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Анотація. Розглянута проблема уніфікації облікової політики групи сільськогосподарських підприємств 
агрохолдингу у складанні консолідованої фінансової звітності. 
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Summary. The considered problem of unitification of registration policy of group of agroholding agricultural 
enterprises is in the stowage of the consolidated financial reporting. 
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Постановка проблеми. Ринкові умови госпо-
дарювання в аграрному секторі економіки Украї-
ни потребують новітнього механізму в організації 
і формуванні економічної інформації з метою 
управління, який приводить до створення груп 
суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою 
відносинами фінансово-економічної і організа-
ційної залежності у формі участі в статутному ка-
піталі чи управлінні. Такий спосіб об’єднання 
аграрних підприємств має суттєве значення у 
своїй господарській діяльності, але багато питань, 
пов’язаних з їх діяльністю, на законодавчому рівні 
поки що не врегульовані. 

Тенденція зростання національної економіки 
спостерігається за певними визначеними факто-
рами, які підштовхують суб’єктів господарюван-
ня до різних форм координування та спільної 
діяльності. Злиття для українських товаровироб-
ників стає одним із перспективних елементів роз-
витку та захисту своїх майнових прав. Проте в 
Україні відчутний вплив низки факторів, які не 
сприяють розвитку й ефективному перебігу про-
цесів злиття: недостатньо розвинута інфраструк-
тура ринку, низький рівень розвитку фондового 
ринку, недосконала законодавчо-нормативна база. 

Фактично великі корпорації впливають на пе-
ребіг макроекономічного, політичного та соціаль-
ного становища більшості країн світу. Так, майже 
10 % світових корпорацій дають 80 % обсягу реалі-
зації продукції та послуг і 90 % прибутку, що ста-
вить їх монополістами [1, с. 10]. Останніми рока-
ми в Україні відбувається інтегрування нової фор-
мації — методом вкладання капіталу холдингових 
компаній у сільське господарство з інших прибут-
кових галузей. При цьому виникає необхідність роз-
в’язання ряду організаційних і методичних проблем 
щодо їх діяльності з відображенням облікової 
інформації у фінансовій звітності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Транс-
формація агропромислового виробництва в агро-
бізнес — неминучий процес національної еконо-
міки, який спонукає зміну індустріалізації вироб-
ництва за його централізацією і вкладанням ка-

піталу. Популярним видом агробізнесової струк-
тури є конгломерація у формі агрохолдингів [2, 
с. 164], де основним каталізатором корпоратизації 
виступає організація і розширення бізнесу групи 
підприємств (материнське і дочірні) як єдина 
економічна одиниця з облікової точки зору. 

Дослідженню облікових питань, питань скла-
дання фінансової звітності, економічного аналізу 
діяльності групи підприємств приділено значні тео-
ретичні і практичні розробки як вітчизняних вче-
них — Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, В. В. Сопка, 
М. С. Пушкара, М. В. Кужельного, — так і зару-
біжних: Дж. Бейлі, Дж. Лодона, К. Лодона, 
В. Ф. Палія, С. І. Пучкова, О. Д. Шеремета та ін. 

Формування та розвиток агрохолдингів в 
Україні є результатом інтеграційних процесів у 
глобалізації сільськогосподарського виробницт-
ва. За невеликий проміжок часу таке об’єднання 
агарних підприємств охопило значну частину 
земельного фонду і виробляє таку продукцію, яка 
є більш ліквідною та прибутковою на внутрішньо-
му і зовнішньому ринку. Переливання капіталів 
аграрного сектора дозволило утворити агрохол-
дингам міцне підґрунтя у виробництві продукції, 
що істотно впливає на кінцеві результати їх діяль-
ності [3, с. 11]. 

