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Мета. Розробити методичні підходи до практичних рекомендацій щодо 
поліпшення обліково-аналітичного забезпечення вирощування біоенерге-
тичних культур. Методи. Монографічний, аналізу і синтезу, абстрактно-ло-
гічний, табличний. Результати. Розглянуто проблемні питання обліково- 
аналітичного забезпечення управління вирощуванням біоенергетичних 
культур та здійснено їх класифікацію як об’єктів бухгалтерського обліку 
і контролю. Відповідно до класифікаційних ознак запропоновано порядок 
формування облікової політики в частині витрат виробництва на виро-
щування біоенергетичних культур, зокрема амортизаційних відрахувань 
на довгострокові біологічні активи. Висновки. Визначено підходи щодо 
обліку багаторічних біоенергетичних насаджень, застосування яких за-
безпечить формування амортизаційного фонду як джерела власних інвес-
тиційних ресурсів для оновлення насаджень та їх техніко-технологічного 
забезпечення. 

Ключові слова: біоенергетичні культури, довгострокові біологічні активи,  
амортизація, техніко-технологічне забезпечення, номенклатура статей калькулювання.

Сучасна енергетична залежність України 
стала каталізатором розвитку вітчизняної 
відновлювальної енергетики, одним із пер-
спективних напрямів якої є нова галузь 
АПК — біоенергетика. Нині основні пріори-
тети цієї галузі — це пошук дешевої енерге-
тичної біосировини, ефективних техніко-тех-
нологічних рішень, створення необхідної 
інфраструктури для вирощування біоенер-
гетичних культур і переробки біомаси.

У науковій літературі є широкий спектр 
думок щодо ефективності вирощування 

біоенергетичних культур з метою пере-
робки на біопаливо. Більшість дослідників 
декларують високу дохідність цього виду 
діяльності, проте в економічній науці досі 
не розроблено чіткої методики обліку, каль-
кулювання витрат і визначення економічної 
ефективності вирощування біоенергетичних 
культур. це не дає змоги об’єктивно оцінити 
результативність використання техніко-тех-
нологічного забезпечення, дослідити вплив 
розвитку галузі біоенергетики на аграрне 
виробництво загалом.
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аналіз останніх досліджень і публі
ка цій. У ряді робіт науковці частково ви-
світлюють ефективність виробництва 
біопалива, звертаючи основну увагу 
на техніко-технологічні аспекти вирощуван-
ня біоенергетичних культур [1 – 4], або ж 
розглядають проблему з позиції оцінюван-
ня потенціалу розвитку цього виду понов-
лювальної енергії на загальнодержавному 
чи регіональному рівнях [5, 6]. Проте певні 
спроби вивчення окремих економічних ас-
пектів вирощування енергетичних культур 
усе-таки можна знайти в публікаціях [7 – 9]. 
Однак пропоновані в цих роботах підходи 
переважно стосуються лише однолітніх 
енергетичних культур і переробки їх на рід-
ке біопаливо, тому не розв’язують зазна-
чену проблему загалом і зокрема стосовно 
багаторічних біоенергетичних культур, що 
є свідченням актуальності вибраного на-
пряму досліджень.

Мета — розроблення методичних під-
ходів до практичних рекомендацій щодо 
поліпшення обліково-аналітичного забез-
печення вирощування біоенергетичних 
культур для ухвалення обґрунтованих 
управлінських рішень з метою ефективно-
го використання техніко-технологічної бази 
виробництва та стійкого розвитку галузі.

Методи — монографічний, аналізу і син-
тезу, абстрактно-логічний, табличний.

Результати досліджень. Останніми ро-
ками в зв’язку з підвищенням цін на викопні 
паливно-енергетичні ресурси істотно зріс ін-
терес до використання нетрадиційних дже-
рел енергії. Одним із їх різновидів є тверде 
біопаливо, яке виробляють з біомаси швид-
корослих енергетичних культур.

