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FEATURES OF FORMATION OF INCOME AND PROFIT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
У статті досліджено теоретичні аспекти формування доходів та розподілу прибутку підприємства. ОхарактериP
зовано зміст та структуру методичного забезпечення управління щодо формування доходів та розподілу прибутку
підприємства. Показано, що сільськогосподарські підприємства є особливими з точки зору особливостей формуванP
ня їх доходів, виокремлення прибутку, сукупності факторів, що впливають на дохід і прибуток підприємства. ВизнаP
чено специфіку управління доходами та прибутком сільськогосподарського підприємства, яка визначається особлиP
востями його діяльності. Встановлено, що при управлінні доходами та фінансовим результатом сільськогосподарсьP
кого підприємства слід враховувати облікове викривлення фактично отримуваних доходів. Окреслена необхідність
мінімізувати вплив існуючих в аграрній галузі негативних явищ на загальну ефективність діяльності зазначених
підприємств шляхом створення результативної, дієвої і гнучкої системи управління підприємством.
In this article the theoretical aspects of income generation and distribution of enterprise profits are examined. The
content and structure of methodical providing of management concerning formation of incomes and distribution of
profit of the enterprise are characterized. It is proved that the management of financial resources must be carried out
taking into account the specifics of each individual agricultural enterprise, the history of its development, performance
indicators, current financial condition, etc. Negative endogenous and exogenous factors, primarily the COVIDP19
pandemic, have led to the deterioration of Ukrainian agricultural enterprises, which are currently in extremely unfavorable
conditions and this has a significant impact on their performance. It is shown that agricultural enterprises are special in
terms of the particularities of the formation of their income, the separation of profits, a set of factors that affect the
income and profits of the enterprise. The specifics of income and profit management of an agricultural enterprise are
determined, which are determined by the particularities of its activity. The main sources of income of agricultural
enterprises are outlined, which include income (revenue) from the sales of agricultural products and biological assets;
valuation of agricultural products (biological assets) at initial recognition; increase in the fair value of biological assets.
The main source of income of agricultural enterprises is identified — the main operating activity, which is aimed at the
production of biological assets that are converted into agricultural products. It is proved that the income of an agricultural
enterprise is determined after the production (often before its sale), and the financial result — to take full account of all
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costs. It is shown that the formation of income of an agricultural enterprise can include products that will be included in
costs in subsequent periods. It is established that in the management of income and financial results of an agricultural
enterprise should take into consideration the accounting distortion of actual income. The need to minimize the impact of
existing negative phenomena in the agricultural sector on the overall efficiency of these enterprises by creating an effective,
efficient and flexible enterprise management system is emphasized.

