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УДК 001.12 :[331.54:657]:6311

ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

В.М. Метелиця, кандидат економічних наук, старший науковий 
співробітник
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Обґрунтовано положення про те, що управління аграрною га-
луззю стає можливим завдяки визнанню специфічних складових 
аграрного сектора в якості об’єктів бухгалтерської професії. Прове-
дено дослідження таких складових аграрного сектора: біологічної (в 
частині об’єктів обліку біологічного капіталу та процесу сільськогос-
подарської діяльності), агротехнічної (об’єкт обліку – процес вироб-
ництва органічної продукції (сировини) та фінансової (об’єкт обліку 
– фінансовий капітал).

Ключові слова: об’єкти бухгалтерської професії, біологічний ка-
пітал, органічне виробництво, фінансовий капітал.

Постановка проблеми. Пізнавальна діяльність суб’єктів 
бухгалтерської професії (бухгалтерів) в аграрній галузі спрямо-
вується на вивчення специфічних складових аграрного сек-
тора. Такі складові слід розглядати як об’єкти бухгалтерської 
професії, які формують запит до рівня компетентності бухгал-
терів і визначають межі їх пізнавальної діяльності. На жаль, 
проблема означення специфічних складових аграрного сектора 
залишилася без належної уваги вчених, що не сприяло і роз-
будові аграрного сегменту бухгалтерської професії. Саме тому 
наукове обґрунтування галузевих об’єктів бухгалтерської про-
фесії, які виходять за межі підприємства і показують загальний 
стан «живої економіки» та віртуального сектора, є актуальним 
дослідженням, оскільки дозволяє показати проблеми, що потре-
бують пріоритетних заходів щодо їх вирішення на рівні аграр-
ної політики України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним 
аспектам розвитку професії бухгалтера, в тому числі і на галу-
зевому рівні, присвячено публікації Г.Г. Кірейцева, В.М. Жука, 
Л.В. Чижевської [3] та інших вчених. У попередніх досліджен-
нях нами було виділено шість складових аграрного сектора, які 
включають в себе об’єкти обліку та об’єкти статистичних спо-
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стережень. Було розглянуто організаційно-господарську, інфра-
структурну, інтелектуально-інноваційну та біологічну (в частині 
земельного капіталу) складові аграрного сектора. В результаті 
досліджень зроблено висновок про те, що саме діяльність бух-
галтерів, спрямована на представлення інформації про об’єкти 
бухгалтерської професії, дає уявлення про проблеми розвитку 
аграрної галузі, що потребують корегування державної аграр-
ної політики. Серед таких проблем: відсутність соціальної від-
повідальності високоінтегрованих корпоративних структур, 
знищення сільської інфраструктури і зайнятості, низький рі-
вень винахідницької активності інновацій, безкоштовний екс-
порт висококваліфікованих фахівців та інноваційної продукції.

Метою дослідження є поглиблене вивчення таких 
об’єктів бухгалтерської професії в аграрному секторі, як біо-
логічна (в частині біологічного капіталу та процесу сільсько-
господарської діяльності), агротехнічна та фінансова складові 
аграрного сектора.

Виклад основних результатів дослідження. Біологічна 
складова є найбільш важливою в аграрному секторі, оскільки 
крім земельного капіталу включає й інші об’єкти «живої еко-
номіки»: біологічний капітал (тварини, рослини, сільськогос-
подарська продукція) та процес контрольованої біологічної 
трансформації (сільськогосподарська діяльність).

Дослідження біологічного капіталу показує, що в структурі 
груп поточних біологічних активів рослинництва за період 1990-
2011 рр. зросли посівні площі населення (вже займають майже 
третину посівів), особливо ті, які зайняті посівами зернових і 
зернобобових культур, та стрімко скоротилися площі підпри-
ємств, особливо під кормовими культурами. У сільськогоспо-
дарських підприємствах спостерігається динаміка збільшення 
площ посівів ґрунтово – виснажливих поточних біологічних ак-
тивів, які займають вже понад 60% в структурі основних куль-
тур (це ріпак, кукурудза, олійні, соняшник на зерно).

Значного скорочення протягом 1990-2011 рр. зазнали 
площі довгострокових біологічних активів рослинництва. Це 
стосується як підприємств (особливо їхніх хмільників та плодо-
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ягідних), так і господарств населення. Останні, до речі, займа-
ють понад половину всіх площ багаторічних насаджень.