Процеси економічної інтеграції України 
до Європейського Союзу і світового співто-
вариства та ринкові перетворення в краї-
ні ставлять нові вимоги до якості обліко-
во-аналітичної інформації для управління 
розвитком галузі біоенергетики та оцінки 
ефективності вирощування біоенергетичних 
культур у сільськогосподарських підприєм-
ствах. Оскільки в більшості випадків аграрні 
підприємства потребують залучення зовніш-
нього капіталу для інвестування в плантації 
енергетичних культур та техніко-технологіч-
не забезпечення, їхнім керівникам потрібна 
достовірна і повна аналітична інформація 

про результати виробничої та фінансової 
діяльності в цьому напрямі. 

Донині в науковій літературі питання об-
ліку витрат, їх аналізу та визначення со-
бівартості вирощування біоенергетичних 
культур залишалося теоретично та мето-
дологічно невирішеним, оскільки самі тех-
нології їх вирощування широко в Україні не 
застосовували. 

Розглянемо докладніше біомасу енерге-
тичних культур як об’єкт бухгалтерського 
обліку і контролю, тобто як сільськогоспо-
дарський біологічний актив. 

Біоенергетичні культури, які вирощують 
сільськогосподарські товаровиробники з 
метою безпосереднього використання як 
паливо чи для подальшої переробки на біо-
паливо, належать до біологічних активів 
підприємства. Згідно з П(С)БО 30 біологіч-
ний актив — це тварина або рослина, яка 
в процесі біологічних перетворень здатна 
давати сільськогосподарську продукцію  
і/або додаткові біологічні активи та при-
носити в інший спосіб економічні вигоди. 
Облік і звітність таких підприємств мають 
відповідати вимогам П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» [10], який за змістом аналогічний 
МСБО 41 «Сільське господарство».

Для управління ефективністю вирощу-
вання біоенергетичних культур потрібна 
інформація про стан біологічних активів, 
їх трансформацію, умови формування, 
особливості використання, оцінки тощо. 
Біологічна різнорідність біоенергетичних 
культур зумовлює потребу у відповідній кла-
сифікації біологічних активів. Економічним 
чинником класифікації є різнотривала 
участь цих біологічних активів у господар-
ському обороті (рисунок). Біологічні активи 
поділяють на довгострокові, які відобража-
ють у необоротних активах, та поточні — 
в оборотних активах.

П(С)БО 30 передбачає виокремлен-
ня продуктивних багаторічних насаджень 
в окремий об’єкт обліку — довгострокові 
біологічні активи. 

Технологічні особливості вирощування 
біоенергокультур потребують певної органі-
зації облікового забезпечення щодо витрат 
на їх виробництво. У сільському господар-
стві визначення витрат регламентується від-
повідними нормативно-правовими актами 
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з бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 
16 «Витрати», П(С)БО 30 «Біологічні акти-
ви», Методичними рекомендаціями з бух-
галтерського обліку біологічних активів, 
затвердженими Наказом МФУ (№ 1315 від 
29.12.2006 р.) та Методичними рекоменда-
ціями з планування, обліку і калькулювання 
собівартості продукції (робіт, послуг) сіль-
ськогосподарських підприємств № 132 від 
18.05.2001 р.

Вирощування багаторічних біоенерге-
тичних культур характеризується високою 
капіталомісткістю, тому надійним і значним 
джерелом власних інвестицій у створен-
ня (відтворення) насаджень та оновлення 
технічної бази має бути амортизаційний 
фонд. Проте особливістю нового обліку 
за П(С)БО 30 є те, що амортизація на-
раховується лише на зрілі довгострокові 
біологічні активи, справедливу вартість 
яких визначити неможливо, тобто на дов-
гострокові біологічні активи, оцінені за пер-
вісною вартістю. 

