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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ДІЯЛЬНІСТЮ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ  

Обґрунтування необхідності дослідження фінансової діяльності аграрних 

підприємств лежить в площині проблем облікового відображення та 

фінансового менеджменту. Фінансова діяльність є однією з важливих 

складових господарського механізму, вона охоплює процеси формування та 

використання фінансових ресурсів, спрямована на підтримання ефективності 

поточного функціонування підприємства, а також розробку і контроль 

реалізації стратегії розвитку. 

У аграрних підприємствах виникають доходи, втрати, які не пов'язані 

напряму з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму 

прибутку або збитку, – це фінансові результати, отримані від інвестиційної та 

фінансової діяльності. 

Облікове забезпечення видів дiяльності досліджувалось ученими            

М.Я. Дем’яненком, Ф.Ф. Бутинцем, В.М. Жуком, Г.Г. Кірейцевим,                   

М.М. Коцупатрим, Н.М. Малюгою, М.Ф. Огійчуком, В.М. Пархоменком,          

Н.Л. Правдюк, О.М. Петруком, М.С. Пушкарем, О.Д. Радченко, П.Т. Саблуком, 

І.Б. Садовською, В.В. Сопком, Н.М. Ткаченко тощо.  

Методологія обліку видів діяльності має певні надбання. Але в силу того, 

що категорія фінансова діяльність має різне значення для економічного життя 

та обліку, необхідне уточнення її концепції та ключових моментів. Саме з 

огляду на те, що «підприємницька діяльність можлива або у сфері виробництва, 

або у сфері надання послуг (комерційна), або у сфері суто грошовій 

(кредитній)» [5], першим фактором побудови бухгалтерського обліку є вид 

підприємницької діяльності.  

Головні завдання управління фінансовими ресурсами полягають у 



цілеспрямованому управлінні грошовими потоками на підприємстві, процес 

управління формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів з 

метою досягнення фінансово-економічних цілей підприємства здійснюється у 

сфері фінансового менеджменту [3].  

Стан обліку та методика формування доходів і витрат фінансової 

діяльності свідчать про нечіткість у розмежуванні операцій інвестування, 

фінансових інвестицій, участі у капіталі, фінансових операцій. В цьому процесі 

виділяються два види: операцій з власним капіталом та з позичками.  

Проблемою є те, що економічне та облікове визначення фінансової 

діяльності завжди не співпадають, тому у Плані рахунків витрати на відсотки, 

пені, штрафи, що з економічної точки зору є фінансовими витратами, 

обліковують на субрахунку № 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки», № 971 

«Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» відповідно, а і доходи на 

субрахунку № 715 «Одержані пені, штрафи, неустойки», № 741 «Дохід від 

реалізації фінансових інвестицій» і не відносяться до фінансової діяльності [2]. 

Тому, у обліковій політиці має бути відображена інформація, необхідна 

для фінансового менеджменту, що сприяє активізації фінансової діяльності: 

збільшення обсягів залучення довгострокового капіталу; регулювання потоків 

інвестицій; стимулювання припливу залученого капіталу; збільшення рівня 

реінвестування прибутку; розширення можливостей капіталовкладень й 

інвестиційних можливостей аграрних підприємств.  

Удосконалення аналітичного обліку фінансової діяльності для управління 

нею лежить в площині резервування прибутку на підтримку фінансової 

діяльності. Необхідно уточнити використання рахунків на створення резервів 

фінансової діяльності. На нашу думку необхідно використати рахунок № 47 

«Забезпечення наступних витрат і платежів», передбачивши субрахунок № 479 

«Резерв відшкодування комерційних ризиків», – для покриття втрат від 

виробничих, майнових ризиків, ризиків продажу, недостатнього та несвоєчасного 

розвитку та № 4710 «Резерв майбутніх витрат і платежів», що матиме будь-яке 

цільове спрямування. 
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