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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
На розвиток і ефективність виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах значний вплив надають реалізація продукції і одержувані 
при цьому доходи. Якщо не забезпечений своєчасний і вигідний збут, то 
дуже складно, а часто і неможливо розширювати виробництво продукції. 
Виходячи з цього, в сучасних умовах значно посилено значення 
бухгалтерського обліку реалізації продукції та фінансових результатів 
діяльності сільськогосподарських підприємств. В умовах виходу 
економіки з системної фінансової кризи вирішення проблеми економічного 
зростання сільськогосподарських підприємств неможливе без оновлення, 
насамперед, системи управління доходами від реалізації продукції, 
переосмислення і реформування методології їх обліку та контролю, адже 
від рівня організації обліку на даній ділянці залежить правильне 
визначення непрямих податків (ПДВ, зокрема), своєчасне відображення 
витрат, доходів та фінансових результатів. 

Дослідженню проблем обліку доходів підприємств від реалізації 
сільськогосподарської продукції та перспективами їх вирішення в Україні, 
надавали увагу в своїх працях вітчизняні учені-економісти: І. Білоусової та 
М. Чумаченка, В. Дерія, Т. Маренич, В. Моссаковського, П. Сука, 
Г. Цилюрика та інші. Але, не дивлячись на це, є ще низка питань, які 
потребують вирішення. 

Дохідність підприємства є одним із найголовніших показників, що 
відображають фінансовий стан підприємства. Такий показник визначає 
мету підприємницької діяльності. Як економічна категорія, дохід є 
потоком грошових коштів та інших надходжень за звітний період, 
отриманий від продажу сільськогосподарської продукції [4]. 

Однією з головних є проблема забезпечення максимальної 
оперативності та достатньої аналітичності вихідної інформації про доходи 
від реалізації сільськогосподарської продукції. 

Для вирішення даної проблеми потрібно необхідну інформацію 
надавати споживачеві протягом короткого проміжку часу у достатньому 
обсязі та у тому інформаційному обсязі, який його цікавить. Якщо ж 
необхідну інформацію суттєво затримують або не надають взагалі, то 
виникають значні труднощі як для самого сільськогосподарського 
підприємства (воно втрачає позитивний імідж, зазнає фінансових втрат), 
так і для покупців продукції, державних органів (зростають ризики 
неплатежів, можлива недооцінка ситуації на ринку). 

Основною ж проблемою обліку доходів від реалізації продукції є 
проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку, адже 
за рахунок вартості не облікованої реалізованої продукції виникають так 



звані «тіньові доходи». 
Ще одна проблема обліку процесу реалізації пов’язана із прийняттям 

П(С)БО 30 «Біологічні активи» згідно з яким передбачено визначати 
фінансовий результат від первісного визнання сільськогосподарської 
продукції та додаткових біологічних активів з подальшим уточненням на 
кожну дату балансу та на дату реалізації. Таке визначення фінансового 
результату суперечить принципам бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», а саме принципу обачності, який 
передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, що 
повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню 
оцінки активів і доходів підприємства [3]. 

На нашу думку, не потрібно забувати і такі теоретичні та практичні 
проблеми як: 

1)  розробка обґрунтованої системи показників доходів і витрат від 
реалізації; 

2)  визначення концептуальних напрямків комп’ютеризації обліку, 
аналізу та аудиту, доходів від реалізації сільськогосподарської продукції, 
розробка практичних методик обліку, аналізу в середовищі електронної 
обробки даних. 

Отже, від правильності ведення обліку доходів від реалізації 
сільськогосподарської продукції, визначення фінансового результату 
залежить правильність визначення сум податків і платежів. На даній 
ділянці обліку необхідно звернути увагу на: правильність класифікації, 
оцінки та умов визнання доходів та результатів діяльності; які види 
надходжень не визнаються доходами, для недопущення сплати штрафних 
санкцій та пені. 
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