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ТЕМА:1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ (2год) 

 

ПЛАН 

 

1. Сутність управлінського обліку і його місце в системі управління. Мета 

управлінського обліку. Предмет, метод і завдання управлінського обліку. 

Після вивчення питань студент повинен знати: 

- основне призначення управлінського обліку на підприємстві; 

- етапи розвитку управлінського обліку; 

- предмет, об’єкти та методи управлінського обліку; 

- складові управлінського обліку.  

 

Після вивчення питань студент повинен вміти: 

- розрізняти функції управлінського обліку; 

- визначати об’єкти та методи управлінського обліку. 
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1. Сутність управлінського обліку і його місце в системі управління. 

Мета управлінського обліку. Предмет, метод і завдання управлінського 

обліку.         

        Сьогодні українським підприємствам надається право самостійно 

розробляти власні виробничі програми, плани виробничого і соціального 

розвитку, визначати стратегії цінової політики, а отже, суттєво зростає 

відповідальність керівників за прийняті ними управлінські рішення. Для 

прийняття оперативних і ефективних рішень керівникам необхідна достовірна 

інформація про фінансово-господарську діяльність підприємства. Виконанням 

цього і займається бухгалтерська служба підприємства. 

         Управлінський облік — це процес виявлення, вимірювання, накопичення, 

аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується 

управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю в середині 

організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів. 

       Управлінський облік дає можливість отримати інформацію про рух 

необоротних активів, виробничих запасів, надходження та витрачання 

грошових коштів, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, витрати 

на виробництво та доходи від усіх видів діяльності, обґрунтувати поточні та 

перспективні управлінські рішення, що приймаються при формуванні 

виробничої та комерційної політики підприємства. 

       Отже,управлінський облік є інструментом управління діяльністю 

підприємства, об’єднуючи практично всі функції управління – облік, 

планування, координацію, контроль, аналіз, прийняття рішень. 

       На кожному підприємстві система управлінського обліку має свої 

особливості, але водночас може включати себе подібні елементи: збір 

інформації, структуризацію обліку за центрами відповідальності, 

бюджетування та розробку стандартів, аналіз системи показників, контроль та 

прийняття управлінських рішень. 

      Основним завданням управлінського обліку є надання неупередженої 

інформації необхідної для прийняття управлінських рішень відповідними 
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управлінськими ланками підприємства. Зміст управлінського обліку розкриває 

рис. 1.1. 

Інформаційна база
управлінського обліку

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Реалізація змісту
управлінського обліку

через функції управління

Бухгалтерський облік

Оперативний облік

Статистичний облік

Планування
та прогнозування

Організація
діяльності

Бюджетування

Контроль

Аналіз та оцінка

Регулювання

Мотивація
та стимулювання

Обґрунтування та прийняття
внутрішньогосподарських управлінських рішень

 

 

 Рис. 1.1. Схема реалізації змісту управлінського обліку 

 

             Основними завданнями управлінського обліку є: 

1. Збір, обробка, узагальнення, зберігання та передача необхідної інформації 

для оперативного управління підприємством та прийняття оптимальних 

управлінських рішень по оптимізації процесу управління шляхом 

регулювання структури активів та пасивів підприємства. При цьому 

аналізується робота підприємства за центрами відповідальності з точки 

зору прибутку, рентабельності, собівартості, капітальних інвестицій 

тощо. 
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2. Перевірка законності та доцільності господарських операцій, 

забезпечення збереження господарських засобів та коштів, ефективне 

використання майна. 

3. Визначення підсумків господарської діяльності та оцінка ефективності 

діяльності підприємства в розрізі реалізованих виробів, центрів 

відповідальності, управлінських і технологічних рішень. При цьому 

потрібно проводити порівняння загального фінансового результату за 

даними фінансового обліку з даними управлінського обліку з метою 

контролю за маркетинговою діяльністю. 

4. Складання внутрішніх звітів, інформація яких призначена для власників 

підприємств та керівників (менеджерів) й інших внутрішніх користувачів 

бухгалтерської інформації. Зміст звітів може змінюватися залежно від їх 

цільового призначення і посади управління,  для якого вони призначені.  

Облік і створення
інформаційної бази
прийняття управ-
лінських рішень

Аналіз витрат
та оцінка факторів,

що їх формують

Обґрунтування
розміру витрат

на плановий період

Розрахунок
прогнозної

суми витрат

Визначення мінімально і максимально
допустимого розміру витрат

при прогнозованому розмірі валового
доходу і цільовому розмірі прибутку

Чи відповідає прогнозна величина
заданим обмеженням?