Динаміка посівних площ біологічних активів за період 1990-
2011 рр. обумовила відповідні зміни в структурі виробництва 
продукції рослинництва, майже 40% якої сьогодні виробляєть-
ся господарствами населення. Тоді як на підприємствах спосте-
рігається скорочення виробництва по всіх без винятку групах 
культур (найбільше по кормових, картоплі, овоче-баштанних), 
в господарствах населення, навпаки, обсяги виробництва про-
дукції рослинництва по групах культур зростають (особливо 
по зернових та зернобобових, технічних культурах). Протягом 
1990-2011 рр. в сільськогосподарських підприємствах швид-
кими темпами збільшилося виробництво експортоорієнтованої 
продукції (кукурудзи, олійних та соняшнику на зерно – майже 
половина в основній продукції); та стрімко скоротилася кормо-
ва база – кукурудза на силос та зелений корм.

Як і в рослинництві, в тваринництві України значну част-
ку (майже половину) сьогодні займає поголів’я господарств 
населення. Проте, і в господарствах населення, і в сільсько-
господарських підприємствах спостерігається скорочення 
поголів’я біологічних активів тваринництва (найбільшого па-
діння за період 1990-2011 рр. зазнало поголів’я великої рогатої 
худоби в підприємствах).

Аналіз статистичних даних щодо руху додаткових біоло-
гічних активів тваринництва (приплоду) за період 2001-2011 
рр. показує, що сільськогосподарські підприємства спряму-
вали свої потужності на високорентабельне птахівництво та 
свинарство.

Внаслідок змін у структурі біологічних активів тваринни-
цтва протягом 1990-2011 рр. змінилася, відповідно, і структура 
виробництва основних видів продукції тваринництва: збіль-
шилася частка м’яса у забійній вазі, вироблена господарствами 
населення (за рахунок зростання виробництва м’яса ВРХ вона 
досягла понад 40%). В той же час підприємства, відмовившись 
від виробництва м’яса ВРХ, збільшили виробництво м’яса птиці 
і яєць, як найбільш рентабельної продукції, яка покриває поне-
сені витрати в межах одного операційного циклу. Як показують 
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статистичні дані за період 1990-2011 рр., в сільськогосподар-
ських підприємствах суттєво скоротилися обсяги виробництва 
молока, яєць, вовни та меду.

Скорочення промислового виробництва продукції тварин-
ництва ставить Україну в залежність від імпортної продукції, 
тим більше, що, за дослідженнями О.Ю. Біленького, світове ви-
робництво продукції тваринництва характеризується стрімким 
зростанням її експорту [4, с. 113]. Для забезпечення дотриман-
ня раціональних норм споживання продукції тваринництва та 
захисту вітчизняного виробника від імпорту м’яса В.Я. Месель-
Веселяк та автори пропонують низку заходів: у молочному ско-
тарстві – підвищення в структурі раціонів худоби повноцінних 
концкормів, сіна, сінажу та коренеплодів; у м’ясному скотар-
стві – підвищення інтенсивності відгодівлі худоби; у свинарстві 
– впровадження чіткої системи роботи племінних господарств і 
методів селекції та відтворення поголів’я; у птахівництві – роз-
ширення мережі фірмової торгівлі продуктами птахівництва; 
у вівчарстві – застосування промислового схрещування овець 
[5, с. 25-31]. На спеціалізації галузей тваринництва у великото-
варних підприємствах, спроможних до інтенсивного власного 
кормовиробництва, наголошує В.Я. Амбросов [6, с. 40].

З рухом біологічного капіталу тісно пов’язана агротехнічна 
складова аграрного сектора, яка в сучасних умовах перш за 
все характеризується рівнем впровадження органічного вироб-
ництва, тобто відмовою від застосування ГМО, антибіотиків, 
отрутохімікатів та мінеральних добрив. В Україні це питання 
законодавчо не врегульоване і держава обмежується лише мо-
ніторингом статистичних даних.

Протягом 1990-2011 рр. сільськогосподарські підприєм-
ства поступово збільшили площу, мінеральними добривами, 
практично відмовившись від внесення органічних (гною, ком-
посту, пташиного посліду). Відбулося не просто зменшення вне-
сення органічних добрив, а практичне його припинення по всіх 
групах культур.

Така ситуація загострює проблему збереження родючості 
ґрунтів, яка ще більш ускладнюється збільшенням обсягів ви-
користання засобів захисту рослин (гербіциди, стимулятори 
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росту, фунгіциди) та практичною відсутністю заходів по вап-
нуванню ґрунтів для усунення їх надлишкової кислотності та 
гіпсуванню ґрунтів для ліквідації їх надлишкової лужності.

