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Annotation. The article deals with theoretical and methodological bases of accounting of biological assets in the 
context of harmonization of national accounting system in accordance with the requirements of International Financial 
Reporting Standards. The practical problems of accounting of biological assets and their fair value were investigated. 
Recommendations to improve the accounting of biological assets were generated. 

The features of long-term and current accounting of biological assets and their assessment in modern agricultural 
enterprises.

Object Organization Studies javljaetsja auditing and control of assets in Biology selskohozyaystvennыh enterprises. 
Item - aggregates Theoretically, methodical and Virtually questions for auditing and control biologically assets. The 
objectives of work are:

– Study and Disclosure эkonomycheskoy essence Organization auditing and control biologically assets in the
enterprise;

– Disclosure and auditing techniques Organization and control of assets in Biology selskohozyaystvennыh company;
– Rationale main indicator , harakteryzuyuschye Results activities of the enterprise;
– Study Status Organization auditing and control biologically assets in the enterprise;
– Designing Improvement auditing organization and control in terms of assets Biology sovremennoho is information

security.
The results of research sformulyrovanы conclusions and proposals for Improvement Organization auditing and 

control proyzvodstvennыh stocks.
Results Poluchennыe mogut byt yspolzovan in praktycheskoy activities buhhalterskoy sluzhb company.
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ВПЛИВ ТЕОРЕТИЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ 

НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 
Проаналізовано особливості теоретичного обґрунтування та його вплив на організацію обліку біологічних 

активів. Увагу зосереджено на особливостях  вітчизняного нормативного забезпечення та використання 
міжнародних стандартів в організації обліку біологічних активів. Досліджуються особливості обліку 
довгострокових і поточних біологічних активів та їх оцінки в сучасних аграрних підприємствах.

Ключові слова: біологічні активи, біологічні перетворення, організація  обліку, стандарти, оцінка, 
справедлива вартість.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичним завданнями. Уже майже десятиріччя на теренах бухгалтерської науки, в нормативному 
забезпеченні та практичній діяльності бухгалтерів гостро обговорюються питання організації 
обліку біологічних активів. Тепер особливо гостро, а інколи й суперечливо, постає порядок адап-
тації аграрних підприємств до використання міжнародного досвіду і стандартів обліку в само-
бутній традиції ведення та організації обліку. Новим і недостатньо зрозумілим було запровадження 
у вітчизняну практику обліку поняття біологічних активів Положенням (стандартом) бухгалтер-
ського обліку 30 “Біологічні активи”. До цих пір між науковцями, час від часу, точаться доволі гострі 
дискусії з цього приводу, а саме: щодо класифікації біологічних активів, як оцінювати біологічний 
актив за справедливою вартістю, відображення таких операцій в бухгалтерському обліку, застосу-
вання нових первинних документів з обліку довгострокових і поточних біологічних активів, що є 
безумовно актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. 
Дослідження проблем теоретичного обґрунтування і організації обліку біологічних активів знайшли 
своє відображення в працях українських науковців: Огійчука М.Ф., Жука В.М., Моссаковського В.Б., 
Сука Л.К., Гузара Б.С., Васькова Н.В., Канцурова О.О., Голова С.Ф. та інших. Не зменшуючи ролі 
наукових робіт і публікацій, в яких досліджувалися проблеми теоретичного обґрунтування та органі-
зації обліку біологічних активів, необхідно наголосити, що багато складових цих питань є невиріше-
ними, дискусійними, а деякі з них не ставилися взагалі.

Формулювання цілей статті. Застосування стандартів обліку та використання їх міжнародних 
аналогів викликало цілий ряд питань, які не можуть повною мірою задовольнити потреби управління 
підприємством. Організація обліку біологічних активів повинна враховувати їх функціональні і 
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галузеві особливості, які мають кардинальні відмінності від необоротних і оборотних активів. А тому 
ціллю статті є розгляд і відображення особливостей теоретичного обґрунтування придбання, вирощу-
вання, оцінки біологічних активів та організації їх обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно вище зазначеного положення, біологічний 
актив – тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську 
продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Біологічний актив визнається активом, якщо:
–  підприємству перейшли ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на біологічний актив;
–  підприємство здійснює управління біологічним активом та контроль за його використанням;
–  є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з його вико-

ристанням у сільськогосподарській діяльності;
–  вартість біологічного активу може бути достовірно визначена.

