального режиму 
адміністрування даного податку, який діяв з 1996 року до 2016 року. 

Сільськогосподарські товаровиробники з 01.01.2017 р. були позбавлені 
права застосовувати спеціальний режим оподаткування ПДВ, який визначався 
ст. 209 Податкового кодексу України і передбачав можливість 
сільгоспвиробників розпоряджатися частиною суми податкових зобов’язань з 
ПДВ для підтримки власної діяльності. зокрема, використовувати кошти 
виключно на розвиток: розширення потужностей, купівлю техніки, здійснення 
наукових розробок. 

Замість спецрежиму з ПДВ для сільгоспвиробників запроваджено 
бюджетну дотацію на 5 років – з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року  згідно  
змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 
України» №1877-IV від 24.06.2004 ( доповнено розділом VI «Державна 
підтримка виробників окремих видів сільськогосподарської продукції»). 

Бюджетна дотація повинна  виплачуватися в автоматичному режимі 
щомісячно пропорційно сплаченої суми ПДВ у межах виділених щомісячних 
асигнувань.  

Постановою №83 від 08.02.2017 Кабінет міністрів України затвердив 
«Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської 
продукції у 2017 році, в якій зазначені вимоги до  аграріїв щодо отримання  
бюджетної дотації, а саме: 

− питома вага вартості сільськогосподарських товарів, у ст. 2 Закону 
№1877, у загальній реалізації становить не менше75% за попередні 12 місяців; 

− виробник здійснює види діяльності, визначені ст. 161 Закону №1877; 
− виробник внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. 
Розподвл дотації передбачено здійснювати окремо  товаробникам, що 

займаються птахівництвом, і всім іншим згідно  п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, 
які сплачують ПДВ на загальних засадах. Однак, по деяких видах рослинництва 
(наприклад, зернових) така дотація не виділяється, що може деструктивно 
позначитися на розвитку сільгосппідприємств, які виробляють продукцію 
тваринництва і рослинництва. Щомісячний розмір бюджетної дотації 
товаровиробникам, які займаються птахівництвом, не може перевищувати 50 
відсотків виділених асигнувань на бюджетну дотацію у поточному місяці. З 
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2018 року планується ввести обмеження стосовно виплати бюджетної дотації у 
розмірі не більше 150 млн грн за рік на одне підприємство. 

Проаналізуємо основні результати заміни спеціального режиму 
оподаткування ПДВ бюджетною дотацією платникам цього податку в 
аграрному секторі. 

У 2017 році всього на бюджетну дотацію сільгоспвиробникам було 
заплановано 4,77 млрд грн. Фактично за  перше півріччя поточного року дотації 
отримало 1 140 підприємств на загальну суму в 1,91 млрд грн.  Найбільшу 
частку всіх дотацій на загальну суму 809 млн грн. (42,3 %) отримала група 
компаній Миронівського хлібопродукту (ПРАТ "Миронівська птахофабрика", 
СТОВ "Старинська птахофабрика", ПРАТ "Оріль-Лідер" та ДП "Перемога 
нова") [6], які спеціалізуються на виробництві продукції птахівництва. Однак, 
на нашу думку, в цьому  виявляється дискримінація інших підприємств галузі. 

Проектом Державного бюджету України на 2018 рік на програму 
бюджетної дотації замість відшкодування ПДВ по спецрежиму для 
сільгосптоваровиробників передбачено 2 млрд грн., тобто лише 50 % від 
запланованого на поточний рік обсягу. 

Це, звичайно, викликає, суттєві проблеми в аграрному  бізнесі, зокрема: 
- відсутність належної компенсації втрат в результаті заміни  пільгового 

опопдаткування ПДВ дотацією може призводити до ухилення від його сплати; 
- зростання цін на сільськогосподарську продукцію: 
- дотримння балансу розподілу дотацій між підприємствами; 
- відсутність належного фінансового забезпечення основними засобами, 

оборотними коштами, що негативно впливатиме на розвиток підприємств 
галузі. 

Для зниження податкового навантаження на сільськогосподарські 
підприємства, покращення їх фінансового стану, оновлення й модернізації 
необоротних активів, що відповідає стратегії інноваційно-інвестиційного 
розвитку, вважаємо за доцільне відновити  на декілька років спеціальний режим 
оподаткування ПДВ, вдосконалити облік і звітність за акумульованими на 
рахунках підприємств сумами податку та їх витрачанням за цільовим 
призначенням - до досягнення в країні економічного зростання.  

З відміною в перспективі спецрежиму ПДВ можна запровадити модель 
дотацій для виробника, яка характерна для більшості європейських країн,  коли 
держава здійснює доплату за одиницю виробленої продукції або площі землі, 
що перебуває в обробітку. Прийнятними і сьогодні також вважаємо 
диференціацію ставок ПДВ в залежності від рентабельності продукції при 
адмініструванні даного податку [7].  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Методическую и инструментальную базу оценки хозяйственный ситуаций 

для принятия управленческих решений, а также поддержки основных функций 
менеджмента (планирования, контроля, учета и анализа), обеспечивает 
контроллинг. 

Отталкиваясь от того, что информационное обеспечение системы 
менеджмента представляет собой совокупность обработанных сведений о состоянии 
объектов финансово-хозяйственной деятельности, удовлетворяющих требованиям 
управляющей системы, рассмотрим, как формируются соответствующие 
информационные потоки на сельскохозяйственном предприятии. 

Так, исходным элементом информационного обеспечения являются 
информационные потоки, которые представляют собой движение 
(перемещение) информации между людьми (сотрудниками предприятия), либо 
между подразделениями. Совокупность такого рода перемещений, представляет 
собой систему информационных потоков, дающих возможность осуществлять 
какой-либо процесс. Основная цель и назначение информационных потоков – 
это оптимизация работы предприятия [1].  
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Таким образом, система информационных потоков – это совокупность 
формируемых в системе контроллинга сведений, на основании которых 
уполномоченные субъекты осуществляют основные функции менеджмента с 
целью достижения заданного результата (реализации управленческого 
решения). 

Поскольку факт совершения хозяйственной операции подтверждается 
соответствующим первичным документом, то именно первичная регистрация 
событий хозяйственной жизни любого предприятия является «поставщиком» 
исходных информационных ресурсов для системы менеджмента. Обобщение и 
систематизация данных первичного учета в виде записей на счетах в 
соответствующих регистрах – это следующий этап формирования  
информационного потока. Выходной формой обобщения сведений о 
результатах хозяйственной деятельности (т.е. об эффективности реализации 
принятых управленческих решений), а также об итоге совершенных 
хозяйственных операций, выраженном в виде прироста капитала, является 
финансовая (бухгалтерская) отчетность. В ее развитие составляются 
дополнительные отчеты для различных целей и пользователей (внутренние 
управленческие отчеты, оперативная отчетность для органов управления, 
статистическая отчетность и др.). Однако  именно система бухгалтерского учета 
на предприятии обеспечивает информационную поддержку менеджмета.  

Принимая во внимание то, что подготовка информации, необходимой для 
принятия решений включает в себя несколько этапов: сбор первичных данных, 
их обработку и представление [2], ее можно представить в виде двух уровней: 
первичном и вторичном. 

В свою очередь, на первичном уровне формирования информационного 
потока можно выделить две формы: 

1. регламентирующая информация – на ее основе определяются правила 
формирования информационного потока. Причем, здесь можно выделить 
внешнюю регламентацию – это нормативно-правовая база (Конституция, 
гражданское, налоговое и трудовое законодательство, нормы бухгалтерского 
учета, действующие нормы качества), а также внутреннюю – это  документы, 
определяющие учетную политику организации и внесение изменений в нее; 
документы по организации системы бухгалтерского учета и 
внутрихозяйственного контроля, в том числе Положения о бухгалтерии, о 
внутрихозяйственном контроле, графики инвентаризации и др.). Кроме того, в 
эту группу информационных источников целесообразно отнести и 
организационно-распорядительные документы, на основе которых строятся  
взаимоотношения с контрагентами, а также внутри предприятия (заключенные  
контракты  и  договора, устав и учредительные документы, приказы и 
распоряжения, решения органов управления организации);  

2. исходная информация – первичные документы, регистры 
бухгалтерского учета, бухгалтерская и статистическая  отчетность,  бюджеты и 
планы развития  организации.  

Вторичная (выходная) информация формируется в результате обработки 
первичной информации и представляет собой аналитические материалы, 
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подготовленные специально для вынесения решения по конкретной проблеме. К 
данной информации на наш взгляд относится, в том числе документация, 
формируемая по результатам внутренних проверок, а также отчеты аудиторов, 
консультантов, контрольно-аналитические данные. Именно такая 
«переработанная» информация, которая в последствие трансформируется в 
удобную для понимания менеджером форму (управленческий отчет) является 
продуктом контроллинговой деятельности.  

В исследованиях по вопросам информационного сопровождения 
контроллинга определена важность качества получаемой менеджерами 
информации. Таким образом, его эффективность зависит от степени надежности 
информационных ресурсов, первоисточником которых, как установлено выше,  
являются бухгалтерские данные. Кроме того, важно учитывать отраслевой 
фактор, влияющий на информационный поток организации [3]. 

Для оценки эффективности формирования внутреннего информационного 
потока на первичном уровне, нами предлагается проводить мониторинг системы 
бухгалтерского учета на основании ниже представленного чек-листа (табл. 1) 

Таблица 1 
Чек-лист «Оценка организационных аспектов бухгалтерского учета 

сельскохозяйственного предприятия» (на примере сельскохозяйственной 
организации Гродненской области) 

Организационный аспект 
Соответствует + / 
не соответствует 

- 
Примечание 

1.Ответственное лицо за 
организацию бухгалтерского учета + Руководитель 

предприятия 
2.Ответственное лицо за ведение 
бухгалтерского учета + Главный бухгалтер 

3.Форма бухгалтерского учета + 

Журнально-ордерная с 
применением 

автоматизации на базе 
ТПК «НиваСХП» 

4.Наличие утвержденных организационно-распорядительных документов 
4.1.положения о бухгалтерии +  
4.2.должностных инструкций 
работников бухгалтерии +  

4.3.учетной политики +  
4.4.приложений к учетной политике   
4.4.1.графика инвентаризаций +  
4.4.2.рабочего плана счетов +  
4.4.3.графика документооборота +  
5.Наличие утвержденных 
документов по 
внутрихозяйственному контролю 

+  

Источник: собственная разработка автора. 
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На основании предложенного нами чек-листа можно определить степень 
доверия к системе информационного обеспечения менеджмента 
сельскохозяйственного предприятия. Процесс оценки на предприятии рисков 
хозяйственной деятельности представляет собой процесс выявления и по 
возможности устранения рисков хозяйственной деятельности, а также их 
вероятных последствий [4]. 

Степень надежности (reliability (англ.)) определяется соотношением 
положительных (удовлетворительных) ответов в чек-листе к общему количеству 
заданных вопросов, т.е.: 

R = n / N, где 
N – общее количество заданных вопросов, 
n  - количество удовлетворительных ответов.  
Рассчитаем данный показатель для предприятия Гродненского района: 

10/10=1 
Таким образом, исследование показывает, что, предприятие имеет высоко 

организованную службу бухгалтерского учета, которая обеспечивает достоверность, 
своевременность и полноту информирования системы менеджмента о 
хозяйственных операциях, полученных доходах и расходах, состоянии активов, 
наличии обязательств, а также приросте собственного капитала. 

Дальнейшее исследование качества первичного информационного ресурса 
для целей контроллинга состоит в детальном анализе содержательного 
наполнения соответствующих регламентирующих документов локального 
уровня, представленных в таблице 1. Наиболее важным из них является, 
бесспорно, Учетная политика организации, которая должна раскрывать способы 
ведения бухгалтерского учета, в частности, применяемые при ведении 
бухгалтерского учета и (или) составлении бухгалтерской отчетности способы 
первичного наблюдения,  виды учетной оценки,  способы группировки и 
обобщения хозяйственных операций [5, 6]. 

Важнейшим рычагом обеспечения качества учетных и отчетных данных на 
предприятии является действенная система внутрихозяйственного контроля. 
Оценку организации системы внутрихозяйственного контроля целесообразно 
начинать с изучения правоустанавливающих документов, в частности, 
Положения о внутрихозяйственном контроле. Как показывают исследования 
материалов сельскохозяйственных предприятий Гродненской области, данный 
регламентирующий документ в ряде случаев на предприятиях не разработан [6]. 

Ответственность за состояние внутрихозяйственного контроля 
возлагается, как правило, на руководителя, а организатором 
внутрихозяйственного контроля является главный бухгалтер, что может 
закрепляться в учетной политике хозяйства. Однако, на наш взгляд, более 
правильно, будет закреплять основные элементы системы 
внутрихозяйственного контроля (субъекты, объекты, методы) в специальном 
локальном документе. Анализ содержательного наполнения Положения о 
внутрихозяйственном контроле в ряде хозяйств Гродненской области показал, 
что, как правило, в осуществлении функций внутрихозяйственного контроля 
принимают участие практически все работники. Однако, их функциональные 
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обязанности не всегда оговорены в Положении. Также следует отметить, что не 
всегда раскрываются объекты и методы контроля.  

Таким образом, исследование показывает, что качество информационного 
потока для целей менеджмента зависит, прежде всего, от источников 
формирования информационных ресурсов, которые берут начало в системе 
бухгалтерского учета любого предприятия. 
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РОЯЛТІ ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА ФІНАНСУВАННЯ 
РОЗВИТКУ СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВА ЗЕРНОВИХ 

КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР 
 

Глибоке проведення фундаментальних та прикладних досліджень, 
належний рівень інвестування науково-технічних розробок і матеріальної бази є 
умовою досягнення високих результатів в селекційній роботі. Світовий досвід 
свідчить, що в умовах ринкової економіки орієнтація у селекції суто на 
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бюджетне фінансування в стратегічному відношенні не виправдовує себе. 
Селекція успішно розвивається тоді, коли селекціонери мають не тільки 
бюджетне фінансування, а й власні кошти для досконалого проведення 
селекційних досліджень та забезпечення належного рівня свого життя. Одним з 
шляхів отримання таких коштів є ліцензійні платежі (роялті). Чим швидше у 
вітчизняній селекції на законних підставах буде опрацьовано використання 
механізму роялті, тим більше шансів буде повернути втрачені позиції на 
внутрішньому і міжнародному ринку насіння зернових колосових культур.  

Історичне походження терміну «роялті» пов’язано з позначенням прав і 
привілеїв від королівської влади. На початку використання даного терміну він 
мав відношення до права на природні ресурси та права на землю. Величина 
роялті була диференційована і складала певний відсоток від вартісного виразу 
видобутих або реалізованих корисних копалин.  

«Роялті  (англ. royalti, від royal − королівський) – періодична ліцензійна 
плата за право використання винаходів, патентів та іншої інтелектуальної 
власності» [1, c. 319].  

При нарахуванні та сплаті роялті формуються відносини між 
«ліцензіатом» та «ліцензіаром». Ліцензіаром є власник об’єкту інтелектуальної 
власності, який формує ліцензію, визначає рівень роялті та отримує сплату за 
право використання. Ліцензіатом є отримувач ліцензії або патенту, за право 
використання якими він сплачує ліцензіару обумовлену суму коштів. Порядок 
нарахування величини «роялті» можна здійснити за двома підходами. За умовно 
першим підходом величина «роялті» може бути виражена як фіксована ціна за 
одиницю проданого товару. За умовно другим підходом «роялті» нараховується 
як відсоток суму чистого прибутку, що отримана за результатами реалізації 
товару.  

В вітчизняному законодавстві роялті трактується в ст. 14.1.225 
Податкового кодексу України [2], в п.4 П(С)БО 14 «Дохід» [3], де роялті — це 
«будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання 
права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на … 
твори … науки, … будь-які права, які охороняються патентом, будь-які 
зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права 
інтелектуальної власності на … модель, формулу, процес, права інтелектуальної 
власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового 
досвіду (ноу-хау).  

Не вважаються роялті платежі, отримані:  
− як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови 

використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її 
відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання 
(використання «кінцевим споживачем»);  

− за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної 
власності, які втілені в електронній формі, для використання за своїм 
функціональним призначенням для кінцевого споживання;  

− за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або 
на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці 
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першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження 
особи;  

− за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови 
передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, 
яка отримує такі права продати або здійснити відчуження в інший спосіб права 
інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, 
моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо 
промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком 
випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із 
законодавством України» [2] та «Роялті − будь-який платіж, отриманий як 
винагорода  за користування або за надання права  на  користування  будь-яким 
авторським та суміжним правом  на  твори … науки, захищені … будь-яким 
патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, 
дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на 
інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-
хау)» [3].  

В цьому відношенні слід зазначити принципову відміність між підходами 
у державній та приватній селекції. Результатом державної селекції є створення 
сортів та звіт. На відміну від цього приватні компанії націлені на забезпечення 
прибутковості всієї діяльності і орієнтуються на запровадження механізмів 
відшкодування коштів, що витрачені на селекцію. Наприклад, у Німеччині 
державою фінансуються тільки розробки з фундаментальної науки, а прикладні 
– тільки за приватний рахунок, в основному через використання роялті або 
ліцензійних винагород. Члени асоціації селекції та насінництва Німеччини на 
кожний 1 млрд евро сукупного сукупного річного обігу 15,1 % витрачає на 
прикладні розробки.  