Прийняття рішення
про розмір і рівень витрат

Пошук резервів зменшення витрат
до розмірів, які забезпечують

отримання цільового прибутку

Так Ні

 

            Рис. 1.2. Взаємозв’язок і взаємодія облікової функції  

управлінського обліку з іншими функціями управління  

в процесі прийняття рішень. 
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З’ясувавши сутність управлінського обліку доцільно перейти до вивчення 

його предмету та методу (рис. 1.3). Зважаючи на те, що управлінський облік — 

це інтегрована система різних економічних дисциплін, то і метод 

управлінського обліку включає в себе: 

- елементи методу бухгалтерського обліку (зокрема, рахунки і 

подвійний запис; інвентаризація і документація; оцінка і калькуляція); 

- елементи статистики (індексний метод); 

- прийоми економічного аналізу (факторний аналіз); 

- математичні методи (кореляція, лінійне програмування, спосіб 

найменших квадратів тощо). 

 

Доходи
діяльності

Результати
діяльності

Витрати
діяльності

Виробничі
підрозділи

підприємства

Функціональні
підрозділи (служби)

підприємства

Керівництво
підприємства

ПРЕДМЕТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 

 

 Рис. 1.3. Елементи предмету управлінського обліку 

 

Далі слід з’ясувати принципи, які покладені в основу системи управлінського 

обліку. Враховуючи те, що управлінський облік у вузькому розумінні є 

складовою бухгалтерського обліку і невід’ємно пов’язаний з фінансовим 

обліком, він повинен відповідати єдиним бухгалтерським принципам, зокрема: 

- принципу безперервності діяльності підприємства; 

- принципу єдиного грошового вимірника; 
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- принципу повноти та аналітичності інформації; 

- принципу періодичності тощо. 

Але особливу увагу слід надати вивченню принципів, що притаманні тільки 

управлінського обліку, зокрема: 

- принцип оцінки результатів діяльності структурних підрозділів 

підприємства, що передбачає визначення тенденцій і перспектив 

кожного підрозділу в формуванні прибутку підприємства від 

виробництва до реалізації продукції; 

- принцип комплексності, який передбачає разову фіксацію даних в 

первинних документах або виробничих розрахунках і багаторазове 

використання в усіх видах управлінської діяльності; 

- принцип бюджетного методу управління, що виступає інструментом 

планування, контролю і регулювання і передбачає охоплення 

бюджетуванням виробництва, реалізації та фінансування підрозділів, а 

також підприємства в цілому; 

- принцип залежності, який полягає в тому, що на різні альтернативні 

рішення відносяться тільки ті витрати, які залежать від того, який 

вибір буде зроблено; 

- принцип причинності, який полягає у тому, що до собівартості 

продукції повинні відноситися тільки ті витрати, які виникли 

внаслідок виробництва даної продукції. 

Вивчення суті та основних завдань управлінського обліку має привести до 

розуміння його основних функцій, зокрема: 

- інформаційної, що полягає у забезпеченні керівників усіх рівнів 

управління інформацією, яка необхідна для поточного планування, 

контролю та прийняття оперативних управлінських рішень; 

- комунікаційної, що передбачає формування інформації для 

внутрішнього комунікаційного зв’язку між різними рівнями 

управління; 
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- контрольної, що забезпечує оперативний контроль та оцінку 

результатів діяльності внутрішніх підрозділів і підприємства в цілому; 

- прогнозної, що дає можливість здійснювати перспективне планування 

та координування розвитку підприємства в майбутньому на підставі 

аналізу й оцінки фактичних результатів діяльності. 

Зважаючи на особливості вітчизняної реформи бухгалтерського обліку, а 

також на визначення управлінського (виробничого) обліку як складової 

бухгалтерського обліку (що дійсно відповідає раннім стадіям його розвитку), 

необхідно зупинитися на його взаємодії з фінансовим обліком. 

Необхідно усвідомити, що між фінансовим та управлінським обліками існує 

тісний взаємозв’язок, що полягає перш за все у єдності принципів, методів, 

системи первинного обліку та єдиного професійного середовища. 

Незважаючи на це, різні цілі, що переслідують фінансовий та управлінський 

облік призводять до цілої низки розбіжностей між ними (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

ОЗНАКИ ВІДМІННОСТЕЙ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО 

ОБЛІКУ 

Ознака 
Фінансовий  

облік 

Управлінський  

облік 

Головні  

користувачі 

Менеджери підприємства, 

зовнішні користувачі 

Менеджери різних 

рівнів підприємства 

Вимірники Єдиний грошовий вимірник Різні вимірники 

Періодичність 

складання звітів 
Регламентована державою У міру необхідності 

Спрямованість Оцінка минулого На майбутнє 

Відкритість  

даних 

Більшість даних доступна 

всім користувачам 
Комерційна таємниця 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

 

- Що таке управлінський облік? 

- Які основні переваги управлінського обліку над традиційним 

бухгалтерським обліком? 

- Що є предметом та методом управлінського обліку? 

- Які основні функції управлінського обліку? 

- Принципи управлінського обліку? 

- Відмінності між фінансовим та управлінським обліком? 
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ТЕМА:2 КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА ВИТРАТ (4год) 

ПЛАН 

1. Економічний зміст, класифікація та склад витрат виробництва. П(С)БО 16 

«Витрати». 

