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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У сучасних турбулентних умовах розвитку економі�

ки важливого значення набуває питання включення зе�
мельної складової до балансової вартості необоротних
активів сучасного аграрного підприємства для прийнят�
тя ефективних управлінських рішень, повної, правдивої
та неупередженої інформації про фінансовий стан, ре�
зультати діяльності.

Зіставність показників фінансово�господарської
діяльності за попередні періоди, а також з аналітични�
ми показниками інших суб'єктів господарювання, при
дотриманні загальних вимог щодо подання фінансової
звітності, настанов щодо її структури та мінімальних
вимог до змісту, дає можливість здійснення кваліфіко�
ваного аналізу, аудиту, прогнозування та планування
діяльності підприємств з урахуванням специфіки їх фун�
кціонування.

В аграрному секторі економіки бухгалтерський об�
лік є процесом виявлення, вимірювання, реєстрації, на�
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копичення, узагальнення, зберігання та передачі інфор�
мації про діяльність окремого підприємства зовнішнім
та внутрішнім користувачам для прийняття управлінсь�
ких рішень.

Прагнення України до участі у різних фінансово�
економічних організаціях, потужний розвиток та вихід
на міжнародний простір аграрного сектору економіки
ставить за мету уніфікацію інформаційного, обліково�
фінансового забезпечення, творчу та плідну співпрацю
вітчизняних та зарубіжних законодавчих органів, інве�
сторів та наукових шкіл.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми інтеграції системи національного бухгал�
терського обліку, наближення української системи об�
ліку до вимог Міжнародних стандартів фінансової
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звітності, Системи загальноприйня�
тих принципів бухгалтерського об�
ліку (GAAP), а також питання їх
інтеграції знайшли відображення у
наукових працях вітчизняних та за�
рубіжних вчених: В.Я. Амбросова,
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Г.П. Голуб�
ничої, Г.Г. Кірейцева, Т.Г. Маренич,
С.І. Мельник, В.М. Пархоменка,
Я.В. Соколова, В.Г. Швеця, М.М. Ши�
гун та ін. Проте питання відображен�
ня в балансі підприємства земельної
складової потребує подальшого дос�
лідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Метою статті є розгляд міжна�
родного досвіду організації ведення
обліку необоротних активів, їх ви�
знання, класифікація та порівняння
з національним, як складової проце�
су управління, що дасть змогу запро�
понувати більш обгрунтований в су�
часних умовах підхід щодо визначення та групування
необоротних активів аграрного підприємства, через
відображення в фінансовій звітності вартості земельних
ділянок, права їх використання як складових власного
капіталу підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Глобалізація суспільних відносин, невпинний роз�

виток інформаційних систем, створення та функціону�
вання транснаціональних корпорацій потребують
організації ефективного управління фінансовими пото�
ками на міжнародному рівні. Перешкодою цьому ста�
вала наявність розбіжностей в організації обліку та
фінансової звітності окремих країн. З метою уніфікації
облікової інформації почали формуватись єдині вимо�
ги (стандарти) щодо її збору, накопичення, групування
та відображення у звітності.

Аналізуючи зарубіжний досвід, доцільно зазначи�
ти, що запорукою довіри інвесторів до економічної
інформації є впровадження в облікову практику країн
світу Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ), які визначають загальні правила і процедури
ведення бухгалтерського обліку та формування фінан�
сової звітності з метою забезпечення користувачів над�
ійною, корисною інформацією для прийняття ними еко�
номічних рішень, направлених на диверсифікацію еко�
номіки та фінансову стабільність.

МСФЗ мають рекомендаційний характер, вони не
домінують над національними положеннями (стандар�
тами) бухгалтерського обліку, але, якщо фінансові звіти
формуються не тільки для внутрішнього використання,
а призначені для акціонерів, кредиторів, широкої гро�
мадськості, вони мають відповідати МСФЗ [2].

На території України, в якості концептуальної ос�
нови, діють Національні положення (стандарти) бухгал�
терського обліку — нормативно�правові акти, затверд�

жені Міністерством фінансів України,
які визначають принципи та методи ве�
дення бухгалтерського обліку та скла�
дання фінансової звітності, що не су�
перечать міжнародним стандартам"
[5].

У 2007 році Кабінетом міністрів
України було затверджено стратегію
застосування Міжнародних стан�
дартів фінансової звітності. Цю систе�
му стандартизації відносять до англо�
саксонської традиції фінансового об�
ліку. МСФЗ характеризуються як
стандарти, що грунтуються на принци�
пах, на відміну, наприклад, від прийня�
тої у США Системи загальноприйня�
тих принципів бухгалтерського обліку
(GAAP), яка визначається як стандар�
ти, що грунтуються на правилах. Це
означає, що стандартизація МСФЗ не
ставить на меті деталізувати всі про�
цедури та механізми фінансового об�
ліку, в багатьох випадках віддаючи пе�
ревагу довірі до професійної само�
стійності бухгалтерів, які при вирі�
шенні багатьох питань мають поклада�
тися на службове сумління та особисті
професійні судження.

Система загальноприйнятих прин�
ципів бухгалтерського обліку (GAAP)
використовується у двох значеннях —

Рис. 1. Інформаційна складова фінансової звітності підприємства

Рис. 2. Завдання користувачів фінансової звітності, вирішення яких
потребує інформації про справедливу вартість аграрного підприємства

Сформовано автором.
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широкому і вузькому. В широкому розумінні абревіату�
рою GAAP (із додаванням відповідного позначення)
називають ту чи іншу систему національної бухгалтерсь�
кої стандартизації.

Проте на практиці більше розповсюдження має
вузьке значення GAAP: так позначається система бух�
галтерської стандартизації США — найбільша серед на�
ціональних систем (тобто цю скорочену абревіатуру ви�
користовують замість US�GAAP) [10].

