
додаткових рахунків для обліку валових доходів і валових витрат та аналітичного обліку до 
них. 

Зважаючи на досвід застосування міжнародних норм бухобліку в банківській системі, 
можемо констатувати, що за умов чіткого визначення мети реформування обліку, грамотного 
економічного моделювання цього процесу, нормативного і методологічного його 
забезпечення, використання переваг діючої системи в Україні можна і необхідно сформувати 
систему обліку, гармонізовану з МСБО. Відтак поліпшиться якість управління всією 
економікою і кожним підприємством зокрема. 

 
П. Саблук, академік УААН  

директор Інституту аграрної економіки 
 
 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ  
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

І ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ В ЇХ ВИРІШЕННІ 
 
На рубежі третього тисячоліття приємно констатувати ту незаперечну істину, що аграрний 

сектор економіки України, незважаючи на відомі труднощі його функціонування, за роки 
незалежності нашої держави виконав і продовжує виконувати перед державою і суспільством 
свою історичну місію: хоча й на мінімальному рівні, але забезпечує населення країни 
необхідними продуктами харчування і гарантує продовольчу безпеку держави. Складаються 
сприятливі умови для подальшого розвитку аграрного сектора і в наступні роки. Це має 
послужити потужним імпульсом для розвитку інших матеріальних сфер економіки. Одна 
гривня, зароблена в сільському господарстві, дає роботу 10-м гривням в інших галузях. Від 
аграрної сфери залежить також ємність внутрішнього ринку та розвиток зовнішньої торгівлі. 
Тому закономірною є та велика увага, яку приділяє Президент, Верховна Рада і Кабінет 
Міністрів України сільському господарству. Таким чином, аграрна реформа є визначальним 
фактором в реформуванні інших сфер матеріального виробництва. 

Дехто з опонентів реформ хоче пов’язати проблеми галузі з результативністю реформ. Від 
імені аграрної економічної науки і просто як громадянин України я категорично відкидаю такі 
звинувачення і з усією відповідальністю заявляю, що якби не проводилось реформування 
аграрного сектора, Україна як незалежна держава не відбулася б. Історичне значення для 
цього мало створення за період ринкових трансформацій багатоукладності на селі, 
задоволення потреб населення в землі та підтримці сільського господарства з боку 
Президента, Парламенту, що дало змогу селу працювати і багато в чому за його рахунок 
відстояти економічну самостійність України. 

Десятилітній період життя держави дає підстави стверджувати: стратегія реформ у 
теоретичному і практичному плані була правильною. Ми дуже правильно зробили, коли ще на 
початку 90-х років, особливо з 1994 року, разом з прогресивною частиною науковців-
економістів відмовилися від домінуючої на той час теорії трудової вартості, яка не 
спрацювала в сільському господарстві жодної країни світу, і стали на сторону прихильників 
теорії ресурсної вартості. Перехід на ринкову, госпрозрахункову за своїм змістом, систему 
господарювання поставив для вирішення на порядок денний проблему економічності й 
ефективності використання не тільки праці (за теорією трудової вартості), а й всіх без винятку 
ресурсів. Адже споконвіку відомо, що обов’язковою умовою сільськогосподарського 
виробництва є наявність чотирьох видів ресурсів: землі, основних засобів, оборотних фондів і 
праці. Додаткова вартість формується всіма згаданими видами ресурсів. При цьому 
абсолютна її частка створюється завдяки землі як головного засобу виробництва (через 
систему землеробства, фотосинтезу і т. п.). Та частина додаткової вартості, яка до цих пір 
абсолютизувалась лише як результати праці, є відносною додатковою вартістю. І справа не 
лише в тому, що за теорією трудової вартості створена додаткова вартість незаслужено 
приписувалася лише праці, а в тому, що при розподілі новоствореної вартості вона 
направлялася в малоефективні, а то й в безплідні за своїм змістом види робіт і діяльності. 
Тому, хто як не називав би сьогодні причини кризових явищ, можна однозначно 
стверджувати: головна їх передумова полягає в обмеженості економічної теорії. 
Підтвердженням цього є також кризи аграрних секторів в усіх без винятку країнах СНД, де 
аграрні реформи не проводилися. Тому, на мій погляд, головним завданням у найближчий час 
для академічної, галузевої, університетської науки повинна стати концентрація зусиль на 
доопрацюванні економічної теорії, всіх її складових, в т. ч. обліку, аудиту, економічного 
аналізу з включенням в аграрний капітал усіх його складових згідно з теорією ресурсної 
вартості. Тільки таким чином понесені затрати товаровиробників на виробництво знайдуть 
найреальніше відображення у витратах в системі економічної і облікової роботи. Всі галузі 



реальної матеріальної сфери будуть поставлені в однакові економічні умови відтворення 
капіталу, а відтак — і ціноутворення. Коротше кажучи, нашій науці, як і всім органам 
управління, треба негайно опуститися на нашу святу землю, бо вона і тільки вона є джерелом 
багатства нації і визначає її основний розвиток. 