Біологічні перетворення – процес якісних і кількісних змін біологічних активів.
Таким чином, до сільськогосподарських відносяться біологічні активи, які здатні давати сільсько-

господарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, які призначені для продажу або викорис-
тання у сільськогосподарській діяльності. Інші біологічні активи, не пов’язані з сільськогосподарською 
діяльністю, визнаються запасами чи основними засобами.

Сільськогосподарська продукція при її відокремленні від біологічного активу (у рослин ництві – 
зерно, плоди, ягоди, овочі, зелена маса, отримані під час збирання врожаю (заготівлі); у тваринництві 
– вовна, молоко, яйця, мед, отримані під час настригу, надою, збору тощо) або при припиненні процесів 
життєдіяльності біологічних активів (деревина, отримана при вирубці насаджень тощо) перестає бути 
елементом біологічних активів і визнається як окремий актив.

Від окремих біологічних активів та їх груп, крім сільськогосподарської продукції, можуть бути 
отримані додаткові біологічні активи (у рослинництві – чубуки, саджанці, розсада, міцелій (гриби), 
живці, бульбоцибулини, кореневище; у тваринництві – приплід, поросята відлучені, ягнята на час 
відлучення, діловий молодняк, мальки, цьоголітки, річники, ремонтний молодняк, матка плідна і 
неплідна, пакети з бджолами (рої)).

Додаткові біологічні активи – це біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень. 
Додаткові біологічні активи тваринництва (приплід тварин) на відміну від додаткових біологічних активів 
рослинництва можна відразу після народження визнати біологічним активом, оскільки вони відпові-
дають всім критеріям визнання та процес біологічних перетворень триває (тварини ростуть) [5, с. 5].

Додаткові біологічні активи тваринництва відразу обліковуються на рахунку 21 “Поточні біологічні 
активи” (за відповідними субрахунками). При отриманні додаткових біологічних активів рослинни-
цтва (саджанці, розсада, живці тощо) процес їх біологічних перетворень призупиняється до висаджу-
вання у ґрунт. Тому додаткові біологічні активи рослинництва розглядаються як сільськогосподарська 
продукція і оприбутковуються на дебеті рахунку 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва” 
[1, с. 18].

Для цілей бухгалтерського обліку біологічні активи класифікують за такими групами:
1. Довгострокові біологічні активи:

–  довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю;
–  довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю;
–  довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю;
–  довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю; 
–  незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю; 
–  незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю.

До довгострокових біологічних активів належать біологічні активи, здатні давати сільськогоспо-
дарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди 
протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців) та 
біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за винятком тварин на 
вирощуванні та відгодівлі.

Для обліку довгострокових біологічних активів у плані рахунків передбачено рахунок 16 “Довго-
строкові біологічні активи”, на якому ведуть облік й узагальнюють інформацію про наявність та рух 
власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів. Джерелами 
надходження довгострокових біологічних активів є придбання за плату у постачальників; переведення 
зі складу поточних біологічних активів (переведення тварин до основного стада робочої і продук-
тивної худоби); безоплатне одержання від юридичних і фізичних осіб та одержання в якості внеску до 
статутного капіталу; закладання (вирощування) багаторічних насаджень.
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Попередньо формування довгострокових біологічних активів здійснюється на рахунку 
155  “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”. На цьому субрахунку ведуть 
облік відповідних витрат по біологічних активах, облік яких ведеться на рахунку 16 “Довгострокові 
біологічні активи”, в т. ч. на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів та формування 
основного стада робочої і продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 “Поточні 
біологічні активи”);

2. Поточні біологічні активи:
–  поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю;
–  поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю;
–  поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю. 