Проте проблеми обліку внутрішніх операцій 
за групами підприємств, визначення і відобра-
ження їх оцінки вартості та складання консолі-
дованих фінансових звітів з аналізом показників 
залишаються невирішеними і майже не дослідже-
ними. Недосконалі методичні рекомендації з бух-
галтерського обліку щодо діяльності за група-
ми підприємств із урахуванням специфіки госпо-
дарювання як об’єкта управління та особливос-
тей внутрішнього і зовнішнього ринкового еко-
номічного середовища. 

Мета статті полягає у дослідженні теоретич-
ного підґрунтя діяльності групи аграрних під-
приємств як об’єкта бухгалтерського обліку і 
складанні фінансової звітності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Жор-
сткий поступ ринкової економіки диктує зако-
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номірні правила ведення бізнесу як у цілому світі, 
так і в кожній державі окремо. Реакція національ-
ної економіки України до прояву світової еконо-
мічної кризи з посиленням впливу політичної зму-
сило підприємства балансувати на межі банкрутства 
або розвинути капітал. Особливо це відчутно в 
сільськогосподарській галузі, де майже відсутній 
оборотний капітал, через недосконалість кредиту-
вання, низькі ціни на вироблену продукцію, подо-
рожчання засобів та предметів праці, повну непла-
тоспроможність аграрних підприємств. І як на-
слідок, за останні роки було відзначено злиття аг-
рарних підприємств в агрохолдинги, які мають 
суттєві переваги над фермерськими чи середніми 
сільськогосподарськими виробниками. 

На сьогоднішній день в Україні існує близько 
40 агропромислових холдингів, які мають близько 
2 млн. га земельних угідь, що в подальшому (в пла-
нах підприємств) будуть збільшуватися шляхом 
злиття або оренди. Серед найбільших агропромис-
лових холдингів можна назвати: ТОВ «Українські 
аграрні інвестиції» — понад 250 тис. га (працюють 
у 18 областях України); ВАТ «Маріупольський мета-
лургійний комбінат ім. Ілліча» — близько 240 тис. га 
(67 колишніх сільськогосподарських підприємств); 
Агрохолдинг «Мрія» — понад 150 тис. га. Близько 
десяти агрохолдингів мають близько 100 тис. га, та 
ще стільки, які мають близько 45 тис. га [4, с. 12]. 

Крім того, створені агрохолдинги з інозем-
ним капіталом: ЗАТ «Укрзернопром» 100 % акцій 
належить компанії «MCD Agricole Holding AG» 
(Австрія), є великі компанії, які перекинули кош-
ти з нафтобізнесу («Авіас-2000», «Чиста крини-
ця», «Олімпекс-агро») та банківської діяльності 
(«Приват-Агро»). З 2007 до середини 2008 року 
лідерами кредитування агрохолдингів (купівля 
майна інших підприємств, оновлення основних 
засобів) були «УкрСиббанк», «Райффанзенн Банк 
Аваль та німецький «HVB» (власність італійської 
«UniCredit Group») [5, с. 64]. 

Функціонування світових холдингових ком-
паній є однією із сучасних тенденцій розвитку світо-
вої економіки, діяльність яких визначається наявніс-
тю сектора потужних багатогалузевих інтегрованих 
структур, де досягається концентрація промислово-
го й інвестиційного капіталу, що можна розглядати 
як базис сучасної конкурентної економіки. Інтегра-
ція вітчизняних підприємств корпоративного типу є 
однією із сучасних тенденцій розвитку світової еко-
номіки, чому сприяють законодавчі норми (Закон 
України «Про промислово-фінансові групи в Ук-
раїні», Положення про порядок створення холдин-
гових компаній в процесі корпоратизації чи прива-
тизації) та ряд інших нормативних актів з урегулю-
вання різноманітних аспектів створення холдингів. 