Свого часу на основі теорії ресурсної вартості аграрною економічною наукою була 
запропонована концепція здійснення аграрної реформи, яка складається з чотирьох блоків 
економічних проблем. Завдяки цьому вдалося досягти послідовності і системності в діях 
проведення реформ у сільському господарстві. 

СКЛАДОВІ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ 

Блоки  Напрями і зміст 

I 

Формування 
економічної 

платформи аграрної 
реформи 

1. Визначення власника: землі, майна, праці 
2. Побудова на основі власності виробничих 
відносин 
3. Формування організаційно-правових 
структур ринкового типу 
4. Створення інфраструктури ринку 

II 

Побудова ринкового 
за змістом 

економічного 
механізму 

1. Формування цінового механізму 
2. Створення сприятливої фінансової та 
кредитної системи 
3. Забезпечення стимулюючої податкової 
політики 
4. Побудова адекватної ринковій економіці 
системи управління 

III 

Наповнення новим 
змістом 

конструктивної 
схеми економічної 

реформи 

1. Впровадження ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій 
2. Інтенсифікація та вирішення проблеми 
матеріально-технічного постачання 
3. Кооперація, спеціалізація та інтеграція 
виробництва 
4. Інформатизація та комп’ютеризація 
виробництва 
5. Кадрове забезпечення 
6. Вирішення соціальних проблем 

IV 

Законодавче 
забезпечення 

здійснення аграрної 
реформи 

1. Прийняття законодавчих актів загального 
призначення (рамкового змісту) по основних 
параметрах проведення реформ та економічної 
діяльності 
2. Те саме в розвиток рамкових законів, законів 
прямої дії 
3. Супроводження через систему науки і 
дорадництва прийнятих законодавчо-
нормативних актів 

 
Втілюючи в життя проблеми першого блоку, незважаючи на певний опір 

антиреформаторських сил, вдалося досягти певних позитивних зрушень (стабілізувати 
виробництво, збільшити його обсяги, ліквідувати збитковість, розширити посіви озимини під 
урожай 2001 року, осінньої оранки тощо). 

Але по цьому ж блоку належить ще розв’язати такі завдання: 
 ввести господаря-власника в правове поле, захистити його, змусити працювати навколо 

нього та в його інтересах юристів, банкірів, податківців та інших суб’єктів економіко-
правового середовища. Тут наша політика повинна бути спрямована на формування 
середнього класу на селі; 

 органам управління, спеціалістам належить здійснити прив’язку наукових розробок до 
конкретних місцевих умов, створити інфраструктуру ринку, допомогти селянам у виборі 
ефективних організаційно-правових форм господарювання. Крім самих аграріїв цього на селі 
ніхто не зробить. Наукові напрацювання по усіх цих питаннях вже є, їх тільки треба видати 
необхідним тиражем; 

 негайно прийняти Земельний кодекс, створити земельний банк, здійснювати систему 
реєстрації купівлі-продажу земельних ділянок лише через цю установу. Сміливіше формувати 
цивілізований ринок землі. Земельні запаси і резерви вичерпуються, тож затягування зі 
створенням ринку землі працює проти реформ, а державний і місцеві бюджети втрачають 
значні фінансові ресурси; 



 повсюдно належить будувати виробничі відносини з урахуванням відносин власності на 
землю, майна і особистості працюючого.  
Другий блок аграрної реформи спрямовується на створення ефективного економічного 

механізму АПК. Головною ланкою його має стати ціновий механізм. Указ Президента України 
з питань продажу зерна започаткував цивілізоване регулювання державою аграрного ринку. В 
основу його покладено концепцію ціни виробництва з урахуванням ренти землі. Але це тільки 
початок роботи. Подібна схема повинна поширюватися і на інші життєво важливі продукти 
рослинництва: цукор, олію, насіння, а також особливо на продукцію тваринництва. Якщо 
вирішимо за допомогою державних економічних регуляторів проблему ціни та зміцнимо 
економічну платформу ринкової системи господарювання, зробимо кредитно й інвестиційно 
привабливим агропромислове виробництво. Капітал піде до землі, а не від неї. Земля 
набиратиме справжню ціну, що дозволить ліквідувати неконтрольований ринок землі. Тут 
потрібна розумна політика держави в напрямі підтримки цін і доходів на сільськогосподарську 
продукцію. 