Якщо довгострокові біологічні активи оці-
нено за справедливою вартістю, то у вироб-
ничих витратах не буде сум амортизаційних 

відрахувань за насадженнями біоенерго-
культур. це пов’язано з тим, що зі старінням 
довгострокового біологічного активу він змі-
нює свою ринкову вартість у бік зменшення, 
а утворена різниця за чинним порядком 
підлягає списанню на витрати від зміни 
вартості відповідних активів, які належать 
до групи інших витрат операційної діяльно-
сті сільськогосподарського підприємства. 
За такого підходу фактичні витрати вироб-
ництва та собівартість продукції біоенерге-
тичних культур будуть заниженими, а не-
виробничі витрати — завищеними. Варто 
зауважити, що наприкінці періоду про-
мислового використання енергоплантацій 
паралельно зі зменшенням їхньої віддачі, 
що позначиться на зменшенні економіч-
ної ефективності, потрібно буде списувати 
значно більші суми витрат з переоцінки. 
Таким чином спотворюватиметься реаль-
ний економічний результат. 

Невирішеним залишається питання облі-
ку витрат на ліквідацію насаджень у зв’язку 
із закінченням їх строку промислового ви-
користання. Практика садівництва свідчить 
про те, що витрати на розкорчовування 

За періодом надання економічних вигід

Довгострокові біологічні активи (багаторічні насадження біоенергетичних культур)   
 

Поточні біологічні активи (однорічні біоенергетичні культури)  

Незрілі довгострокові біологічні активи
(багаторічні насадження біоенергетичних 

культур, що не досягли продуктивного віку)

  
  

  
  

 

За способом оцінки 

Біологічні активи оцінено 
за первісною вартістю

   
  

Біологічні активи оцінено 
за справедливою вартістю

   
  

За періодичністю отримання економічних вигід 

Зрілі довгострокові біологічні активи 
(багаторічні насадження біоенергетичних культур, 

з яких можна регулярно отримувати 
сільськогосподарську продукцію та/або 

додаткові біологічні активи

   
  

   
   

     
    

      
     

    

За характером відображення зносу 

  
  

 

 Біологічні активи, 
що не амортизуються (однорічні 

енергетичні культури)

  
 

 

Споживчі біологічні активи (однорічні біоенергетичні культури, 
які здатні одноразово давати сільськогосподарську продукцію)

Біологічні активи-носії (багаторічні біоенергетичні культури з яких можна отримувати 
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біоактиви на регулярній основі)

Біоактиви, що амортизуються 
(багаторічні насадження 

біоенергетичних культур)

Класифікація біоенергетичних культур як сільськогосподарського біологічного активу
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дерев та обробіток ґрунту є досить істот-
ними і становлять третину від вартості 
закладання саду на тій самій площі [11]. 
У вітчизняному плані рахунків використо-
вують спеціальний субрахунок «Списання 
необоротних активів» у складі інших витрат. 
Відповідно до інструкції про застосування 
плану рахунків бухгалтерського обліку ак-
тивів, капіталу і зобов’язань підприємств 
і організацій України такі витрати належать 
до витрат періоду і підлягають списанню 
на фінансові результати. 

Оскільки все це автоматично позначить-
ся на зменшенні суми чистого прибутку або 
збитковості взагалі, то більшість застарі-
лих насаджень може залишитися нелік-
відованими. Для уникнення цього було б 
доцільно одночасно зі взяттям на баланс 
нових насаджень біоенергетичних культур 
збільшувати їх первісну вартість на суму 
планової вартості робіт з ліквідації бага-
торічних енергоплантацій. Отже, у процесі 
зносу довгострокових біологічних активів 
нараховуватимуться амортизаційні від-
рахування в сумі, що забезпечить їх повне 
відтворення.

З огляду на зазначені недоліки і відсут-
ність в Україні інформації про справедливу 
вартість плантацій багаторічних біоенерге-
тичних культур через несформованість від-
повідного ринку такі біологічні активи слід 
оцінювати за первісною вартістю. Незрілі 
довгострокові біологічні активи до досяг-
нення продуктивного віку можуть бути оці-
нені за сумою витрат на їх закладання та 
вирощування. 

