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Щодо камеральних перевірок, то їх зміст та порядок проведення з при-
йняттям ПКУ змін не зазнали. Камеральною вважається перевірка, яка про-
водиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на 
підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника 
податків [2]. При цьому згода платника податків на перевірку та його прису-
тність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.  

Висновки. Проведення контролюючими органами податкових перевірок 
дозволяє здійснювати не тільки арифметичну перевірку правильності скла-
дання податкової звітності, але і контролювати логічний взаємозв'язок різних 
показників з податкових декларацій, форм бухгалтерської звітності, зовніш-
ніх джерел, проводити аналіз основних фінансово-економічних показників 
діяльності платника податків. Саме це дає змогу державі виконувати свої фу-
нкції та змушує платників якісно проводити свою господарську діяльність.  
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Наукова стаття присвячена розкриттю проблемних питань з позиції інформацій-

них джерел щодо організації оцінки сільськогосподарської продукції за справедливою вар-
тістю. Внесено пропозиції щодо удосконалення порядку оцінки та визначення справедли-
вої вартості сільськогосподарської продукції. 

Scientific development is devoted opening of problem questions in relation to organization 
of estimation of agricultural product on a fair value, from position of information generators. 
Suggestions are borne in relation to the improvement of order of estimation and determination of 
fair value of agricultural product. 

 



 

 102 

Постановка проблеми. Із введенням у 2007 році П(С)БО 30 [5] та Ме-
тодичних рекомендацій № 1315 [6] на сільськогосподарських підприємствах 
кардинально змінилася методологія обліку активів, і, зокрема, біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції. Головними чинниками таких 
змін є введення способу їх оцінювання при первісному визнанні за справед-
ливою вартістю. Усе це дає підстави говорити про порядок отримання досто-
вірної інформації (при встановленні справедливої вартості) про ціни активно-
го ринку – як першооснови  організації оцінки сільськогосподарської проду-
кції, – для подальшого удосконалення організації оціночних процедур сіль-
госппродукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питання орга-
нізації та ведення обліку, оцінки біологічних активів та сільськогосподарсь-
кої продукції за справедливою вартістю, приділена достатня увага провідних 
українських вчених-економістів, серед яких:  П. Л. Сук, В. М. Жук,  Г. Г. Кі-
рейцев, А. І. Біленко, Л. В. Гаврилюк та інші. Однак остаточно проблему не 
вирішено щодо організації роботи по збору інформації про ціни активного 
ринку. 

Постановка завдання. Основними цілями дослідження є вивчення зага-
льних положень організації оцінки сільськогосподарської продукції за спра-
ведливою вартістю з метою виділення головних труднощів, що виникають на 
рівні підприємства, розробка напрямів удосконалення порядку встановлення 
справедливої вартості сільськогосподарської продукції, що задовольнить по-
треби управління.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відтепер перевага надаєть-
ся оцінці за справедливою вартістю, а не за плановою собівартістю, що було 
традиційним для сільськогосподарських підприємств. 

На думку Л. В. Гаврилюк, як свідчить практика, запроваджені П(С)БО 
30 “Біологічні активи” методологічні засади бухгалтерського обліку викли-
кали численні труднощі облікової роботи та не набули поширення у сільсь-
когосподарських підприємствах країни. Однією з причин цього є недостатнє 
наукове дослідження та відсутність практичних роз’яснень щодо застосуван-
ня окремих положень стандарту [3]. 

Тож, оцінка сільськогосподарської ппродукції за справедливою вартістю 
є складним процесом. Визначення справедливої вартості ґрунтується на цінах 
активного ринку. Поняття “активного ринку” розкрито в П(С)БО 8, згідно 
якого: активний ринок – це ринок, якому притаманна сукупність умов (пред-
мети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-
який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про 
ринкові ціни є загальнодоступною) [4]. 

Спеціалісти, які мають проводити роботу з оцінки за справедливою вар-
тістю, мають знати методики, що застосовуються в даній роботі. Для цього 
на підприємствах повинні бути створені постійно діючі комісії з визначення 
справедливої вартості сільськогосподарської продукції. Ці комісії мають на 
меті: організацію роботи по збору, узагальненню та збереженню інформації 
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про справедливу вартість аналогічних активів на дату балансу; прийняття 
рішень про таку оцінку на підставі застосування певних методів [7].  

Джерелами інформації при цьому можуть бути:  
1) самостійний забір інформації про ціни на ринку;  
2) отримання інформації з органів державного управління (середньозва-

жені біржові ціни, які склалися на Аграрних товарних біржах та аграрній бі-
ржі, дані цінового моніторингу Мінагрополітики України, інформація управ-
лінь агропромислового розвитку райдержадміністрації);  

3) інформація про закупівельні ціни на продукцію, що є об’єктом держа-
вного цінового регулювання [7]. 