Загалом інтеграція корпоративних структур 
повинна вирішити такі основні завдання: 

— концентрація інвестиційних ресурсів за 
пріоритетними галузями господарювання; 

— конкурентоздатність вітчизняної продукції; 
— демонополізація ринків продукції; 
— формування раціональних техніко-коопе-

раційних зв’язків; 
— розвиток конкурентного економічного 

середовища. 
Основний мотив різноманітності механізмів 

інтеграції групи аграрних підприємств повинен 
включати взаємну вигоду участі у капіталі, кон-
центрацію контролю ресурсів, довірче управлін-
ня фінансово-господарським процесом із надан-
ням користувачам інформації про фінансовий 
стан, результати виробничої діяльності та грошові 
потоки за групами. Необхідно додати, що ство-
рення і функціонування агрохолдингів ґрунтуєть-
ся на впровадженні високопродуктивних енерго-
зберігаючих технологій, апробації новітньої тех-
нології виробництва (мінімальний або нульовий 
обробіток ґрунту «No-Till»). Крім того, функціо-
нування агрохолдингів на сільських територіях 
покращує їх інфраструктуру, сприяє становленню 
і розвитку третьої сфери АПК. Такий диверсифі-
каційний підхід агрохолдингів містить замкнутий 
цикл виробництва із соціальною спрямованістю 
і дає підстави говорити про отримання позитив-
них наслідків із довготривалим функціонуванням, 
що робить агробізнес конкурентоспроможним. 

Створення і функціонування груп аграрних 
підприємств в Україні ставить певні вимоги до 
комплексного розв’язання проблем формування 
облікової інформації як цілеспрямованої дії в їх 
управлінні, а саме — підготовка консолідованої 
звітності та її аналіз. Групи аграрних підприємств, 
з юридичної точки зору, виступають окремими 
суб’єктами господарювання, які зобов’язані вести 
бухгалтерський облік своєї діяльності та складати 
звітність. Проте між підприємствами встановлені 
відносини за методом участі у капіталі (контроль 
підпорядкування), який цікавить різних користу-
вачів даної звітності (учасників, акціонерів, контр-
агентів) за кожним учасником групи. Але зведена 
звітність щодо окремого учасника групи, виходя-
чи із методології її формування, не надає повної 
інформації, внаслідок чого актуальності набуває 
організаційна побудова обліку (облікова політика) 
кожного учасника групи аграрних підприємств та 
відображення його діяльності в консолідованій 
звітності як єдиної економічної одиниці. 

Вибір облікової політики кожного підпри-
ємства є елементом регламентації обліку на рівні 
держави, де облік, звітність, аналіз та контроль 
поділяються на самостійні етапи. 

Особливістю цих етапів облікової роботи в 
групах аграрних підприємств є: 

1. Окреслення організаційної структури уп-
равління агрохолдингом. 

2. Концентрація діяльності за центрами ви-
робництва. 

3. Економіко-правова залежність. 

160 



Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Виходячи із загально-нормативних принципів 
обліку та складання фінансової звітності, доміну-
ючими значеннями повинні бути принципи: 

— автономності — ведення обліку кожним 
учасником; 

— єдності облікової політики — взаємозв’я-
зок форм участі в капіталі; 

— консолідації — адекватність відображення 
руху активів і пасивів у консолідованій фінан-
совій звітності. 

Загальна методика в організації і веденні 
облікового процесу на вітчизняних суб’єктах гос-
подарювання передбачає чітку регламентацію 
встановлених принципів — правил у вимірю-
ванні, оцінці і реєстрації господарсько-фінансо-
вих операцій та відображення їх у фінансовій 
звітності. Принципи мають рівень законодавчо 
закріплених норм і визначають: обачність, повне 
висвітлення, автономність, послідовність, безпе-
рервність, нарахування та відповідність доходів і 
витрат, перевалювання сутності над формою, 
історична (фактична) собівартість, єдиний гро-
шовий вимірник, періодичність [6, с. 5]. 

Вищерозглянуті принципи повинні застосо-
вуватися кожним господарюючим суб’єктом і 
служити основою для формування його обліко-
вої політики як сукупність методів і процедур при 
складанні та поданні фінансової звітності з ура-
хуванням внутрішніх і зовнішніх впливових фак-
торів ведення бізнесу. 