Відповідно до Методичних рекомендацій 
щодо обліково-фінансового та правового 
забезпечення закладання, догляду та спи-
сання багаторічних насаджень насадження 
переводять до складу продуктивних і вво-
дять в експлуатацію за умови, якщо вар-
тість продукції, одержаної від молодих на-
саджень, перевищує поточні витрати на їх 
вирощування. Для багаторічних біоенер-
гетичних культур ці терміни можуть бути 
такими: деревні (верба, тополя) — 2 – 3, 
трав’янисті — 1 – 2 роки. 

Нарахування амортизації здійснюється 
впродовж строку корисного використання 
довгострокового біологічного активу, який 
встановлюється підприємством самостійно 

за визнання його активом (у разі зараху-
вання на баланс), зважаючи на те, що 
плантації енергетичних культур можуть 
стабільно давати приріст біомаси протягом 
15 – 25-ти років. 

В умовах інфляції амортизація як джере-
ло відтворення основних засобів із засто-
суванням лінійного методу не може вико-
нувати покладену на неї функцію, оскільки 
підприємства не в змозі накопичити амор-
тизаційні відрахування в сумі, достатній 
для реалізації нових інвестиційних проектів 
[12]. Тому по активній частині основних 
фондів найдоцільнішими є способи нараху-
вання амортизації зменшуваного залишку 
(регресивний) і по терміну корисного вико-
ристання (кумулятивний), які дають змогу 
в коротші терміни накопичити амортизацій-
ні відрахування, зберігаючи їх від інфляцій-
ного знецінення. З метою якнайшвидшого 
списання основних засобів рекомендуєть-
ся застосовувати метод пришвидшеного 
зменшення залишкової вартості. 

За використання методу пришвидшеної 
амортизації ліквідаційна вартість об’єкта 
не враховується. Річна сума амортизації 
визначається як добуток залишкової вар-
тості об’єкта на початок звітного року або 
первісної вартості на дату початку нараху-
вання амортизації на річну норму аморти-
зації, яка обчислюється на підставі строку 
корисного використання об’єкта і подвою- 
 ється. Застосування цього методу дає 
можливість упродовж першої половини ко-
рисного строку використання основних за-
собів відшкодувати до 60—70% їх вартості.

На сучасному рівні виробництва понад 
40% усіх витрат рослинництва становлять 
витрати машинно-тракторного парку. Тому 
для ефективнішого його використання слід 
здійснювати постійний контроль за витра-
тами з утримання та експлуатації МТП, 
особливо, якщо нормативів на використан-
ня машин-аналогів немає, що характерно 
для спеціалізованої техніки з вирощування 
біоенергетичних культур.

З метою оптимізації поставленого зав-
дання експлуатаційні витрати на механіза-
цію виробництва біоенергетичних культур 
потрібно розподілити на постійні та змінні. 
Постійні витрати — це відсотки за інвести-
ційними витратами, витрати на зберігання 
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машин, страхування та амортизацію. 
Змінні витрати передбачають оплату пра-
ці обслугового персоналу (оператора, ме-
ханізатора), вартість паливно-мастильних 
матеріалів (ПММ), витрати на ремонт і тех-
нічне обслуговування (ТО), на допоміжні 
технологічні (витратні) матеріали.

Для господарств, що займаються вирощу-
ванням біоенергетичних культур, пропонує-
мо таку номенклатуру калькуляційних статей 
витрат (таблиця).

