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У статті розглянуті питання сутності релевантності облікової інформації, придатної для прийняття управлінських рішень у процесах відтво-
рення біологічних активів багаторічних насаджень. Встановлено необхідність розробки і впровадження методів формування облікової інформації 
з урахуванням потреб та вимог управління. Розроблено обліково-аналітичну систему управління відтворенням біологічних активів багаторічних 
насаджень, яка ґрунтується на системному підході, варіантності підходів до розробки окремих управлінських рішень, комплексному характері 
формування управлінських рішень, урахуванні специфічних особливостей організації. У складі обліково-аналітичної системи виділені такі елементи: 
суб’єкти і об’єкти процесу управління відтворенням; мета відтворення в контексті етапів і джерел фінансування; методи і прийоми надання об-
лікової інформації; оцінка ефективності процесу відтворення біологічних активів багаторічних насаджень; оцінка ризиків відтворення; прийняття 
управлінських рішень. Запропонована обліково-аналітична система передбачає оцінку ефективності відтворення біологічних активів багаторічних 
насаджень і дозволяє отримати інформацію про результативність і доцільність сільськогосподарської діяльності. Важливою складовою пропоно-
ваної обліково-аналітичної системи є оцінка ризиків, а результатом її функціонування – прийняття управлінських рішень у довгостроковій перспек-
тиві у процесі відтворення біологічних активів багаторічних насаджень.
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УДК 657. 01: 631.1
Кинева Т. С., Глушко Е. В. Релевантность учетной информации,  

пригодной для управления воспроизводством биологических  
активов многолетних насаждений

В статье рассмотрены вопросы сущности релевантности учетной 
информации, пригодной для принятия управленческих решений в про-
цессах воспроизводства биологических активов многолетних насаж-
дений. Установлена необходимость разработки и внедрения методов 
формирования учетной информации с учетом потребностей и тре-
бований управления. Разработана учетно-аналитическая система 
управления воспроизводством биологических активов многолетних 
насаждений, которая основывается на системном подходе, вари-
антности подходов к разработке отдельных управленческих реше-
ний, комплексном характере формирования управленческих решений, 
учете специфических особенностей организации. В составе учетно-
аналитической системы выделены следующие элементы: субъекты 
и объекты процесса управления воспроизводством; цель воспроиз-
водства в контексте этапов и источников финансирования; методы 
и  приемы предоставления учетной информации; оценка эффективно-
сти процесса воспроизводства биологических активов многолетних 
насаждений; оценка рисков воспроизводства; принятие управленче-
ских решений. Предложенная учетно-аналитическая система преду-
сматривает оценку эффективности воспроизводства биологических 
активов многолетние насаждений, позволяет получить информа-
цию о результативности и целесообразности сельскохозяйствен-
ной деятельности. Важной составляющей предлагаемой учетно-
аналитической системы является оценка рисков, а результатом ее 
функционирования – принятие управленческих решений в долгосроч-
ной перспективе в процессе воспроизводства биологических активов 
многолетних насаждений.

UDC 657. 01: 631.1

Kineva T. S., Glushko O. V. Relevance of Accounting Information  
Appropriate for Management of Reproduction of Biological Assets  

of Perennial Plantings
The article discusses the questions of the essence of relevance of accounting 
information appropriate for making managerial decisions during the process-
es of reproduction of biological assets of perennial plantings. The need for de-
velopment and implementation of methods of forming accounting informa-
tion taking into account managerial needs and requirements is substantiated. 
An accounting and analytical system for managing reproduction of biologi-
cal assets of perennial plantings is proposed which is based on the systemic 
approach, varying approaches to the development of individual managerial 
decisions, comprehensiveness of formation of managerial decisions, taking 
into account particular features of an organization. The following elements 
of the accounting and analytical system are singled out: subjects and objects 
of the reproduction management process; reproduction objective within the 
context of stages and sources of funding; methods and ways of provision of 
accounting information; effectiveness assessment of reproduction of biologi-
cal assets of perennial plantings; evaluation of reproduction risks; making 
managerial decisions. The proposed accounting and analytical system implies 
effectiveness assessment of reproduction of biological assets of perennial as-
sets, and allows obtaining information on the efficiency and practicality of 
agricultural operations. A crucial component of the proposed accounting and 
analytical system is evaluation of risks, and the result of its functioning is 
making managerial decisions during the process of reproduction of biological 
assets of perennial plantings in the long term.
Keywords: accounting information, relevance, biological assets of perennial 
plantings, reproduction, accounting and analytical system
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Постановка проблеми. Практика підприємництва 
свідчить, що в сучасних умовах ефективність управління 
процесами відтворення біологічних активів багаторічних 
насаджень значною мірою залежить від якісного, своєчас-
ного і достатнього інформаційного забезпечення щодо май-
на, фінансового стану, результатів роботи, фактичного об-
сягу витрат на виробництво продукції, обсягів реалізації. 