Підприємство може розширювати зазначену класифікацію, поділяючи у розрізі груп (підгруп) 
біологічні активи на власні та орендовані тощо. Виходячи з цього, може бути запропонована наступна 
класифікація біологічних активів з метою їх відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності (рис. 1).

 
Рис. 1. Класифікація біологічних активів 

Джерело: [2, с. 2] 
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Рис. 1. Класифікація біологічних активів
Джерело: [2, с. 2]

Для обліку поточних біологічних активів призначено рахунок 21 “Поточні біологічні активи”, на 
якому ведуть облік і узагальнюють інформацію про наявність та рух поточних біологічних активів 
рослинництва (які оцінюються за справедливою вартістю, зокрема зернові, технічні, овочеві та інші 
культури тощо) і тваринництва (зокрема тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі; птиці, 
звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без став-
лення на відгодівлю; тварин, прийнятих від населення для реалізації).

Поточні біологічні активи тваринництва складають особливу групу оборотних активів. За своїм 
економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі, як складова поточних біологічних активів, 
є незавершеним виробництвом галузі тваринництва, тому що вони в результаті біологічних перетво-
рень постійно змінюють свою масу i оцінку. Ці зміни пов’язані з витратами на утримання тварин i їх 
годівлю до моменту реалізації, забою, переведення до основного стада.

Первісне визнання змін маси тварин, їх приросту, як результат біологічних перетворень, оціню-
ється у відповідності з вимогами П(С)БО 30 «Біологічні активи».

Поряд із цим після вирощування та відгодівлі тварин певної групи можна реалізувати, забити на 
м’ясо, безоплатно передати фізичним або юридичним особам, перевести до основного стада, тобто 
поточні біологічні активи з цих міркувань можна віднести до запасів, визнання яких регламентуються 
П(С)БО 9 «Запаси», а саме:
–  утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
–  перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
–  утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання poбіт та надання послуг, 

а також управління підприємством.
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Для відокремлення процесу виробництва в тваринництві від інвентарного обліку тварин у 
бухгалтерському обліку введені окремі синтетичні рахунки, які, з одного боку, дають змогу накопи-
чувати i систематизувати витрати на вирощування та відгодівлю тварин, стежити за збільшенням їx 
живої маси, а з іншого – вести облік наявного поголів’я, його живої маси, вартості на початок звітного 
періоду, а також зміни цих показників за звітний період.

Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями поточних біологічних активів рослинни-
цтва і тваринництва, визнаються витратами основної діяльності. Облік витрат ведеться за окремими 
об’єктами обліку витрат (окремі види біологічних активів та/або їх групи) відповідно до П(С)БО 16 
«Витрати».

Як видно, всі ці процеси повинні бути відокремлені та знаходити своє відображення в бухгалтер-
ському обліку.

Основними завданнями обліку поточних біологічних активів тваринництва в сільсько-
господарських підприємствах є: 
–  постійне забезпечення керівників i спеціалістів оперативною інформацією про наявність поголів’я 

тварин за їх видами i статево-віковими групами для прийняття управлінських рішень;
–  своєчасне та правильне оформлення відповідними документами операцій та забезпечення досто-

вірних даних про всі зміни, що відбуваються у складі поголів’я тварин на вирощуванні та відгодівлі 
i одержання продукції;

–  контроль за збереженням тварин у місцях їх утримання i на всіх етапах руху; виявлення втрат від 
загибелі тварин і причини цього та виявлення винних осіб; здійснення заходів з метою недопу-
щення нестач, крадіжок та загибелі тварин;

–  забезпечення щоденної реєстрації даних про рух поголів’я з метою визначення потреб виробничих 
підрозділів у кормах на кожен день;

–  забезпечення щомісячного зважування тварин, щоб мати точні дані про приріст живої маси для 
визначення результатів вирощування та відгодівлі тварин;

–  правильне обчислення первісної вартості тварин при їх надходженні; 
–  оцінка їх при вибутті.