Відповідно з вимогами ринку належить налаштовувати і кредитний механізм. При цьому 
навантаження на бюджетну підтримку повинно зменшуватись, а на ціну зростати. Так само 
систему податків потрібно пов’язати з прибутками, тобто буде прибуток, буде й база 
оподаткування. У сфері управління першочергово розвинути дорадництво, спрямувати 
основні зусилля щодо системи управління як на рівні питань І-го, так і ІІ-го блоків. Головне в 
управлінні — задоволення інтересів власників, підвищення наукоємності виробництва 
агрогосподарств на основі інжинірингу та міжнародної інтеграції.  

Само собою зрозуміло, що питання ресурсного забезпечення теж є стратегічними і вони 
повинні бути в центрі уваги управлінців усіх рангів. 

І останній, четвертий блок — законодавче забезпечення реформ та розвитку АПК, що є 
необхідністю при перегляді окремих законів базового значення, посилення їх. Потрібні нові 
закони рамкової дії, особливо для посилення розвитку в країні земельних відносин, ринку 
землі. В плані цього набувають першочергового значення питання підготовки і 
перепідготовки кадрів, посилення наукового забезпечення агропромислового виробництва. В 
управлінні доцільно створити спеціальні служби, які б займалися питаннями пропаганди 
наукових розробок, допомагали в прив’язці наукових розробок до конкретних місцевих умов. 

При суцільній переорієнтації сільських товаровиробників на ринкові засади 
господарювання роль АПК в економіці країни не тільки не знижується, але й по цілому ряду 
напрямів зростає. Це визначається, насамперед, такими факторами: 

 вимогами підвищення рівня й якості харчування переважної частини населення; 
 необхідністю зростання добробуту, якості життя, в першу чергу в сільській місцевості; 
 зростаючими потребами сільського господарства в матеріально-технічних ресурсах, що є 

базовою основою для розвитку промислових, природних, будівельних, транспортних та інших 
сфер матеріального і соціального значення. На цій основі розвиватиметься сфера послуг, 
виникатимуть нові робочі місця, зростатиме економічна податкова база, що дуже важливо для 
посилення розвитку місцевого самоврядування; 

 необхідністю прискореного розвитку інфраструктури сільських поселень і поряд з 
сільськогосподарським виробництвом розвитком несільськогосподарської діяльності, сфери 
послуг. 

Ефективність функціонування економіки України і досить важливої її складової — 
економіки АПК — визначається рівнем розвитку продуктивних сил, економіко-правовими і 
соціально-економічними умовами, які домінують у країні. На жаль, належного розуміння ролі 
і значення даної сфери діяльності, спеціалістів цього профілю в значній частині управлінських 
структур держави, так само як і в наукових колах, поки що немає. Для економістів-аграрників, 
в т. ч. облікового напряму, особливо вчених, немає нині відповідальнішого завдання, ніж 
вирішення питання відображення в системі бухгалтерського обліку, балансі, як це робиться в 
цивілізованих країнах світу, усіх складових аграрного капіталу, обліку земельної ренти та її 
розподілу. Є всі підстави, щоб посилити розвиток теоретичних досліджень з питань обліку, 
економічного аналізу та аудиту. Сьогодні практично відсутні фахівці на рівні докторів наук з 
проблем статистики, економічного аналізу, аудиту, вкрай обмежена кількість спеціалістів 
вищої кваліфікації з питань бухгалтерського обліку. Ситуацію треба виправляти і конференція 
тут має відіграти вагоме значення. 

Насамперед потрібне узагальнення і розвиток теорії та методології по кожній з облікових 
дисциплін. При цьому здійснюватись це повинно в загальному контексті розвитку 
економічної теорії. Як теорія і практика обліку, так і економічний аналіз та аудит окремо, в 
межах своїх функцій із урахуванням економічних процесів, які відбуваються в економіці країн 
СНД, повинні вдосконалювати предмет і методи кожної зі згаданих наук. 