В сучасних умовах для державних селекційних установ системи 
Національної академії аграрних наук слід активно опанувати ринковими 
механізмами господарювання, оскільки тиск конкуренції приватних селекційних 
установ та фірм міжнародного бізнесу з кожним роком буде тільки 
підсилюватись. На підставі роялті можна отримати реальну можливість для 
часткового самофінансування селекції. Дієвий перехід на ринкові механізми 
роботи потребуватиме від селекційних установ оптимізації посівних площ за 
сортами, гібридами, налагодження системи розмноження насіння, укладення та 
контроль договорів за ліцензійними угодами, опрацювання маркетингових 
підходів у реалізації насіння.  

Важливим є строгий перегляд сортового складу у селекції. Повністю 
невиправданим є витрата навіть невеликих коштів на  селекцію та насінництво 
сортів та гібридів, що не мають ринкового попиту. Слід визначити перспективні 
сорти та гібриди і основні зусилля спрямовувати саме на їх селекцію та 
насінництво. У нас вже немає можливості здійснювати витрату коштів під звіт.  

Ставка роялті є ринковим поняттям, яка у багатьох країнах залежить від 
попиту на селекційне насіння. Наприклад, у Німеччині ставка роялті по 
зернових культурах коливається від 8 до 17 євро за 1 ц насіння, по бобових – від 
8 до 12 євро/1 ц, по картоплі – від 4 до 9 євро/1 ц. 
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Відповідно зазначеного важливим є знаходження балансу між можливістю 
компенсації витрат на селекцію та насінництво,  отриманням високоврожайних 
сортів та гібридів зернових колосових культур та забезпеченням 
високодоходного виробництва сільськогосподарської продукції. В цьому 
відношенні окремим селекційним центрам дуже складно буде системно вести 
роботу із захисту своїх прав, особливо з інтегрованими транснаціональними 
компаніями. Дане завдання, особливо на початкових етапах, більш ефективно 
можна делегувати галузевим асоціаціям. Більш ефективному налагодженню дії 
системи роялті сприятиме формування комп’ютерної платформи, де прозоро 
буде відображатись рух насіння сортів та гібридів зернових колосових культур 
батьківських форм та високих репродукції. 

Список використаних джерел: 
1. Ларіна Я. Роялті / Я. Ларіна // Економічна енциклопедія / Відп. ред. 

С. В. Мочерний. – Київ : Видавничий центр "Академія". – Т. 3. – 952 с. 
2. Податковий кодекс України : Закон  України від 02.12.2010 № 2755-VI. – 

[Електронний ресурс]. – http.www.rada.ua 
3. ПСБО 15 «Дохід» : наказ  Мінфіну від 29 листопада 1999 року № 290. – 

[Електронний ресурс]. – http.www.rada.ua 
 
 
УДК 631.16:334.012.64 

Д.В. ЄРЕМЕНКО, к.е.н., доцент, докторант,  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
ФІНАНСОВИЙ СТАН ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 
Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом 

взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин, визначається сукупністю 
виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що 
відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 
Фінансовий стан – це ще й свідоцтво підприємства про його фінансову 
конкурентоспроможність, виконання зобов’язань перед державою і іншими 
підприємствами Поганий фінансовий стан і, як наслідок, низька 
кредитоспроможність більшості фермерських господарств значно знижують 
їхню адаптивність до ринкових умов господарювання, породжуючи проблему: 
малий капітал – низька продуктивність; низький дохід – малий капітал. 
Чинником, який може розірвати це коло і започаткувати новий етап розвитку 
галузі, є кредит. Через виняткову зношеність основних фондів та значну частину 
морально і фізично застарілої техніки фермери особливо потребують 
довгострокових кредитів. 

Однак, отримати їх проблематично, зважаючи на низьку якість і ліквідність 
застави, яку підприємства можуть запропонувати комерційним банками. 

Формування адекватного ринковим умовам економічного механізму в 
сільському господарстві значною мірою визначає рівень державного 
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протекціонізму, що передбачає комплекс заходів зі стимулювання, з одного 
боку, підприємств – до залучення позичок, а з іншого – кредитних установ до 
надання кредитів на більш лояльних умовах, через систему пільгового 
кредитного стимулювання, гарантування, розвитку страхування та 
нетрадиційних форм кредитування тощо. 

Відтак, особливе значення для розвитку сільськогосподарського 
виробництва фермерських господарств має державна підтримка. На жаль, нині її 
механізм є малоефективним і не дозволяє задовольнити всі потреби фермерів. 

Практично фермерські господарства України фінансову допомогу за 
рахунок бюджетних дотацій  з 2014 р. не отримували. 

Фермерство – це нова для нашої країни форма господарювання. 
Фермерські господарства відрізняються від особистих селянських господарств 
населення лише більшими розмірами землекористування, що дає змогу 
застосовувати техніку, працювати ефективніше, та набуттям статусу юридичної 
особи підприємницького типу після проходження державної реєстрації. 

Дані Державного комітету статистики України за 2007-2015 рр. щодо 
результатів сільськогосподарської діяльності фермерських господарств 
висвітлено в табл. 1.  

Таблиця 1 
Фінансові результати сільськогосподарської діяльності фермерських 

господарств України за 2007-2015 рр. 

Область 

2007-2009 рр. 2010-2015 рр. 

виручка від 
реалізації, 
млн. грн 

рівень 
рентабельност
і виробництва, 

% 

виручка від 
реалізації, 
млн. грн 

рівень 
рентабель-
ності 

виробництва, 
% 
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ар
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ни
цт
ва

 

вс
ьо
го

 

тв
ар
ин
ни
цт
ва

 

вс
ьо
го

 

тв
ар
ин
ни
цт
ва

 

Україна - 
всього в т. ч. 

4693,
4 422,0 29,4 -4,6 17170,

9 1278,2 19,2 2,6 

Черкаська 148,5 14,3 24,1 5,5 825,7 60,7 20,1 8,8 
Вінницька 246,6 23,6 18,7 -26,2 1147,

6 60,5 18,0 -3,7 

Київська 208,3 18,1 25,6 13,1 728,4 46,6 24,5 0,1 
Полтавська 268,9 13,9 37,2 6,9 1018,

8 51,4 19,6 6,4 

Тернопільська 139,4 4,1 26,0 -2,4 483,1 26,1 14,6 5,8 
Джерело: дані Держстату України. 
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Наведені дані свідчать про те, що за досліджуваний період сектор 
фермерства України у цілому був прибутковим. Рівень рентабельності 
сільськогосподарської продукції становив 20,1 % в тому числі тваринництва 
8,8 %. Отже, і продукція тваринництва в регіонах виявилась рентабельною в 
даному періоді. Водночас досвід роботи успішних господарств свідчить, що 
розвиток тваринництва, і зокрема молочного скотарства, забезпечує значні й 
регулярні грошові надходження, що є суттєвим джерелом фінансових ресурсів. 
Проте, у господарствах, що працюють неефективно, тваринництво, як правило, 
є збитковим, тому вони його згортають. 

Низьке фінансове забезпечення фермерських господарств утворює 
своєрідне замкнуте коло: з одного боку, їхній поганий фінансовий стан і 
об’єктивна нездатність функціонувати за рахунок самофінансування 
потребують залучення зовнішніх запозичень у вигляді кредитів, з іншого – 
високий рівень збитковості не залишає бодай теоретичної можливості взяти 
кредит через низьку платоспроможність і, як результат, маємо фінансову 
ненадійність цієї групи позичальників в очах кредиторів. 

Український державний фонд підтримки фермерських господарств – єдина 
державна бюджетна установа, яка виконує функції з реалізації державної політики 
щодо фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств.  
Тобто, фермерські господарства серед інших суб’єктів малого бізнесу в сільському 
господарстві мають найбільші можливості для отримання бюджетних коштів. 
Кошти державного бюджету надаються для фінансової підтримки: на 
безповоротній основі за бюджетною програмою «Фінансова підтримка 
фермерських господарств»; на конкурсних засадах на поворотній основі за 
бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам»; 
іншим фермерським господарствам – лише на конкурсних засадах на 
поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським 
господарствам».  

Фінансова підтримка фермерським господарствам на безповоротній основі 
надавалася за двома видами витрат, пов'язаних з: 

-  розробкою проектів відведення земельних ділянок для ведення 
фермерського господарства; 

-  сплатою відсотків за користування кредитами банків – у розмірі 
облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату нарахування 
відсотків за користування кредитами; 

-  придбання першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля 
вітчизняного виробництва, а також іноземного походження, які не 
виробляються в Україні, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України, за умови їх подальшої експлуатації фермерським господарством не 
менше трьох років з моменту державної реєстрації та відсутності на момент 
придбання у власності фермерського господарства аналогічних одиниць техніки 
- у розмірі 30% (без ПДВ), але не більш як 200 тис. грн. за одиницю техніки; 

-  будівництвом і реконструкцією тваринницьких приміщень (у т.ч. 
виготовленням проектно-кошторисної документації) - у розмірі 30 % (без ПДВ), 
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але не більш як 200 тис. грн; 
- внесенням страхових платежів за договорами обов'язкового страхування, 

види якого визначено у пунктах 11 і 30 частини першої статті 7 Закону України 
«Про страхування», - у розмірі не більш як 50 %; 

-  підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів 
фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах; 

- розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва 
сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань 
використання в їх діяльності досягнень науково-технічного прогресу.  

Починаючи з  2009 р. кошти фермерам на безповоротній основі практично 
не виділялися. Обсяги фінансової підтримки фермерських господарств України  
наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 
Обсяг фінансової підтримки фермерських господарств України на 

поворотній основі (тис. грн.) 

№ з/п Відділення Загальний фонд Спеціальний фонд Всього 

1. Вінницьке 1750,0 2800,0 4550,0 
2. Волинське 400,0 640,0 1040,0 
3. Дніпропетровське 2250,0 3600,0 5850,0 
4. Донецьке 775,0 1240,0 2015,0 
5. Житомирське 375,0 600,0 975,0 
6. Закарпатське 100,0 160,0 260,0 
7. Запорізьке 1325,0 2120,0 3445,0 
8. Івано-Франківське 225,0 360,0 585,0 
9. Київське 1050,0 1680,0 2730,0 

10. Кіровоградське 2500,0 4000,0 6500,0 
11. Луганське 1025,0 1640,0 2665,0 
12. Львівське 750,0 1200,0 1950,0 
13. Миколаївське 1525,0 2440,0 3965,0 
14. Одеське 2075,0 3320,0 5395,0 
15. Полтавське 1500,0 2400,0 3900,0 
16. Рівненське 250,0 400,0 650,0 
17. Сумське 800,0 1280,0 2080,0 
18. Тернопільське 575,0 920,0 1495,0 
19. Харківське 1525,0 2440,0 3965,0 
20. Херсонське 1225,0 1960,0 3185,0 
21. Хмельницьке 1000,0 1600,0 2600,0 
22. Черкаське 1100,0 1760,0 2860,0 
23. Чернівецьке 225,0 360,0 585,0 
24. Чернігівське 675,0 1080,0 1755,0 

  Разом 25000,0 40000,0 65000,0 
Джерело: дані Асоціації фермерів і приватних землевласників України. 
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На жаль, сьогодні на один регіон виділяється стільки коштів, що у 
кращому випадку на одне господарство перепадає пара сотень гривень. У 2017 
р. у розпорядженні фонду 65 млн. грн. на поворотній основі. Такі суми зовсім не 
відповідають потребам українського фермерства. Аналітики та науковці 
вважають, що для стабільного розвитку фермерства в Україні у держбюджет 
необхідно закладати суми в межах 500-00 млн. грн.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ 

 
Державне регулювання агропромислового виробництва в зарубіжних 

країнах є одним з важелів проведення аграрної та фінансової політики в 
сільському господарстві. Починаючи з реформ 30-х років, в системі державного 
регулювання економіки США та Західної Європи склалася ситуація, коли 
виробники сільськогосподарської продукції виділялися в особливу групу, яка 
отримує доплату від держави, по суті, тільки за свій статус. Причина підвищеної 
уваги більшості країн до аграрного сектору економіки пояснюється 
специфічними особливостями сільськогосподарського виробництва.  

Основними напрямами державної підтримки сільськогосподарського 
виробництва провідних країн світу є: підтримка товарного виробництва та 
підвищення конкурентоспроможності аграрних суб’єктів господарювання у 
зв’язку із виробництвом ними екологічно чистої продукції; підтримка дрібних 
товаровиробників, починаючих підприємців, сімейних ферм та кооперативних 
об’єднань; охорона земель та раціональне використання сільськогосподарських 
угідь; встановлення цін підтримки на окремі види сільськогосподарської 
продукції; розвиток аграрної науки та впровадження у виробництво новітніх 
екологобезпечних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, 
догляду за тваринами, систем обробітку ґрунту та ін.  

У практиці країн ЄС широкого розвитку набула державна допомога, 
правила якої є цілісним механізмом, що забезпечує ефективне спрямування 
бюджетних та інших ресурсів держав-членів ЄС на проведення структурних 
перетворень в економіці та підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 
спільного ринку Європейського Союзу. Цей механізм складається з базових 
положень Лісабонського договору, процедурних правил, схвалених Радою ЄС та 
Єврокомісією, а також низки горизонтальних, секторальних та інших правил, 
регламентів і настанов, які безпосередньо визначають вимоги до схем державної 
допомоги. Дієвість державного регулювання економіки із застосуванням цих 
правил досягається завдяки збалансуванню цілей промислової, конкурентної та 
бюджетної політики. Захищаючи ринок від спотворення конкуренції внаслідок 



240 

надмірного державного втручання, ці правила сприяють спрямуванню різних 
форм державної підтримки на вирішення конкретних завдань, що приводять до 
якісних змін у секторальному та регіональному вимірах [1].  

Особливе значення серед засобів державної підтримки в країнах ЄС має 
бюджетне фінансування. Так, на субсидії у країнах ЄС щорічно виділяться 
близько 40% всього бюджету Союзу. Із загальної суми компенсаційних 
платежів 2/3 становлять виплати з розрахунку на земельну площу і поголів’я 
тварин. З метою стимулювання фермерів до пошуку нових прибуткових 
напрямів їх діяльності значне поширення також одержали виплати субсидій на 
підтримку якості сільськогосподарських угідь [2] (табл. 1).  

Таблиця 1 
Пряма підтримка сільського господарства серед країн ЄС у 2013 р. Є/га 

Країна Пряма підтримка Розвиток 
територій Всього 

Греція 544 165 709 
Мальта 494 1032 1526 
Нідерланди 469 54 529 
Бельгія 447 57 504 
Данія 394 40 434 
Кіпр 366 144 511 
Німеччина 346 82 428 
Італія 343 113 456 
Ірландія 324 85 409 
Угорщина 312 138 450 
Франція 310 47 357 
Словенія 295 231 526 
Люксембург 283 101 384 
Фінляндія 249 126 375 
Швеція 247 86 333 
Великобританія 247 46 294 
Австрія 236 167 403 
Іспанія 206 52 258 
Словаччина 200 165 366 
Польща 197 120 316 
Болгарія 190 130 320 
Португалія 174 176 35 
Литва 143 96 239 
Естонія 112 125 237 
Руминія 92 99 191 
Литва 83165 85 168 
Джерело: Агросектор: Листу Мінфіну про ПДВ-пільги присвячується / 
Аналітичний тиждень України. - [Електронний ресурс]. – режим доступу : 
http://a7d.com/analtka\16801/ 
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Так, у 2013 р. максимальна пряма підтримка сільського господарства серед 
країн ЄС була у Греції – 544 євро/га (у 23 рази більша ніж в Україні), мінімальна 
– у Латвії – 83 євро (3,5 рази більше), не кажучи вже про субсидії на розвиток 
територій. Заслуговує на увагу досвід Польщі.  

Польська модель системи державного регулювання аграрного сектора 
орієнтована на стимулювання: інвестицій у сільському господарстві, 
сільськогосподарській переробці і послугах для сільського господарства; 
заходів для створення нових, постійних місць роботи в несільськогосподарській 
діяльності для жителів села; розвитку техніко-виробничої і ринкової 
інфраструктури села; діяльності по підвищенню і зміні фахових кваліфікацій 
населення, сільськогосподарські консультацій, тощо.  

У США відповідно до Закону «Щодо продовольства, охорони природних 
ресурсів та енергетики» від 18.06.2008 р. державна підтримка спрямовується на 
розвиток товарного виробництва та підвищення рівня доходів фермерів і 
включає прямі виплати і цільові ціни. Передбачено субсидії при виробництві 
пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, рису, бавовни, горошку, чечевиці, нуту. 
Підтримка виробників молочної продукції здійснюється через ціни підтримки 
сиру типу «чеддер» (1,13 дол./фунт), масла вершкового (1,05 дол./фунт) і 
знежиреного молока (0,8 дол./фунт). Якщо ринкові ціни на цю продукцію нижчі 
від зазначених рівнів, товарно-кредитна корпорація викуповує молочну 
продукцію.  Характерною рисою сучасності в багатьох країнах є швидкий 
розвиток органічного ринку дитячого харчування [3]. 