Структурованим відображенням фінансового стану
та фінансових результатів діяльності сучасного підприє�
мства є фінансова звітність, яка забезпечує надання
інформації про фінансовий стан, фінансові результати
діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання,
що є корисним для широкого кола користувачів у про�
цесі прийняття управлінських рішень, а також демонст�
рує результати того, як управлінський персонал окре�
мо взятої виробничої (підзвітної) одиниці розпоря�
джається ввіреними йому ресурсами. На рисунку 1 пред�
ставлено інформаційну складову фінансової звітності.

Крім зазначених форм, інформаційний супровід
може бути представлений у Примітках, Пояснювальній
записці до фінансової звітності. Доповнена та розшиф�
рована інформація допоможе користувачам спрогнозу�
вати майбутні грошові потоки звітної одиниці і, зокре�
ма, їхній час та вірогідність.

У відповідності до поставленого завдання (на дов�
гостроковий чи короткостроковий період) для корис�
тувачів звітності (внутрішнє керівництво, потенційні
інвестори, банки, що кредитують, аудиторські та кон�

салтингові фірми тощо) при розробці стратегії діяль�
ності, актуальною постає інформація, щодо реальної
(ринкової, справедливої) вартості суб'єкта господарю�
вання окремої галузі економіки (в т.ч. аграрного). Про�
вівши оцінку фінансово�господарської діяльності
підприємства аграрної сфери, зацікавлені особи змо�
жуть вирішити завдання представлені на рисунку 2.

Беручи до уваги той факт, що баланс (Звіт про фінан�
совий стан) підприємства (як основна фінансова звітна
форма), відображає на певну дату його активи, зобов'�
язання і власний капітал (розмір, структуру активів та
джерела їх утворення), доцільно було б у якості показ�
ника, що характеризує вартість підприємства, викорис�
товувати валюту балансу.

Але, на думку науковців, провідних фахових екс�
пертів, бухгалтерів, економістів та фінансистів не вик�
ликає сумнівів той факт, що ринкова і балансова
підприємства не відповідають одна одній. Слід зазначи�
ти, що на це має вплив інтеграція вітчизняного та міжна�
родного фінансових ринків, роль та масштаби інформа�
ційних технологій та дещо консервативний розвиток
міжнародної та вітчизняної систем обліку та звітності

До найбільш поширених облікових концепцій, що
зумовили набуття бухгалтерським балансом його особ�
ливостей, відносяться:

— англо�американська облікова концепція, що ви�
користовується в Австралії, Великій Британії, Канаді,
Новій Зеландії, США, Японії;

— континентальна облікова концепція, яка розпов�
сюджена у більшості західноєвропейських країн.

Таблиця 1. Нормативне обгрунтування відображення вартості землі в балансі підприємства

Джерело: узагальнено автором за джерелами [3—9].
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Для країн, що відносяться до англо�американської об�
лікової концепції характерний довільний підхід до ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Облікові стандарти даних країн не регламентуються дер�
жавою, а розробляються професійними організаціями і
носять не обов'язковий, а рекомендаційний характер. Ними
передбачаються загальні принципи побудови обліку та
звітності, усе інше визначається підприємством самостійно.
Особливістю складання балансу у країнах, що відносяться
до англо�американської облікової концепції, є відсутність
жорсткої законодавчої регламентації порядку оцінки ста�
тей балансу, його змісту, структури та форми подання.

На відміну від англо�американської облікової концепції,
у західноєвропейських країнах, яким притаманна континен�
тальна облікова концепція, стандартам обліку і звітності на�
дається статус законів. При цьому форма, зміст і структура
бухгалтерського балансу визначені чинним законодавством
та є обов'язковими для складання усіма підприємствами.

Проте кожна країна має власні особливості щодо
визнання, оцінки і відображення в обліку окремих видів
активів, зобов'язань і капіталу, що суттєво впливають
на зміст бухгалтерського балансу [1].

На сьогодні разом з використанням фінансового,
трудового, інтелектуального капіталу актуальності на�
буває використання природного (в т. ч. земельного) в
діяльності сучасного підприємства. Відповідно, наступ�
ним етапом дослідження є розгляд концептуальної ос�
нови можливості відображення даного виду капіталу за
різних облікових концепцій, що знайшли своє місце як
на території України, так і за її межами.

Концептуальними документами складання фінансової
звітності є (Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ), Система загальноприйнятих принципів бухгал�
терського обліку GAAP США, Положення (стандарти) бух�
галтерського обліку (П(С)БО Україна) передбачена мож�
ливість відображення в балансі підприємства права користу�
вання, вартості землі (в т.ч. сільськогосподарського призна�
чення). Нормативне обгрунтування відображення вартості
землі в балансі підприємства представлено в таблиці 1.

Дані таблиці 1 дають підстави зазначити, що підхо�
ди до визнання, класифікації, відображення вартості
землі в балансі підприємств (у складі необоротних ак�
тивів), у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності,
за стандартами МСФЗ (МСБО), GAAP, НП(С)БО, має
свої особливості, проте у цих нормативних документах
передбачена можливість постановки на облік як вартості
самої землі, так і права користування нею.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, розуміння і використання положень

Концептуальної основи складання фінансової звітності
на практиці дасть змогу визначити загальні підходи до її
складання і подання, більш повно та об'єктивно презен�
тувати користувачам склад та структуру активів суб'єкта
господарювання аграрного сектору економіки (в т.ч. нео�
боротних), через включення до валюти балансу вартості
(права користування) земельних ділянок (у т.ч. сільсько�
господарського призначення), що на рівні підприємств
дозволить разом з посиленням фінансової безпеки знач�
но підвищити їх інвестиційну привабливість.
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