Ключові слова: дохід, прибуток, фінансові ресурси, фінансові результати, фінансове управ)
ління.
Key words: income, profit, financial resources, financial results, financial management.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розвиток економіки України підлягає нині
значній кількості ризиків та небезпек, серед
яких зовнішня загроза, скорочення ринків збу&
ту, зменшення платоспроможного попиту, по&
гіршення стану основних фондів підприємств
тощо. Відповідно фінансові результати діяль&
ності підприємств аграрного сектору стають
все гіршими. Так, у 2015—2020 рр. кількість
підприємств, які одержали збиток у відповід&
ному році, збільшилась з 11,5% в 2015 р. до 17,3
у 2020 р. Все більш актуальним постає завдан&
ня підвищення прибутковості аграрних під&
приємств за рахунок удосконалення управлін&
ня фінансовими ресурсами. Однак управління
фінансовими ресурсами необхідно здійснюва&
ти із врахуванням специфіки діяльності кож&
ного окремого аграрного підприємства, історії
його розвитку, показників діяльності, поточно&
го фінансового стану тощо. Негативні ендо&
генні та екзогенні фактори, насамперед панде&
мія COVID&19, призвели до погіршення стану
українських підприємств аграрного сектору,
які наразі перебувають у надзвичайно неспри&
ятливих умовах і це суттєво впливає на резуль&
тати їх діяльності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемні аспекти побудови ефективної
системи управління фінансовими ресурсами з
метою підвищення доходів та покращення
фінансового результату аграрних підприємств
присвячено значну кількість публікацій сучас&
них українських науковців. Зокрема, праці
П.С. Березівського [6], Л.В. Гуцаленко [11],
Т.П. Добрунік [8], А.І. Пастушенко [7], Н.О. Пет&
рова [14], О.В. Приказок [13], О.В. Чернецька
[12], С.М. Халатур [15; 16; 17] та ін.). Зважаючи
на високий рівень актуальності досліджуваної
проблеми, висвітлювались її різноманітні ас&
пекти — починаючи від теоретичного осмис&
лення джерел формування доходу сільськогос&
подарського підприємства та прибутку до при&
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кладних питань управління їх рівнем. Однак
формування доходів і розподіл прибутку на
кожному окремому підприємстві є вельми спе&
цифічними, що обумовлює постійну ак&
туальність обгрунтування системи фінансово&
го управління ними. Подальшого вирішення по&
требує пошук шляхів підвищення прибутко&
вості та ефективності діяльності підприємства
в управлінні фінансовими ресурсами.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є аналіз теоретико&методич&
них підходів та обгрунтування практичних ре&
комендацій щодо формування доходів та при&
бутку сільськогосподарських підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток національної економіки України
у сучасний період часу, як і набагато раніше,
залежить від розвитку аграрного сектору еко&
номіки. Трансформація інституційних засад
суспільства включає в себе також трансформа&
цію інституційних засад агробізнесу. Зростан&
ня фінансової ефективності сільськогоспо&
дарського виробництва, відтак, визначає ефек&
тивність суспільних перетворень в Україні і
успішність розвитку її економіки. Водночас не&
стабільність зовнішнього економічного середо&
вища негативно впливає на результати фінан&
сово&господарської діяльності сільськогоспо&
дарських підприємств та посилює ризико&
ваність їх діяльності.
Тому одним із найбільш важливих напрямів
фінансового менеджменту для сільськогоспо&
дарських підприємств є управління формуван&
ням доходів та розподіл прибутку.
Управління формуванням доходів та при&
бутку можна здійснювати тільки на основі вра&
хування загальних тенденцій розвитку підприє&
мства. Необхідно врахувати який буде стан
підприємства та показники його діяльності за
так званого "природного" розвитку, при збере&
женні існуючих традицій управління.
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ФАКТОРИ,
що впливають на доходи та прибуток
аграрних підприємств

зовнішні

внутрішні

Агро-біокліматичний
потенціал

Виробничо-ресурсний
потенціал

Державна підтримка
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Податкові ставки і пільги

Підприємницька стратегія

Рис. 1. Фактори, що впливають на фінансовий результат аграрних підприємств
Джерело: [8].

Дохід підприємства в Міжнародному стан&
дарті фінансової звітності інтерпретують як
"Дохід — це валове надходження економічних
вигід протягом періоду, що виникає в ході зви&
чайної діяльності суб'єкта господарювання,
коли власний капітал зростає в результаті цьо&
го надходження, а не в результаті внесків учас&
ників власного капіталу" [1].
Утилітарно, прибуток є додатнім фінансо&
вим результатом господарської діяльності
підприємства, що підкреслюється законодав&
ством України: "прибуток — це сума, на яку
доходи перевищують пов'язані з ними витрати,
а збиток — це перевищення суми витрат над
сумою доходу, для отримання якого були
здійснені ці витрати (Національне положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності") [2].
Визначаючи фінансовий результат, різні
науковці підкреслюють різні нюанси розумін&
ня цього поняття:
— є уособленням доданої вартості, що ви&
значається як різниця між доходами та витра&
тами підприємства, та є основним критерієм
ефективності функціонування підприємства
[3];
— є уособленням чистого доходу підприє&
мця на вкладений капітал, що визначається як
різниця між сукупним доходом та сукупними
витратами [4];
— є уособленням значущості та сталості
розвитку підприємства з погляду на формуван&
ня його доходу, уособленням впливу чинників
зовнішнього середовища з погляду структури
та обсягу витрат [5].
На нашу думку, невірним є вважати прибу&
ток як такий, об'єктом управління. Більш ко&
Передплатний індекс 21847