Два останні джерела є складними для застосування, що пояснюється су-
купністю обмежувальних факторів. 

Так, дані цінового моніторингу Мінагрополітики України обмежені на сай-
ті www.minagro.kiev.ua інформацією про: закупівельні та оптово-відпускні ціни 
на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки; се-
редньозважені біржові ціни на сільгосппродукцію; цінову ситуацію на ринку 
продовольчих товарів; ситуацію щодо цін на овочі та фрукти. 

Зазначена інформація є доступною виключно за другим вище вказаним 
пунктом [9]. Більш детальне дослідження показує, що на сайті Міністерства 
аграрної політики України наводиться інформація про середньозважені бір-
жові ціни виключно на сільськогосподарську продукцію рослинництва, про-
дукти її переробки, які склалися на Аграрній біржі. Ціни наводяться за одну 
тонну, а отже є необхідність для потреб управлінського обліку розраховувати 
фактичну собівартість однієї тонни продукції. Визначення собівартості 1 т 
продукції забезпечує, з одного боку – контроль за використанням матеріаль-
них, трудових і фінансових ресурсів, а з іншого боку забезпечить безпробле-
мне зіставлення фактичних даних щодо витрат на одиницю продукції та ціни 
продукції (її справедливої вартості), необхідність в чому визначається потре-
бами управлінської ланки щодо визначення наслідків діяльності – так звано-
го, “доходу”, який підприємство може отримати від реалізації продукції рос-
линництва.  

З вище зазначеного випливає, що середньозважені біржові ціни, які 
склалися на Аграрній біржі втрачають свою інформаційну цінність для Комі-
сії щодо визначення справедливої вартості з позиції відсутності наповненості 
цінами по продукції тваринництва. 

Додаткова потреба в цінах активного ринку потребує оформлення запи-
тів на інформацію за встановленою формою  згідно Порядку складення та 
подання запитів на інформацію (затвердженого Наказом Мінагрополітики 
України № 397 від 11 серпня 2011 р.). Цей Порядок розроблено відповідно до 
Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Постанови Кабінету 
Міністрів України № 583 від 25.05.2011 р. “Питання виконання Закону Укра-
їни “Про доступ до публічної інформації в Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” з метою ство-
рення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації 
[9].  
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Запит на інформацію подається в усній чи письмовій формі під час осо-
бистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом або по теле-
фону за адресою міністерства. Відповідь на запит на інформацію надається у 
спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходжен-
ня запиту. Отже виходить, що для того щоб оцінити сільськогосподарську 
продукцію на момент отримання урожаю чи іншого оприбуткування за нас-
лідками біологічного перетворення (молоко, яйця, вовна, риба, мед тощо) 
Комісія з визначення справедливої вартості сільськогосподарської продукції 
повинна проводити попереднє оформлення запиту. 

Інформація управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій 
за наслідками цінового моніторингу хоча і належать до публічної інформації, 
проте також обмежена в застосуванні на веб-сайті, тобто сайт відображає за-
купівельні ціни лише на окремі види продукцію рослинництва та продукції 
тваринництва. Для більш ширшого запиту, на веб-сайті Головного управлін-
ня агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, 
– користувачі інформаційного джерела також потребують оформлення запи-
ту. Інформація на запит надається безоплатно [8].  

Держава здійснює регулювання гуртових цін окремих видів сільсько-
господарської продукції, встановлюючи мінімальні та максимальні інтервен-
ційні ціни, а також застосовуючи інші заходи, визначені  Законом України 
“Про державну підтримку сільського господарства України”, при дотриманні 
правил антимонопольного законодавства та правил добросовісної конкурен-
ції.  Зміст  державного   цінового   регулювання   полягає   у здійсненні  Аг-
рарним  фондом  державних інтервенцій в обсягах,  що дозволяють  встано-
вити  ціну  рівноваги  (фіксінг)  на  рівні,  не нижчому   за   мінімальну  ін-
тервенційну  ціну  та  не  вищому  за максимальну   інтервенційну   ціну [1].  

Згідно Закону України № 1447 – VI від 04.06.2009 р. об’єктами держав-
ного цінового регулювання є такі види сільськогосподарської продукції (то-
варів): пшениця тверда, пшениця м’яка, зерно суміші пшениці та жита, куку-
рудза, ячмінь, жито озиме, жито ярове, горох, гречка, просо, овес, соя, насін-
ня соняшнику, насіння ріпаку, насіння льону, шишки хмелю, цукор-пісок 
(буряковий), борошно пшеничне, борошно житнє, м’ясо та субпродукти за-
бійних тварин та птиці, молоко сухе, масло вершкове, олія соняшникова [2]. 