Разом з тим, на думку професора П. Л. Сук, 
визначено ще такі [7, с. 22]: 

1. Законність — обрання методичних прийо-
мів, способів і процедур ведення бухгалтерсько-
го обліку, які не повинні суперечити чинному 
законодавству та нормативним документам. 

2. Адекватність — облікова політика підпри-
ємства повинна відповідати особливостям його 
діяльності. 

3. Єдність — облікова політика має бути єди-
ною для господарюючого суб’єкта незалежно від 
кількості його підрозділів, філій або дочірніх 
підприємств. 

Загалом науковцями по-різному трактується 
визначення облікового методу, але в цілому — це 
специфічна система прийомів і способів, яка за-
безпечує суцільне відображення господарсько-
фінансової діяльності підприємства за його об’єк-
тами і має на меті отримання інформації для 
управління ним. 

При створенні агрохолдингу — облікова по-
літика має мати корпоративний статус із розкрит-
тям об’єктів обліку щодо всіх сегментів і видів 
діяльності з урахуванням їх специфіки та бути 
обов’язковою для застосування усіма господарсь-
кими одиницями, які його формують. 

В даному випадку необхідно також передба-
чити стандарти управлінського обліку, які реаль-
но забезпечать інформацією управління агрохол-

дингом. І навпаки, якщо окремі господарські 
одиниці самостійно формують стандарти обліку, 
відмінні від основного напряму агрохолдингу, 
говорити про ефективну систему в отриманні 
облікової і управлінської інформації не доводить-
ся. Коли у господарств групи різні поняття про 
методику оцінки активів, індивідуалізована 
структура витрат та інші визначення щодо 
об’єктів обліку — звітна інформація стає не-
співставною, при цьому знижується ефективність 
її практичного використання в управлінських 
цілях. І як наслідок неможливою стає консоліда-
ція таких звітних даних (план-факт співставлен-
ня, порівняння результатів діяльності тощо). 

Така неузгодженість у межах агрохолдингу — 
неприпустима. Зробити облікову інформацію про-
зорою, зрозумілою — дозволять певні корпора-
тивні стандарти, а розроблена методологія відоб-
раження об’єктів обліку надасть можливість фор-
мувати аналітичні звіти. Для цього необхідно вве-
сти в організацію обліку таке поняття «господарсь-
ка одиниця», під якою розуміють окремий об’єкт 
управління з конкретною векторною діяльністю, 
за яким ведеться облік і формується звітність. При 
цьому господарська одиниця не може бути само-
стійною юридичною особою (формально). 

Організація обліку за всіма господарськими 
одиницями на основі єдиного робочого плану 
рахунків дозволить централізувати базу даних про 
фінансово-виробничі процеси із формуванням 
аналітичних регістрів за кожним їх напрямом 
діяльності. При визначенні видів аналітики, її 
глибини в облікових даних, необхідно проаналі-
зувати потребу управління агрохолдингу в отри-
манні такої інформації у вигляді аналітичних 
звітів. Чим більші обсяг і глибина аналітики на 
рахунках обліку, тим більше корисної інформації 
отримується керівництвом. 

Але не слід перевантажувати облікові дані 
додатковими аналітичними зрізами, які не явля-
ють собою значимість у прийнятті управлінських 
рішень. Облікові дані у вигляді регістрів та ана-
літичних відомостей повинні розкривати загаль-
ну інформацію про стан об’єкта із його необхід-
ною структурною деталізацією (номенклатура 
витрат, види робіт, види виробництв). 

При формуванні облікової політики необхі-
дно визначити специфічні риси у діяльності гос-
подарських одиниць і агрохолдингу в цілому. 

