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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація. Розглянуті особливості побудови бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності через
призму впливу концепцій сталого розвитку, теорії фізичної економії та біологічної складової активів аграр]
них підприємств.
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Summary. The features of construction of book keeping of agricultural activity through a prism of the concepts of
steady development, theory of physical economy and biological compound actives of the agrarian enterprises are considered.
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Постановка проблеми. В Україні підготовлено
Стратегію та Законопроект «Основні засади ста�
лого розвитку України на 2010–2020 роки», за
якими: сталий розвиток — це процес розбудови
світу та держав на основі узгодження і гармонізації
соціальної економічної й екологічної складових,
змін у підходах до експлуатації ресурсів, напряму
капіталовкладень, технічного розвитку та інститу�
ціональних змін з метою задоволення потреб су�
часних і майбутніх поколінь [9]. Це, в свою чергу,
висуває нові вимоги до системи управління аграр�
ними підприємствами. Зростає роль сучасних си�
стем оцінювання та інформаційного забезпечен�
ня сільськогосподарської діяльності, яка пов’яза�
на з використанням у господарському процесі
незамінних природно�біологічних факторів вироб�
ництва. А це, в свою чергу, ставить специфічні
вимоги до галузевого бухгалтерського обліку як
інформаційної системи, що має проводити досто�
вірну діагностику стану біологічної складової еко�
номічного процесу, відповідно до якої саме родю�
чий ґрунт, рослина і тварина, біологічні закони, за
якими вони існують, визначають технологію по�
будови бухгалтерського обліку.

Аналіз досліджень та останніх публікацій. Ак�
тивні дослідження бухгалтерського обліку сіль�
ськогосподарської діяльності висвітлено у нау�
кових працях В. М. Жука, Г. Г. Кірейцева,
Л. К. Сука, М. Ф. Огійчука, М. Палюха, В. Б. Мос�
саковського, М. М. Коцупатрого та багатьох ін�
ших вчених.

Проте через певне узагальнення об’єктів дос�
лідження вони не ставлять та не вирішують про�
блем бухгалтерського обліку сільськогосподарсь�
кої діяльності в умовах сталого розвиту з ураху�
ванням законів природи.

Метою статті є висвітлення особливостей
побудови бухгалтерського обліку сільськогоспо�
дарської діяльності через призму впливу кон�
цепцій сталого розвитку, сучасної галузевої сис�

теми управління, теорій фізичної економії та біо�
логічної метафори в економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Появі терміну «сталий розвиток» передували на�
укові праці засновника національної школи
фізичної економії С. Подолинського (1880 р.),
який першим поєднав «фізичне з економічним»,
класичне вчення В. І. Вернадського про біосфе�
ру та ноосферу, новаторські ідеї щодо цивіліза�
ційного прогресу людства М. Руденка. Декла�
рації першої конференції ООН з навколишньо�
го середовища у Стокгольмі (1972 р.), наукові
доповіді Римського клубу (1997 р.) окреслили
зв’язок економічного і соціального розвитку з
проблемами навколишнього середовища і сфор�
мулювали ідеї переходу цивілізації до стану «гло�
бальної динамічної рівноваги».

С. Подолинський (1880 р.) стверджував, що
економічні відносини в суспільстві мають коор�
динуватися не грошовими, а енергетичними ве�
личинами, зокрема долею енергетичного внеску
Сонця в додаткову вартість, яку створює росли�
на [5]. Дещо пізніше американський еколог
Ю. Одум назвав енергію «екологічною валютою,
якою можна вимірювати результати діяльності
людини, включаючи втрати і досягнення, і що
запаси цієї «валюти» на земній кулі витрачають�
ся неефективно, а часто і зовсім марно» [4].

За О. М. Соляник, енергетичний підхід — це
«інструмент наукового дослідження, в основу
якого покладено поняття енергії як загальної міри
різних видів руху та взаємодії, а також законів її
збереження та трансформації» [8, с. 8].

Енергетичний підхід в економічній теорії
(фізична економія, за М. Руденком) сьогодні
розглядається як термодинамічні засади еконо�
міки і є невід’ємним від загального контексту
розвитку синергетики.