Перехід на ринкову, госпрозрахункову в своїй основі систему управління вимагає 
об’єктивно нових схем розподілу в інтересах відтворення новоствореної вартості. 

Виходячи з цього системи обліку, економічного аналізу та аудиту в обов’язковому порядку 
в теоретичному і практичному аспектах повинні передбачати нові функції, а саме: 

 визначення факторів формування складових абсолютної та відносної додаткової вартості 
з включенням її в подальший розподіл з урахуванням інтересів кожного ресурсу (фактора) як 
бази подальшого відтворення в сільськогосподарському виробництві; 

 забезпечення в інтересах власника і сформованих за його участю організаційно-правових 
структур як основного центра облікової роботи, побудови всієї системи обліку, аналізу та 
аудиту, сприяння на основі цього розвитку підприємництва, комерціалізації, нарощування 
обсягів виробництва; 

 формування та розбудова такої системи внутрішньогосподарської обліково-аналітичної 
роботи, яка б відображала не тільки загальний розмір отриманих кожним власником доходів, 
але і в розрізі вкладених ним видів ресурсів. 

Для виконання вищезгаданих функцій при кожному міністерстві слід було б створити 
Методологічні ради, на яких, виходячи з концептуальних основ обліково-аналітичної та 
аудиторської діяльності, відпрацьовувати за попередньо розробленими програмами 
теоретичні і прикладні аспекти вдосконалення обліку та аналізу в системі ринкових відносин. 
Найактуальнішими завданнями для цього є: 

 координація науково-дослідних робіт по кожному напряму облікової діяльності; 
 організація та забезпечення особливостей ведення обліку, економічного аналізу та аудиту 

в кожній з організаційно-правових форм господарювання; 
 комп’ютеризація обліково-аналітичних та аудиторських видів діяльності; 
 створення наскрізної системи економічного аналізу з чітким відображенням всіх її 

елементів на макро-, мезо- і мікрорівнях з метою вдосконалення міжгалузевих, 
внутрішньогалузевих і внутрішньогосподарських відносин і системи управління в цілому. 

Виконати нові функції і завдання кожна з систем обліку, економічного аналізу та аудиту 
зможуть за умови створення розгалуженої мережі підготовки на основі МСБО кваліфікованих 
кадрів, забезпечення спеціалістами цих професій всіх ділянок господарювання, оволодіння 
ними основами ринкової економіки та сучасними системами обліку, аналізу та аудиту. 

Таким чином, аграрна економічна наука функціонально готова до роботи з поглиблення в 
країні реформ, спрямованих на різке збільшення обсягів агропромислового виробництва, 
підвищення його ефективності та посилення впливу на економіку народного господарства в 
цілому. 

 
В. Лінник, д-р екон. наук, проф.  

М. Коцупатрий, канд. екон. наук, доц. 
Київський національний економічний університет 

 
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 
НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Пріоритетний розвиток галузей агропромислового комплексу України є важливою 

передумовою для виходу з кризи всієї економіки країни. Враховуючи місце і роль цих галузей 
в суспільному виробництві, необхідність і перспективи їх розвитку, є всі підстави 
стверджувати, що з найменшими затратами можна реструктуризувати саме виробництво АПК, 
створивши відповідне економічне середовище. При цьому неабияке значення має підтримка і 
допомога держави, яка виявляється в різних формах: шляхом надання певних пільг, прямих 
дотацій, фінансування окремих, важливих технологічних заходів, впровадження прогресивних 
технологій та ін. 

Реформування сільськогосподарського виробництва на ринкових засадах зумовило 
створення різних організаційно-правових формувань у цій галузі: приватних підприємств, 
орендно-приватних підприємств, товариств різних типів, сільськогосподарських кооперативів, 
селянських (фермерських) господарств тощо. Вказані формування мають суттєві відмінності, 
насамперед у формуванні засобів капіталу та розподілі одержаних результатів. Все це вимагає 
відпрацювання та подальшого вдосконалення господарського механізму функціонуючих 
підприємств, який зумовлює особливості побудови обліку і контролю в цих підприємствах, 
ступінь його деталізації відповідно до вимог діючої системи управління. 

Реформування обліку в Україні спрямовано на його узгодження з основними положеннями 
міжнародних стандартів. Важливе місце в цьому належить Плану рахунків. Розроблений новий 
План рахунків охоплює всі сфери діяльності господарюючих суб’єктів, незалежно від галузей, 
форм власності та обсягів. Такий підхід має цілий ряд переваг, забезпечує єдині методологічні 