Аграрна сфера підпадає під вплив сезонного 
коливання у виробництві продукції (вкладені ви-
трати не співпадають з одночасним виходом про-
дукції), то для формування облікової політики 
необхідно передбачити методику бюджетування 
(планування, нормування) отриманої сільськогос-
подарської продукції і витрат на її виробництво 
(протягом звітного періоду). Це повинно бути за-
значено в обліковій політиці у вигляді принципу 
«бюджетування», при якому розраховується вар-
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тість в отриманні продукції сільськогосподарсько-
го виробництва і вартість проведених витрат на 
звітний період. Де вихідними даними служать 
фактичні обсяги отриманої продукції і витрати на 
її виробництво у грошовому еквіваленті, які за-
фіксовані обліковою інформацією попередніх пе-
ріодів із корегуванням їх на прогнозовані інф-
ляційні процеси чи попит на продукцію. 

У кінці звітного періоду бюджетована вар-
тість доводиться до фактичної — шляхом закрит-
тя рахунків бухгалтерського обліку. 

Запровадження принципу бюджетування по-
винно служити ціновим фундаментом у розробці 
планових показників з формування вартості отри-
муваної власної продукції і вкладених витрат за її 
видами в діяльності господарських одиниць на 
майбутній період, що складає основу механізму їх 
єдиного фіксування в бухгалтерському обліку. І 
тому бюджетування номенклатури виробництва 
продукції необхідно віднести до невід’ємної час-
тини облікової політики агрохолдингу. 

Бюджетуванню повинні підлягати такі ос-
новні складові частини: 

1. Загальне планування процесу виробництва. 
2. Внутрішньо-системне планування за вида-

ми виробництв: 
— рослинництво; 
— тваринництво; 
— переробка сільськогосподарської продукції. 
Кожній із складових частин — відповідає 

певний розрахунок показників у розрізі конкрет-
ного виду продукції, яка виробляється. 

Таким чином, бюджетування можна предста-
вити як одним, окремим і невід’ємним принци-
пом у системі принципів облікової політики аг-
рохолдингу (рис. 1). 

Рис. 1. Схематична побудова облікової політики 
агрохолдингу. Джерело: складено автором 

Таким чином, облікова політика агрохолдингу 
повинна відповідати процесу організації і ведення 
обліку з отриманням даних, які впливають на по-
казники його консолідованої фінансової звітності. 

На вітчизняних підприємствах, як правило, 
звітний рік відповідає календарному. А оскільки в 
агропромисловій сфері операційний цикл має зде-
більшого сезонний характер, виходячи зі специфіки 
агробізнесу, корисно руйнувати стереотипи і встанов-
лювати звітний період, виходячи з доцільності. 

Враховуючи діяльність агрохолдингу, необхід-
но передбачити поточну (оперативну) звітність — з 
метою отримання облікової інформації для про-

цесу управління і (за необхідності) коректування 
планових виробничих завдань. При цьому міні-
мальний звітний період такої звітності не обме-
жується нижньою межею (в деяких випадках 
формування щоденних звітів), максимальний — 
кінець року чи звітного періоду. 

Внутрішні агрохолдингові положення обліку 
виконують роль елементу корпоративної іден-
тичності — приналежності до холдингу. Такий 
рівень ідентичності виступає принципом консо-
лідації, згідно з яким система бухгалтерського 
обліку повинна адекватно відображати наявність 
і рух активів та пасивів господарських одиниць 
з подальшим узагальненням їх у консолідованій 
фінансовій звітності. Крім цього, керівництво 
агрохолдингом розробляє форми внутрішньої 
звітності (звіти господарських одиниць), щодо 
внутрішніх розрахунків, які не повинні бути 
включені до консолідованого звіту. 

Потреба в даних консолідованої звітності агро-
холдингу є об’єктивним процесом інтеграційних 
зв’язків, де надається узагальнена фінансова інфор-
мація за результатами його діяльності. У зв’язку з 
цим ефективною повинна бути внутрішня звітність, 
яка повинна всебічно висвітлювати виробничі про-
цеси кожної господарської одиниці та створювати 
однорідну аналітичну інформацію. 