Отже, йдеться про формування нової систе�
ми — «природа — суспільство — економіка —
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космос». У свою чергу, це ставить нові вимоги
щодо обліку сільськогосподарської діяльності.

Поняття «діяльність» не має однозначного
визначення. У «Філософському енциклопедично�
му словнику» діяльність визначається як форма
активності, що характеризує здатність людини чи
пов’язаних з нею систем бути причиною змін у
бутті. Ці зміни можуть стосуватися речового та
енергетичного статусу об’єктів або їх інформа�
ційного потенціалу. Їй притаманні трансформа�
ція зовнішнього у внутрішнє [11, с. 163].

Словник С. І. Ожогова дає таке визначення:
«Діяльність — процес активної взаємодії суб’єкта
зі світом, під час якого суб’єкт задовольняє які�
небудь свої потреби» [11].

Діяльність людини в аграрному секторі еко�
номіки суттєво відрізняється від діяльності в
інших сферах. В П(С)БО 30 «Біологічні активи»
трактується: «Сільськогосподарська діяльність —
процес управління біологічними перетвореннями
з метою отримання сільськогосподарської про�
дукції та/або додаткових біологічних активів» [6].
За ознаками теорії фізичної економії сільськогос�
подарська продукція та додаткові біологічні ак�
тиви являють собою живу, енергетичну цінність.

Згідно з концепцією ноосфери В. І. Вернадсь�
кого, життєздатність біосфери цілком і остаточно
залежить від людини та її господарювання. Врахо�
вуючи сучасні тенденції речовинно�енергетичного
обміну людської цивілізації з біосферою, цей обмін
у загальнопланетарному масштабі є від’ємним [1].

Людина в процесі свої діяльності змінювала
природу швидше, ніж її розуміла. Якщо в перві�
сному стані (дикому) вона була злита з природою,
то зі зміною способу життя людей, розділом сус�
пільства на класи людство поступово перейшло
на більш високу стадію (варварства), а потім всту�
пило в період цивілізації (рис. 1).

Діяльність людини в аграрній сфері, яка існує
на протязі тисячоліть, не відповідає суті збережен�
ня енергії. Людство ніколи не займалося відтво�
ренням родючості ґрунту як основного засобу
сільськогосподарського виробництва. Але біо�
логічні перетворення потребують прямих і опосе�
редкованих енергетичних інвестицій для підтри�
мання проектної продуктивності. Саме енергетич�
ний підхід дозволяє вимірювати використання
відновлюваної та невідновлюваної енергії в
сільськогосподарській діяльності (рис. 2).

Рис. 1. Етапи за ступенем взаємодії
природи і суспільства. Джерело: [1]

Отже, бачимо, що господарська діяльність
людини з самого початку була антропогенною.
Четвертий етап вже не забезпечує людство дос�
татньою кількістю продуктів харчування.

Рис. 2. Технологічний процес отримання
сільськогосподарської продукції. Джерело: [1]

Отже, технологічний процес отримання сіль�
ськогосподарської продукції (рис. 2) потребує
формування окремої речовинно�енергетичної
складової в теорії бухгалтерського обліку.

Методичною основою формування енергетич�
ного підходу є концепція К. Маркса щодо аналізу
товарного виробництва: «…різні речі стають по�
рівнювальними лише після того, як вони зведені до
однієї й тієї ж єдності» [3, с. 142]. Порушена про�
блема найкраще вирішується мовою енергетики.

Видатний учений О. Є. Ферсман вважав:
«…енергетичний підхід до аналізу процесів приро�
ди, які динамічно розвиваються, є кінцевою ме�
тою наших пошуків. Ми маємо перейти на єдине
мірило визначення ходу процесів, причому таки�
ми може бути або калорія, або кіловат» [10, с. 234].

Основні риси сільськогосподарської діяль�
ності визначає людина, яка стоїть на вершині
екологічної піраміди.

Функції сільськогосподарської діяльності
полягають у:

1) отриманні максимальної кількості первин�
ної (рослинної) та вторинної (тваринницької) про�
дукції необхідної якості, яка не тільки підтримує
життєдіяльність, а й поліпшує здоров’я людини;

2) управлінні співвідношенням потоків
енергії по ланцюгам — «рослина → людина» та
«рослина → тварина → людина»;

3) управлінні рівнем первинної та вторинної
біологічної продукції;

4) управлінні відтоком речовини та енергії по
додаткових ланцюгах («ґрунт → бур’яни → кома�
хи → фітофаги», «хазяїн → паразит».