Таким чином, вітчизняні товаровиробники відмовляють-
ся від виробництва органічної продукції, ціни на яку, за до-
слідженнями В.І. Артиш, зазвичай на 10-50% (а в окремих 
випадках навіть на 100-200%) вищі, ніж на звичайну продо-
вольчу продукцію [7, с. 22]. Стримуючими факторами на шляху 
формування органічного агровиробництва О.Т. Дудар називає 
відсутність механізму сертифікації екологічно чистої продукції; 
відсутність державної системи контролю, яка була б акредито-
вана на національному і міжнародному рівнях; нерозвиненість 
ринків збуту органічної продукції [8, с. 33].

Заключною складовою, виділеною нами, є фінансова скла-
дова аграрного сектора, яка визначається рівнем державної 
підтримки у формі бюджетного фінансування та пільгового 
оподаткування. Обидві форми є об’єктом нормативного регу-
лювання та бухгалтерського і статистичного обліку.

За період 2008-2011 рр. рівень державної підтримки аг-
ропромислового виробництва скоротився, а структура суттєво 
змінилася: понад 80% займають податкові пільги (акумуляція 
податку на додану вартість за спеціальним режимом, дотації 
від переробних підприємств за молоко і м’ясо в живій вазі). 
Існуючий на сьогодні низький рівень державної підтримки 
сільського господарства порівняно, наприклад, з країнами Єв-
ропейського Союзу і США не дає можливості говорити про на-
лагодження конкурентних зовнішньоторговельних відносин. 
Підтвердженням цьому є розрахунки А.С. Шолойко, які по-
казують, що у 2009 році в Україні показник РSE (підтримка 
сільгоспвиробників, що включає підтримку ринкової ціни та 
бюджетні трансферти на одиницю продукції, на основі доходу 
тощо) склав 77,1 дол. США/га (2,1% ВВП), показник TSE (су-
купна підтримка сільського господарства) – 82,1 дол. США/га 
(2,9% ВВП), тоді як в країнах ЄС – 1101,6 дол. США/га (0,7% 
ВВП) та 719,7 дол. США (0,8% ВВП) відповідно [9, с. 43]. Саме 
виходячи з таких даних, Л.Д. Тулуш та О.Д. Радченко від-
стоюють диференційований підхід до прямого оподаткуван-
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ня різних категорій сільськогосподарських товаровиробників 
шляхом встановлення ставок земельних платежів залежно від 
розмірів рентних доходів, паралельного існування податку на 
прибуток і податку за сільськогосподарські угіддя, спрямуван-
ня частини акумульованих коштів податку на додану вартість 
на потреби інноваційного розвитку агропромислового виробни-
цтва, введення спеціального механізму справляння соціальних 
внесків на рівні мінімального страхового внеску. В бюджетно-
му фінансуванні Україна виконуватиме зобов’язання, взяті пе-
ред Світовою організацією торгівлі, а тому передбачається ріст 
не пов’язаних з конкретним продуктом програм підтримки (не 
менше двох третин загального обсягу) [5, с. 83, 84, 87].

Висновки. В процесі досліджень ми дійшли висновку про 
те, що специфічні складові аграрного сектора стають керо-
ваними завдяки їх ідентифікації як об’єктів бухгалтерської 
професії. В процесі пізнавальної діяльності суб’єкти професії 
(бухгалтери) застосовують формальні та неформальні інститу-
ти («правила гри»), свій рівень знань і навичок з метою пред-
ставлення користувачам інформації про факти «живого» та 
«віртуального» сегменту економіки. Говорячи про пріоритет-
ність збереження першого, не слід забувати про значущість 
другого в аграрній галузі.

Нами досліджено такі складові аграрного сектора: біологіч-
на (в частині об’єктів обліку біологічного капіталу та процесу 
сільськогосподарської діяльності); агротехнічна (об’єкт обліку 
– процес виробництва органічної продукції (сировини) та фі-
нансова (об’єкт обліку – фінансовий капітал). Керованість цих 
складових стає можливою завдяки їх визнанню як об’єктів бух-
галтерської професії. Після їх вивчення стають зрозумілими 
проблеми аграрної економіки, на які повинна спрямовувати-
ся підтримка держави. До вже визначених проблемних питань 
слід також віднести такі: неконтрольоване нарощування обся-
гів виробництва ґрунтово виснажливих культур (ріпак, кукуру-
дза, олійні, соняшник на зерно) збільшує деградацію ґрунтів; 
концентрація сільськогосподарських підприємств на високо-
рентабельному птахівництві та свинарстві зумовлює потребу 
в імпорті інших дефіцитних продуктів; сучасна агротехніка не 
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дає можливостей впровадження широкомасштабного органіч-
ного землеробства; конкурентоспроможність вітчизняної сіль-
ськогосподарської продукції знижена через незначний рівень 
державної підтримки сільського господарства порівняно з кра-
їнами Європейського Союзу, США.
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