В США, як і в більшості розвинених країн, програми підтримки фермерів 
здійснюються по каналах міністерства сільського господарства. Їх реалізація 
спрямована на забезпечення стабільності зростання цін на продукцію сільського 
господарства і доходів фермерів. Програми підтримки передбачають заходи з 
контролю за рівнем цін, обсягами виробництва, прямі виплати фермерам, 
субсидування експорту, а також інші форми непрямого субсидування 
фермерських господарств. Реалізація цих заходів потребує значних витрат. 
Пшениця, кормові зернові, бавовна, цукор, молочні продукти, тютюн, арахіс 
відносяться до сільгосппродукції, що підпадає під дію програми підтримки 
американського уряду. Кожна програма підтримки має відмінні риси. Найбільш 
ґрунтовно розроблені програми підтримки для зернових культур, що дуже 
актуально і для нашої країни [3].  Як відомо, в 1990 р. території колишньої НДР 
і ФРН були поєднані. Сільське господарство східної Німеччини розвивалося 
протягом майже сорока років на основі планової економіки за радянським 
зразком. Також як і в Україні, на початку 90-х років там стався демонтаж 
планової економіки в сільському господарстві з ліквідацією державної 
власності. Однак руйнувань, подібних українському варіанту, в економіці 
сільськогосподарського виробництва східної Німеччини не відбулося. Навпаки, 
у східних землях ФРН розвивається відмінна від західної Німеччини структура 
сільськогосподарських підприємств, що характеризується більш великими їх 
розмірами, більш високої індустріалізацією і різноманіттям правових форм. У 
порівнянні з селянськими господарствами західних земель, великі 
сільгосппідприємства, що переважають у східній частині, мають значні 
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переваги, більш конкурентоздатні й мають стійку перспективу розвитку. 
Урядом ФРН, Європейським союзом, урядами земель надається велика 
фінансова допомога сільгосппідприємствам і сільському населенню східних 
земель з метою адаптації виробництва до нових ринкових умов і прискорення 
темпів розвитку, в тому числі на основі науково-технічного прогресу, 
прискореного відновлення техніки, підвищення родючості ґрунтів та інших 
інтенсивних методів господарювання. Річні обсяги допомоги 
сільгосптоваровиробникам перевищують вартість виробленої 
сільськогосподарської продукції. У Західній Європі державне регулювання 
аграрного сектора має економічне спрямування, а однією з його найважливіших 
функцій є регламентування кількості й якості вироблюваної продукції шляхом 
контролю за організаційно-економічною структурою виробництва, зокрема 
заохоченням кооперації та вертикальної інтеграції, що має вплив на галузеву 
спеціалізацію виробництва сільськогосподарських продуктів і порядок 
постачання ними населення. 

У контексті розвитку економічного співробітництва України з 
Європейським Союзом та підготовки до виконання зобов’язань у рамках Угоди 
про асоціацію важливою є адаптація економіки України до функціонування в 
межах європейських правил і принципів державної допомоги. Незастосування 
такої допомоги наперед ставитиме вітчизняні підприємства в нерівні (порівняно 
з конкурентами із країн ЄС) умови, натомість модернізація системи державної 
підтримки суб’єктів господарювання є необхідною в контексті завдань 
структурних реформ та активізації розвитку економіки. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 
Формування та використання фінансових ресурсів сільськогоспо-

дарськими підприємствами – це процес утворення ними грошових фондів для 
фінансового забезпечення операційної та інвестиційної діяльності, виконання 
фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання. 
Рух грошових потоків кількісно відображає всі стадії процесу відтворення через 
формування, розподіл та використання грошових доходів, цільових фондів. 
Відтак фінансові ресурси є безвідмовним індикатором виникнення вартісних 
диспропорцій: дефіциту грошових коштів, неплатежів, нецільового 
використання коштів, збитків та інших негативних явищ у процесі фінансово-
господарської діяльності підприємств. Тобто фінансовим ре- сурсам властива 
потенційна можливість контролювати фінансово-господарську діяльність 
аграрних підприємств. Фінансова діяльність виконує обслуговуючу роль 
відносно виробничо-господарської діяльності, та розглядається як один з 
найважливіших інститутів аграрного підприємства. Різним видам 
сільськогосподарських підприємств притаманний свій особливий режим 
формування фінансових ресурсів. Слід зазначити, обов’язковими передумовами 
ефективного функціонування фінансових ресурсів сільськогосподарських 
підприємств, на нашу думку, є: різноманітність форм власності; свобода 
підприємництва та самостійність у прийнятті рішень; вільне ринкове 
ціноутворення та конкуренція; самофінансування підприємництва; правове 
забезпечення правил економічної поведінки всіх суб’єктів підприємницької 
діяльності; обмеження і регламентація державного втручання в діяльність 
підприємств. Так, фермерське господарство, формує свої фінансові ресурси за 
рахунок власних доходів, тобто прибуткової господарської діяльності, а також 
може отримувати кошти Українського державного фонду підтримки 
фермерських господарств на безповоротній основі та на конкурсних засадах на 
поворотній основі. 

Слід зазначити, що в організаційній та управлінській роботі 
сільськогосподарських підприємств фінансова діяльність посідає особливе 
місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність і повнота фінансового 
забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, 
виконання фінансових зобов'язань перед державою й іншими суб'єктами 
господарювання.  
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Під фінансовою діяльністю слід розуміти систему використання різних 
форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та 
досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, 
що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів. 
Фінансова діяльність аграрного підприємства спрямована на виконання 
основних завдань, які здійснюються за їх основними напрямками. Фінансове 
прогнозування та планування є однією з найважливіших ділянок фінансової 
роботи сільськогосподарського підприємства. Ефективність виробничо-
фінансової діяльності аграрних формувань Київської області наведено в табл. 1. 
На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба в грошових 
коштах для забезпечення нормальної операційної й інвестиційної діяльності та 
можливість одержання таких коштів. Оскільки основною метою  
функціонування підприємств є отримання прибутку, то особлива умова при 
визначенні ефективності приділяється показникам, в обрахунку яких приймає 
участь безпосередній результат діяльності підприємства: чистий прибуток 
(збиток) та рентабельність. 

Як стверджує П. Друкер, ступінь використання ресурсів і кінцевий 
продукт, отриманий в результаті їх використання, є першим показником якості 
управління підприємством [1]. Тому визначення ефективності на рівні кожного 
окремого господарюючого суб`єкта дає можливість зробити більш повні і 
конкретні висновки щодо виявлених недоліків та перспективних напрямів 
удосконалення процесів господарювання як по окремих підприємствах, так і по 
галузі в цілому. Визначальними внутрішніми факторами ефективності окремого 
підприємства є його ресурсозабезпеченість і якість управління щодо 
використання цих ресурсів. Фінансові ресурси, як і будь-які інші ресурси, за 
рівнозначних умов зовнішнього середовища здатні приносити різний 
економічний та соціальний ефект. Традиційними показниками такого ефекту є 
розмір загальних фінансових ресурсів (активів) та отриманого чистого 
прибутку, обсяг валового доходу, величина заробітної плати працівників, рівень 
рентабельності та ін 

Спираючись на опрацьовані фінансові показники, сільськогосподарські 
підприємства складають перспективні, поточні та оперативні фінансові плани. 
Поточна та оперативна фінансова робота на аграрному підприємстві 
спрямовується на практичне втілення фінансового забезпечення його 
підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності на 
належному рівні.  

За умов ринкової економіки, коли сільськогосподарські під- приємства 
мусять самостійно вирішувати проблеми фінансового забезпечення власної 
виробничо-господарської та інвестиційної діяльності, значно зростає роль 
формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. До 
найважливіших завдань останніх належить забезпечення стабільності економіки 
та суспільного життя в країні. Це досягається в процесі оптимізації розподілу та 
перерозподілу валового внутрішнього продукту як на рівні підприємств, так і на 
загальнодержавному рівні. На макроекономічному рівні фінансові ресурси 
сільськогосподарських підприємств забезпечують наповнення бюджетів та 
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позабюджетних фондів. Також важливою є роль фінансових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств у забезпеченні збалан- сованості в 
економіці країни матеріальних та грошових фондів, призначених для 
споживання та нагромадження. Забезпечення такої збалансованості великою 
мірою впливає на стабільність національної валюти, грошового обігу, стану 
розрахунково-платіжної дисципліни в народному господарстві та розвитку 
агропромислового виробництва країни. 

Список використаних джерел: 
1. Друкер, Питер, Ф. Энциклопедия менеджмента: пер. с англ. / Питер, Ф. 

Друкер. − М.: ООО «И.Д, Вильямс», 2008. − С. 57. 
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ПОДАТКІВ 
 

Ухиляння від сплати податків сьогодні є одним з найпоширеніших видів 
економічних злочинів, оскільки має на меті незаконне заволодіння державним 
майном: коштами, які мали б надійти до державного бюджету, або коштами, які 
незаконно виплачені з бюджету. У юридичній площині такі операції 
трактуються як фіктивні правочини. Зростаюча динаміка судових справ щодо 
фіктивних правочинів господарської діяльності свідчить про те, що в економіко-
правовому середовищі України залишається достатня кількість підстав, що 
зумовлюють недобросовісну поведінку економічних суб’єктів для отримання 
ними неправомірних вигід [1]. Зокрема, це стосується укладання фіктивних 
договорів та створення нереальних господарських операцій. 

Методичними рекомендаціями з фіксування в актах перевірок результатів 
відпрацювання документально оформлених платниками податків нереальних 
господарських операцій з товарами [3] визначено такі категорії, як: нереальне 
постачання (продаж) – документально оформлене постачання (продаж) 
відповідної кількості ідентифікованого товару за безтоварною операцією або 
походження якого не підтверджується фактом (джерелом) його законного 
введення в обіг та/або реального задекларованого виробництва 
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(характеризується недійсністю формування відповідного активу); нереальна 
господарська операція – операція з нереального постачання (продажу) та/або 
нереального одержання (купівлі). Відповідно, процедура ідентифікації 
«нереальності» господарської операції покликана зібрати достатньо кількість 
доказів, які б свідчили про недостовірність її податкових наслідків. 

Етапи податкової перевірки включають наступні питання: доведення 
(спростування) фактичного існування активу в суб’єкта господарювання; 
перевірка репутації контрагента; уточнення обставин укладення договору з 
контрагентом, а також його змісту; з’ясування процесу виконання господарської 
операції; доведення (спростування) можливості контрагента виконати певну 
операцію [4, с. 4-7]. 

Таким чином, реалізація основних завдань перевірки значною мірою 
пов’язана з дослідженням відповідних документів платника податку. 

Вищий адміністративний суд України в ухвалі № К/800/65251/14 від 
10.03.2015 р. [5] роз’яснює доведення реальності здійснення платником податків 
господарської операції: 1) будь-які документи (у тому числі договори, накладні, 
рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного 
здійснення господарської операції; 2) якщо фактичного здійснення 
господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися 
первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за 
наявності всіх формальних реквізитів таких документів, передбачених чинним 
законодавством; 3) для підтвердження даних податкового обліку можуть 
братися до уваги виключно ті первинні документи, що складені в разі 
фактичного здійснення господарської операції. 

Юридична практика доведення реальності господарських операцій 
свідчить, що первинні документи не завжди можуть бути головними 
аргументами для підтвердження чи спростування фіктивних правочинів [2, 
с. 36]. На цій основі охарактеризуємо доказову базу, що може бути використана 
для ідентифікації фіктивності господарських операцій на кожному етапі 
податкової перевірки (табл. 1). 

Таблиця 1 
Доказова база ідентифікації фіктивних господарських операцій 

Етапи перевірки Доказова база 

Перевірка 
існування 
активу в 
суб’єкта 

господарювання 

Наявність товару в натурі, отриманого від контрагента та місце 
його перебування 
Документи, які підтверджують фактичне надходження товару 
(накладні, складські квитанції) 
При споживанні товару – інформація та документи, що 
підтверджують факти використання у відповідному 
технологічному процесі (накладні, лімітно-забірні картки, та 
інші документи про переміщення)  
Інформація про осіб, які відвантажували товар, надавали дозвіл 
на використання (споживання) 
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Продовження табл. 1 

Перевірка 
репутації 
контрагента 

Пояснення посадових осіб щодо вибору контрагента  
Інформація про ділову репутацію та платоспроможність 
контрагента, ризики невиконання зобов’язань, наявність у нього 
необхідних ресурсів і відповідного досвіду 
Інформація про особу, яка підписала договір 

Уточнення 
обставин 
укладання 
договору із 
контрагентом 

Інформація про процедуру укладення договору, осіб які вели 
переговори, способи комунікації сторін  
Договір купівлі-продажу (в електронній, письмовій чи інших 
формах) 
Інформація про осіб, які підписали договір та відповідні 
документи, що підтверджують їх повноваження на момент 
підписання (зокрема, щодо ймовірності перебування таких осіб 
у відпустці чи на лікарняному або нещодавно звільнених осіб) 

З’ясування 
процесу 
виконання 

господарських 
операцій 

Інформація про форму замовлення товарів (послуг), способи 
передачі даних (телефон, факс, електронна пошта, особиста 
зустріч) для перевірки фактичної процедури здійснення 
замовлення 
При операціях купівлі-продажу: договори, акти приймання-
передачі товарів, накладні, видаткові накладні на подальше 
списання або накладні, акти про самостійне використання, 
витяги із журналу обліку виданих довіреностей, товарно-
транспортні накладні, копії довіреностей уповноважених 
представників, які отримували матеріальні цінності, податкові 
декларації за період, який підлягає перевірці, квитанції № 2 про 
реєстрацію податкових накладних, належно засвідчені виписки 
банку, оборотно-сальдові відомості тощо 
При операціях з оренди майна: договір про оренду, акт 
приймання-передачі послуг із оренди майна, платіжний 
документ, що підтверджує оплату послуг оренди (платіжне 
доручення, розрахунковий чек, косовий чек, виписка з 
карткового рахунку, квитанція прибуткового касового ордеру, 
рахунок-фактура (інвойс)) тощо 

Доведення 
(спростування) 
можливості 
контрагента 

виконати певну 
господарську 
операцію 

Дозвільні документи постачальника: ліцензії або інші дозвільні 
документи на певний вид діяльності  
Документ, де відображено інформацію про огляд виробничих, 
складських, офісних потужностей постачальника 
Фіскальні органи перевіряють факти неподання звітності (чи 
перекручення її показників) постачальником при реєстрації 
податкових накладних (або їх неправомірна реєстрація), не 
існування матеріально-технічної бази, і технологічної 
можливості виробництва, перевезення (навантаження, 
розвантаження), тимчасового зберігання відповідних обсягів 
товару в обмежені проміжки часу, незначна кількість 
працюючих, наявність ознак фіктивності, місцезнаходження 
постачальника та повідомлення про зміну місцезнаходження  
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Слід зауважити, що головною метою документального контролю в 
означеній перевірці є не лише збирання доказової бази на основі пред’явлених 
документів, а й перевірка їх змісту і форми, наявності обов’язкових і додаткових 
реквізитів, а також способу відображення інформації, властивого для 
відповідних носіїв. Це дасть можливість виявити фальшиві документи, на основі 
яких платник податків скористався відповідним податковим правом. 

В результаті податкової перевірки та аналізу доказової бази можливі 
варіанти розвитку подій: господарська операція а) визнана реальною та не 
супроводжується податковими санкціями; а) визнана нереальною та призводить 
до податкових наслідків (погашення нарахованих фіскальними органами 
додаткових податкових зобов’язань, відповідних штрафів і пені). 

У випадку визнання господарської операції нереальною, суб’єкт 
господарювання за наявності достатньої кількості неврахованих перевіркою 
документальних доказів має право оскаржити відповідні податкові 
повідомлення-рішення в судовому порядку. Тож, превентивним заходом щодо 
запобігання й мінімізації випадків податкових спорів є налагодження 
ефективної системи діловодства та документування господарських операцій, що 
відображуються в бухгалтерському обліку господарюючого суб’єкта. 
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МЕТОДИ РИНКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ В 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 
 

В умовах сьогодення інтеграційні процеси є одним з найважливіших 
напрямків розвитку бізнесу, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання, зростання рентабельності та вартості. Фінансова криза 
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вплинула на всі сфери світової економіки, зокрема, на угоди злиття та 
поглинання, кількість яких останніми роками в нашій країні постійно зростала. 
З одного боку, криза ускладнила використання доступного і дешевого 
позикового капіталу. З іншого боку, інтеграційні угоди досить часто 
залишаються єдиним способом залучення коштів для рефінансування або 
підтримки запланованих проектів. 

Оцінка бізнесу є невід’ємною частиною управління інтеграційними 
процесами компаній. По-перше, оцінка необхідна для забезпечення вимог 
акціонерів за рівнем рентабельності інвестованого капіталу і фінансової 
стійкості при здійсненні операцій. Забезпечення ефективності угоди вимагає 
оцінки вартості інтегрованих компаній. По-друге, забезпечується можливість 
обґрунтування планів ефективного інвестування накопиченого капіталу. По-
третє, формуються можливості ефективного позикового фінансування для 
реалізації проектів розвитку. Оцінка бізнесу є найважливішим елементом 
обґрунтування об'єкта поглинання в процесі системної діагностики варіантів 
угоди, визначення ефективності результатів угоди і процесу інтеграції суб'єктів 
підприємницької діяльності [1, с.73]. 

На сьогоднішній день накопичено певний позитивний досвід у здійсненні 
ринкового оцінювання вартості бізнесу, визначення витрат на інвестиції і т.д. У 
зв’язку з переходом до ринкових методів ведення господарства, необхідністю 
оцінювання вартості приватизованих об’єктів державної власності, реалізації 
заходів з ліквідації збиткових компаній у вітчизняній практиці стали 
застосовувати сучасні методи оцінювання вартості бізнесу для вирішення 
зазначених завдань. Для України актуальність цієї теми пов’язана насамперед з 
тим, що визначити вартість компанії, в країні з перехідною економікою досить 
складно. Це зумовлено насамперед необхідністю обліку високих ризиків, 
характерних для ринків, що формуються. 

