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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ

ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сільське господарство відіграє важливу

роль у розвитку економіки України і в першу
чергу забезпечує населення продуктами харчу-
вання, а промисловість — сировиною.

 Виробництво продукції плодово-ягідних
насаджень займає значну частку у валовій про-
дукції агропромислового комплексу нашої
країни. Садівництву як і кожній підгалузі рос-
линництва притаманні технологічні особли-
вості, які призводять до проблем оцінки біоло-
гічних активів та отриманої від них сільсько-
господарської продукції на різних стадіях ви-
робництва. Також вони впливають на загальні
принципи побудови та ведення обліку. До та-
ких особливостей належить: сезонність робіт,
отримання продукції один раз на рік, наявність
незавершеного виробництва. Крім того, варто
враховувати той факт, що поряд з різною
сільськогосподарською продукцією садівничі
підприємства отримують додаткові біологічні
активи. Тому існує нагальна потреба в уніфі-
кованому підході до оцінки біологічних активів
та сільськогосподарської продукції, який би
повною мірою відобразив специфіку обліку
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садівництва, одночасно враховуючи вимоги та-
ких нормативно-правових актів як ПСБО 30
"Біологічні активи" та Податкового кодексу
України. Це в першу чергу дасть змогу змен-
шити кількість запитань у бухгалтерів-прак-
тиків при веденні обліку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМИ
Дослідженню сучасного стану садівництва,

проблемам підвищення ефективності вироб-
ництва продукції садівництва сільськогоспо-
дарськими підприємствами, особливостям об-
ліку витрат, оцінці біологічних активів та їх
продукції присвячено багато наукових дис-
кусій вітчизняних науковців. Зокрема варто
відзначити праці таких вчених-економістів, як
О. Богданюк, В. Кірейцева, В. Жука, М. Ко-
цупатрого, І. Костирко, В. Моссаковського,
Л. Сука, П. Сука. Проаналізувавши ряд літера-
турних джерел і враховуючи зміни у чинному
законодавстві, дискусійними залишаються пи-
тання оцінки біологічних активів та отриманої
продукції садівництва від зрілих та незрілих на-
саджень. Безсумнівно дані питання є актуаль-
ними для подальших досліджень.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей

застосування методів оцінки при первісному
визнані біологічних активів та сільськогоспо-
дарської продукції галузі садівництва, а також
формулювання пропозицій щодо їх удоскона-
лення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Нововведенням для сучасного бухгалтерсь-
кого обліку України стали поняття "біологічні

активи" та "біологічні перетворення". 01 січня
2007 р. із затвердженням ПСБО 30 "Біологічні
активи" (який був створений на основі міжна-
родного стандарту МСБО 41 "Сільське госпо-
дарство") всі сільськогосподарські підприєм-
ства зіткнулися з низкою проблем, щодо само-
го визначення, оцінки, класифікації і ведення
обліку біологічних активів [2].

Варто зазначити, що садівничі насадження
відносять до довгострокових біологічних ак-
тивів рослинництва, які в свою чергу поділяють-
ся на зрілі — насадження у плодоносному віці
та незрілі — молоді насадження до початку

Рис. 1. Вплив особливостей технологічного процесу вирощування садів на методи оцінки
біологічних активів та отриманої продукції

* Визначено в ПСБО 30 "Біологічні активи".
** Визначено методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів № 1315.
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плодоношення. Відомо, що первісним визнан-
ням довгострокових біологічних активів садів-
ництва здійснюється в момент набуття госпо-
дарюючим суб'єктом права власності. Згідно з
чинним законодавством біологічні активи сад-
івництва в момент їх визнання оцінюються за
первісною вартістю, яка включає в себе витрати
на підготовку грунту під закладку саду, до яко-
го входить і вартість посадкового матеріалу, і
витрати по догляду за молодим садом до його
плодоношення. В практичній діяльності
підприємств, які займаються вирощуванням
садів зустрічаються випадки, коли такі витра-
ти відносили до витрат виробництва. Вважає-
мо дану методику хибною, оскільки вона при-
зводить до зменшення первісної вартості саді-
вничих насаджень. Тобто при обліку витрат на
створення й закладку довгострокових біологі-
чних активів садівництва сільськогосподарські
підприємства повинні керуватися ПСБО 16
"Витрати" [1].

Що стосується незрілих садів, то їх можна
оцінювати за двома вартостями або за пер-
вісною, або за справедливою вартістю. Впрова-
дження в облікову практику вибору однієї з
оцінок спричинило безліч дискусій не тільки се-
ред бухгалтерів практиків, а й науковців. Так,
на сьогоднішній день в Україні недосконало
сформований та законодавчо врегульований
активний ринок, а садівничі підприємства не

забезпечені відповідними комісіями, які прово-
дили б роботу з оцінки за справедливою варті-
стю та здійснювали моніторинг ситуації, що
склалася. Тому ми вважаємо, що дані насад-
ження повинні оцінюватися за первісною вар-
тістю активів з урахуванням їх зносу та втрат
від зменшення корисності.

В окремих випадках незрілі довгострокові
біологічні активи — молоді насадження саду
нездатні давати сільськогосподарську продук-
цію. Зауважимо, що в результаті біологічних
перетворень у садівництві отримують не тільки
основну продукцією — плоди, ягоди, але й по-
бічну — живці, паростки, тощо. Проте врахо-
вуючи природні чинники, сортові якості та
інноваційні технології вирощування на прак-
тиці плодоношення молодих садів зустрічаєть-
ся досить часто. На сьогоднішній день питання
оцінки продукції отриманої від незрілих дов-
гострокових біологічних активів залишається
невирішеним, адже не існує єдиного підходу до
оцінки такої продукції. Одним із варіантів ви-
рішення цієї проблеми є оприбутковування
даної продукції за справедливими цінами, а
витрати понесені на збирання даного урожаю
відносити до поточних витрат. При цьому вибір
основного методу оцінки не є важливим.