Інформаційне забезпечення належить до основних 
складових системи управління, оскільки облікова інфор-
мація є одним із важливих ресурсів сільськогосподарських 
підприємств, має здатність накопичуватись і поновлюва-
тись, що дає змогу сформулювати стратегічну мету і при-
ймати обґрунтовані управлінські рішення щодо відтво-
рення біологічних активів багаторічних насаджень. Тому 
пріоритетного значення набувають питання створення 
ефективної обліково-аналітичної системи та управління її 
релевантними інформаційними потоками в загальній си-
стемі управління відтворенням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням проблеми формування вимог до обліку та 
релевантності облікової інформації присвячено праці 
О. В. Вороновської, В. М. Жука, Г. Г. Кірейцева, М. І. Бондар, 
В.  Ф.  Па лій, С. А. Подолинського, М. Д. Руденко, В. К. Сав-
чука, А. А. Шапошнікова та інших вчених. 

Аналіз наукової літератури підтверджує відсутність 
системно сформованих вимог до облікової інформації, її 
структури та змісту, що впливає на зниження релевант-
ності інформації, яке віддзеркалюється на ефективності 
управління відтворенням біологічних активів багаторічних 
насаджень.

Метою дослідження є підвищення релевантності 
облікової інформації для цілей управління відтворенням 
біологічних активів багаторічних насаджень через розроб-
ку системи обліково-аналітичного забезпечення управлін-
ня у розрізі процесів відтворення.

Виклад основного матеріалу дослідження. При-
йняття обґрунтованих управлінських рішень щодо відтво-
рення біологічних активів багаторічних насаджень мож-
ливе лише на основі релевантної облікової інформації, що 
кількісно і якісно характеризує економічні і правові ознаки 
об’єктів, що відображуються. Вивченню питань сутності 
релевантності облікової інформації та її впливу на при-
йняття управлінських рішень присвячені праці багатьох 
українських вчених, підходи до визначення даного поняття 
наведено в табл. 1. 

Незважаючи на різноманітність визначень релевант-
ності облікової інформації, аналіз даних табл. 1 дозволяє 
виокремити спільні риси, притаманні більшості понять: 
практична цінність інформації для прийняття ґрунтовних 
управлінських рішень, щоб забезпечити одержання бажа-
ного результату. 

Отже, на наш погляд, у процесі управління від-
творенням, під релевантністю облікової інформації слід 
розуміти адекватність і спроможність даних відповідати 
вимогам менеджменту при прийнятті управлінських та ін-
вестиційних рішень щодо відтворення біологічних активів 
багаторічних насаджень, з метою досягнення окреслених 
виробничих цілей.

Однак, як було встановлено попередніми досліджен-
нями, в сучасних умовах господарювання облікові дані не 
задовольняють потреби управління відтворенням багато-
річних насаджень через несвоєчасність надходження за-
цікавленим користувачам, що призводить до запізнення 
прийняття управлінських та інвестиційних рішень. Це 
пов’язано із ентропією бухгалтерського обліку, яка нега-
тивно позначається на ефективності діяльності сільсько-
господарських підприємств.

На сучасному етапі наростання ентропії в практич-
ному бухгалтерському обліку пов’язано з тривалим ре-
формуванням, гармонізацією і уніфікацією обліку до між-
народних вимог шляхом перенесення облікового досвіду 
міжнародних країн і руйнуванням здобутків національної 
бухгалтерської школи. 

Саме ентропія обліку впливає на зниження релевант-
ності інформації, що віддзеркалюється на ефективності 
управління відтворенням біологічних активів багаторічних 
насаджень, оскільки своєчасність, повнота й узгодженість 
інформаційних потоків визначають оперативність та якість 
прийняття як управлінських, так і інвестиційних рішень, 
запланованих щодо координації виробничих процесів ді-
яльності сільськогосподарських підприємств.

