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Управління імпульсом сили капіталу аграрного підприємства: трансфертний підхід
У сучасних умовах глобалізації та тенденцій європейської інтеграції вітчизняні сільськогосподарські компанії
використовують механізм трансфертного ціноутворення при експорті сільськогосподарської продукції. З
одного боку, це дозволяє власникам підвищити ефективність внутрішнього управління, а з іншого –
приховати реальний прибуток та відобразити збиткове виробництво у фінансовій звітності. Водночас
традиційна подвійна бухгалтерія та фінансові звіти (зокрема підготовлені відповідно до МСФЗ) не в змозі
показати реальний імпульсний вплив рентабельності вітчизняних сільськогосподарських підприємств
(прибуток на власний капітал). Це звужує коло потенційних інвесторів, які приймають рішення щодо
доцільності інвестування в розвиток українського аграрного сектору. Метою дослідження є розробка 3Dформи актуарного звіту про імпульс сили капіталу (3D – ARCFI), інформаційний зміст якого забезпечить
об’єктивну оцінку імпульсу сили капіталу сільськогосподарського підприємства та допоможе залучити
інвестиції в його розвиток. Об’єкт дослідження – процес актуарного обліку та тривимірної звітності як
інформаційних підсистем управління імпульсом потужності капіталу на вітчизняних сільськогосподарських
підприємствах. Методологія дослідження базується на використанні методу 3D-запису та класичних підходів
при відображенні інформації з актуарної системи обліку щодо роботи понад обсягу угоди в форматі 3D. На
основі цього розроблено модель управління імпульсом потужності рентабельності сільськогосподарської
організації як альтернативний підхід до трансфертного ціноутворення на основі інформаційного заповнення
3D-ARCFI з використанням методу чистого прибутку. Результати дослідження вказали на залежність
інвестиційної привабливості вітчизняних сільськогосподарських підприємств від якісного інформаційного
заповнення актуарної управлінської звітності у форматі 3D. Практична цінність отриманих результатів
підтвердила ефективність запропонованої 3D-моделі управління імпульсом потужності прибутку в рамках
трансфертного підходу, заснованого на обліково-інформаційній базі 3D-ARCFI, що сприятиме об’єктивній
оцінці перспектив рентабельності власного капіталу сільськогосподарських компаній в плані імпульсу
потужності та підвищенню їх ринкової інвестиційної привабливості.
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Управление импульсом силы капитала аграрного предприятия: трансфертный подход
В современных условиях глобализации и тенденций европейской интеграции отечественные
сельскохозяйственные компании используют механизм трансфертного ценообразования при экспорте
сельскохозяйственной продукции. С одной стороны, это дает возможность владельцам повысить
эффективность внутреннего управления, а с другой – скрыть реальную прибыль и отобразить убыточное
производство в финансовой отчетности. В то же время традиционная двойная бухгалтерия и финансовые
отчеты (включая подготовленные согласно МСФО) не в состоянии показать реальное импульсное влияние
рентабельности отечественных сельскохозяйственных предприятий (прибыль на собственный капитал). Это
сужает круг потенциальных инвесторов, принимающих решения относительно целесообразности
инвестирования в развитие украинского аграрного сектора. Цель исследования – разработка 3D-формы
актуарного отчета об импульсе силы капитала (3D – ARCFI), информационное содержание которого
обеспечит объективную оценку импульса силы капитала сельскохозяйственного предприятия и поможет
привлечь инвестиции в его развитие. Объект исследования – процесс актуарного учета и трехмерной
отчетности как информационных подсистем управления импульсом мощности капитала на отечественных
сельскохозяйственных предприятиях. Методология исследования основывается на использовании метода 3Dзаписи и классических подходов при отображении информации из актуарной системы учета по работе сверх
объема контракта в формате 3D. На основании этого разработана модель управления импульсом мощности
рентабельности сельскохозяйственной организации как альтернативный подход к трансфертному
ценообразованию на основании информационного заполнения 3D-ARCFI с использованием метода чистой
прибыли. Результаты исследования указали на зависимость инвестиционной привлекательности
отечественных сельскохозяйственных предприятий от качественного информационного заполнения актуарной
управленческой отчетности в формате 3D. Практическая ценность полученных результатов подтвердила

эффективность предложенной 3D-модели управления импульсом мощности прибыли в рамках трансфертного
подхода, основанного на учетно-информационной базе 3D-ARCFI, что будет способствовать объективной
оценке перспектив рентабельности собственного капитала сельскохозяйственных компаний в плане импульса
мощности и повышению их рыночной инвестиционной привлекательности.
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