Загальну методику переведення з незрілих
насаджень в зрілі визначено Листом Держав-
ного комітету України з питань садівництва,

Період 
Отримана 

сільськогосподарська 
продукція садівництва 

Методика оцінки сільськогосподарської 
продукції 

Методи оцінки 

сільськогосподарської 
продукції при 

первісному визнанні 

До запровадження 

ПСБО 30 «Біологічні 

активи» 

Основна (плоди, ягоди) 

Витрати в цілому по садівництву 

розподіляються між окремими видами 
продукції, при потребі за сортами 

  

 

 

За виробничою 

собівартістю 

 

Побічна (живці, відсадки, 

падалиця) 

Оцінюється за реалізаційними цінами або за 

цінами їх можливого використання 

Після впровадження 

ПСБО 30 «Біологічні 

активи» з 01.01.2007 р. 

Основна (плоди, ягоди) 

За справедливою вартістю, зменшеною на 

очікувані витрати на місці продажу. 

Базуючись на цінах активного ринку.*** 
За справедливою 

вартістю 
Побічна (живці, відсадки, 

падалиця) 

За нормативними витратами на збирання, 

транспортування, переміщення, та іншими 

витратами, пов'язаними із заготівлею цієї 
продукції. 

Рекомендовано з 

врахуванням змін 

чинного законодавства 

01.01.2012 р. 

Основна (плоди, ягоди) 
Витрати в цілому по садівництву 
розподіляються між окремими видами 

продукції, при потребі за сортами 
За виробничою 
собівартістю 

 Побічна (живці, відсадки, 
падалиця) 

Оцінюється за реалізаційними цінами або за 
цінами їх можливого використання 

Основна (плоди, ягоди) 

За справедливою вартістю, зменшеною на 

очікувані витрати на місці продажу. 

Базуючись на цінах активного ринку.*** 
За справедливою 

вартістю 
Побічна (живці, відсадки, 

падалиця) 

За нормативними витратами на збирання, 

транспортування, переміщення, та іншими 

витратами, пов'язаними із заготівлею цієї 

продукції. 

Таблиця 1. Оцінка сільськогосподарської продукції та біологічних активів в садівництві

*** за умови за відсутності активного ринку сільськогосподарську продукцію садівництва оцінюють, виходячи з ринкових цін
на подібні активи, скоригованими з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня завершеності біологі-
чних перетворень активу, для якого визначається справедлива вартість.
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виноградарства та виноробної промисловості.
До виключень з даної методики відносять ви-
падки, коли вартість отриманої продукції від
молодих насаджень перевищує витрати на їх
утримання. У такому разі такі молоді насад-
ження слід вводити в експлуатацію раніше.

Враховуючи вищезазначене, нами було
встановлено взаємозв'язок технологічних
особливостей на кожному етапі вирощування
саду з методами оцінки біологічних активів та
отриманої від них продукції (рис. 1).

Протягом періоду розвитку бухгалтерсько-
го обліку внаслідок реформування законодав-
ства України, підходи до оцінки продукції сіль-
ського господарства, зокрема, у галузі садів-
ництва змінювалися. В таблиці 1 наведено ме-
тоди оцінки продукції садівництва при первіс-
ному визнанні залежно від вимог чинного за-
конодавства в окремі періоди.

У результаті дослідження було встановлено,
що переважна більшість підприємств, які займа-
ються вирощуванням садів, оцінюють свою ос-
новну продукцію за виробничою собівартістю,
оскільки такий підхід не суперечить принципу
бухгалтерського обліку історичної (фактичної)
собівартості. Ми підтримуємо даний підхід, і
вважаємо, що виробнича собівартість повинна
бути пріоритетною в оцінці продукції садівниц-
тва, бо вона повністю охоплює всі витрати тех-
нологічних процесів — від закладання саду до
отримання готової продукції.

Щодо оцінки сільськогосподарської про-
дукції за методом справедливої вартості, то
вона безпідставно збільшує суму прибутку
підприємства. Дотримання такого підходу зу-
мовлене тим, що суб'єкту господарювання на-
перед не відомо, на які цілі буде використана
продукція, за якою ціною вона буде реалізова-
на та коли саме. З таким твердженням погод-
жуються більшість вчених-економістів.

Особливої уваги заслуговують питання
оцінки побічної продукції. Згідно методичних
рекомендацій № 132 побічну продукцію —
живці, вуса, відсадки оцінюють за цінами мож-
ливої реалізації. Що стосується падалиці, яка
використовується при переробці у власних це-
хах, то вона оцінюється за реалізаційними ціна-
ми. При використані її на корм худобі оці-
нюється за собівартістю кормових буряків з
урахуванням кормових якостей цієї продукції.

ВИСНОВКИ
За результатом проведеного дослідження

було розглянуто процес первісного визнання
біологічних активів та продукції галузі садів-
ництва, який може оцінюватися за двома мето-

дами — справедливою або первісною вартістю.
Встановлено, що первісну вартість як для біо-
логічних активів, так і для основної продукції
використовувати більш доцільно, оскільки
справедливу вартість можливо застосовувати
лише при наявності цін активного ринку, який
на даний момент в галузі садівництва сформо-
ваний недосконало.
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