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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ  БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ  
ВІДПОВІДНО ДО П(С)БО 30 «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ» 

 
Реформування бухгалтерського обліку в Україні здійснюється відпо-

відно до вимог міжнародних стандартів. З 1 січня 2003 року набрав чинно-
сті міжнародний стандарт бухгалтерського обліку «Сільське господарст-
во». В Україні аналогічне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
(далі – П(С)БО) 30 «Біологічні активи» набрало чинності з 1 січня 2007 ро-
ку. Запропоновано новий порядок обліку в сільському господарстві, який 
не має широкого застосування в світовій практиці, а в Україні це робиться 
вперше. З’явилась низка невирішених методологічних і практичних пи-
тань, пов’язаних з веденням обліку біологічних активів. Зокрема, уточнен-
ня їх складу, оцінка, визначення фінансових результатів. 

Дослідження теоретичних та практичних аспектів обліку біологічних 
активів розглядалося багатьма практиками та науковцями, зокрема такими, 
як Л. Сук, П. Сук, В. Моссаковський, Т. Кононенко, С. Кучеркова, 
Г. Александров, О.О. Канцуров, С.Ф. Голов, І. Лісна, Б.С. Гузар, 
Н.І. Загребельна, Л.Л. Головко, Г.Ю. Аніщенко тощо. 

Відповідно до П(С)БО 30 Біологічний актив – це тварина або росли-
на, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподар-
ську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в 
інший спосіб економічні вигоди [1, 103].  

Особливість сільськогосподарського виробництва якраз і полягає в 
тому, що тут використовуються біологічні активи, які здатні до біологічної 
трансформації і до відтворення самих себе. Отже, потрібно враховувати ці 
процеси. Але облік має бути побудований так, щоб були дотримані його 
принципи, а одержану інформацію можна порівнювати з показниками різ-
них підприємств.  

Відповідно до П(С)БО 30 був здійснений поділ на поточні і довго-
строкові, ті, що обліковуються за справедливою і первісною вартість, а ще 
виділяють зрілі і незрілі. У Плані рахунків бухгалтерського обліку, затвер-
дженому наказом Мінфіну від 30.11.1999 р., для обліку біологічних активів 
призначено два рахунки: 16 «Довгострокові біологічні активи», 21 «Пото-
чні біологічні активи». 

Відповідно до П(С)БО 30 біологічні активи при оприбуткуванні, а 
також на дату балансу відображаються за справедливою вартістю, тобто за 
цінами реалізації, зменшеними на витрати на місці продажу. Ціни реаліза-
ції, так само як і планова собівартість, або інша розрахункова величина є 
умовністю. Однак планова собівартість визначається в середині господарс-
тва і являє собою суб’єктивну умовність. На відміну від неї ціни реалізації 
формуються в процесі обміну, тому є більш об’єктивними [4, 93]. 



Справедлива вартість визначається одним із методів: 
1) відповідно до ціни, що склалася на активному ринку на звітну дату; 
2) останньої ринкової ціни операцій з біологічними активами; 
3) ринкової ціни на подібні активи, скоригованої з огляду на індиві-

дуальні характеристики, особливості або ступінь завершеності біологічних 
перетворень активу, для якого визначають справедливу вартість; 

4) відповідно до ціни, визначеної за додатковими показниками, які 
характеризують рівень цін на біологічні активи. 

Проблемним аспектом є пошук інформації про ціни, що склалися на 
активному ринку на кожну звітну дату, та інших біологічних активів, що 
не мають активного ринку. На нашу думку, відповідна інформація повинна 
забезпечуватись на державному рівні.  

Голов С.Ф. пропонує такі оцінки біологічних активів [2, 88]: за фак-
тичною собівартістю та справедливою вартістю. 

Жук В.М., з одного боку, відзначає складність визначення справед-
ливої вартості і пропонує застосовувати фактичну і планову собівартість, а 
з іншого відзначає потребу у інвестуванні. Але інвесторів цікавлять не ми-
нулі витрати, а здатність їх генерувати грошові потоки у майбутньому. І 
хоча бухгалтерам зручніше звітувати за історичною собівартістю, вони 
мають зрозуміти, що ринкова вартість більш ефективна для опису поточної 
здатності активу генерувати майбутні грошові потоки [3, 38]. 

Висновки і пропозиції:  
1) оцінка біологічних активів і сільськогосподарської продукції за 

справедливою вартістю є не лише нормативною вимогою, а й чинником 
інвестиційної привабливості підприємства; 

2) необхідно Міністерству аграрної політики України централізовано 
на регіональному рівні на кожну звітну дату доводити до підприємств ціни 
активного ринку на біологічні активи та сільськогосподарську продукцію. 
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