Хоча в  науково-практичних виданнях велася деяка дискусія з приводу обліку біологічних активів, 
однак конструктивного вирішення проблем практичного застосування П(С)БО 30 «Біологічні активи» 
не відбулося. На нашу думку, це також стосується і використання деяких вимог МСБО 41 «Сільське 
господарство», тому застосування їх в практичній діяльності викликає ряд питань. Основні напрямки, 
за якими слід зосередити організацію обліку біологічних активів, повинні бути акцентовані на класифі-
кації, оцінці та порядку відображення на бухгалтерських рахунках. Крім того, біологічні активи визна-
чаються в обліку підприємства, що займається сільськогосподарською діяльністю, в таких випадках:
–  підприємство контролює активи у результаті минулих подій;
–  існує ймовірність, що в майбутньому підприємство отримає вигоду від активу;
–  оцінка активу може бути достовірно визначена.

Підтримуючи В.М. Жука, ще один акцент слід зосередити на визначенні справедливої вартості 
біологічних активів і сільськогосподарської продукції, яка базується на цінах активного ринку 
(п.  13  П(С)БО 30, п. 17 МСБО 41). Оскільки розвинутого біржового ринку сільськогосподарської 
продукції, і особливо біологічних активів, в Україні сьогодні практично не існує, то визначення їх 
справедливої вартості на основі цін активного ринку є проблематичним. Тому доцільно використо-
вувати реальні ринкові ціни на сільськогосподарську продукцію за вирахування ПДВ і рівня збутових 
витрат (без врахування транспортних витрат) [3, с. 35]. Так, наприклад, для визначення справедливої 
вартості поточних біологічних активів тваринництва можна використати ринкову вартість 1 ц живої 
ваги певної категорії тварин (ВРХ, свині, кури і т.д.), що склалася, за вирахуванням ПДВ і комісійних 
витрат [6, с. 24].

На нашу думку, в умовах кризових явищ на деякий час можна застосовувати ціни, які склалися на 
той чи інший біологічний актив в окремо взятому регіоні. У такі періоди це і буде справедлива вартість 
біологічного активу.

Проблемним питанням залишається облік поточних біологічних активів рослинництва. Згідно 
Плану рахунків їх потрібно вести за субрахунком 211 «Поточні біологічні активи рослинництва». 
По суті – це облік сільськогосподарських культур «на кореню», які не можливо достовірно оцінити, 
а  тим більше відобразити в обліку. Бухгалтери-практики стараються оминати цей субрахунок і не 
ведуть його зовсім, аби не загромаджувати облік. 

Цілком справедливим було би підтримати ряд авторів, які зазначають, що в літературі, а тим 
більше в нормативній базі з обліку та і в практичній діяльності не відображаються особливості обліку 
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генетично модифікованих біологічних активів. Можна підкреслити, що облік таких активів взагалі не 
організовано. Підприємства стараються не афішувати такі активи. У класифікації біологічних активів 
пропонуємо обов’язково виділяти генетично модифіковані організми.

Однією з особливостей організації обліку біологічних активів слід враховувати і оцінку їх якості. 
Для цього потрібно мати відповідні документи, які би засвідчували експертні оцінки та документи для 
розрахунків справедливої вартості різних видів біологічних активів

Висновки та перспективи подальших досліджень. Існуюча нормативна база та сучасна органі-
зація бухгалтерського обліку біологічних активів поки-що не має єдиного переконливого підходу до 
вирішення проблем. Система обліку, що склалася в аграрних підприємствах, не спрямована на досто-
вірне відображення різних біологічних активів. Раціональна організація обліку дозволить вирішити 
порядок класифікації, оцінку та облік біологічних активів, що є важливим в прийнятті принципових 
управлінських  рішень.
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