Сільськогосподарська діяльність обмежена
як екологічними, так і біологічними умовами:
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• агроресурсами (кліматом, характером ґрун�
ту, рельєфом);

• потенціалом формування первинної біоло�
гічної продукції (верхньою межею ефективності
фотосинтезу);

• максимально можливою часткою біологіч�
ної маси (зерна, коренеплодів тощо).

Специфіка, пов’язана з використанням у
сільськогосподарській діяльності незамінних
природно�біологічних факторів виробництва,
ставить специфічні вимоги до бухгалтерського
обліку як інформаційної системи забезпечення
сталого розвитку. Повне висвітлення процесу
управління біологічними перетвореннями для
отримання сільськогосподарської продукції. Кон�
троль за підтриманням енергетичних потоків зі
сторони людини в агроекосистемах.

Агроекоситема — автотрофна антропогенна
екосистема, яка об’єднує ділянку території
сільськогосподарського підприємства, має силь�
ну залежність від енергії, яку вносить в систему
людина (органічні та мінеральні добрива).

За дослідженням В. М. Жука встановлено, «що
об’єкти обліку біологічних перетворень і відновлю�
вальних енергетичних активів займають від 36 до
71 % балансових узагальнень усіх активів сільсько�
господарських підприємств України» [2]. Наявне
домінування в бухгалтерського обліку біологічної
складової, яка в перспективі суттєво збільшиться при
постановці на баланс земель сільськогосподарсько�
го призначення. Земля в сільськогосподарській
діяльності є не лише матеріальною умовою його
функціонування, а й активним чинником виробниц�
тва. Результати виробництва тут залежать безпосе�
редньо від родючості ґрунтів, фізико�хімічних і біо�
логічних процесів, що відбуваються в ґрунті.

Виходячи з теорії фізичної економії, а також
з розрахунків Ф. Кене, землі має бути віддана на�
лежна їй частина створеного і за її участю багат�
ства. Ця частина має мати як мінімум дві складові:
органічні добрива та природоохоронні витрати.

До органічних добрив належать гній, компо�
сти, біогумус, зелені добрива (сидерати) тощо. Це
відновлювальні біоенергетичні активи.

Подолинський відзначав: «…гумус, зерно,
солома, худоба, гній належать до абсолютних
благ» [5], які є істинним багатством людства та
примножують енергію на Землі.

Відмітимо особливості сільськогосподарського
виробництва і функціонування агроекосистем, які
необхідно враховувати в бухгалтерському обліку:

1) джерелами енергії, які надходять в агроеко�
систему і спрямовують в ній процеси, є: Сонце й
антропогенні джерела енергії (добрива, насіння,
енергія людей і машин, що витрачається на ви�
рощування і збирання сільськогосподарської про�
дукції тощо);

2) в агроекосистемі енергія не втрачається, а
перетворюється з однієї форми в іншу;

3) агроекосистема перетворює і частково аку�
мулює витрачену на її функціонування енергію у
вигляді продукції рослинництва та органічної
речовини ґрунту, а частково — енергія виходить
з агроекосистеми у вигляді теплового випроміню�
вання ґрунту, енергії транспірованої води, газів,
які виділяє ґрунт тощо;

4) грунт є базисом розвитку агроекосистеми
і невід’ємною ланкою трансформації енергії;

5) рівень енергопотенціалу ґрунту, який бере
участь у саморегуляції агроекосистеми, визна�
чається запасами гумусу, із зростанням величини
яких агроекосистема підвищує свою стійкість в
умовах техногенних навантажень;

6) підвищення стійкості агроекосистеми не
завжди супроводжується зростанням її ефектив�
ної продуктивності (врожайності сільськогоспо�
дарських культур), але забезпечує стабільність її
функціонування й усталену продуктивність;