Номенклатура статей витрат на вирощування біоенергетичних культур

Типова номенклатура Деталізована номенклатура

Витрати на оплату праці Оплата праці основних і додаткових працівників, зайнятих 
на вирощуванні біоенергетичних культур

Відрахування на соціальні заходи Відрахування на соціальні заходи для основних 
і додаткових працівників

Добрива Мінеральні, органічні, мікробіологічні добрива
Засоби захисту рослин Отрутохімікати, біопрепарати
Насіння та садивний матеріал Насіння, черенки, ризоми
Роботи та послуги Роботи та послуги допоміжних виробництв, роботи 

та послуги сторонніх організацій
Амортизаційні відрахування Амортизація біоенергетичних плантацій, що перебувають 

в експлуатації (за первісного визнання)
Утримання МТП Постійні експлуатаційні витрати на утримання 

та використання машинно-тракторного парку; змінні 
експлуатаційні витрати на утримання та використання 
машинно-тракторного парку

інші прямі витрати Плата за оренду земельних ділянок; податки і збори; 
страхування насаджень; вартість малоцінних матеріалів 
та інші витрати

Загальновиробничі витрати Загальновиробничі витрати на вирощування 
біоенергоплантацій

Сезонність виробництва біоенергетичної 
сировини впливає на формування витрат 
і доходів, які можна обліковувати впродовж 
звітних періодів (фінансових років). Тому 
керівники підприємств потребують об’єктив-
ної інформації, яку можна одержати завдяки 
плануванню діяльності, оперативному ви-
значенню витрат, розробленню детальних 
технологічних карт вирощування культур та 
отримання продукції, що підвищить ефектив-
ність управління діяльністю цих підприємств.

Побудова обліку і формування управ-
лінської інформації в галузі вирощування 
біоенергетичних культур мають від-
повідати вимогам технологічного про-
цесу та особливостям функціонуван-
ня галузі. Запропоновано підходи щодо 
обліку багаторічних біоенергетичних 

насаджень як довгострокових біоло-
гічних активів. Їх використання забез-
печить формування амортизаційного 
фонду як джерела власних інвестиційних 
ресурсів для постійного оновлення енер-
гоплантацій та їх техніко-технологіч-
ного забезпечення. 
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Учетно-аналитическое обеспечение выра-
щивания биоэнергетических культур

цель. Разработать методические подходы 
к практическим рекомендациям относительно 
улучшения учетно-аналитического обеспечения 
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выращивания биоэнергетических культур. 
Методы. Монографический, анализа и синтеза, 
абстрактно-логический, табличный. Результаты. 
Рассмотрены проблемные вопросы учетно-анали-
тического обеспечения управления выращиванием 
биоэнергетических культур и осуществлена их 
классификация как объектов бухгалтерского учета 
и контроля. Согласно классификационным призна-
кам предложен порядок формирования учетной 
политики в части расходов производства на выра-
щивание биоэнергетических культур, в частности 
амортизационных отчислений на долгосрочные 
биологические активы. Выводы. Определены 
подходы относительно учета многолетних био-
энергетических насаждений, применение которых 
обеспечит формирование амортизационного фон-
да в качестве источника. 

Ключевые слова: биоэнергетические куль-
туры, долгосрочные биологические активы, 
амортизация, технико-технологическое обеспе-
чение, номенклатура статей калькулирования.
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Registration-analytical security of growing bio-
power crops

The purpose. To develop methodical approach-
es to practical recommendations concerning im-
provement of registration-analytical security of 
growing biopower crops. Methods. Monographic, 
analysis and synthesis, abstract-logical, table. 
Results. Problem questions are considered of reg-
istration-analytical security of control over growing 
biopower crops, and their classification is realized 
as plants of accounting and monitoring. According 
to classification attributes the order of formation of 
registration policy regarding expenditures of pro-
duction on growing biopower crops, in particular 
amortization costs for long-term biological assets 
is offered. Conclusions. Approaches concerning 
the count of perennial biopower plantings which 
application will ensure formation of sinking fund as 
the source. Bibliogr.: 12 titles.

Key words: biopower crops, long-term biological 
assets, amortization, technical-technological security, 
nomenclature of items of estimation.