Підвищення релевантності облікової інформації про 
відтворення довгострокових біологічних активів можливо 
за умови усунення існуючої на сьогодні ентропії. З цією ме-
тою сформуємо вимоги до облікової інформації, оскільки 
вона є основою для прийняття кваліфікованих, виважених, 
раціональних і обґрунтованих управлінських рішень щодо 
їх відтворення.

Аналіз наукової літератури з бухгалтерського облі-
ку підтверджує відсутність системно сформованих вимог, 
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структури та змісту облікової інформації, що М. І. Бондар 
пояснює багатогранністю наукових, методологічних, орга-
нізаційних та практичних досліджень у сфері економіки, 
що не скоординовані на вирішення спільного результату 
[1]. За таких умов, виокремимо вимоги до облікової ін-
формації у процесах управління відтворенням біологічних 
активів багаторічних насаджень з урахуванням потреб ана-
лізу (рис. 1).

В контексті формування авторської позиції щодо 
значення вимог до обліку і функцій на ступінь релевант-
ності інформації для управління галузевими процесами 
відтворення, зазначимо, що саме на ці дві системоутворю-
ючі складові покладено завдання складання та визначення 
повноти, достовірності і якості інформаційного забезпе-
чення, яке, в кінцевому підсумку, впливає на ефективність 
прийнятих рішень. 

З метою забезпечення ефективності відтворюваль-
них процесів на сільськогосподарських підприємствах 
постає необхідність у розробці та впровадженні дієвої 
обліково-аналітичної системи, яка б забезпечувала прак-
тичну реалізацію всіх функцій управління для розро-
блення і вибору вірної стратегії розвитку. «На підставі 
обґрунтованої методологічної і організаційної інтеграції 
функцій управління, – відзначає Г. Г. Кірейцев, створю-
ється система управлінського обліку, яка вирішує свої 
завдання шляхом реалізації таких загальних функцій: 
організації, планування, аналізу, контролю, регулювання 
і обліку» [4; 5].

Виходячи зі змісту вищенаведених завдань обліково-
аналітичної системи, яку ми розглядаємо як важливий 
механізм зі збору, оцінки та опрацювання інформації про 
біологічні активи багаторічних насаджень у процесі управ-
ління їх відтворенням, сформуємо її схематичне зображен-
ня (рис. 2). 

У складі обліково-аналітичної системи запропоно-
вано виділяти такі елементи: суб’єкти і об’єкти процесу 
управління відтворенням; цілі відтворення у розрізі етапів 
і джерел фінансування; інформаційне забезпечення та його 
методи і прийоми; оцінка ефективності відтворення; оцін-
ка ризиків відтворення; прийняття управлінських рішень.

Системний підхід та комплексний характер форму-
вання обліково-аналітичної системи управління визначає її 
суб’єкт, який дає змогу ідентифікувати об’єкти менеджмен-
ту та диференціювати його задачі за основними напрямами 
відтворення біологічних активів багаторічних насаджень. 

Відповідно, виокремлення об’єктів даної системи, 
обумовлене необхідністю врахування господарських осо-
бливостей діяльності аграрних підприємств: об’єктами 
діяльності є живі організми; основним засобом виробни-
цтва та предметом праці виступає земля; значний вплив 
природно-кліматичних умов на результати діяльності; 
сезонність. Отже, належність до природних ресурсів біо-
логічних активів багаторічних насаджень спричиняє необ-
хідність пристосовувати ритм виробництва до природного 
протікання процесів у них. 

Спираючись на вищезазначене, цілі відтворення 
біологічних активів багаторічних насаджень в обліково-
аналітичній системі розглядаються за етапами, у відпо-
відності зі спектром розв’язуваних задач, які вимагають 
різного обсягу фінансових ресурсів. Застосування запро-
понованої обліково-аналітичної системи управління від-
творенням ураховує фінансові потреби сільськогосподар-
ських підприємств і дозволяє визначитись із джерелом 
інвестування (фінансування).

Як вже зазначалося, без формування належної інфор-
маційної бази забезпечити дієвість обліково-аналітичної 
системи та прийняття ефективних управлінських рішень 
щодо процесів відтворення не є можливим. Для забезпечен-

Таблиця 1

Визначення сутності терміну «релевантність облікової інформації»

Автор Визначення «релевантність облікової інформації»

Слєсар т. м.
«інформація, якій притаманна не лише оцінка ступеня відповідності, а й ступеня практично-
го застосування результату, а також ступеня соціального застосування варіанта вирішення 
задачі» [10]

добровський в. м.,

гнилицька л. в., коршикова р. С.

«облікові дані, які мають різне значення для різних альтернатив; безпосередньо пов’язані з 
конкретною альтернативою; стосуються певного майбутнього рішення; можуть вплинути на 
рішення; враховуються; являють собою майбутні грошові потоки, відмінні для різних альтер-
нативних рішень; обмежені альтернативними рішеннями» [11]

проценко в. м. «релевантною інформацією називають будь-яку можливість, що дозволяє зменшити існуючу 
невизначеність» [8]

Загородний а. г., партин г. о.,

ясінська а. і.

«інформація, що має різне значення, для різних альтернатив і може вплинути на прийняття 
рішення і стосується певного майбутнього рішення, тобто витрат за таким рішенням можна 
уникнути при виборі однієї з альтернатив» [3]

матвієнко о. в., цивін м. н. «релевантність інформації – це ступінь відповідності облікового документа запиту користува-
ча; розрізняють змістову і формальну релевантність» [13]

Фаріон в., Фаріон т.

«під релевантністю облікової інформації слід розуміти певну бажану характеристику 
інформації, що може впливати на рішення користувачів, тобто визначати управлінські та 
інвестиційні рішення. релевантність передбачає, що інформація повинна мати прямий стосу-
нок або вигідне застосування в діях, для яких вона призначалася, щоб забезпечити одержан-
ня бажаного результату, тобто вона має бути доречною» [12]
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ня належної інформатизації відтворення біологічних акти-
вів багаторічних насаджень, вважаємо за необхідне у загаль-
ній обліково-аналітичній системі управління виокремити 
чотири основні види інформації: нормативно-законодавча, 
обліково-аналітична, виробничо-технологічна, екологічна. 
Основні джерела інформації систематизовані у табл. 2.

Нормативно-законодавча база інформаційного за-
безпечення управління відтворенням біологічних активів 
багаторічних насаджень складається з документів орга-
нізаційного, законодавчого, нормативного і методичного 
характеру. Проте, для прийняття ґрунтовних поточних 
і  стратегічних управлінських рішень особливого значення 
набуває обліково-аналітична інформація. 

Прийняття управлінських рішень щодо відтворення 
біологічних активів багаторічних насаджень у фінансо-
вій сфері здійснюється на підставі обліково-аналітичної 
інформації, що поєднує роботу бухгалтерської та еконо-
мічної служб. Отже, основним інформаційним джерелом 
обліково-аналітичної системи є бухгалтерська інформа-
ція, дані фінансового, управлінського та оперативного 
обліку.

Виробничо-технологічна й екологічна інформація є 
основою для науково обґрунтованого відтворення біоло-
гічних активів багаторічних насаджень в певному геогра-
фічному районі, визначення раціональної спеціалізації, що 

є фундаментом успішного функціонування сільськогоспо-
дарських підприємств. 

З метою забезпечення обліково-аналітичної систе-
ми управління відтворенням біологічних активів багато-
річних насаджень різними видами інформації застосову-
ються методи та прийоми, які є інструментами пізнання 
її об’єктів. Саме методи та прийоми обліково-аналітичної 
системи, визначені відповідно до структурної побудови 
об’єкта дослідження, забезпечують його постійну коорди-
націю та практичну реалізацію цілей відтворення за ета-
пами. Си стемне поєднання методів та прийомів сприяє 
одержанню не лише релевантних інформаційних потоків, 
що відповідають потребам управління та цілям відтво-
рення, а й визначають ефективність всіх задіяних у сис-
темі процесів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Запропонована обліково-аналітична система передба-
чає оцінку ефективності відтворення біологічних активів, 
що дозволяє отримати інформацію про результативність 
та доцільність сільськогосподарської діяльності. Оцінка 
ефективності відтворення здійснюється на підставі аналі-
зу аналітичних показників відтворення багаторічних наса-
джень. Критерій ефективності відтворення дає цілісну уяву 
про результати господарської діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств і дозволяє оцінити реалізацію його 
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Рис. 1. Вимоги до облікової інформації в системі обліково-аналітичного забезпечення управління відтворенням 
біологічних активів багаторічних насаджень (складено на підставі [6; 7; 9; 14])
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стратегії завдяки розгляду комплексу показників (еконо-
мічних, соціальних, екологічних) і співставлення їх резуль-
татів. 