7) завданням сільськогосподарського вироб�
ництва є отримання продукції, яка акумулює в
собі істотно вищу величину енергії порівняно із
тією, яка витрачена із невідновних антропоген�
них джерел енергії за умови непорушення ста�
більності функціонування агроекосистеми;

8) оскільки енергія, яка акумулюється в гу�
мусі, витрачається на стабілізацію функціонуван�
ня агроекосистеми, то вона є корисно витраче�
ною і акумульованою агроекосистемою, тому
повинна оцінюватися відповідно;

9) екологічно та енергетично вигідним вкла�
денням антропогенної енергії є таке, яке дозво�
ляє акумулювати енергію у сільськогосподарській
продукції та гумусі (забезпечує позитивний ба�
ланс гумусу в ґрунті);

10) енергетичний коефіцієнт господарсько�
екологічної ефективності технології сільськогос�
подарського виробництва повинен враховувати
господарську й екологічну вигоду від витрат ан�
тропогенної енергії і чітко розмежовувати своєю
величиною ефективні і неефективні технології.

На врожай сільськогосподарських культур
працює не потенційна родючість, а процес у ре�
альному часі. Життя рослин забезпечує обопільна
взаємодія ґрунтових організмів, мінеральних ре�
човин та органіки. Постійно йде біологічне пе�
ретворення енергії старої органічної речовини в
нову біомасу. Чим більше гною та соломи розк�
ладається безпосередньо в полі, тим більше
енергії буде віддано родючості і тим більше енергії
Сонця буде накопичено в урожаї.

Нічого не з’являється само по собі. Все ро�
дить на Землі мільйони років тільки завдяки кру�
гообігу речовин у природі та праці ґрунтової біо�
ти (живе населення екосистеми — рослини, тва�
рини, комахи, гриби, бактерії), яка перетворює
рештки рослин у гумус.

Гумус — це органічна речовина ґрунту, яка ут�
ворюється за рахунок розкладу рослинних та тва�
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ринних решток, продуктів життєдіяльності живих
організмів. Кругообіг органіки постійно повертає в
ґрунт майже все, що напрацьовано рослинами за
рік. «Відтворення врожаїв ішло в природі мільйони
років без всякої участі людини» [7, с. 34].

Висновки та перспективи подальших досліa
джень. Визначення особливостей сільськогоспо�
дарського виробництва потребує окремої складо�
вої бухгалтерського обліку біологічної метафори.

З вищевикладеного маємо такі висновки:
1. Сільськогосподарська діяльність — про�

цес управління біологічними перетвореннями за
допомогою енергетичних потоків (природної
(відтворювальної) та антропогенної енергій) в
агроекосистемах з метою отримання сільсько�
господарської продукції та/або додаткових біо�
логічних активів.

2. Енергетичні потоки в агроекосистемах —
це відтворення родючості ґрунту (основного за�
собу виробництва та бази всієї аграрної сфери)
згідно із законами термодинаміки.

3. Функції сільськогосподарської діяльності —
збереження енергії в агроекосистемах (екологізації
сільськогосподарського виробництва).

Особливістю сучасного сільськогосподарсь�
кого виробництва є необхідність формування
оптимального взаємозв’язку екології й економі�
ки, щоб забезпечити стійкий розвиток галузі
відповідно до концепції конференції ООН щодо
навколишнього середовища в Ріо�де�Жанейро.
Тому необхідно розробити систему обліку витрат
щодо відтворення родючості ґрунту.
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АНАЛІЗ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація. Висвітлено тенденції розвитку ринку аудиторських послуг, проведено аналіз стану ринку
аудиторських послуг в Україні.
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Summary. Tendencies of market development of auditor services are reflected, is executed the market analysis
of auditor services in Ukraine.

Key words: audit, public accountant, auditing firm, public accountant favour, market.

Постановка проблеми. В нинішній час україн�
ська економіка переживає наслідки економічної
кризи. За результатами досліджень одного з
лідерів аудиторсько�консалтингових компаній,
вплив кризи вже відчули на собі 80 % українсь�

ких компаній. Серед її 150 респондентів 50 %
заявили про падіння обсягів продажів, скруту
фінансового стану і складнощі, пов’язані з пер�
соналом. У такій ситуації компанії повинні, з
одного боку, задуматися про зниження своїх ви�


