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Рассмотрены основные нормативные и законодательные акты, связанные с расходами на охрану труда. 

Раскрыт вопрос отражения в бухгалтерском учете операций по обеспечению сотрудников спецодеждой, 
спецобувью, средствами индивидуальной защиты и проведению их в налоговом учете при определении объекта 
налогообложения. Рассмотрен пример отражения этих расходов по данным бухгалтерского и налогового 
учета. 
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AN ACCOUNTING SOFTWARE SECURITY ACTIVITIES 
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Abstraсt. Generalized and expanded classification of insurance for the purposes of accounting, which allowed him 
to identify objects in the farms. Suggestions for improving the theoretical foundations of the payments for property 
insurance business and agricultural enterprises to obtain timely, accurate and objective accounting information for 
management. Organizational and methodological approaches to improve the accounting for insurance payments based 
on industry characteristics. Directions for further research on the subject. 

Is proved that the classification of the types of insurance should be done by highlighting the historical, economic 
and legal characteristics. As part of the economic characteristics of insurance proposed to divide into five species, one 
of which insurance activities. This classification allows us to determine the specifics of the settlement of insurance in 
the agricultural enterprises and contributes to the improvement of organizational - methodical techniques of 
accounting. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 

Узагальнено та доповнено класифікацію видів страхування для потреб обліку, що дозволило визначити його 
об’єкти у сільськогосподарських підприємствах. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення теоретичних 
засад обліку розрахунків зі страхування майна та діяльності у сільськогосподарських підприємствах з метою 
отримання своєчасної, достовірної і об’єктивної облікової інформації для системи управління. Запропоновано 
організаційні та методичні підходи щодо удосконалення обліку розрахунків по страхуванню з урахуванням 
галузевих особливостей. Визначено напрямки подальших наукових досліджень з даного питання. 

Ключові слова: страхування, діяльність, класифікація, страхування діяльності, облік, сільськогосподарські 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Страхування ризиків чи майна сільськогосподарських 
товаровиробників не забезпечує в повній мірі належного їх захисту. Тому постає питання 
пошуків таких страхових продуктів, які б максимально убезпечили діяльність виробників 
сільськогосподарської продукції. інформацію щодо надійності такого захисту надають дані 
бухгалтерського обліку. В зв’язку з цим питання облікового забезпечення страхування 
діяльності сільськогосподарських товаровиробників набуває актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання облікового забезпечення 
розрахунків за страхуванням розглядали такі вчені та дослідники як Н. Білова, В. Жук, П. 
Сук., І. Назаренко та інші. Ними розглянуто поняття про майнове страхування [1, с. 15], 
висвітлено порядок відображення в обліку операцій зі страхування врожаю [2, с. 51] а також 
розкрито особливості обліку страхування майна підприємств [6, с. 20].  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У статті поставлено завдання на 
основі проведеного дослідження довести доцільність страхування діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників та зазначити особливості облікового забезпечення 
таких операцій.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Поняття страхування передбачає поділ його на види. Згідно з 
Законом України «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» від 14.01.1998 №16/98-ВР та Законом України «Про страхування» 
від 07.03.96 №86/96-ВР страхування поділяється залежно від страхових випадків на: 
пенсійне страхування; страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням; медичне страхування; страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності; страхування на випадок безробіття; інші види страхування, передбачені 
законами України [3]. Вищезазначені види належать до соціального страхування. 

Згідно з Законом України «Про страхування» від 07.03.96 №86/96-ВР залежно від 
предмету договору страхування поділяється на: особисте страхування; майнове страхування; 
страхування відповідальності [4]. 

Така класифікація є класичною для вітчизняного страхування. Проте такою 
класифікацією передбачено тільки відшкодування отриманого збитку і тільки в певному 
обсязі. Як правило, розмір відшкодування у більшості випадків менший за розмір збитків, 
тому що непокрита частина збитку являє собою франшизу.  Окрім розглянутої класифікації 
страхування відповідно чинної нормативно-правової бази, в науковій літературі виділяють 
інші класифікаційні ознаки. Зокрема це: історична ознака, економічна ознака та юридична 
ознака. Історична ознака поділу страхування на види носить переважно теоретичний 
характер. Вона передбачає поділ страхування за етапами його розвитку, що дає змогу 
підготувати інформацію для цілей обліку та аудиту.  Саме знання етапів розвитку 
страхування дає змогу практикам прогнозувати процеси розвитку страхового ринку.  

Для цілей обліку має велике значення економічна класифікаційна ознака.  В основі 
поділу страхування лежить наявність чи відсутність інвестиційної складової в договорі 
страхування. Відповідно до цієї ознаки страхування слід поділяти на страхування життя 
(індивідуальне страхування життя, страхування дітей до повноліття і вступу у шлюб, 
страхування додаткової пенсії та ін.) та інше загальне страхування (транспортне 
страхування, страхування майна від вогню та стихійного лиха, страхування кредитних 
ризиків та поручительства, авіаційне та морське страхування та ін.). Так звані договори 
страхування життя направлені не лише на страховий захист страхувальника, а й 
передбачають забезпечення його інвестиційних інтересів шляхом нагромадження страхових 
внесків. Такі договори є довгостроковими та стовідсотково забезпечують повернення 
внесених страхувальником коштів та певних відсотків нарахованих на суму страхових 
внесків, оскільки умовою настання відповідальності страховика є або настання смерті 
страхувальника, або дожиття останнім до визначеної дати.  
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Договори страхування, які забезпечують лише страховий захист без врахування 
інвестиційних інтересів страхувальника становлять другу групу договорів та мають назву 
загальних видів страхування відмінних від страхування життя. Такі договори носять 
короткостроковий характер, в зв’язку з чим унеможливлюється накопичення страхових 
премій та не передбачено обов’язкове повернення коштів страхувальнику. Таким чином 
друга група договорів передбачає лише компенсацію збитків внаслідок настання страхового 
випадку. Даний поділ зумовлений видом ліцензій, що видаються страховим компаніям для 
здійснення своєї діяльності. Так, із набранням чинності Закону України «Про страхування» 
від 07.03.96 №86/96-ВР, страхові компанії повинні обрати один напрям страхових послуг. 

Проте на практиці виникають випадки, що потребують комплексного страхування 
майнових інтересів страхувальника. В цьому випадку класифікаційною ознакою страхування 
є характер небезпеки. Під характером небезпеки розуміють сукупність страхових ризиків, в 
умовах яких ведеться конкретна діяльність страхувальника. При цьому здійснюється 
комплексне страхування сукупності об’єктів від певної небезпеки, що прописується одним 
договором страхування. Що стосується міжнародного досвіду, то використання класифікації 
за характером (родом)  небезпек прописано Директивою Комісії Європейського союзу 
92/49/СЕЕ, згідно з якою країнами-членами організації в обов’язковому порядку передбачено 
формування статистичних даних щодо страхування за родом небезпек у розрізі їх видів: 
страхування майна від вогню та стихійного лиха, транспортне страхування, авіаційне та 
морське страхування, страхування кредитних ризиків та поручительства, інші види. 

Окрім цього, економічна ознака страхування передбачає його поділ за предметом 
договору страхування. Така класифікація прописана Законом України «Про страхування» і 
виділяє особисте страхування, майнове страхування та страхування відповідальності. 
Предмет договору страхування відіграє головну роль у визначенні характеру договору і його 
основних умов таких як: страховий випадок, страхова сума, франшиза, термін дії договору, 
страхова премія, обмеження, винятки і т.д. 

Подібною до економічної ознаки є юридична ознака класифікації страхування, яка 
також передбачає декілька підходів. Так юридична ознака класифікації страхування 
передбачає його поділ на відповідні класи з метою ліцензування страхової діяльності.  

 Директивами ЄС виділено 7 класів довгострокового страхування та 18 класів 
короткострокового (загального) страхування. За цією ознакою в Україні страхування 
поділяється на види, що максимально наближені до загальноєвропейських стандартів, хоча в 
нашій державі чіткого поділу на страхування життя та загального страхування немає. Поряд 
з цим, юридична ознака передбачає поділ страхування за формами проведення на 
обов’язкове та добровільне. В Україні в переважній більшості використовують добровільну 
форму страхування. 

Розглядаючи страхування для потреб сільськогосподарських підприємств слід звернути 
увагу на те, що жоден вид страхування не забезпечує повного захисту страхувальників. 
Страхова компанія не виплачує кошти на усунення негативних наслідків в результаті 
настання страхового випадку за умови страхування, наприклад, майна підприємства. В такій 
ситуації підприємство несе додаткові витрати та втрати. Так, в результаті настання 
страхового випадку підприємство отримує страхове відшкодування в розмірі, що дозволяє 
покрити лише частину збитку. При цьому не враховуються витрати на проведення робіт по 
ліквідації наслідків надзвичайних подій, витрати на попередження настання страхового 
випадку та пошкодження чи втрати майна, витрати на відновлення та/або придбання 
пошкоджених чи знищених об’єктів страхування. Окрім цього, в результаті настання 
страхового випадку втрачається і ділова репутація підприємства, і як наслідок, підприємство 
не доотримує прибуток. Таким чином настання страхового випадку впливає не тільки на 
майно підприємства, а й на його діяльність в цілому.  

На сьогодні практикою страхових компаній передбачено окремо страхування від втрат 
прибутку, від перерв у виробництві, страхування додаткових витрат, страхування від 
непередбачених зривів у бізнесі. Такі страхові продукти передбачають більш ширший захист 
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підприємства від настання страхового випадку, ніж наприклад страхування майна, та є його 
похідними. Зазначені страхові продукти забезпечують не тільки відновлення майна 
підприємства, а й його діяльності. Тому пропонуємо для цілей обліку поєднати зазначені 
страхові продукти у один загальний вид та додати до існуючої класифікації як страхування 
діяльності, що є не загальнообов’язковим. Оскільки страхування діяльності передбачає більш 
повний захист підприємства то в обліку необхідно виокремити таку інформацію,  що 
сприятиме посиленню контрольної функції. При цьому об’єктами страхування як при 
страхуванні майна так і при страхуванні діяльності виступають майнові інтереси суб’єкта 
господарювання, пов’язані з володінням та користуванням такого майна. Однак при 
страхуванні майна враховуються лише інтереси щодо збереження майна, тоді як при 
страхуванні діяльності враховується інтереси, зумовлені одержанням певних вигод чи навіть 
переваг, що напряму пов’язані з володінням та користуванням такого майна.  

За результатами дослідження пропонуємо поділяти страхування на 5 видів: соціальне; 
майнове; особисте; страхування відповідальності; страхування діяльності (за видами). Ця 
пропозиція буде відповідати обліковим потребам підприємства, щодо належного 
відображення розрахунків зі страхування, а також запропонованому визначенню терміна 
«страхування».  

Соціальне страхування здійснюється в обов’язковій формі, яка прописана чинним 
законодавством нашої країни. Усі інші види страхування можуть бути як в обов’язковій, так і 
в добровільній формі. В свою чергу усі види страхування поділяються на галузі та підгалузі. 

Особисте страхування включає в себе страхування життя (на випадок смерті 
страхувальника),  здоров’я (на випадок дожиття застрахованого до певної дати чи події),  
працездатності (на випадок втрати ним працездатності), а також додаткової пенсії. Поділ 
особистого страхування на підгалузі зумовлено тим,  що воно поєднує в собі всі види 
страхування. Тому доцільно виділити наступні його підгалузі: страхування від нещасних 
випадків (нещасні випадки характеризуються раптовітю їх настання); медичне (передбачає 
оплату лікування страхувальника); страхування життя (передбачає страхову виплату у 
повному розмірі у випадках настання певної дати або події). 

Майнове страхування передбачає компенсацію шкоди, яку отримав страхувальник при 
настанні страхового випадку із майном, що було застрахованим. При цьому для обчислення 
страхової суми береться вартість об’єктів майнового страхування. В складі галузі майнового 
страхування слід виділити його підгалузі: страхування майна фізичних осіб; страхування 
майна юридичних осіб. 

Даний поділ зумовлений відмінністю величини та видів ризиків, об’єктів страхування, 
змістом укладання договору страхування та іншими факторами. Майнове страхування 
здійснюється переважно в добровільній формі. Для сільськогосподарських підприємств 
законодавством встановлено обов’язкове страхування тварин відповідно до їх переліку 
встановленого Кабінетом Міністрів України на випадок вимушеного забою, знищення, 
загибелі, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків.  

Страхування відповідальності з’явилося відносно недавно у вітчизняному страхуванні. 
Особливістю страхування відповідальності є укладання договору страхування між 
страховиком та страхувальником на користь третьої особи (страхування відповідальності 
щодо невиконання укладених договорів постачання – у сільському господарстві, професійної 
відповідальності аудиторів – при невиконанні умов договору, юристів, адвокатів). При 
страхуванні відповідальності, як правило, третя особа завжди є не відомою. Виключення 
становить страхування відповідальності щодо невиконання контрактних зобов’язань 
(наприклад, у сільському господарстві). Таке страхування є важливим для 
сільськогосподарських підприємств, оскільки у силу залежності від природніх факторів та 
інших неконтрольованих та непередбачуваних подій не завжди є можливість виконати свої 
контрактні зобов’язання. Окрім того таке страхування передбачає комплексний захист 
третьої особи,  що є ще однією особливістю даного виду.  При цьому страхова сума не 
зазначається, а лише її гранична межа.  
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Страхування діяльності – це вид страхування, що передбачає страхування сукупності 
ризиків діяльності підприємства за її видами в цілому від понесенням останнім додаткових 
витрат та втрат.  

Одночасне страхування майна і втрат від перебійного виробництва вважається 
вигідним як для підприємця, так і для страхової компанії, оскільки ризики за двома цими 
договорами, як правило, одні і ті самі. Крім того, якщо обидва договори уклала одна 
страхова компанія, то вона зацікавлена якнайшвидше відновити застраховане майно, щоб 
уникнути значних страхових виплат у зв'язку з компенсацією страхувальникові втрат від 
перерви у виробництві [5]. 

На сьогодні все більше підприємств використовують в своїй діяльності різного роду 
механізми та машини. Вони також підлягають страхуванню. Проте підприємства ігнорують 
страхування таких об’єктів, покладаючись на те що нічого поганого не станеться. Наслідки 
збою в програмі роботи установки, що регулює температурний режим в інкубаторі, теплиці 
чи холодильній установці може призвести до більших втрат, ніж при настанні надзвичайної 
події природного характеру. Це ще раз підтверджує необхідність страхування всієї діяльності 
підприємства. З іншого боку, задля забезпечення страхування сільськогосподарськими 
товаровиробниками, державі (як одному з учасників цього процесу) необхідно вдосконалити 
свою політику в цій галузі. 

Основними напрямками вдосконалення повинно бути: державна підтримка у вигляді 
субсидій на страхування; створення оптимального співвідношення між добровільним та 
обов’язковим страхуванням; вдосконалення та розвиток нормативно-правової бази; 
підготовка те перепідготовка кваліфікованих кадрів. 

На нашу думку, необхідно на рівні держави запровадити страхування діяльності 
підприємства з обов’язковою їх підтримкою. 

