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Анотація. Досліджено теоретичні та практичні засади формування та обліку 

фінансових результатів сільськогосподарських підприємств. Обгрунтовано можливі шляхи 
покращення обліку в аграрному секторі з урахування специфіки діяльності. 

Встановлено, що облік фінансових результатів сільськогосподарських підприємств 
має тенденцію до відображення даних бухгалтерського обліку з високим рівнем 
суб’єктивності, що може призводити до викривлення даних результатів діяльності 
аграрних підприємств. 
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Вступ. Стратегічний розвиток аграрного сектору у значній мірі залежить 

від ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств. 

Фінансові результати господарської діяльності є визначальним критерієм 

результативності господарювання. При цьому для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень необхідним є формування достовірної обліково-

аналітичної інформації щодо основних показників виробничо-господарської 

діяльності підприємств. Особливістю обліку в аграрному секторі є наявність 

специфічних активів – біологічні активи, біологічні перетворення, 

сільськогосподарська продукція. Відповідно до цього існують певні вимоги до 

організації і методики обліку фінансових результатів сільськогосподарських 

підприємств, що підтверджує актуальність дослідження. 

Проблематикою питань формування фінансових результатів 

сільськогосподарських підприємств та відображення її відповідно до вимог 

міжнародної практики бухгалтерського обліку займалися такі вчені, як Голов 

С.Ф., Дем’яненко М.Я., Жук В.М., Лазаришина І.Д., Кірейцев Г.Г., Мельничук 

Б.В., Пархоменко В.М., Савчук В.К., Сук Л.К. тощо.  



Незважаючи на це, дискусійними залишаються й досі питання щодо 

методики визначення фінансового результату від сільськогосподарської 

діяльності з врахуванням специфіки обліку біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції. 

Основний текст. Формування фінансового результату діяльності 

підприємств регламентується такими національними стандартами обліку: 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 15 «Дохід», 

П(С)БО 16 «Витрати», П(С) БО 17 «Податок на прибуток». Для 

сільськогосподарських підприємств також слід виділити П(С)БО 30 «Біологічні 

активи». Згідно з міжнародним підходом відображення доходів, витрат і 

фінансових результатів регулюється МСБО (IAS) 1 «Подання фінансових 

звітів», МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами». Окремого 

загального міжнародного стандарту щодо обліку та відображення у звітності 

витрат (як П(С) БО 16 в Україні) немає. 

Порівнюючи порядок визнання, оцінки та відображення у звітності витрат 

і доходів за національними та міжнародними стандартами, можна виділити такі 

основні критерії, як регламентуючі стандарти, визначення термінів, визнання і 

класифікація (табл. 1). 

Національні та міжнародні стандарти мають багато спільних рис в частині 

питань визначення та визнання доходів та витрат, разом з тим питання 

класифікації витрат і доходів у МСФЗ відноситься до питань професійного 

судження бухгалтерів. Тобто підприємства мають можливість виокремлювати 

певні статті доходів та витрат на власний розсуд, орієнтуючись на досвід, 

доречність, суттєвість та повне розкриття інформації про свою діяльність.  

Історично склалося, що облікова система в Україні є доволі 

консервативною, характеризується значним нормативно-правовим 

регулюванням, особливо податковим законодавством. 

 

 

 



Таблиця 1 

Облік доходів та витрат за П(С)БО та МСФЗ 

 
 

Дану ситуацію можна вважати суттєвим недоліком. З одного боку, це наче 

має на меті зниження ризиків маніпулювання звітною інформацією, 

унеможливлює її спотворення, а з іншого боку, жорсткі межі розкриття 

інформації не дають можливості розкрити у звітності специфіку діяльності 

(зокрема, галузеву) конкретного підприємства. 

П(С)БО 30 «Біологічні активи» суттєво змінив підходи до визначення та 

обліку фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності. Відповідно 

до вимог цього стандарту фінансовий результат від сільськогосподарської 

діяльності формується з трьох складових:  

1) фінансового результату від первісного визнання сільськогосподарської 

продукції та додаткових біологічних активів;  



2) фінансового результату від реалізації запасів – сільськогосподарської 

продукції та біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою 

вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу;  

3) фінансового результату від зміни справедливої вартості біологічних 

активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за 

вирахуванням витрат на місці продажу. 

Отже, правильно налагоджена система обліку біологічних активів суттєво 

впливає на формування фінансового результату аграрних підприємств.  

Висновки. Методика формування фінансового результату від діяльності 

сільськогосподарських підприємств, базована на П(С)БО 30 «Біологічні 

активи», має тенденцію до відображення даних бухгалтерського обліку, що 

мають високий рівень суб’єктивності.  

Визначення основних аспектів облікового процесу формування фінансових 

результатів аграрних підприємств та як наслідок прийняття правильних 

управлінських рішень щодо подальшого їх економічного розвитку – головна 

передумова забезпечення ефективності функціонування підприємницьких 

структур агробізнесу та зміцнення їх конкурентних позицій на ринку. 
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Abstract: This study investigates the theoretical and practical principles of the formation and 

accounting of financial statements in agricultural enterprises. It justifies the possible ways to 
improve accounting methods in the agricultural sector, based on the specifics of the activity. This 
revealed that financial statements in agricultural enterprises tend to show accounting data with a 
high level of subjectivity, which can lead to the distortion of financial statements in agricultural 
enterprises. 

Key words: accounting, financial statements, income, expenses, Ukrainian National 
Accounting Standard, IFRS, agricultural enterprises. 