ректним бути вказати, що об'єктом управління
є фінансовий результат підприємства, який
може бути як додатнім (прибуток), так і
від'ємним (збиток). Навіть більше — для фінан&
сового менеджменту більш актуальним є управ&
ління збитком, ніж прибутком.
Сільськогосподарські підприємства є особ&
ливими з точки зору особливостей формуван&
ня їх доходів, виокремлення прибутку, сукуп&
ності факторів, що впливають на дохід і прибу&
ток підприємства (рис. 1):
— оскільки доходи сільськогосподарсько&
го підприємства формуються внаслідок реалі&
зації біологічних активів, а прибуток фор&
мується внаслідок витрат, значною часткою
яких є також біологічні активи, то визначаль&
ним чинником для доходів і витрат є вплив при&
родно&кліматичних факторів. Крім того, не&
співпадаюча сезонність доходів і витрат також
обумовлюється природно&кліматичними фак&
торами [6];
— сільськогосподарське виробництво є ба&
гатогалузевим. На сільськогосподарському
підприємстві виробляється різноманітна про&
дукція рослинництва та тваринництва, причо&
му частина видів продукції стає сировиною чи
формує витрати при виробництві інших видів
продукції [7]. Відповідно виникає проблема при
визначенні фінансового результату підприєм&
ства. Наприклад, подібні витрати можна ви&
значати за собівартістю власної сировини чи за
справедливою їх вартістю;
— у фінансово&господарській діяльності
сільськогосподарського підприємства викори&
стовуються біологічні активи, які підприємець
може обліковувати як біологічні активи у стадії
перетворення (у складі оборотних коштів) чи
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Рис. 2. Формування фінансового результату від основної діяльності
сільськогосподарських підприємств
Джерело: [16; 17].