Загалом аналітичні методи в зарубіжній практиці оцінювання бізнесу 
представлені трьома основними підходами, в яких підприємство розглядається з 
різних сторін бізнесу: «витратний» підхід (заснований безпосередньо на 
обчисленні вартості активів підприємства за вирахуванням зобов’язань), 
«дохідний» підхід (заснований на перерахунку очікуваних доходів), а також 
ринковий підхід (порівняння даного підприємства з аналогічними вже 
проданими капіталовкладеннями). Для обґрунтування вибору конкретного 
підходу для оцінки вартості бізнесу проводиться порівняльний аналіз, де 
визначається сутність підходу, його переваги та недоліки (табл. 1). 

Узагальнення робіт, присвячених проблемам та особливостям оцінки 
вартості бізнесу, дозволяє систематизувати досвід використання методів оцінки 
бізнесу [4, 5, 6] (рис. 1). 

Традиційні методи оцінки бізнесу здебільшого дають точкові результати, 
ізольовані, вихоплені із загального контексту управління і процесу досягнення 
кінцевої мети, не припускають його моніторингу. Використання альтернативних 
методів оцінки бізнесу дозволяє подолати обмеження та недоліки традиційних 
підходів, зокрема, вони враховують мінливість економічного середовища, умови 
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погашення та обслуговування зобов’язань, дозволяють оцінити ефективність 
інвестицій стосовно конкретного періоду часу[1, с. 73].  

Таблиця 1 
Характеристика підходів щодо визначення оцінки вартості підприємства 

Підхід Характеристика Переваги та недоліки 
Дохідний Визначає вартість на 

основі оцінки 
дисконтова них 
грошових потоків, що 
генеруються 
компаніями. 

Можливість застосування різних 
підходів до оцінки вартості 
компанії з урахуванням ризику. 
Значна частка невизначеності, 
оскільки метод будується на 
прогнозних даних про грошові 
потоки. Суб’єктивність 
розрахунків необхідних величин, 
їхня не адаптованість до 
вітчизняної фінансової звітності, 
яка постійно змінюється, й умов 
господарювання. 

Витратний Вартість бізнесу 
визначається за сумою 
витрат на його 
відтворення або 
заміщення з 
урахуванням фізичного 
й морального старіння. 

Дозволяє приймати ефективні 
інвестиційні та інтеграційні 
рішення. Не є повноцінною 
оцінкою вартості компаній. 
Величина чистих активів не 
відображає кон’юнктури ринку 
та не характеризує майбутній 
прибуток. Не відображає 
здатності активів приносити 
прибуток. 

Ринковий Даний підхід 
орієнтований на 
підсумкову величину 
вартості, з одного боку, 
на ринкові ціни купівлі-
продажу акцій, що 
належать схожим 
компаніям, з іншого, на 
фактично досягнуті 
фінансові результати. 
Найвірогідніша ціна 
вартості оцінюваного 
бізнесу може бути 
реальна реальна ціна 
продажу схожої фірми, 
зафіксована ринком. 

Перевага полягає у використанні 
фактичної інформації, а не 
прогнозних даних, яким властива 
невизначеність. Нерозвиненість 
вітчизняного фондового ринку та 
брак достовірної інформації 
ускладнює застосування цього 
методу. Абсолютно ідентичних 
компаній не існує; неможливо 
застосувати даний підхід до не 
публічних компаній 

Джерело: складено автором на підставі [2, 3]. 
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Рис. 1. Методи оцінки вартості бізнесу 

Джерело: систематизовано автором на основі [4, 5, 6]. 
 
Більшість перерахованих теоретичних моделей неможливо застосувати 

для оцінки українського підприємства. По-перше, в Україні немає розвиненого 
ринку підприємств. По-друге, немає об’єктивної статистичної інформації по 
них. По-третє, в більшості випадків у аналітика недостатньо інформації про 
підприємництво, а є лише офіційна бухгалтерська звітність. В результаті 
аналітик або взагалі не може застосовувати той або інший метод розрахунку, 
або може, але при цьому зробить безліч яких-небудь експертних допущень, що 
часто приводить до істотного спотворення вартості [4]. 

Аналіз причин сучасної фінансово-економічної кризи засвідчує наявність 
методичних проблем оцінювання ефективності функціонування суб’єктів 
господарювання. Значна перекапіталізація ринків інвестицій та капіталів у 
передкризовий період була зумовлена недосконалістю інструментів оцінки. 
Ринкова та інвестиційна вартості підприємств, визначені за показниками й 
індикаторами альтернативних до фінансової звітності неформалізованих 
методик, виявились істотно завищеними. При цьому факт завищення вартості 
переважної більшості компаній, акції яких котирувались на фондових біржах, 
набув виразного вияву лише в умовах кризи, оскільки в докризовий період 
перекапіталізація навпаки ще більше підігрівала ринок та спричинила 
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накопичення фіктивного переоціненого капіталу у суспільно-важливих 
компаній [6, с. 90]. 

Таким чином, існує безліч методів оцінки вартості бізнесу, але вони 
повинні бути пристосовані до українського підприємства, оскільки існує ряд 
невирішених питань, які не дають можливості достовірно оцінити вартість 
бізнесу: не адаптованість до фінансової звітності, суб’єктивність розрахунків.  

Список використаних джерел: 
1. Гамма Т. М. Оцінка вартості бізнесу в інтеграційних процесах / Т. М. Гамма 

// Економічний аналіз: зб. наук. праць . – Тернопіль: Видавничо-
поліграфічний центр Тернопільського національного економічного 
університету «Економічна думка», 2016. – Том 24. - № 2. – С. 71-79. 

2. Ефремова Л. В. Оценка имущества предприятия: науч. изд. / Л. В. Ефремова, 
С. Л. Ефремов. – Х.: ХНЕУ. – 2006. – 76 с. 

3. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю 
підприємства: теоретико-методологічні концепції : монографія / 
М. В. Корягін. – Львів: Видавництво ЛКА. – 2012. – 389 с. 

4. Шевчук, В. Теоретико-методологічні засади оцінки вартості підприємства / 
В. Шевчук, М. Корягін // Економіст. – 2012. – №10. – С. 58-60. 

5. Брезіцька, О. В. Сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства 
/ О. В. Брезіцька // Економіка, фінанси, право. – 2010. – №1. – С. 3-8. 

6. Носова, Є. А. Альтернативні методи оцінки вартості бізнесу / Є. А. Носова // 
Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №8(135). – С. 86-90. 

 
 
УДК 657.2:332.28 

В.М. МЕТЕЛИЦЯ 
д.е.н., с.н.с., CAP, DipTax, DipIFRS, 

п.н.с. відділу обліку та оподаткування, 
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

 
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ДОСТРОКОВОЇ ОРЕНДНОЇ 

ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ 
 

Зобов’язання зі сплати орендної плати за земельну ділянку між 
сільськогосподарським товаровиробником – орендарем та фізичною особою – 
орендодавцем визначаються в договорі оренди, але часто виникає необхідність 
здійснити виплату орендної плати наперед. 

Можливість дострокової виплати орендної плати можна прописати 
окремим пунктом договору оренди землі. Наприклад, таким текстом: «за 
погодженням сторін договору оренда плата може проводитись за майбутні 
періоди. У випадку здійснення виплати орендної плати за майбутні періоди, 
сума нарахованої орендної плати визначається шляхом добутку річної суми 
орендної плати на кількість календарних років, за які здійснюється нарахування 
і виплата. Сума орендної плати, виплачена за майбутні періоди, не підлягає 
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перерахунку та не індексується на коефіцієнти індексації нормативно-грошової 
оцінки землі та індекси інфляції». 

Такий пункт договору дозволить уникнути непорозумінь з орендодавцями 
щодо необхідності перерахунку вже отриманої орендної плати в майбутніх 
періодах шляхом зміни її суми чи її індексації. Якщо така норма буде внесена в 
додаткову угоду до чинного договору, яким передбачено, що базою для 
нарахування орендної плати за землю є її нормативно-грошова оцінки, 
проіндексована на перше січня кожного поточного року, то така додаткова 
угода підлягає державній реєстрації, оскільки вона змінює істотні умови 
договору. 

Для отримання орендної плати за землю майбутніх періодів фізична особа 
– орендодавець повинна звернутися з письмовою заявою до 
сільськогосподарського товаровиробника – орендаря, у якій вказати, за які 
періоди сторона договору хоче отримати орендну плату. Проведення виплати 
орендної плати за майбутні періоди доцільно закривати Актами розрахунків 
орендної плати за землю, в яких підписи сторін зафіксують суми і періоди 
виплати орендної плати. 

Згідно з п. 170.1.1 Податкового кодексу України (далі – ІПКУ) та пп. 
1.2,1.3 п.161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ з суми нарахованої орендної плати 
утримується податок з доходів фізичних осіб (18 %) та військовий збір (1,5 %). 

Згідно п. 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» право користування 
земельною ділянкою (на правах оренди, емфітевзису) є об’єктом нематеріальних 
активів, а у відповідності до п. 8 П(С)БО 14 «Оренда» об’єкт операційної 
оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського 
обліку за вартістю, указаною в угоді про оренду. Для відображення в 
бухгалтерському обліку права користування земельними ділянками 
здійснюється експертна грошова оцінка (ст. 13 Закону України від 11.12.2003 р. 
1378-IV «Про оцінку земель»). Таким чином, якщо експерта грошова оцінка 
права користування землею проведена, орендар повинен обліковувати її на 
субрахунку 122 «Права користування майном», якщо ні – то сама земельна 
ділянка, як об’єкт операційної оренди, підлягає відображенню на рахунку 01 
«Орендовані необоротні активи» за нормативно-грошовою оцінко. 

Згідно П(С)БО 16 «Витрати» орендна плата за поточний календарний рік 
відображається у поточних витратах на рахунку 23 «Виробництво», а орендна 
плата за майбутні періоди відображається на рахунку 39 «Витрати майбутніх 
періодів» з послідуючим списанням річної орендної плати за землю на витрати 
звітного періоду в кожному календарному році. 

Приклад. За умовами договору оренди земельної ділянки сума орендної 
плати за рік складає 10 тис. грн. Нормативно-грошова оцінка землі становить 
100 тис. грн. Фізична особа орендодавець звернулась до сільськогосподарського 
товаровиробника – орендаря за заявою про сплату орендної плати за наступні 
7 років. Сума орендної плати не індексується на коефіцієнти індексації 
нормативно-грошової оцінки землі та індекси інфляції. 
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Таблиця 1 
Бухгалтерський облік дострокової орендної плати за землю 

№ 
з/п 

Господарська операція 
Кореспонденція 

рахунків Сума 
Дт Кт 

1. Відображення земельної ділянки в 
операційній оренді 01  100 000 

2. Нараховано орендну плату за поточний  
рік 231 685 10 000 

3. Нараховану орендну плату за майбутніх 7 
років 39 685 70 000 

4. Утримано ПДФО і ВЗ із орендної плати за 
8 років 685 641 15 600 

5. Орендну плату перераховано на 
банківську картку орендодавця 685 311 64 400 

5. Суму ПДФО і ВЗ сплачено до бюджету 641 311 15 600 

6. Зарахування орендної плати майбутніх 
періодів у витрати звітного періоду 231 39 10 000 
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СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У МОДЕЛЯХ 
ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Друге десятиріччя ХХІ ст. стало для України періодом суттєвих змін, що 
позначились на усіх складових фінансової системи країни. Після періоду 
стагнації, який був спричинений світовою фінансово-економічною кризою, у 
2015 та 2016 роках відбулось стрімке зниження основних показників, що 
характеризують розвиток фінансової системи України. Зокрема, інтегральний 
показник відносного рівня розвитку фінансової системи, який обчислюється 
відповідно до авторської методики – моделі «3+3» [1, c. 242-245], у 2016 році 
був приблизно у 4 рази менше, ніж у 2014 році.  

Одночасно з цим відбувалась трансформація моделей фінансування 
підприємств аграрного сектору економіки України. У 2014 році середньорічний 
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обсяг зобов’язань цих підприємств уперше в історії нашої держави перевищив 
обсяг власного капіталу, після чого значення коефіцієнта фінансового важеля 
почало зростати експоненціально, унаслідок чого вже у 2016 році зобов’язання 
перевищували власний капітал майже у 2,5 рази. Але, необхідно відзначити, що 
при цьому роль таких традиційних джерел позикового капіталу як банківські 
кредити та кредиторська заборгованість суттєво знизилася, про що свідчать дані 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні показники, що характеризують моделі фінансування підприємств 

аграрного сектору економіки України за 2010-2016 р 

Показник Рік 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Коефіцієнт фінансового 
важеля 0,926 0,807 0,844 0,952 1,186 1,453 2,428 

Співвідношення 
робочого капіталу та 
оборотних активів 

0,436 0,502 0,481 0,435 0,406 0,356 0,210 

Співвідношення 
кредиторської 
заборгованості та 
оборотних активів 

0,452 0,398 0,414 0,428 0,264 0,266 0,165 

Частка поточних 
зобов’язань у 
загальному обсязі 
позикового капіталу, % 

67,5 66,8 70,8 72,8 72,4 79,7 92,0 

Частка банківських 
кредитів у загальному 
обсязі позикового 
капіталу, % 

35,6 36,0 31,7 27,0 26,7 17,2 6,9 

Частка 
короткострокових 
банківських кредитів у 
поточних 
зобов’язаннях, % 

16,4 16,7 17,0 18,7 18,0 10,8 3,8 

Джерело: побудовано за даними [2]. 

Очевидно, що такі трансформаційні зміни у моделях фінансування 
підприємств аграрного сектору економіки були пов’язані із загальними змінами, 
що відбулися у фінансовій системі, а також загальною соціально-політичною та 
економічною ситуацією в країні, зокрема з військовими діями на Донбасі, 
втратою ринків збуту у країнах СНД та знеціненням національної валюти. Для 
виявлення найбільш суттєвих чинників впливу було проведено кореляційний 
аналіз, результати якого ілюструє табл. 2. 



257 

Таблиця 2 
Коефіцієнти парної кореляції між основними показниками, що 

характеризують моделі фінансування підприємств аграрного сектору 
економіки України, та показниками, що розглядаються потенційними 

чинниками впливу на розвиток цих моделей за 2010-2016 р. 

Показники, що 
характеризують 

потенційні фактори 
впливу 

Показники, що характеризують моделі фінансування 
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Інтегральні показники рівня розвитку фінансової системи: 
– у цілому -0,837 0,810 0,658 -0,867 0,841 0,947 
– банківської 
складової  -0,802 0,758 0,850 -0,887 0,911 0,754 

Індекси Світового банку: 
– індекс глобальної 
конкурентоспро-
можності (The 
Global 
Competitiveness 
Index) 

-0,130 0,173 -0,130 0,006 -0,057 0,244 

– індекс Political 
Stability and 
Absence of 
Violence/Terrorism 

-0,693 0,734 0,844 -0,730 0,824 0,512 

Окремі показники: 
ВВП на душу 
населення (у 
доларах США) 

-0,771 0,791 0,769 -0,704 0,722 0,819 

Середній курс 
гривні до долара 
США 

0,936 -0,927 -0,910 0,940 -0,953 -0,935 

Продукція 
сільського госп-ва 
(у порівняльних 
цінах) 

0,215 -0,240 -0,406 0,313 -0,424 0,010 

Джерело: побудовано за даними [2, 3]. 
 
Найсуттєвішим виявився статистичний взаємозв’язок показників, що 

характеризують моделі фінансування, з середньорічним курсом гривні до 
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долара США. Це дозволяє припустити, що саме інфляційні процеси стали 
основною детермінантою трансформації моделей фінансування підприємств 
аграрного сектору України у 2014–2016 роках. 

Стрімке зростання потреби у фінансуванні оборотних активів в умовах 
девальвації національної грошової одиниці та високих відсоткових ставок за 
банківськими кредитами спричинило необхідність пошуку альтернативних 
нетрадиційних джерел фінансування як для підприємств аграрного сектору 
економіки, так і підприємств інших секторів. Таким джерелом, згідно з 
офіційними статистичними даними, став приріст зобов’язань за статтею «Інші 
поточні зобов’язання», за яким стоїть розгортання процесу обміну позиками між 
підприємствами без участі фінансових установ. Широкомасштабність цього 
процесу (особливо у сільському господарстві) ілюструє рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка частки статті «Інші поточні зобов’язання» у загальному 
середньорічному обсязі поточних зобов’язань підприємств в Україні за 

2010–2016 р. 
Джерело: побудовано за даними [2]. 

 
Цей процес став можливим внаслідок змін у Податковому кодексі України 

[4], що дозволили надавати поворотну безвідсоткову фінансову допомогу без 
використання традиційних фінансових інструментів. Його наслідком стало те, 
що вплив розвитку фінансової системи на зміни у моделях фінансування 
підприємств аграрного сектору економіки України став дещо слабкішим, у 
порівнянні із ситуацією, яка спостерігалась до 2014 року. 
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НАСЛІДКИ СКАСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ 
СПРАВЛЯННЯ ПДВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 

 
До кінця 2016 року понад 95 % загальної суми державної фінансової 

допомоги розвитку сільського господарства займала непряма підтримка у формі 
податкових преференцій – спеціального режиму справляння ПДВ та єдиного 
податку четвертої групи. 

З 1 січня 2017 року згідно з підпунктом 4 пункту 2 розділу ХІХ 
«Прикінцеві положення» Податкового кодексу України втратила чинність 
стаття 209 Податкового кодексу України (ПКУ) [1], яка регламентувала умови 
застосування спецрежиму сільськогосподарськими товаровиробниками. 
Пільговий режим сплати ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників 
існував з 1999 по 2016 рік. Одночасно, з 1 січня 2017 року набував чинності Закон 
України від 20 грудня 2016 року «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» [2], яким було внесено ряд 
змін до ПКУ в частині врегулювання окремих питань, пов’язаних із скасуванням 
спецрежиму. Прийняті зміни передбачали скасування реєстрації всіх суб’єктів 
спецрежиму та переведення їх на загальну систему оподаткування ПДВ. 