В сучасних умовах господарювання основною метою 
виробничої діяльності є досягнення високих економічних 
показників за рахунок ефективного використання природ-
них ресурсів, що може призвести до незворотних негатив-
них екологічних процесів. У зв’язку з цим досягнення еко-
номічного, соціального та екологічного ефекту відтворення 
можливе лише при економії всіх видів ресурсів (матеріаль-
них і природних), підвищенні якості сільськогосподарської 

продукції, зміні умов праці (застосування інноваційних 
технологій відтворення).

Важливою складовою запропонованої обліково-ана-
літичної системи є оцінка ризиків, а підсумком її функціо-
нування – прийняття управлінських рішень щодо відтво-
рення довгострокових біологічних активів багаторічних 
насаджень. Зважаючи на специфіку досліджуваної галузі, 
важливе значення має кількісна та якісна оцінка ризиків 
при реалізації процесів відтворення.

Оцінка якісних характеристик ризику при управлінні 
відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень 

Рис. 2. Обліково-аналітична система управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень 
 (розробка автора)
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передбачає визначення джерел ризику, його причин та 
етапів відтворення, на яких він виникає. Отримані дані ви-
ступають інформаційним забезпеченням для проведення 
кількісної оцінки. Кількісна оцінка ризиків при управлінні 
відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень 
передбачає застосування статистичного, експертного ме-
тодів, аналізу доцільності витрат, методу аналогів, які на-
дають можливість, за допомогою аналізу комплексу аналі-
тичних показників (урожайність, собівартість, показники 
екологічних факторів та ін.) визначити ймовірність виник-
нення ризиків у зоні відтворення біологічних активів бага-
торічних насаджень (в залежності від рівня ризиків).

Синтез результатів якісної та кількісної оцінки ри-
зиків дозволяє заздалегідь передбачити можливі негатив-
ні наслідки у відтворювальному процесі і врахувати їх при 
прийнятті управлінських та інвестиційних рішень.

У зв’язку з тим, що об’єкти дослідження чутливі до 
змін зовнішнього середовища, відтворення має розпочи-
натися з оцінки екологічних ризиків, оскільки продуктив-
ність і довговічність багаторічних насаджень залежить від 
розташування в оптимальній природно-кліматичній зоні 
та правильного і послідовного проведення агротехнологіч-
них заходів. Помилки, допущені на першому етапі відтво-
рення, при визначенні принципової можливості і доціль-
ності вирощування багаторічних насаджень, спеціалізації 
та способу ведення, будуть виявлені через значний час, що 
знизить ефективність виробничої діяльності сільськогос-
подарського підприємства.

Отже, для оцінки ризику екологічних факторів про-
понуємо застосовувати метод картографічного синтезу [2], 
який унаочнює диференціацію об’єктів дослідження, що 
дозволяє співставити ефективність використання ресурсів 
та отриманих результатів відтворення за виділеними гру-
пами. Застосування неформалізованих методів для оцінки 

Таблиця 2

Інформаційне забезпечення управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень

Вид інформації джерело інформації

нормативно-
законодавча

Статут; облікова політика; положення; правила; листи; розпорядження; накази керівника про проведення 
інвентаризації, відновленні корисності дБар; рішення щодо розподілу прибутку і амортизаційних відраху-
вань на відтворення дБар;

Закон України «про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  від 16.07.99 р.; положення (стан-
дарти) бухгалтерського обліку: 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 30 «Біологічні активи»; між-
народні стандарти бухгалтерського обліку: 1 «подання фінансової звітності», 41 «Сільське господарство»; 
методичні рекомендації з обліку біологічних активів; методичні рекомендації щодо застосування регістрів 
журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств; методичні рекомендації щодо 
застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогоспо-
дарських підприємствах; методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних 
документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприєм-
ствах; концептуальні засади складання та надання фінансової звітності рмСБо

обліково-
аналітична

первинні документи; дані синтетичного обліку; дані аналітичного обліку по відповідних рахунках; регістри 
аналітичного та синтетичного обліку; фінансова звітність; статистична звітність; аналітичні показники

виробничо-
технологічна

технологічні карти; норми виробітку; тарифні ставки; строки проведення робіт; технологія відтворення ви-
нограду; норми витрачання і вартості використовуваних матеріалів; робочий проект

екологічна емпіричні спостереження дослідних установ (метеостанцій зон відтворення дБар); робочий проект

кількісних і якісних параметрів не лише дозволяє виявляти 
вплив галузевої специфікації, а й як наслідок підвищує ана-
літичність функцій управління відтворенням біологічних 
активів багаторічних насаджень.
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