Отже можна стверджувати, що страхування забезпечує певну фінансову підтримку 
сільськогосподарським товаровиробникам при відшкодуванні завданих збитків в результаті 
настання страхових випадків. При цьому необхідно дотримуватися декількох принципів. 

1. Групове страхування повинно забезпечити зниження страхових тарифів, а не 
служити для отримання більших доходів страховими організаціями. 

2. Відповідальність за нехтування обов’язковим страхуванням повинен повністю нести 
сільськогосподарський товаровиробник, що необхідно відобразити законодавчо. 

3. Диференціація розмірів тарифів страхування за різними напрямками: за рівнем зміни 
показників діяльності,  за видами сільськогосподарських товаровиробників,  а також за їх 
фінансово-економічним становищем. 

4. Використання цінового моніторингу задля забезпечення достовірності інформації 
щодо рівня цін на сільськогосподарську продукцію, що впливають на дохід підприємства. 

5. Обов’язкова участь держави у системі страхових відносин. 
На основі проведеного дослідження доведено необхідність страхування діяльності 

підприємства в розрізі її видів. В зв’язку з цим доцільно в межах субрахунку 655 «За 
страхуванням майна» виділити рахунок 655-6 «За страхуванням діяльності підприємства» в 
розрізах видів діяльності, що забезпечить належне відображення таких операції в обліку.  

Окрім цього необхідно розширити назву ранку 655, що звучатиме як «За страхуванням 
майна та діяльності». З огляду на це, задля отримання інформації про те, яку саме групу 
майна було застраховано та чіткої організації обліку сільськогосподарських 
товаровиробників, пропонуємо в межах рахунку 655 «За страхуванням майна та діяльності » 
виділити наступні субрахунки в такій послідовності:  

- 655-1 «За страхуванням поточних біологічних активів тваринництва»; 
- 655-2 «За страхуванням довгострокових біологічних активів тваринництва»; 
- 655-3 «За страхуванням поточних біологічних активів рослинництва»; 
- 655-4 «За страхуванням довгострокових біологічних активів рослинництва»; 
- 655-5 «За страхуванням іншого майна»; 
- 655-6 «За страхуванням діяльності підприємства». 



 
100                                                        Збірник наукових праць № 22. Том 2 

Таким чином буде видно що саме застраховано. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Отже, класифікацію видів страхування слід здійснювати, виділивши історичну, 
економічну та юридичну ознаки. В межах економічної ознаки запропоновано поділити 
страхування на п’ять видів, один з яких страхування діяльності. Така класифікація дає 
можливість визначити специфіку розрахунків зі страхування у сільськогосподарських 
підприємствах і сприяє вдосконаленню організаційно - методичних прийомів їх обліку.  
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Обобщенно и дополнена классификация видов страхования для потребностей учета и аудита, что 

позволило определить его объекты в сельскохозяйственных предприятиях. Разработаны предложения по 
совершенствованию теоретических основ учета расчетов по страхованию имущества и деятельности в 
сельскохозяйственных предприятиях с целью получения своевременной, достоверной и объективной учетной 
информации для системы управления. Предложены организационные и методические подходы по 
совершенствованию учета расчетов по страхованию с учетом отраслевых особенностей. Определены 
направления дальнейших научных исследований по данному вопросу. 

Ключевые слова: страхования, деятельность, классификация, страхование деятельности, учет, 
сельскохозяйственные товаропроизводители. 
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THE ROLE OF THE FINANCIAL AND CREDIT SYSTEM IN SHAPING THE 
PRIORITIES OF THE ECONOMIC SECURITY OF PRODUCERS OF GRAIN 
Abstract. Economic security - the fundamental basis of cost-effective state which defends its national interests and 

overcome various threats in the increasingly international competition. However, the specificity inherent in grain 
production, the problems of the world and national character reflected in the successful use of financial resources, their 
distribution, which leads to structural inconsistencies and gives rise to the problem of grain production.  