Достатня та збалансована за напрямками державна фінансова підтримка 
сільського господарства є важливою умовою для покращення ситуації в 
аграрному секторі та підвищення його конкурентоздатності [3]. У якості заміни 
пільгового режиму сплати ПДВ для аграріїв уряд запропонував виплати дотацій 
по програмі «Фінансова підтримка сільгоспвиробників». На реалізацію 
програми у 2017 році закладено 4,77 млрд. грн. За підсумками першого півріччя 
поточного року дотації отримало 1 140 підприємств на загальну суму в 1,91 
млрд. грн.  

У 2017 році під програму фінансової підтримки підпадали не всі компанії. 
Кошти надавалися сільгоспвиробникам, які займаються насамперед, 
тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну 
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та цукрових буряків. При цьому передбачалося, що на підтримку птахівництва 
буде направлено не більше 50 % від загальної суми. 

Фактично міністерство аграрної політики і продовольства України провело 
перерозподіл ресурсів, підтримавши великі інвестиційні проекти в галузі і 
збільшивши в рази фінансування тваринництва та зменшивши фінансування 
програми по компенсації ПДВ. 

У 2017 році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 мільярда 
гривень, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового 
виробництва сільгосппродукції [4]. Норма про виділення 1% від аграрного ВВП 
закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. В законопроекті про 
держбюджет на 2018 рік запланована підтримка аграрної галузі в сумі 7,3 млрд. 
грн, тобто передбачено збільшення державної підтримки на 1,9 млрд. грн, у 
порівнянні з поточним роком [4]. Але механізм розподілу державної підтримки 
містить в собі ряд недоліків та несе корупційні ризики. При цьому з 7,3 млрд. 
гривень 2 млрд. гривень будуть спрямовуватися на бюджетну дотацію для 
аграріїв, що в два рази менше ніж у 2017 році. Виплата бюджетних дотацій 
сільськогосподарськими товаровиробниками у 2018 році буде обмежена сумою 
не більше 150 млн. гривень для одного виробника при цьому Мінагрополітики 
планує вдосконалити формулу нарахування коштів [4].  

Виплата вказаної дотації за своєю суттю є певною закумулюванною сумою 
ПДВ, яка направлена на підтримку галузей сільського господарства, 
орієнтованих на внутрішній ринок, що найбільш постраждали від кризової 
ситуації в економіці України. На відміну від інших видів державної підтримки 
сільського господарства, виплата бюджетної дотації відбувається в 
автоматичному режимі, на який мають мінімальний вплив суб’єктивні чинники 
(чиновники та фіскальні органи), що мінімізує корупційні фактори. Крім того, у 
виробників з’явилася мотивація легально реалізовувати вироблену продукцію, а 
значить, сплачувати більше ПДВ у бюджет. 

При цьому методика нарахування ПДВ потребує доопрацювання. Адже 
більшість тваринницьких підприємств виробляють одночасно і рослинницьку 
продукцію, яку використовують, зокрема, для годівлі тварин. В період 
підготовки до посівної великі витрати на рослинницький напрямок суттєво 
знижують базу для дотацій, і в результаті тваринництво не отримує жодної 
підтримки. Також необхідно зменшити фактор сезонності для окремих галузей, 
коли виникає часовий зазор між витраченими ресурсами та отриманням доходу 
від реалізації. 

Зазначена програма фактично була єдиною державною дотацією аграріям. 
Інші програми державної підтримки у цей час фактично не виконувалися. За 
такої ситуації передбачене у проекті бюджету 2018 року скорочення обсягу 
коштів за основним діючим в 2017 році механізмом виплати дотацій із 4 до 2 
млрд. грн є невиправданим. 

Скорочення обсягів державних дотацій по програмі «Фінансова підтримка 
сільгоспвиробників» в урядовому проекті пропонується компенсувати 
збільшенням фінансової підтримки розвитку фермерських господарств та 
сільської кооперації; часткової компенсації вартості придбаної 
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сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва; 
підтримки галузі тваринництва, зокрема, на напрями будівництва та 
реконструкції тваринницьких комплексів. Так, на 2018 рік в проект бюджету 
заклали 1 млрд. грн на підтримку фермерів. Ключові напрямки, на розвиток 
яких будуть виділяти гроші - органічне виробництво, садівництво, 
овочівництво, тваринництво. Головне при цьому створити такий механізм 
отримання державних дотацій, який був би зрозумілим для дрібного 
сільгоспвиробника та захищеним від корупції, а також максимально 
лібералізувати податкову звітність для фермерів.  

Часто аграрії свідомо відмовляються від державних коштів за 
непрозорими або складними критеріями, адже вони автоматично стають 
об’єктами інтенсивної перевірки різноманітних фіскальних органів. 

Саме аграрне співтовариство новий механізм, що вступив у силу з 2017 
року, оцінює досить критично. Результати опитування, проведеного 
Всеукраїнською Аграрною Радою (ВАР) серед представників аграрного бізнесу 
на профільних сайтах: Аgravery.com, www.milkua.info i www.pigua.info свідчать, 
що аграрії не вірять у можливість отримання дотацій від держави. Так, 57% з 
644 респондентів зазначили, що вони навіть не подавали заяву на отримання 
дотації. При цьому більшість із тих, хто подав заяву (56 % із 277 аграріїв), так і 
не були включені до реєстру на отримання дотацій. Крім того, 68% тих аграріїв, 
яким держава виділила дотації, отримали менше 10% від суми, яка була 
сплачена до бюджету у якості ПДВ [5]. Зокрема, В. Чопенко [6] зазначає, що 
«маніпуляції окремих бізнесменів і чиновників зі спецрежимом ПДВ для 
підприємств АПК призвели до того, що аграрії втратили його остаточно, а 
збільшений до 5,5 млрд. грн бюджет агросектору на 2017 рік не покриє 
виробникам втрат від його скасування, які оцінюються в 20-26 млрд. грн». За 
його словами, спецрежим ПДВ скасували із-за небажання і нездатність 
чиновників модернізувати цей цінний фінансовий інструмент, очистивши його 
від пристосуванців і надавши тим виробникам, які його потребують. Замість 
цього, введено пряме дотування підприємств АПК. Ці та інші фактори, на які 
вказує А. Ковбель, зокрема «проблематичне відшкодування ПДВ для аграріїв, через 
перехід до єдиного реєстру відшкодування ПДВ, до якого увійдуть як великі, так і 
МСБ представники агробізнесу; почастішання рейдерських атак на 
агропідприємства; обмеженість фінансового ресурсу; подорожчання собівартості 
вирощування сільськогосподарських культур; монокультурізація сільського 
господарства» [7] знецінюють новий механізм бюджетної підтримки сектору.  

На думку О.Д. Радченко, «якщо попередньому механізму були притаманні 
організаційні недоліки, зарегульованість та бюрократизм, то новий механізм 
зарані приречений на мізерність обсягів, наповнення через сумнівні спецфонди, 
складний розподіл, що залежить від суб’єктивних факторів, та здійснює 
регулювання наперед визначених галузей, які не найбільше потребують 
держпідтримки, але лобіювали свої інтереси» [8]. Загалом, з економічної точки 
зору, як вказують експерти, він є просто провальним, витісняючи дрібних 
товаровиробників. Так у першому півріччі 2017 року через державний бюджет 
було виділено 1,91 млрд. гривень на дотації для аграрних підприємств, з яких 
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найбільшу частку всіх дотацій на загальну суму 809 млн. грн отримала група 
компаній «Миронівський хлібопродукт» (ПрАТ «Миронівська птахофабрика», 
СТОВ «Старинська птахофабрика», ПрАТ «Оріль-Лідер» і ДП «Перемога нова»). 

Підсумовуючи, варто зазначити, що замість необґрунтованого збільшення 
дотацій по програмах, які можливо і не будуть реалізовані, доцільніше було б 
зберегти видатки за бюджетною програмою «Фінансова підтримка 
сільгоспвиробників» хоча б на рівні 2017 року – в сумі 4 млрд. грн.  
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Роль та функцiї малих форм господарювання iз загальноекономiчних 

позицiй полягають не тiльки у тому, що вони є одним з найважливiших дiйових 
чинникiв соціально-економiчного розвитку села, яке спирається на ринковi 



263 

методи господарювання. Його важлива функцiя – сприяння соцiально-
полiтичнiй ста6iльностi життєдіяльності мешканців сільських поселень. Таким 
чином, малі форми господарювання є невiд'ємною село- утворюючою рисою, 
6ез чого сільська eкономіка i суспiльство в цiлому не можуть не тiльки 
розвиватися, а й iснувати. Слід зазначити, що визначення суті сімейної ферми 
як у зарубіжній, так і у вітчизняній літературі різнопланове. Так, деякі вчені-
економісти під терміном “сімейна ферма” розуміють лише ферми, на яких 
працюють тільки члени сім’ї. Більш загальним і, на наш погляд, зручним є 
визначення ферми, як виробництва, яким керує фермерська сім’я, навіть за 
умови, що на ньому працюють наймані робітники [4, с. 25]. У більшості 
західноєвропейських країн переважають малі (дрібні) сімейні ферми, хоча на їх 
частку припадає відносно невеликий відсоток від загального обсягу 
виробництва. 

Суттєвою передумовою розвитку малого підприємництва на селі є 
здоровий соціально-психологічний клімат і відповідність мотивацій праці 
реальним обставинам, що склалися на ринку праці (табл. 1).  

Таблиця 1 
Характеристика показників соціально-трудового потенціалу малих 

сільськогосподарських підприємств Черкаської області  

Показники Роки 2015 у % 
до 2006 2006 2008 2010 2015 

Кількість зайнятих, осіб 7567 9555 9207 10224 135,1 
Кількість найманих 
працівників, осіб 

7216 7779 7590 9114 126,3 

у % до загальної кількості 
найманих працівників 

16,9 16,4 18,1 23,8 +6,9 

Фонд оплати праці, млн. грн.  44,6 78,5 96,7 164,9 369,7 
Середньомісячна заробітна 
плата найманих працівників 
малих підприємств, грн. 

618,0 1009,1 1340,1 1809,3 292,8 

те ж по галузі с.-г., грн. 638,9 1187,0 1608,0 2383,0 373,0 
Обсяги реалізації продукції – 
всього, млн. грн. 

379,6 780,0 1065,5 3067,5 808,1 

те ж на одного найманого 
працівника, тис. грн. 

52,6 100,3 140,4 336,6 640,0 

обсяг продаж на одну грн. 
фонду оплати праці , грн. 

8,51 9,94 11,02 18,60 218,6 

Джерело: складено автором на основі даних [1; 3]. 
 
Практика свідчить, що створення найбільшої кількості робочих місць у 

сільських поселеннях відмічено на підприємствах, які орієнтовані на місцевий 
ринок і це, переважно, малі форми господарювання. Разом з тим, основні 
проблеми функціонування малого підприємництва сільських поселень 
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Черкащини находиться у виробничо-збутовій сфері і пов’язані з низьким рівнем 
товарності виробництва.  

Найважливішими показниками ефективності виробничо-господарської 
діяльності малих форм господарювання на селі, до яких в першу чергу 
відносяться фермерські і особисті селянські господарства, є фінансові 
показники. 

Фінансові результати фермерських господарств Черкаської області 
наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції 

фермерськими господарствами Черкаської області 

Рік 

Чистий 
дохід 

(виручка) 
від 

реалізації, 
тис. грн 

Повна 
собівар-
тість 

продукц
ії, тис. 
грн 

Отриман
о 

прибутку, 
тис. грн 

Рівень рентабельності, % 

всієї 
діяль-
ності 

в тому числі 

рослин-
ництва 

тварин- 
ництва 

2010 264605,1 202611,9 61993,2 30,6 34,4 -8,9 
2011 365388, 9 283038,7 82350,3 29,1 30,0 14,1 
2012 570648,3 398694,2 171954,0 43,1 44,3 2,8 
2013 543738,9 438371,9 105367,0 24,0 24,9 3,3 
2014 770009,2 566629,8 203379,4 35,9 36,7 7,3 
Джерело: складено автором на основі даних [1; 3]. 

 
Фінансові результати діяльності фермерських господарств за період 2010-

2014 рр. засвідчують позитивну динаміку їх розвитку. Частка прибуткових 
господарств становила 80 %. Виробництво всіх видів продукції у 2014 р., за 
винятком яловичини, плодів та ягід, було прибутковим із вищими значеннями у 
рослинництві.  

Оскільки сімейні господарства виступають основою малих форм 
господарювання на селі (особистих селянських, фермерських господарств та 
інших господарств сільського населення), то назріла нагальна потреба у 
прийнятті Закону України «Про сімейне господарство». Даний закон 
передбачить створення на селі єдиної організаційно-правової форми ведення 
малого сільського товаровиробництва. Така форма має базуватися на принципах 
добровільної участі, можливості отримати соціальні гарантії при сплаті 
відповідних внесків та мати спрощену систему оподаткування. 

Суб’єктивні передумови створення і роботи фермерських господарств, 
причини соціально-психологічного плану полягають в тому, що серед 
українських селян немало таких, які володіють господарською обдарованістю, 
їм тісно в великих групах працівників, трудно виконувати волю і накази 
керівників. Цьому не приходиться дивуватися, в ході дослідження ми 
неодноразово спостерігали як у селян, які виконують рядову роботу, зріс 
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освітній рівень, нагромадився професійний досвід, і це робить їх більш 
незалежними, здатними самостійно справлятися із всім комплексом 
сільськогосподарських робіт або наданням виробничих і побутових послуг.  

Така людина внутрішньо давно готова до того, щоб стати одночасно і 
управлінцем, і працівником, об’єднати в собі ці два начала. Таким чином, 
соціальний і економічний стан селянина, який вирішив стати фермером, 
визначається не вольовими рішеннями інших людей, а його власною працею, 
умінням бути господарем, над яким панує тільки одна влада – влада землі. 

Визначний вчений в галузі агрономічної хімії і відомий господарський 
практик О.М.Енгельгардт писав: “Звертаючись до деталей, скажу тільки, що у 
нас взагалі надто велике значення надають вдосконаленим машинам і 
знаряддям, тоді як машини сама остання справа: перш за все господар, тому що 
від нього залежить вся система господарства, якщо система дурна, то ніякі 
машини не допоможуть; … Але ні машини, ні симентальська худоба, ні 
працівники не зможуть поліпшити наше господарство. Його поліпшити можуть 
лише господарі” [1, с. 379]. Ось до таких господарів, на наш погляд, і 
відноситься фермер.  

Оскільки фермерські господарства включаються до складу 
сільськогосподарських підприємств, то на них розповсюджуються методичні 
підходи до визначення показників виробничо-фінансової діяльності.  

Окремі економісти-аграрники і практики фермерського руху в Україні 
пропонують в якості свого бачення аграрної реформи – створення єдиної форми 
господарювання – сімейної ферми. З цього приводу хочемо підкреслити, що для 
економічно розвинутих країн, де сільське господарство виражене в основному 
фермерством, цей уклад формувався упродовж сторіч. Фермерство тут виступає 
одночасно і укладом життя і формою господарювання. В українських селах 
укладом життя і нині залишається самобутнє село, сільський устрій, а сімейне 
фермерство зароджується допоки що як форма господарювання на селі. Ось в 
чому і криється основна проблема, а тому в перехідний період реформування 
аграрного сектора економіки в українському селі, хочемо ми цього чи ні, будуть 
у наявності різні форми господарювання, а уклад життя ще досить тривалий час 
залишатиметься сільським. Причому, саме особисті селянські та сімейні 
фермерські господарства залишаються селоутворюючими господарськими 
структурами.  

Без державної підтримки та одержання своєї комплексної ідентифікації у 
законодавстві від інших форм господарювання сімейно-самозайняте фермерство 
не може сформувати навколо себе необхідних інституційних механізмів – 
важливих елементів функціонування розвиненого ринку та соціально-
орієнтованої сільської економіки. Це, в свою чергу, призводить до уповільнення 
темпів їх розвитку, консервації ставлення селян до своїх господарств як до 
підсобних, втрати зацікавленості середнього і молодшого поколінь сільських 
жителів до сімейного господарювання. Подальше зволікання і посилення 
зазначених явищ створює істотні загрози для сталого розвитку сільського 
господарства і сільської місцевості 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

В умовах інтеграції України до європейського та світового економічного 
середовища перед суб’єктами господарювання постають як нові перспективи, 
так і нові виклики. Сільське господарство є пріорітетною галуззю української 
економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку держави, а також є важливою 
експортною галуззю. Забезпечення сталого розвитку галузі можливе за рахунок 
оптимізації виробничих процесів, оновлення виробничих засобів, використання  
високоякісної сировини та витратних матеріалів. Одним з перспективних 
напрямків розвитку підприємств є імплементація логістичного підходу 
управління підприємством. Під впливом застосування нових методів управління 
підприємства змінюються всі  аспекти його діяльності, а, відповідно, й механізм 
фінансування підприємства та потреба у фінансових ресурсах.  Проблема 
фінансового забезпечення розвитку агарних підприємств потребує цілісного 
дослідження. 

Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств передбачає 
використання всіх можливих джерел формування фінансових ресурсів. 
Підґрунтям цього виступає органічне поєднання джерел, форм та методів 
фінансування. Для забезпечення безперебійної діяльності 
сільськогосподарського підприємства необхідним є забезпечення декількох 
альтернативних джерел фінансування, які не виключають одне одного та 
можуть бути використані одночасно. Організація формування структури джерел 
фінансового забезпечення являє собою суперечливий процес, який залежить від 
багатьох чинників, серед яких ритмічність та своєчасність надходжень коштів у 
певний відрізок часу, напрями розвитку на перспективу, фінансовий стан, склад 
та структура ринку, доцільність інвестування діяльності в майбутньому.  