як довгострокові біологічні активи (у складі
основних засобів). Водночас часто саме процес
обліку біологічних активів визначає формуван&
ня доходів та визначення фінансового резуль&
тату підприємства, оскільки принципової
різниці між активами немає. Наприклад, твари&
ни на вирощуванні та відгодівлі (у стадії біоло&
гічних перетворень) можуть стати продуктив&
ною худобою (перейти до складу довгостроко&
вих біологічних активів);
— на сільськогосподарські підприємства
здійснюється набагато менший фіскальний
тиск, ніж на підприємства, що діють у інших
видах господарської діяльності. Сам статус
сільськогосподарського підприємства дає змо&
гу сплачувати єдиний сільськогосподарський
податок та використовувати спеціальний ре&
жим оподаткування податком на додану вар&
тість.
Специфіка формування доходу сіль&
ськогосподарського підприємства визначаєть&
ся особливостями його діяльності. Сільсько&
господарська діяльність — "це процес управлі&
ння біологічними перетвореннями з метою от&
римання сільськогосподарської продукції та/
або додаткових біологічних активів" (П(С)БО
30 [9]). Дохід сільськогосподарських під&
приємств та його прибуток визначаються по&
ложенням (стандартом) бухгалтерського об&
ліку "біологічні активи" та пояснюються Мето&
дичними рекомендаціями з бухгалтерського
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обліку біологічних активів № 1315 [10]. Дохід
сільськогосподарських підприємств формуєть&
ся із трьох джерел [9; 10; 15; 16]: дохід (вируч&
ка) від реалізації сільськогосподарської про&
дукції та біологічних активів; оцінка сільсько&
господарської продукції (біологічних активів)
при первісному визнанні; зростання справедли&
вої вартості біологічних активів.
Прибуток сільськогосподарського під&
приємства також формується із трьох джерел
(рис. 2).
Основним джерелом доходів сільськогос&
подарських підприємств є його основна опера&
ційна діяльність, спрямована на виробництво
біологічних активів, що перетворюються у
сільськогосподарську продукцію. Другим ваго&
мим джерелом доходів сільськогосподарських
підприємств є дохід від первісного визнання
біологічних активів. Але визначення обсягу цієї
суми має певні перепони. Зокрема, до первіс&
ного визнання біологічних активів вони пере&
бувають у стадії перетворень і їх величина
найбільш точно може бути оцінена тільки на&
прикінці фінансового року [7]. Крім того, час&
тина біологічних активів, що мають бути перв&
існо визнані, можуть бути використані для ви&
робництва сільськогосподарської продукції,
отже, не повинні бути визнані, а повинні бути
віднесені до витрат на виробництво продукції.
При визначенні доходу від зростання спра&
ведливої вартості біологічних активів слід вра&
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ховувати те, що такі біологічні активи можуть
бути використані для виробництва продукції на
майбутній рік. Тоді зростання справедливої
вартості біологічних активів у поточному пе&
ріоді призведе до зменшення фінансового ре&
зультату у майбутньому. Відбудеться викрив&
лення доходів і фінансового результату як у
поточному, так і у майбутньому періодах.
Таким чином, формування доходів і фінан&
сового результату сільськогосподарських
підприємств не відповідає такому у інших
підприємств. Якщо зазвичай дохід визначаєть&
ся відразу після його надходження на підприє&
мство після реалізації продукції, а фінансовий
результат — після врахування всіх витрат на
отримання цього доходу, то у сільськогоспо&
дарського підприємства дохід визначається
після виробництва продукції (часто до її реа&
лізації), а фінансовий результат — до повного
врахування всіх витрат. Виходячи із зазначено&
го, вагомим фактором в управлінні доходами і
фінансовим результатом сільськогосподарсь&
ких підприємств є вибір оптимальної облікової
політики [12].
Окрім суто облікових проблем визначення
доходу і фінансового результату сільськогос&
подарських підприємств, можна виокремити й
інші, пов'язані із визначенням спрямованості
ефективного розвитку [13; 14]:
— вплив на дохід та фінансовий результат
зміни обсягів чи/ та ціни продукції;
— визначення порогу рентабельності із вра&
хуванням специфіки сільськогосподарського
виробництва;
— вплив структури виробництва продукції
за її асортиментним складом на дохід та фінан&
совий результат.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дохід підприємства та його фінансовий ре&
зультат діяльності є специфічними об'єктами
управління, що дають змогу виокремити у сис&
темі фінансового менеджменту підсистему
управління доходами і прибутком. Компонен&
тами системи управління доходами та фінансо&
вим результатом підприємства є забезпечення
(організаційне, інформаційне, фінансове) та
системи та методи управління (аналізу фінан&
сового результату, планування прибутку, внут&
рішнього контролю). Управління доходами та
прибутком може грунтуватись на стратегіях
виживання, стабілізації та зростання.
Визначено, що доходи та прибуток сільсь&
когосподарського підприємства утворюються
не стільки під час продажу продукції, скільки
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під час її виробництва. Слід також враховува&
ти, що при формуванні доходів сільськогоспо&
дарського підприємства до їх складу може бути
зарахована продукція, яка в наступні періоди
буде включена до витрат. Таким чином, при
управлінні доходами та фінансовим результа&
том сільськогосподарського підприємства слід
враховувати облікове викривлення фактично
отримуваних доходів. Необхідно мінімізувати
вплив існуючих в аграрній галузі негативних
явищ на загальну ефективність діяльності за&
значених підприємств шляхом створення ре&
зультативної, дієвої і гнучкої системи управ&
ління підприємством.
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