Danger grain industry is, among other things, the factors reducing cash flows and the effectiveness of individual 
producers. The determining factor is the annual fluctuations in prices and production. One of the improvements in the 
relationship between producers and lending institutions may be their close proximity that producers save time, 
especially during seasonal employment. An important aspect of economic security is also a range of specialist 
assessment of their financial condition and creditworthiness. Observed a clear interdependence between powerful grain 
production and the flow of credit. These capabilities lead to a further intensification of production, which requires 
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study on the formation of the priorities of economic security. 
At this stage the operation of the grain industry and its subjects appears necessary formation and development of 

economic security, which is one of the priorities is to use financial and credit system as a component of ensuring 
financial security. In the process of the grain market must comply with the optimum balance between the parties, the 
main role is assigned to state institutions and financial and credit system. 

Keywords: economic security, commodity grains, financial and credit system, economic risks. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ У ФОРМУВАННІ 
ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЗЕРНА 
У статті розглядається питання економічної безпеки товаровиробників зерна в контексті ролі фінансово-

кредитної системи, як одного з пріоритетних напрямків її досягнення. 
Обґрунтовано, що у процесі формування ринку зерна необхідно дотримуватись оптимального балансу між 

його учасниками, основна роль при цьому покладається на державні інституції та фінансово-кредитну 
систему  

Ключові слова: економічна безпека, товаровиробники зерна, фінансово-кредитна система, економічні 
ризики. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Економічна безпека – фундаментальна основа економічної 
ефективної держави, яка відстоює свої національні інтереси та долає різноманітні загрози в 
умовах посилення міжнародної конкуренції. Історично та методологічно склалося, що рівень 
економічної безпеки здебільшого оцінюють на основі індикаторів енергетичної та фінансової 
безпеки, зіставляючи при цьому реалізацію національних інтересів із загрозами, зокрема – з 
тінізацією економіки, фінансовий аспект якої реалізується у процесах відмивання доходів 
протиправного походження [1, c. 34].  

У галузі зерновиробництва, яка протягом останніх років демонструє нарощення обсягів 
виробництва та експорту, існує цілий ряд проблемних питань, які потребують негайного і 
стратегічного вирішення. В умовах трансформаційної економіки фінансові стимули розвитку 
виробництва зерна виступають одними із визначальних факторів, які сприяють значним 
успіхам галузі загалом. Проте специфіка, притаманна сільськогосподарському виробництву і 
зерновому зокрема, проблеми світового та загальнонаціонального характеру позначаються 
на успішному використанні фінансових ресурсів, їх розподілі, що призводить до структурних 
невідповідностей та породжує проблеми зернового господарства. Тому дослідження в 
напрямку визначення ролі фінансово-кредитної системи у формуванні пріоритетів 
економічної безпеки товаровиробників зерна є актуальними і своєчасними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рівень фінансової складової економічної 
безпеки підприємства залежить від стану його кредитного портфеля. Дослідження 
можливостей впливу на діяльність товаровиробників зерна можливостей фінансово-
кредитної системи в своїх публікаціях здійснюють такі науковці, як Алексійчук В.М., 
Бородіна О.М, Гайдуцький П.І., Дем’яненко М.Я., Колотуха С.М., Косодій Р.П., Лайко П.А., 
Мармуль Л.О., Малік М.Й. Могильний О.М., Непочатенко О.О., Полозенко Д.В., 
Саблук П.Т., Жук В.М., Танклевська Н.С. та інші. Втім, мінливість законодавчої та 
нормативно-правової бази, політичної та економічної ситуацій змушують постійно 
продовжувати дослідження зазначених проблем. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання): визначення ролі фінансово-
кредитної системи у формуванні пріоритетів економічної безпеки товаровиробників зерна. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Роль фінансування сільськогосподарського виробництва, без 
перебільшення, є однією з визначальних при формуванні прибуткового та стабільного його 
розвитку. Особливо важлива фінансово-кредитна підтримка у галузі зерновиробництва, як 
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