В основі економіки ринкового типу на мікрорівні лежить п’ятиелементна 
система фінансування її системно утворюючих компонентів (підприємств): 
самофінансування; пряме фінансування через механізми ринку капіталів; 
банківське кредитування; бюджетне фінансування; взаємне фінансування 
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господарюючих суб’єктів. У випадку самофінансування ідеться про 
фінансування діяльності підприємства за рахунок генерованого прибутку [4, 
ст. 64]. Суть цього варіанту полягає у тому, що власники підприємства завжди 
мають вибір між:  

– повним вилученням отриманого у звітному періоді прибутку з метою 
його споживання або інвестування в інші проекти;  

– реінвестування прибутку в повному обсязі в діяльність того ж самого 
підприємства, оскільки вони віддають перевагу такому виду додаткового 
доходу;  

– комбінацією перших двох варіантів, яка передбачає розподілення 
отриманого доходу на дві частини 

– реінвестування прибутку та дивіденди. 
Успішність фінансово-господарської діяльності та ефективність 

формування і використання фінансових ресурсів підприємства значною мірою 
залежать від організації та методів фінансового планування. Неправильно 
визначені мета і завдання фінансової діяльності, ігнорування особливостей і 
реальних умов виробничо-господарської діяльності та некваліфіковане 
розроблення фінансових планів може стати причиною погіршення фінансового 
стану і фінансових результатів діяльності підприємства. Основною метою 
фінансового планування є забезпечення господарської діяльності підприємства 
необхідними джерелами фінансування.  

Основними завданнями фінансового планування є такі:  
– забезпечення потреб підприємства фінансовими ресурсами для 

виробничої та інвестиційної діяльності;  
– виконання зобов’язань перед бюджетом, кредитними установами, 

страховими компаніями і партнерами у бізнесі;  
– виявлення можливих внутрішніх фінансових резервів;  
– фінансове забезпечення основної, операційної та іншої звичайної 

діяльності підприємства;  
– оцінка достатності (збалансування доходів і видатків) фінансових 

ресурсів для виконання планових завдань;  
– визначення способів ефективного інвестування капіталу підприємства у 

плановому періоді; Фінансове планування – це процес визначення обсягу 
фінансових ресурсів за джерелами формування та напрямками їхнього 
цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками 
підприємства в плановому періоді;  

– забезпечення раціонального використання матеріально-технічних і 
фінансових ресурсів підприємства у плановому періоді; 

– здійснення контролю за фінансовим станом підприємства.  
При розробці фінансового плану враховують:  
– основні напрямки фінансової стратегії і політики підприємства;  
– планові обсяги виробництва та реалізації продукції;  
– результати фінансової діяльності підприємства за попередні звітні 

періоди; 
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– показники оцінки фінансового стану і резервів економічного розвитку 
підприємства на початок планового періоду тощо. 

Фінансовий план – це план доходів і витрат підприємства, залучення ним 
коштів та їхнє використання, здійснення різних платежів. Для розробки 
фінансових планів застосовують такі методи:  

– балансовий, згідно з яким збалансовують показники доходів і витрат (для 
кожної статті витрат визначають конкретні джерела їхнього покриття) та 
узгоджують усі розділи фінансового плану;  

– нормативний, що передбачає розрахунок фінансових показників на 
основі фінансових норм і нормативів (нормативи для оборотних коштів, норми 
амортизації тощо). Ефективний тоді, норми і нормативи є науково 
обґрунтованими, стабільними і прогресивними;  

– розрахунково-аналітичний, відповідно до якого планові показники 
розраховують на основі фактичних даних за базовий період та індексів їхньої 
зміни у плановому періоді. Цей метод простий у застосуванні, однак є 
ймовірність механічного перенесення помилок минулих періодів на розвиток 
фінансових процесів у майбутньому;  

– методи економіко-математичного моделювання використовують для 
прогнозування значення показників і оптимізації планових рішень. Цей метод 
дає змогу з певною ймовірністю визначити динаміку фінансових показників під 
впливом зміни окремих факторів. На основі розробленого фінансового плану 
можна визначити який обсяг грошових коштів може мати підприємство у 
своєму розпорядженні, які основні джерела їх надходження, чи достатньо 
коштів для виконання планових завдань, скільки коштів необхідно перерахувати 
в бюджет, кредиторам, страховим компаніям, як буде розподілятися прибуток 
підприємства, чи збалансовані доходи з витратами підприємства тощо. 

Логістика – наука про планування, контроль і управління 
транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними і нематеріальними 
операціями, що здійснюються в процесі:  

а) доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства;  
б) внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і 

напівфабрикатів;  
в) доведення готової продукції до споживача згідно з його вимогами;  
г) передача, зберігання і обробка відповідної інформації [2, c. 7]. 
Логістична концепція проголошує необхідність виявляти індивідуальні 

потреби споживачів і відповідати на них, спрямовуючи наявні ресурси на їх 
повне задоволення. Основоположна ідея полягає в тому, що найбільшого успіху 
досягають ті компанії, всі продуктивні дії яких у поєднанні дозволяють 
виправдати очікування споживачів [1, с. 114]. 

На основі загальної місії підприємства формуються і встановлюють-ся 
загальнофірмові цілі, що визначаються інтересами власника, розмірами 
капіталу, ситуацією усередині підприємства, зовнішнім середовищем і повинні 
відповідати наступним вимогам: бути конкретними і вимірними, орієнтованими 
в часі, досяжними і взаємно підтримуваними.  
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Кожне підприємство − це складна виробничо-економічна система з 
багатогранною діяльністю. Найбільше чітко виділяються напрямки, які варто 
віднести до головних:  

1) комплексне вивчення ринку (маркетингова діяльність);  
2) інноваційна діяльність (науково-дослідні і дослідно- конструкторські 

розробки, упровадження технологічних, організаційних, управлінських та інших 
нововведень у виробництво);  

3) виробнича діяльність (виготовлення продукції, виконання робіт і 
надання послуг, розробка номенклатури й асортименту адекватних попиту на 
ринку);  

4) комерційна діяльність підприємства на ринку (організація і 
стимулювання збуту виробленої продукції, послуг, дієва реклама);  

5) матеріально-технічне забезпечення виробництва (постачання сировини, 
матеріалів, що комплектують вироби, забезпечення усіма видами енергії, 
технікою, устаткуванням, тарою, і т.д.);  

6) економічна діяльність підприємства (усі види планування, 
ціноутворення, облік і звітність, організація та оплата праці, аналіз 
господарської діяльності і т.п.);  

7) післяпродажний сервіс продукції виробничо-технічного і споживчого 
призначення (пусконалагоджувальні роботи, гарантійне обслуговування, 
забезпечення запасними частинами для ремонту і т.д.);  

8) соціальна діяльність (підтримка на належному рівні умов праці та життя 
трудового колективу, створення соціальної інфраструктури підприємства, що 
включає власні житлові будинки, столові, лікувально-оздоровчі і дитячі 
дошкільні установи, і т.д.).  

Фінансові ресурси виступають основою для створення необхідних для 
нормальної господарської діяльності грошових фондів: статутного капіталу, 
резервного капіталу, фонду накопичення та споживання, фонду оплати праці, 
амортизаційного фонду тощо. Таким чином, підприємство може функціонувати 
на основі: 1) власних ресурсів, якщо їхня питома вага становить не менше 75-
80 %; 2) за рахунок залучених та позикових ресурсів, якщо їх питома вага не 
перевищує 55-60 % загальної ресурсної бази; 2) змішаного фінансування - 
частки власних та залучених фінансових ресурсів майже рівні [3, с. 114; 9]. 

Забезпечення фінансування логістичної діяльності зумовлює вибір поміж 
існуючих та пошук нових шляхів фінансування.  На підготовчому етапі значну 
роль відіграє складання фінансового плану, який забезпечив би основним 
критеріями відбору джерел фінансування. 
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 
АГРОСТРАХУВАННЯ 

 
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки питання 

агрострахового захисту є досить актуальним для ринку сільськогосподарської 
продукції. Кожного року частина фермерських господарств зазнає значних 
збитків внаслідок дії несприятливих погодних умов. Подолання наслідків 
завданих збитків завжди здійснюється за рахунок сільськогосподарських 
підприємств і державного бюджету, які передбачають створення певного 
резерву коштів на випадок настання надзвичайних ситуацій. 

Україна знаходиться на початку становлення агрострахового ринку і в 
першу чергу, перед державою постає питання вибору системи агрострахування, 
яка буде максимально задовольняти аграріїв і страхові компанії, а також 
державу, фінансова підтримка якої є необхідною передумовою успішного 
впровадження страхового захисту. Для вирішення даного питання необхідно 
звернутися до досвіду країн, які на практиці успішно реалізували страхування в 
аграрному секторі – Іспанія та США. Державна підтримка агрогосподарств цих 
країн дещо відрізняється, проте в обох випадках вона діє ефективно вже понад 
30 років. 

Американська система агрострахового захисту вважається еталоном для 
багатьох країн. Федеральна програма страхування врожаю була започаткована у 
США в 1937 р., проте вона не користувалась попитом у фермерів, оскільки 
вартість страхової послуги була занадто високою. Так продовжувалось до 
1980 р., поки держава не взяла частину фінансового навантаження на себе, тим 
самим здешевивши вартість страхового полісу, оскільки вийшов закон про 
державну підтримку страхування фермерів, яким передбачено надання субсидії 
агрогосподарствам [2]. 
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У США діє так звана система державного адміністрування агрострахових 
програм, яка полягає у створенні спеціального органу, що формує політику 
агрострахування в країні загалом, створює законодавче забезпечення та 
координує страхові компанії, які працюють у агростраховій сфері [3]. Таким 
спеціальним органом є Агентство по управлінню ризиками (RMA) при 
Міністерстві сільського господарства США. Даний орган займається конкретно 
3 напрямками: 

- визначає та надає страховим компаніям перелік страхових послуг, які 
забезпечують американським фермерам страхування сільськогосподарських 
культур; 

- актуарно розраховує вартість продуктів агрострахування; 
- розробляє програми агрострахування із законодавчим закріпленням та 

здійснює моніторинг їх функціонування для запобігання зловживань та 
шахрайству з боку страхових компаній. 

Американська система сприяння розвитку агрострахової справи 
продумана таким чином, щоб взаємодія держави з агростраховими компаніями 
максимально спиралася на домінування першої та чітке виконання всіх умов 
другою стороною. Іншими словами, хоча страхові компанії і надають 
агростраховий захист самостійно, проте вони є підзвітними державному органу і 
надають послуги, які впроваджені Агентством по управлінню ризиками. 

Варто виокремити наступні положення Федеральної програми, які взяті до 
розгляду при розробці нової політики агрострахування на вітчизняному ринку: 

1) кожний штат США, або агентство, що підконтрольне штату, надає 
субсидію своїм фермерським господарствам на сплату страхових премій 
страховим компаніям, обраним фермерами, у розмірі від 38 до 67 % залежно від 
умов страхування; 

2) держава бере на себе адміністративні та операційні витрати страхових 
компаній на ведення справ по страхуванню сільськогосподарських виробників; 

3) додаткові пільги надаються тим суб’єктам сільськогосподарського 
бізнесу, які постійно убезпечують свої посівні площі; 

4) програми страхування врожаю спрощені таким чином, щоб фермери 
могли самі зрозуміти переваги та недоліки тієї чи іншої програми та страхової 
компанії; 

5) держава надає більші пільги тим агрогосподарствам, які замовляють 
мультиризикове страхування врожаю, тобто страхування на весь цикл його 
вирощування. 

6) впроваджуються постійні тренінги для страхових агентів, які 
працюють у сфері агрострахування [4]. 

Окрім американської системи агрострахування значної уваги заслуговує 
іспанська система, яка також базується на співпраці держави та страхових 
компаній, але з тією відмінністю, що держава лише на загальному рівні визначає 
політику агрострахування, а страхові компанії на місцях, заручившись 
державною підтримкою, вже самі реалізовують власні програми на найбільш 
вигідних для аграріїв умовах.  
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Іспанська модель характеризується наявністю двох органів, що реалізують 
політику агрострахування. На відміну від США, де представлений орган є 
окремою ланкою державної системи (аналогом цього в Іспанії є Державна 
аграрна страхова корпорація (ENESA) при Міністерстві сільського 
господарства), іспанська система ще включає і Агростраховий пул 
(AGROSEGURO), який є незалежним об’єднанням страхових компаній, що 
займаються агрострахуванням [5]. Тут важливо також зазначити, що частину 
фінансового навантаження на аграріїв розподіляють між собою як держава, так і 
страхові компанії (в нерівних пропорціях) на відміну від американської системи, 
в якій субсидії фермерам надаються виключно державою. 

Дієвість функціонування американської та іспанської систем 
агрострахування можна продемонструвати, виходячи із динаміки застрахованих 
площ посівів, що мають тенденцію до стрімкого зростання (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка застрахованої площі посівів у США та Іспанії, тис. га  

Джерело: [1, 5]. 
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Система державного адміністрування агрострахових програм як і система 
кооперації держави та страхових компаній базується на умовах, які є досить 
лояльними та значно спрощують навантаження на аграріїв. Кількість зібраних 
страхових премій агростраховими компаніями це наочно демонструє (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динаміка зібраних премій страховими компаніями у США та Іспанії, 

млн дол. 
Джерело: [1, 5]. 

 
Українська агрострахова політика на сучасному етапі більше схожа за 

своєю суттю за іспанську, адже на вітчизняному ринку в 2012 р. був створений 
Агростраховий пул. Але даний орган лише теоретично схожий на свій 
іспанський аналог, а на практиці це не що інше, як об'єднання 4 страхових 
компаній без належної практики діяльності у агростраховій сфері. 
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Таким чином, на сучасному етапі розвитку постійно ведуться дебати з 
приводу того, яку модель краще застосувати на вітчизняному ринку 
агрострахування – іспанську чи американську; збираються круглі столи Проекту 
IFC, де організатори намагаються донести українському суспільству важливість 
активних дій в напрямку створення необхідного агрострахового механізму. На 
нашу думку, варто більш ретельно дослідити саме американський досвід 
державної підтримки агрострахової справи, оскільки саме жорсткий контроль з 
боку держави може позитивно вплинути на її розвиток.  
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ  

В УКРАЇНІ 
 

Сільське господарство являється найбільш ризиковим видом виробництва. 
Адже жодне агропідприємство не застраховане від  протиправних дій третіх 
осіб, стихійних лих та природних катаклізмів: пожежі, повені, засухи, бурі, 
урагану, вимерзання врожаю і т.д. Саме від природно-кліматичних умов (умов, 
непідвласних людині) залежить результат діяльності сільськогосподарського 
підприємства. І тому, щоб мінімізувати ризики, на допомогу аграріям може 
прийти саме страхування.  

На сьогоднішній день доля агрострахування становить 3-5 % від 
загального обсягу. Найчастіше аграрії страхують затрати на вирощування 
посівів від повної загибелі рослин на всій або на частині площі, на другому 
місці – озимі, а на третьому – страхування тваринництва. Страхові компанії не 
дуже зацікавлені в страхуванні майна агропідприємств, адже вони несуть 
великий ризик збитковості застрахованої продукції. Також досвід багатьох 
страхових компаній показав, що вони не мають досвіду при оцінці агроризиків 
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та відсутність статистичних даних по об’ємах можливих втрат врожаю. 
Страхові компанії виставляють високі тарифи щодо страхування агроризиків, 
що є непідсильним багатьом агропідприємствам. Для багатьох «мікро» 
підприємств страхування є фінансово недоступним. Отже, виходом із даної 
ситуації буде тільки підтримка держави.  

На Україні існує дві моделі аграрного страхування: страхування з 
державною підтримкою та страхування без підтримки держави. Діюче 
нормативно-правове забезпечення державного аграрного страхування 
регулюється такими Законами: 

- Законом України “Про страхування” від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР; 
- Законом України “Про державну підтримку сільського господарства” від 

24.06.2004 року № 1877-IV; 
- Законом України “Про особливості страхування сільськогосподарської 

продукції з державною підтримкою” від 09.02.2012 р. № 4391-VI. 
Страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою – 

це економічні відносини щодо страхового захисту майнових інтересів 
сільськогосподарських товаровиробників у разі настання певних подій 
(страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються у страховика 
шляхом сплати страхувальником страхових платежів (премій), частина яких 
компенсується за рахунок державних субсидій, та доходів від розміщення 
коштів цих фондів, яке здійснюється відповідно до положень  Закону  України 
«Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою» і визначається наявністю та особливостями ризиків, носіями яких 
є сільськогосподарські рослини і тварини [1]. 

9 лютого 2012 року було прийнято Закон «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» № 4391, згідно якого 
сільгоспвиробникам надається державна підтримка страхування їх продукції у 
вигляді субсидій на часткове повернення страхового платежу.  

Основними принципами страхування сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою є: 

− підтримка стабільності фінансового становища і кредитоспроможності 
сільськогосподарських товаровиробників у разі загибелі (знищення, втрати), 
пошкодження застрахованого майна внаслідок несприятливих природно-
кліматичних умов чи інших несприятливих подій, визначених у стандартних 
договорах страхування; 

− обов’язковість укладення договору страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою як умови при наданні 
сільськогосподарським товаровиробникам окремих видів державної підтримки 
та дотацій, визначених Кабінетом Міністрів України; 

− рівна доступність до державної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників незалежно від їх організаційно-правової форми; 

− забезпечення відшкодування збитку, завданого страхувальникам 
внаслідок настання страхових подій, у розмірі, порядку і на умовах, 
встановлених цим Законом; 

− виконання зобов’язань України у сфері міжнародної торгівлі [1]. 