Враховуючи особливості структуризаційної 
діяльності господарських одиниць, можна виді-
лити їх основні принципи обліку та звітності: 

— принцип автономності — відсутність від-
повідальності господарської одиниці за зобов’я-
заннями головного підприємства і навпаки. При 
цьому кожна господарська одиниця веде облік 
своєї фінансово-виробничої діяльності, виходя-
чи із норм П(С)БО; 

— принцип єдності облікової політики голов-
ного підприємства і групи господарських одиниць — 
розробка власної облікової політики, адже госпо-
дарська одиниця виступає юридичною особою. 

Якщо порівнювати подібність П(С)БО 20 «Кон-
солідована фінансова звітність» і МСФЗ 27 «Консо-
лідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні 
підприємства», вони мають деякі відмінності: 

1. Розбіжність у даті складанні звітності. 
2. Відмінність в обліковій політиці між мате-

ринським і дочірніми підприємствами. 
Розбіжності на дату складання звітності у 

П(С)БО 20 не розглядаються. У МСФЗ 27 — не-
обхідні коригування, якщо виявлено вплив сут-
тєвих операцій або інших подій. В даному випад-
ку принцип послідовності вимагає, щоб три-
валість звітних періодів залишалась однаковою в 
залежності від одного періоду до іншого. 

Відмінності між обліковими політиками: 
П(С)БО 20 передбачає пояснення у примітках до 
консолідованої звітності щодо неможливості засто-
сування єдиної політики між материнським і 
дочірнім підприємством; МСФЗ 27 — розкриває 
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цей факт разом із часткою статей дочірнього під-
приємства (окремо), у консолідованому фінансово-
му звіті до яких застосовується різна облікова по-
літика або здійснюється коригування, але тільки для 
подібних операцій та подій за схожих обставин. 

Отже, на відміну від П(С)БО, МСФЗ містить 
роз’яснення щодо порядку врегулювання від-
мінностей, які виникають при консолідації звіт-
ності, що робить їх більш єдиними в плані фор-
мування і дотримання облікової політики. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших 
розвідок у визначеному напрямі. Практика вітчизня-
них корпоративних підприємств засвідчує про 
доцільність узгодження облікової політики для всіх 
його учасників груп. Це забезпечить надання інфор-
мації про результати господарської діяльності за 
групами в цілому, що дозволить адекватно і повно 
розкривати її зміст у консолідованій звітності. 

Однак сформульована рекомендація не вре-
гульована з методикою уніфікації облікової 
політики кожного члена групи, оскільки об-
лікова політика виступає похідною ситуаційно-
го процесу господарювання, а така ситуація для 
кожного учасника групи унікальна. 

Методи організації, ведення облікового проце-
су в агрохолдигах та складання консолідованої 
фінансової звітності розкриваються у національних 
П(С)БО та інших нормативних документах, у тому 
числі і галузевого призначення, потребують свого 
подальшого удосконалення у подоланні протиріч. 

Оскільки діяльність сільськогосподарських під-
приємств (господарських одиниць) у складі агрохол-
дингу, пов’язана як з низкою природних і залежних 
від них виробничих факторів, так і нормативно-ме-
тодичних, які зумовлюють певні відмінності у ве-
денні обліку і складанні звітності, — то необхідно 

зробити акцент на уніфікацію облікової політики, як 
організаційної стадії облікового і звітного процесу. 

Розробка головним підприємством основи 
облікової політики з урахуванням конкретних 
фінансово-виробничих ситуацій є прийнятним 
варіантом для координації обліково-аналітично-
го процесу та складання консолідованої звітності 
за господарськими одиницями. Більш того, на-
дається можливість ефективного координування 
діяльності господарських одиниць для досягнен-
ня найбільш вигідного результату діяльності та 
оптимізації зобов’язань. 
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