Отже, у результаті проведеного дослідження щодо визначення справед-
ливої вартості сільгоспродукції встановлено, що необхідним є:  

1) застосування для встановлення справедливої вартості на сільськогос-
подарську продукцію (що є об’єктами державного цінового регулювання) ін-
тервенційних цін цієї продукції (згідно наказу № 17 Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 10.02.2011 р.), що передбачить непро-
ведення переоцінки сільськогосподарської продукції на звітну дату (дату 
складання проміжної та річної фінансової звітності) у зв’язку з тим, що ціно-
ва ситуація є нестабільною та характеризується динамікою збільшення, а от-
же не потребує проведення переоцінки. Зазначене  обумовлюється також 
тим, що ціни не можуть змінюватися протягом періоду державного цінового 
регулювання, встановленого для такого об’єкта, крім випадків, пов’язаних із 
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суттєвим впливом цінової кон’юнктури на внутрішньому та зовнішньому ри-
нку. Якщо на підприємстві визначатимуть справедливу вартість всієї номен-
клатури сільськогосподарської продукції, то розрахунковими періодом для 
Комісії щодо визначення справедливої вартості буде не звітний місяць чи 
квартал, а рік – маркетинговий період  (період,  який  розпочинається  з міся-
ця,  у  якому  починає  поставлятися (продаватися) окремий вид продукції  
рослинництва  відповідного  врожаю,   та   закінчується останнім  числом  мі-
сяця,  що  передує  місяцю,  в  якому  починає поставлятися (продаватися) та-
кий самий вид продукції  рослинництва наступного врожаю); 

2) для продукції, по якій немає жодного інформаційного каналу  про ри-
нкові ціни – слід застосовувати оцінку за плановою собівартістю. При появі 
можливості достовірної оцінки сільськогосподарської продукції за справед-
ливою вартістю, Комісія щодо визначення справедливої вартості повинна 
провести таку оцінку; 

3) якщо Комісія щодо визначення справедливої вартості має доступ до 
різних активних ринків або цін по ним, то вона має користуватись відповід-
ним для підприємства ринком або тим, яким сподівається скористатись. 

Внесені пропозиції щодо удосконалення порядку оцінки та визначення 
справедливої вартості сільгосппродукції потребують, в першу чергу, норма-
тивного визнання, а в другу чергу – обумовлюються сучасною практикою 
отримання підприємствами України інформації про ціни активного ринки 
сільськогосподарської продукції. 

Висновки. Дослідивши особливості організації інформаційного забез-
печення з метою оцінки сільськогосподарської продукції за справедливою 
вартістю, встановлено, що застосування оцінки за справедливою вартістю 
потребує подальшого вдосконалення зі зверненням уваги на наступні факти: 
оцінюючи сільгосппродукцію, варто врахувати, що її відображають у вартіс-
ному виразі. Вартість сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах 
активного ринку. Тобто, оцінювач має оцінювати сільськогосподарську про-
дукцію виходячи з цін, що склалися на активному ринку, інформація за яким 
накопичується в різних інформаційних джерелах. Ці інформаційні канали, 
хоча і являють собою альтернативу при встановленні справедливої вартості, 
проте обмежені щодо використання в часі, тобто потребують попередньої ор-
ганізації оцінки для реалізації облікової політики щодо отримання інформації 
про цінову ситуацію на активному ринку сільгосппродукції. 
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Узагальнено теоретичні підходи щодо необхідності та значення економічного регу-

лювання аграрного виробництва в умовах ринкового розвитку. Визначено пріоритетні на-
прями економічного регулювання в сучасних умовах. Розроблено організаційно-економічні 
заходи удосконалення ринкового регулювання аграрного виробництва. 

Theoretical approaches to the necessity and importance of economic regulation of 
agricultural production in terms of market development. Defined priority directions of economic 
regulation in the modern world. The organizational and economic measures of improvement of 
market regulation of agricultural production. 

 
Постановка проблеми. В умовах розвитку та ринкової трансформації 

аграрного сектора України принципового значення набувають питання удо-
сконалення форми і методів економічного регулювання виробництва, спря-
мованих на забезпечення продовольчої безпеки країни, створення умов для 
постійного нарощування виробництва аграрної продукції та забезпечення 
всебічної підтримки товаровиробників. 

Ефективність ринкової системи господарювання в аграрній сфері зале-
жить від активної регулюючої функції держави й продукування нею еконо-
мічних умов для розвитку виробництва. З огляду на це, ефективність функці-
онування агроекономічної системи залежить від раціонального вирішення 
питань розвитку аграрної економіки на мікро- та макрорівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не дивлячись на важливість 
збалансованого поєднання державного і ринкового регулювання, для еконо-
мічного зростання та розвитку аграрного виробництва, воно як у теоретич-
ному, так і практичному аспекті допоки що залишається малодослідженим. 
Це обумовлюється, на нашу думку, багатогранним характером можливої 