276 

Згідно Закону [1], усі агростраховики повинні отримати спеціальну 
ліцензію на здійснення такого виду діяльності і стати членом Аграрного 
страхового пулу. Нажаль, даний проект проіснував зовсім недовго, з державною 
підтримкою на агрострахування було укладено, як свідчать статистичні дані, 
шість договорів страхування, а членство в Аграрному страховому пулі отримали 
тільки чотири страхові компанії. 

На сьогодні, нажаль, державна підтримка страхування майна 
агропідприємств є суто декларативною. 

Головними задачами для подальшого розвитку страхування 
сільгосппродукції на сьогодні мають бути спільні та узгоджені дії між 
державою, страховиками та аграріями. Запровадження програми агро 
страхування з державною підтримкою повинно бути направлено, в першу чергу, 
на користь аграріїв. 

Система аграрного страхування повинна бути доопрацьована, потрібно 
створити ефективні системи державної підтримки сільгоспвиробників при агро 
страхуванні, розширити пакет надання страхових послуг, збільшити кількість 
експертів при оцінці агроризиків. 
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Фінансова криза, яка проявляється в суспільстві вже тривалий період, 

зачепила і пенсійну сферу. Фінансове забезпечення українських пенсіонерів 
залишається на достатньо низькому рівні і не відповідає стандартам, що 
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запровадили міжнародні організації. Стан національної пенсійної системи 
вимагає її реформування і пошуку нових джерел фінансування пенсійних 
виплат. 

Пенсійна реформа, яка триває в країні вже більше десяти років, передбачає 
використання перерозподільчих і накопичувальних пенсійних програм, які 
базуються на принципах пенсійного страхування. Солідарна пенсійна система, 
що формує перший рівень вітчизняної пенсійної системи, використовує 
перерозподільчі пенсійні програми. Загальнообов’язкова державна 
накопичувальна пенсійна система і недержавне пенсійне забезпечення 
використовують накопичувальні пенсійні програми. Основною метою успішної 
реалізації пенсійної реформи вважається саме ефективне поєднання і 
використання цих двох типів пенсійних програм. 

Стан солідарної пенсійної системи показує, що в сучасних економічних 
умовах, вона не в змозі фінансово забезпечити пенсійні виплати пенсіонерам в 
повному обсязі. Тому, вже тривалий період у Пенсійному фонді України, 
спостерігається дефіцит фінансових ресурсів для виплати пенсій. І це при тому, 
що пенсії українських громадян набагато нижчі за середньоєвропейські 
показники. Дефіцит ПФУ на початку 2017 році становив 141 млрд. грн. [2]. Він 
покривався за рахунок Державного бюджету України. 

Із 12 млн. пенсіонерів 8 млн. отримує мінімальну пенсію 1312 грн. (із травня 
цього року), що становить лише близько 50% від вартості споживчого кошика – 
фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Середній 
розмір пенсії по Україні становить 1828 грн. (станом на 1.04 2017р.), і це означає, що 
більшість пенсіонерів живе за межею бідності [4; 1]. 

Накопичувальні пенсійні програми ще не знайшли широкого застосування 
на третьому рівні національної пенсійної системи і не користуються 
популярністю серед населення. На сьогодні учасниками добровільної 
накопичувальної пенсійної системи є 836 тис. осіб. Це свідчить про те, що за 13 
років функціонування третього рівня недержавним пенсійним фондам довірив 
свої кошти тільки кожен 12 – й платник страхових внесків. У сфері 
недержавного пенсійного забезпечення на 31.12. 2016 року вели свою діяльність 
64 недержавні пенсійні фонди й 22 адміністратори НПФ. Загальна сума активів 
третього рівня на сьогодні складає 2 млрд. грн. [5; 1]. Як для третього рівня сума 
досить скромна. Однією з причин, чому люди добровільно не хочуть відкладати 
гроші на майбутню пенсію є не висока оплата праці. У квітні 2017 року середня 
заробітна плата українців становила 6659 грн. [3]. Враховуючи, що основна 
частина коштів витрачається на життєві потреби першої необхідності, у НПФ 
багато не відкладеш. Відкладати не значні грошові суми немає сенсу. Крім того, 
у населення все ще спостерігається висока недовіра до недержавних пенсійних 
фондів і страхових компаній. В умовах економічної і фінансової нестабільності 
в суспільстві не має впевненості, що дані фінансові інститути будуть 
платоспроможними на час, коли люди захочуть забрати від них свої кошти у 
вигляді додаткової пенсії. 

Обов’язкові накопичувальні пенсійні програми все ще не запроваджені на 
практиці, так як не введений другий рівень української пенсійної системи. 
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Особливістю цього типу пенсійних програм є те, що якщо він і буде 
запроваджений найближчим часом, громадяни пенсійного віку зможуть 
використовувати кошти накопичувальних пенсійних програм через тривалий 
період.  

У зв’язку з цим сучасний етап реформування національної пенсійної 
системи багато уваги приділяє оптимізації солідарної пенсійної системи, 
пошуку джерел фінансування цього рівня. Україна успадкувала значну кількість 
спеціальних пенсій, які стимулювали відповідні категорії населення, що 
працювали у різних сферах економіки, науки, оборони країни, правозахисту. 
У умовах перманентних економічних та фінансових криз державні фінанси вже 
не в змозі повністю забезпечити бездефіцитне фінансування зростаючих потреб 
системи пенсійного забезпечення. Тому уряд країни, разом з іншими 
спеціалізованими державними фінансовими інститутами здійснює пошук 
нового механізму, який зможе підвищити ефективність функціонування 
солідарної пенсійної системи. 

Прийнятий у жовтні 2017 року Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»  передбачає 
вносити зміни у функціонування солідарної пенсійної системи [1]. Зокрема буде 
проведена уніфікація пенсійних виплат, які будуть однаковими для всіх 
категорій громадян. Варто зазначити, що до прийняття цього законодавчого 
документа, розрахунок пенсійних виплат проводився на основі більш двох 
десятків законодавчих актів.  

Комплексом законодавчих, організаційних і економічних заходів робиться 
спроба зменшити частку тіньової економіки в країні, що відповідно призведе до 
легалізації фондів заробітної плати. В сьогоднішніх реаліях частою є практика, 
коли роботодавці платять зарплату «в конвертах» або оформляють працівників 
на неповний робочий день. Із 26 млн. населення віком від 18 до 60 років 
страхові внески на постійній основі сплачують 10,5 млн. чол., за 1,5 млн. 
сплачує держава. 25% зайнятого населення не сплачує ЄСВ [4]. Це призводить 
до зменшення внесків у Пенсійний фонд України, який міг би наповнюватися в 
більшому обсязі Залучення фінансових джерел у солідарну пенсійну систему за 
допомогою цих заходів сприяло б зменшенню фінансового навантаження на неї, 
а також підвищенню пенсійних виплат пенсіонерам.  

Сучасний етап реформування національної пенсійної системи  і надалі 
буде базуватися на принципах пенсійного страхування. Це означає, що розміри 
пенсій, в значній мірі, будуть залежати від офіційних доходів громадян у 
працездатному віці і від їхнього трудового стажу. У зв’язку з цим, у новому 
пенсійному законодавстві, значна увага присвячена  питанням  страхового 
стажу, його мінімальних термінів, при яких буде призначатися пенсія в повному 
обсязі. З початку 2018 року право на пенсію за віком в 60 років буде у тих 
громадян, які мають 25 років страхового стажу. Мінімальний страховий стаж 
збільшуватиметься на один рік протягом 10 років, поки не складе 35 років у 
2028 році. У 63 роки на пенсію можуть виходити ті особи, які мають 15 років 
страхового стажу на 1 січня 2018 року[1 ]. 
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На думку багатьох  фахівців пенсійної сфери, важливим джерелом 
фінансування пенсійної системи може стати практичне застосування 
обов’язкової накопичувальної пенсійної системи. Досвід багатьох європейських 
країн показує, що накопичувальні пенсійні програми відіграють важливу роль у 
фінансовому забезпеченні пенсійної сфери. У зв’язку з цим, в цих країнах, 
другому рівню приділяють значну увагу, а частка пенсій з цього рівня є досить 
вагомою у структурі доходів громадян пенсійного віку.  

Прихильники введення обов’язкової накопичувальної системи відмічають, 
що демографічні тенденції в країні не сприяють зміцненню фінансового стану 
солідарної пенсійної системи. Тому накопичувальні пенсійні програми повинні 
стати суттєвим джерелом поповнення пенсійних доходів громадян. 
Враховуючи, що пенсійні кошти по цих програмах будуть відображатися на 
особистих пенсійних рахунках громадян, вони зможуть їх контролювати і мати 
можливість приймати участь у формуванні інвестиційних портфелів по їх 
використанню. Крім того, важливим є те, що фінансовий потенціал 
накопичувальних пенсійних програм є важливим джерелом для інвестицій в 
національну економіку. 
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ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

СІЛЬГОСППРАЦІВНИКІВ − ГАРАНТІЯ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ 

 
Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх 

форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та 
інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці 
керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, 
працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи 
дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників.  
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Мінімальна заробітна плата − це законодавчо встановлений розмір 
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може 
провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму 
праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, 
надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.  

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, 
обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і 
господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих 
працівників.  

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається 
відповідно до статей 9 і 10 Закону України "Про оплату праці" та не може бути 
нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Заробітна 
плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку. 

Умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що 
фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України, крім 
випадків, передбачених частиною третьою цієї статті, та частиною першою 
статті 10 цього Закону.  

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням потреб 
працівників та їх сімей, вартісної величини достатнього для забезпечення 
нормального функціонування організму працездатної людини, збереження її 
здоров'я набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих 
товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних 
соціальних і культурних потреб особистості, а також загального рівня середньої 
заробітної плати, продуктивності праці та рівня зайнятості. Мінімальна 
заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб.  

Розмір мінімальної заробітної плати не може бути зменшено в разі 
зменшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зміни 
розміру мінімальної заробітної плати іншими законами України та нормативно-
правовими актами є чинними виключно після внесення змін до закону про 
Державний бюджет України на відповідний рік. Мінімальні розміри ставок 
(окладів) заробітної плати, як мінімальні гарантії в оплаті праці, визначаються 
генеральною угодою [2]. 

Відповідно до статті 46 Конституції України, Закон України «Про 
прожитковий мінімум» дає визначення прожитковому мінімуму, закладає 
правову основу для його встановлення, затвердження та врахування при 
реалізації державою конституційної гарантії громадян на достатній життєвий 
рівень.  

Згідно до цього Закону, прожитковий мінімум – це вартісна величина 
достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, 
збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального 
набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг (далі − набір 
послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 
особистості.  
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Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку 
на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних 
соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років; дітей віком 
від 6 до 18 років; працездатних осіб; осіб, які втратили працездатність. До 
працездатних осіб відносяться особи, які не досягли встановленого законом 
пенсійного віку [3]. 

Таблиця 1 
Співвідношення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму  

на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у 2008-2017 рр. 

Рік 
Мінімальна 
заробітна 
плата, грн. 

Прожитковий 
мінімум, грн. 

Співвід
-ношен-
ня, % 

Відхилення МЗП від 
ПМ 

грн. % 
01.01.2006 350,00 483,00 72,46 -133,00 27,54 
01.01.2007 400,00 525,00 76,19 -125,00 23,81 
01.01.2008 515,00 633,00 81,36 -118,00 18,64 
01.01.2009 605,00 669,00 90,43 -64,00 9,57 
01.01.2010 869,00 869,00 1 0 0 
01.01.2011 941,00 941,00 1 0 0 
01.01.2012 1073,00 1073,00 1 0 0 
01.01.2013 1147,00 1147,00 1 0 0 
01.01.2014 1218,00 1218,00 1 0 0 
01.01.2015 1218,00 1218,00 1 0 0 
01.01.2016 1378,00 1600,00 86,13 -222,00 13,87 
01.01.2017 3200,00 1544,00 207,25 1656 -107,25 
Джерело: побудовано автором за даними Держстату України. 

 
Проаналізувавши дані таблиці 1 спостерігаємо, що за 2006-2009 роки в 

Україні є відхилення мінімальної заробітної плати від прожиткового мінімуму 
(на початок 2006 року становить 133,00 грн. або 27,54 %, на початок 2009 року – 
64,00 грн. або 9,57 %., на початок 2016 року – 222 грн., або 13,87 %., тобто 
рівень мінімальної заробітної плати не досягає рівня прожиткового мінімуму на 
одну працездатну особу.  Але, позитивним є те, що на початок 2010-2015 років 
рівень мінімальної заробітної плати і прожитковий мінімум однакові. Це 
говорить про ефективну політику держави, щодо забезпечення мінімальних 
гарантій з оплати праці. На початок 2017 року відхилення мінімальної  
заробітної плати від прожиткового мінімуму становить 1656 грн., або 107,25 %. 

Мінімальна зарплата в Україні давно не відповідала реальним цінам, і її 
потрібно було підвищувати. Зростання її більш ніж у 2 рази – до 3200 грн,  
відбулося за рахунок скорочення працівників аграрних підприємств. А тим, 
кому удалося уникнути звільнення, підняли оплату праці (насамперед це 
стосується тих категорій працівників, у яких зарплата була менша від 3200).  
Інше джерело росту заробітної плати - це інфляція, а також збільшення 
державного боргу, внутрішнього і зовнішнього. Ще одним джерелом 
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підвищення заробітних плат, є економічне зростання. (У 2016 р. воно склало 
2,3 % в основному за рахунок сільського господарства). Бо нині воно складає 
близько 1400 грн, що вже давно не відповідає ціновим реаліям України. 
Водночас це означає, що уряду доведеться більшість соціальних платежів 
прив'язувати до нового прожиткового мінімуму, а отже, значна частина 
громадян України отримують вищі доходи, зарплати чи пенсії, ніж за попередні 
роки. Особливо це важливо для тих, хто працює в бюджетній сфері чи на пенсії і 
не має інших джерел доходів. Крім того, підвищення мінімальної зарплати 
відобразиться на нарахуванні субсидій і багато людей у 2018 році їх втратять. 
Зростання мінімальної зарплати знизило купівельну спроможність нових 
доходів громадян за рахунок високого зростання цін.  
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Податки – це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові 
платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і 
термінах, передбачених законодавством. Сільськогосподарські підприємства, як 
і інші суб’єкти господарювання, зазнають змін у системі оподаткування.  

Питання оподаткування у сільськогосподарських підприємствах та 
напрями їх організації досліджували вчені: Боровик П. М., Гарник М. М., 
Дем’яненкоМ. Я., Жук В. М., Кушніренко О. А., Малець А. Т., Мединська Т. В., 
Подзігун С. М., Саблук П. Т., Сук Л. К., Шепель І.В. та інші. 

Метою роботи є узагальнення підходів щодо оподаткування 
сільськогосподарських підприємств в умовах змін чинного податкового 
законодавства. 

Оподаткування сільськогосподарських підприємств на даний час 
регламентує Податковий кодекс України [2], відповідно до розділу XIV якого 
юридичні особи – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 
рік дорівнює або перевищує 75 % можуть перебувати на спрощеній системі 
оподаткування, обліку та звітності та відноситись до 4 групи платників єдиного 
податку. 
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Об’єктом оподаткування для аграрних підприємств − платників єдиного 
податку IV групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, 
пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх 
водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебувають у власності 
сільськогосподарського товаровиробника або надані йому в користування, у т.ч. 
на умовах оренди. 

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку IV групи 
для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова 
оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і 
багаторічних насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного 
станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, 
встановленого ПКУ (п. 2921.2 ПКУ). 

Слід враховувати необхідні умови для перебування на єдиному податку IV 
групи, а саме: 

– мати в наявності земельні ділянки відповідного призначення; 
– частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік не повинна бути меншою 75 %. 
– З 1 січня поточного року ставки єдиного податку для єдинників IV 

групи збільшені більш ніж на 15 % і становлять (у відсотках від бази 
оподаткування): 

– для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, 
розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, а також сільгоспугідь, 
які знаходяться в умовах закритого ґрунту) − 0,95; 

– для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях, − 0,57; 

– для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, 
розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) − 0,57; 

– для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях, − 0,19 (було 0,16); 

– для сільгоспугідь, які знаходяться в умовах закритого ґрунту, − 6,33. 
Податковий кодекс України звільняє сільськогосподарських виробників, 

платників єдиного податку IV групи від сплати таких податків: 
– податок на прибуток підприємств; 
– податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта 

оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника 
єдиного податку I−III груп (фізичної особи) та оподатковані згідно з ПКУ; 

– податок на додану вартість (далі − ПДВ) з операцій з постачання 
товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території 
України, крім ПДВ, що сплачується фізичними та юридичними особами, які 
обрали ставку єдиного податку, визначену пп. 1 п. 293.3 ст. 293 ПКУ, а також 
що сплачується платниками єдиного податку IV групи; 

– податок на майно (у частині земельного податку), крім земельного 
податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного 
податку I−III груп для провадження господарської діяльності та єдинниками IV 
групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва; 
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– рентну плату за спеціальне використання води єдинниками IV групи. 
Слід звернути увагу, що починаючи з 01.01.2017 р. у зв’язку із 

скасуванням спеціального режиму оподаткування ПДВ усі сільгоспвиробники, 
які зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, переведені 
на загальну систему оподаткування ПДВ. При цьому від сільгоспвиробника не 
вимагається подання заяви про зняття його з реєстрації. 

Таким чином, при організації бухгалтерського обліку та при обранні 
системи оподаткування сільськогосподарськими підприємствами слід 
враховувати означені обмеження та особливості, що стане передумовою 
підвищення інформативності обліку для прийняття управлінських рішень. 

Список використаних джерел: 
1. Кушніренко О. А Формування спеціального режиму оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників України // О. А. Кушніренко : 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.uairbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe 

2. Податковий кодекс України: від 04.07.2013 р. № 422-VII: [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

3. Чабанюк О. М. Спеціальні податкові режими в контексті реформування 
Податкового кодексу України / Т. В. Мединська, О. М. Чабанюк, А. Т. 
Малець // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2017. – № 3(36). 

4. Шепель І.В. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в 
умовах податкових змін / І.В. Шепель // Облік, аналіз, аудит і оподаткування 
в умовах глобалізації економіки : тези доповідей I Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2017 р.). – Ужгород: 
Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. – С.366-369. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА  
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

ЧЕРКАЩИНИ 
 

За рівнем розвитку виробництва свинини у сільськогосподарських 
підприємствах Черкаська область посідає 8 місце в Україні. Аналізуючи 
економічну ефективність підприємств Черкаської області, які виробляють 
свинину, необхідно зазначити, що за 2010 та 2016 рр. спостерігається 
стабілізація прибутковості виробництва. Черкащина відноситься до областей, в 

                                                
* Науковий керівник, професор В. К. Збарський 



285 

яких свинарство у 2016 р. було прибутковою галуззю. Із 114 
сільськогосподарських підприємств регіону 2016 рік 73 з них закінчили із 
збитками. У період, коли в цілому по Україні сільськогосподарські 
підприємства отримують рівень мінімальний прибутковості в межах 0,6 %, 
підприємства Черкаської області у 2016 р. одержали прибутки 4,0 % відносно 
повної собівартості. Це означає, що на кожну гривню вкладених у виробництво 
коштів підприємство отримує 4,0 коп. За 2010-2016 рр. економічна ефективність 
за показниками рентабельності виробництва знизилася на 1,0, а рентабельність 
продажу на 1,1 відсоткових пунктів. Це зумовлено різким зростанням 
собівартості виробництва, яка у 2016 р становила 2301,75 грн. 1 ц продукції у 
живій вазі., що на 54,5 грн. більше ніж в середньому по Україні. На кожну 
голову реалізованих свиней сільськогосподарські підприємства Черкаської 
області одержали у 2016 р. 8,1 грн. прибутків. Досліджуючи співвідношення 
виробленого м’яса свиней до чисельності поголів’я, підприємствами області на 
кожних 1000 голів, що на утриманні вироблено на 17,8 т м’яса більше за 
середній показник  по Україні. Однак, вищий рівень продуктивності 
вирощування свиней в області не забезпечив прибутковість реалізації м’яса для 
більшості підприємств, оскільки в даній ситуації вирішальний вплив на 
зростання собівартості пов’язаний з підвищенням вартості залучених 
матеріальних ресурсів, зокрема кормів.  

Досліджуючи економічну ефективність виробництва м’яса свиней в 
Україні та у Черкаській області зокрема необхідно звернути увагу на показники 
продуктивності під час вирощування, від яких значною мірою залежить 
собівартість продукції та рентабельність її реалізації.  

Низькі показники ефективності виробництва продукції тваринництва, 
збитковість окремих її видів пов’язані з низькою продуктивність тварин, що, у 
свою чергу, обумовлене недостатнім рівнем годівлі худоби і призводить до 
значних перевитрат кормів на виробництво одиниці продукції. 

В табл.1 показано динаміку основних виробничо-фінансових показників 
галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області за 
2010-2016 рр. 

Тенденції у зміні ефективності виробництва свинини в 
сільськогосподарських підприємствах регіону простежується по одному із 
основних натуральних показників – середньодобовому приросту, який 
збільшився за досліджуваний період на 20,3% із 357 г у 2010 р. до 439 г у 2016 
р. Зазначений висновок підтверджується тенденцією вартісних показників, яка 
тривала до 2016 р. З 2010 р. в сільськогосподарських підприємствах регіону 
спостерігається, хоч і незначна, тенденція до підвищення рівня результативних 
показників. За останні роки спостерігається випереджаюча тенденція 
збільшення ціни 1 ц живої ваги свиней на її повною собівартістю.  

Результативним показником ефективності використання корму, витрати на 
який у структурі повної собівартості займають більше половини, є конверсія 
корму. Конверсія корму показує кількість кормів у кормових одиницях чи у 
джоулях енергії, що затрачається на кожний кілограм приросту живої маси, 
одержаного на дорощуванні чи відгодівлі. Відповідно чим нижчі витрати корму 
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на кілограм приросту, тим більш раціональною та збалансованою є технологія 
годівлі, що, безумовно, значною мірою впливає на зниження собівартості 
виробництва свинини внаслідок економії витрат на корми. За 2010-2016 рр. 
витрати корму на 1 кг приростів у сільськогосподарських підприємствах регіону 
знизилися з 6,17 до 5,11 корм. од., майже на 20 %. 

Таблиця 1 
Основні показники виробничо-фінансової діяльності галузі свинарства 

аграрних підприємств Черкащини 

 Рік 2016 у 
% до 
2010 2010 2012 2014 2016 

Реалізовано на забій, тис. т 23,3 25,4 30,3 26,6 114,2 
Середньодобови1 приріст г 365 390 407 439 120,3 
Вихід поросят на 100 
свиноматок, гол. 

1389 1518 1536 1564 112,6 

Виробництво свинини на 
одну голову свиней, кг 

68 77 75 84 131,3 

Витрати кормів на 1 ц 
приросту, ц корм. од. 

6,17 5,88 5,73 5,11 82,8 

Собівартість 1 ц приросту, 
грн:  

     

      виробнича 1248,27 1481,56 1639,48 2266,54 181,6 
      повна 1290,99 1506,14 1681,44 2301,75 178,3 
Ціна реалізації 1 ц живої 
вага, грн 

1159,58 1577,99 1794,44 2394,70 206,5 

Прибуток на 1 ц живої ваги, 
грн 

-131,41 71,85 113,0 92,95 х 

Рівень рентабельності, %  -10,2 4,8 6,7 4,0 х 
Джерело: Дані Головного управління статистики у Черкаській області. 

 
Виконання поставлених завдань дасть змогу покращити фінансовий стан 

як племінних підприємств, так і рядових товарних господарств, в тому числі 
господарств населення. Одержання додаткових коштів від реалізації продукції 
свинарства сприятиме нарощенню поголів’я худоби та обсягів виробництва 
продукції галузі. Інтенсифікація свинарства повинна обумовлюватися 
випереджаючим розвитком його кормової бази — поліпшенням її структури, 
збалансованістю раціонів годівлі, підвищенням якості кормів та впровадженням 
сучасних технологій переходу від екстенсивного виробництва тваринницької 
продукції до інтенсивного розвитку галузей. Вирішення проблем 
кормовиробництва включає:  

− пріоритетні напрями структурної перебудови та розвитку 
кормовиробництва в розрахунку на власні ресурси;  

− удосконалення структури кормів, що виробляються з повним 
забезпеченням потреби тваринництва;  
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− підвищення їх протеїнової та енергетичної поживності (змішані посіви 
однорічних та багаторічних бобово-злакових культур), технології заготівлі, 
збереження та використання; 

− економію усіх видів ресурсів та енергії на виробництво, заготівлю і 
використання кормів за рахунок освоєння досягнень науки. 

Одним з шляхів виконання вищенаведених завдань є щорічне введення в 
дію обслуговуючих кооперативів з забезпечення господарств населення 
збалансованими комбікормами. Кооперативи з виробництва якісного і 
збаланованого комбікорму дозволятимуть господарствам населення 
заощаджувати гроші на концентрованих кормах, дадуть змогу значно збільшити 
середньодобові прирости свиней на відгодівлі. Для стабілізації поголів’я корів, 
свиней у приватному секторі, необхідно створювати міні-ферми з виробництва 
свинини, обслуговуючих кооперативів з продажу свиней, по вирощуванню 
свинини. 

При всій важливості розвитку агропромислового виробництва як у 
великих сільськогосподарських підприємствах, так і в приватних господарствах, 
досягти його нарощення можливо шляхом розбудови сучасних підприємств з 
високим рівнем технології вирощування і годівлі худоби та відновлення роботи 
не діючих тваринницьких ферм, що дозволятиме нарощувати поголів’я худоби 
та обсяги виробництва тваринницької продукції.  

Таким чином, однією з причин негативного стану свинарства є та 
обставина, що до 70 % свинини виробляється екстенсивно. При цьому 
собівартість свинини значно перевищує закупівельну ціну, що і обумовлює 
збитковість виробництва. У зв’язку з цим нарощування поголів’я свиней, коли 
галузь є збитковою безперспективна справа. Іншою причиною є перерозподіл 
виробництва міжсільськогосподарськими підприємствами та господарствами 
населення. Аналіз стану галузі свинарства показав, що для підвищення 
прибутковості та конкурентоспроможності свинарства необхідно розробити 
шляхи розвитку галузі та концепції переходу до інтенсивного її ведення. А саме: 

1) якісно і комплексно модернізувати галузь кормовиробництва. 
Забезпечити підприємства з виробництва свинини збалансованими, біологічно 
повноцінними комбікормами щодо різноманітних статевовікових груп свиней; 

2) розвивати племінне свинарство; 
3) провести комплексну реконструкцію свинарських підприємств із 

впровадженням сучасних ресурсоефективних технологічних систем годівлі, 
гноєвидаления і вентиляції виробничих приміщень; 

4) створити умови для широкої інтеграції виробників свинини з 
переробними і сервісними підприємствами та закладами торгівлі. 
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К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИИ КОНТРОЛЛИНГА 

 
Роль контроллинга как особого вида управленческой деятельности (его 

новой функции) проявляется  в сопровождении и коммуникационной поддержке 
управленческих решений на всех стадиях его принятия и реализации. Именно 
поэтому в литературных источниках, как зарубежных, так и отечественных, 
контроллингу приписывается координирующая (интегрирующая, 
навигационная, модерирующая) функция. 

Исторически наибольшее влияние на концепцию контроллинга оказала 
немецкая школа бизнес-администрирования. Исследования показывают, что в 
трудах представителей немецкой школы контроллинг трактуется с разных 
позиций: как система, процесс, наука, особая идея, функция управления, 
функция поддержки управления, концепция управления, информационное 
обеспечение, управленческий инструмент, комплекс задач по планированию, 
инструмент координации. 

Однако неоднозначность в определениях следует интерпретировать с 
учетом того, в каком контексте тем или иным автором рассматривался феномен 
контроллинга. Кроме того, по нашему глубокому убеждению, не следует не 
только вырывать определение контроллинга из контекста, но и изучать в отрыве 
от концептуального его видения тем или иным автором, т.е. не представляя его 
целей и задач, объекта и предмета, функционального назначения, 
инструментального наполнения и организационной структуры. Это объясняет и 
то, что у некоторых авторов, на первый взгляд, встречаются разновекторные 
определения контроллинга (например, Р. Манн и Э. Майер [1], П. Ховарт [2], 
Д. Хан и Х. Хунхенберг [3]). 

Принимая во внимание, что ранее нами обозначены общие признаки, 
характерные для концептуального представления контроллинга в трудах 
различных представителей немецкой школы [4, 5], продолжим эту идею 



289 

относительно трактовки самого понятия контроллинга. Так, можно выделить  
ряд соответствий в обозначении дефиниции контроллинга: определение 
контроллинга как понятия всегда взаимосвязано с системой менеджмента; в 
определениях контроллинга доминирует акцент на соподчиненность – 
вторичную по отношению к менеджменту роль контроллинга; рассматривая  в 
некоторых случаях контроллинг как процесс, функцию управления, 
информационное обеспечения, функцию поддержки управления, 
управленческий инструмент, авторы подчеркивают сервисное назначения 
контроллинга в рамках системы управления; контроллинг в большинстве 
определений рассматривается как система. 

Последний признак схожести в определениях контроллинга имеет, по нашему 
мнению, ключевое значение в понимании его сущности, поскольку реализация 
системного подхода подразумевает рассмотрение контроллинга в ракурсе 
взаимосвязей и взаимодействий его элементов, т.е. как самостоятельную 
иерархичную структуру, интегрированную в систему менеджмента. 

Проведенный анализ позволяет критично подойти к рассмотрению 
дефиниции контроллинга в трудах российских и белорусских авторов. Так, 
было установлено, что в литературных источниках более часто встречаются 
функциональные определения контроллинга. 

На наш взгляд, целевые установки контроллинга в ряде определений 
недостаточно либо слишком узко раскрыты; другие определения перегружены 
описанием инструментов, методов или элементов управления, на фоне чего 
теряются концептуальные характеристики контроллинга.  

Поскольку определение какого-либо понятия – это 
исследовательский логический процесс выявления и оптимизации набора 
существенных его признаков (раскрытие содержания понятия) [6], то при 
дефиниции контроллинга следует исходить из того, что частные существенные 
его признаки являются производными от базовых понятий системы управления. 
В качестве таковых можно выделить следующие: субъект управления, объект 
управления, цель управления, управленческая деятельность. 

Под субъектом управления понимается физическое или юридическое 
лицо, от которого исходит властное воздействие. От субъекта управления 
необходимо отличать субъект управленческой деятельности. Последний может 
быть только физическим лицом, живым человеком. [7] Таким образом, 
субъектом контроллинга как вида управленческой деятельности будет лицо, 
наделенное специальными полномочиями, связанными с инструментально-
методическим сопровождением системы менеджмента. В этом будет 
проявляться коммуникативный эффект управления, позволяющий обеспечить 
взаимодействие функций управления.  

При этом стоит отметить, что мы придерживаемся классификации 
функций управления, данной М. Месконом [8], включая планирование, 
организацию, мотивацию и контроль. Эти четыре функции управления – 
планирование, организация, мотивация и контроль − имеют две общие 
характеристики: все они требуют принятия решений и для всех необходима 
коммуникация. Таким образом, коммуникации и принятие решений являются 
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связующими процессами в управлении, а следовательно, и субъект 
контроллинга является участником данного связующего процесса. 

Объектами управления, т. е. тем, на что направлено властное воздействие 
субъекта управления, могут выступать физические и юридические лица, а также 
социально-экономические системы и процессы [7] Объект управления − 
подразделение, предприятие, фирма, система, реализующие принятые решения. 
[9, с. 60] Для целей контроллинга объектом его воздействия будет само 
управленческое решение, эффективность принятия и реализации которого будет 
постоянно находиться в зоне внимания субъектов контроллинга.  

Цель в управлении – это желаемое состояние, достигнутое посредством 
других [7]. Важно указать, что цель — системообразующий фактор, который 
может изменить действительность только во взаимодействии с определенными 
средствами, необходимыми для ее практического осуществления [9, с. 60]. 
В этом смысле контроллинг занимает ключевую позицию, поскольку 
назначение контроллинга как особого вида управленческой деятельности 
состоит именно в том, чтобы обеспечить эффективную реализацию 
управленческого решения, т.е. достигнуть намеченной цели. 

Направление  или вид управленческой деятельности, характеризующийся 
обособленным комплексом задач и осуществляемый специальными приемами и 
способами, является функцией управления [10, с. 143]. При этом функция 
управления должна иметь четко выраженное содержание (набор действий в 
рамках функции), процесс осуществления (логическую последовательность 
осуществляемых в рамках функции действий) и структуру, в рамках которой 
завершается ее организационное обособление [10, с. 143]. Таким образом, 
трактуя контроллинг как особый вид управленческой деятельности, мы 
подтверждаем его функциональное назначение в системе управления. 

Исходя из обозначенных базовых характеристик управления, обоснуем 
научное содержание понятия контроллинга как самостоятельного термина в 
рамках теории управления. Контроллинг – это вид управленческой 
деятельности, состоящей в инструментально-методической поддержке принятия 
и реализации управленческих решений, направленной на обеспечение деловой 
активности и генерацию прибыли в краткосрочном периоде и поддержание 
финансовой устойчивости в обозримом будущем. 

Данное определение отличается от существующих тем, что в нем 
реализованы все основные характеристики функций управления:  

1) однородность содержания работ, выполняемых в рамках одной функции 
управления  – принятие и реализация управленческих решений; 

2) целевая направленность этих работ – генерация прибыли в краткосрочном 
периоде (оперативная целевая установка) и поддержание финансовой устойчивости 
в обозримом будущем (стратегическая целевая установка);  

3) обособленный комплекс выполняемых задач – инструментально-
методическое обеспечение принятия и реализации управленческих решений. 

Преимущество данного определения контроллинга перед другими состоит 
в том, что в нем нашли отражение связующие процессы в системе управления – 
коммуникации (информационно-методическая поддержка) и принятие решений. 
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Важность такого позиционирования этих двух компонентов среди остальных 
функций управления связана с тем, что они связывают остальные четыре 
управленческие функции, обеспечивая их взаимозависимость.  

Кроме того, в представленном определении контроллинга четко обозначена 
целевая его ориентация, подчиненная общефирменным целям, со строгим 
разграничениям на оперативные и целевые установки. При этом, в отличие от 
прочих определений контроллинга, сделан акцент на концептуальное видение 
вектора развития организации – генерацию прибыли на основе обеспечения деловой 
активности в краткосрочном периоде, что является необходимым условием 
поддержания финансовой устойчивости в обозримом будущем. 
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