2. Класифікація витрат за елементами та її взаємозв’язок із класифікацією 

витрат за статтями калькуляції. Розмежування витрат на ті, що 

включаються в собівартість, та які не включаються в собівартість 

продукції. 

Після вивчення питань студент повинен знати: 

- основні принципи класифікації витрат; 

-  різницю між собівартістю продукції та валовими витратами; 

- призначення різних класифікацій витрат; 

- способи побудови функції витрат. 

Після вивчення питань студент повинен вміти: 

- класифікувати витрати з метою оцінки запасів та визначення 

фінансових результатів; 

- розрізняти релевантні та не релевантні витрати; 

- визначати можливість впливу рішень менеджера на величину витрат; 

- класифікувати витрати за статтями та елементами; 

- будувати функцію витрат та робити прогнозні розрахунки за її 

допомогою. 
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1. Економічний зміст, класифікація та склад витрат виробництва. 

П(С)БО 16 «Витрати». 

 

Склад витрат, які відносяться на собівартість виготовленої продукції у 

бухгалтерському обліку, регламентується Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 16 ―Витрати‖, а у податковому обліку – Законом України 

―Про оподаткування прибутку підприємства‖ (у редакції Закону № 283/ 97 від 

22.05.1997 р. з наступними змінами і доповненнями). 

У зв’язку з тим, що П(С)БО 16 ―Витрати‖ має досить загальний 

(концептуальний) характер і не враховує особливості кожної галузі виробництва, 

міністерствам та відомствам надано право розробляти методичні рекомендації з 

питань організації обліку витрат та калькування собівартості продукції у 

відповідних галузях. 

Під витратами розуміють зменшення економічних вигод у вигляді 

вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу. 

Відповідно до вимог П(С)БО в основу визначення витрат певного періоду 

покладено можливість одночасного визнання доходу, для отримання якого вони 

здійснені, і навпаки. 

Основні засади класифікації витрат  розкриті в П(С)БО 3 «Звіт про 

фінансові результаті,  П(С)БО 16 «Витрати» і передбачають функціональну 

ознаку їх групування відповідно до видів діяльності, за якими були здійснені 

витрати. 

Отже, за видами діяльності витрати поділяють на витрати  від звичайної 

та надзвичайної діяльності. 

Нагадаємо, що звичайна діяльність поділяється на операційну, фінансову 

та інвестиційну. 

Відповідно, витрати, пов’язані з операційною діяльністю, групують за 

функціями — витрати виробництва (реалізації), витрати на управління, збут та 

інші операційні витрати, а також за економічними елементами: матеріальні 
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витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; 

амортизація; інші операційні витрати (рис. 2.1). 

Витрати в процесі звичайної діяльності

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА

Витрати від надзвичайних подій

Податок на прибуток

Пов’язані з операційною діяльністю

Пов’язані з фінансовою діяльністю

Пов’язані з інвестиційною діяльністю

Фінансові витрати

За функціональним призначенням

За елементами витрат

Поточні витрати у складі собівартості
реалізованої продукції

Витрати на збут

Адміністративні витрати

Інші витрати операційної діяльності

Матеріальні витрати

Витрати на оплату працю

Витрати на соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні витрати

Втрати від участі в капіталі

 
 

Рис. 2.1. Класифікація витрат відповідно до П(С)БО 3 

«Звіт про фінансові результати» 

 

Під витратами виробництва розуміють витрачання у виробничому 

процесі засобів виробництва і праці для виготовлення продукції. А сукупність 

витрат, пов’язаних з виробництвом або придбанням певного активу утворює 

його собівартість. 

Відповідно до цього у вітчизняному обліку, крім функціональної ознаки 

класифікації витрат виділяють і інші ознаки (рис. 2.2). 
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Така класифікація відповідає, головним чином, податковому аспекту 

обліку, основним недоліком якого є його неспроможність надавати інформацію 

для прогнозування короткострокових управлінських рішень та контролю витрат 

за сферами діяльності і центрами відповідності. Тому поряд з податковим 

аспектом у вітчизняну класифікацію витрат слід запровадити групування, що 

відповідають її управлінському аспекту. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ

По відношенню
до виробничого процесу

 Основні витрати

 Накладні витрати

За способом віднесення
на собівартість окремих

видів виробництва

 Прямі витрати

 Непрямі витрати

За єдністю складу
 Одноелементні витрати

 Комплексні витрати

По відношенню
до обсягів виробництва

 Постійні витрати

 Змінні витрати

За доцільністю
 Продуктивні витрати

 Непродуктивні витрати

За календарним
періодом

 Поточні витрати

 Одноразові витрати

За видами витрат
 Витрати за економічними елементами

 Витрати за статтями калькуляції

За включенням
до собівартості

 Витрати, що включаються
до собівартості

 Витрати, що не включаються
до собівартості

За видами
діяльності

 Витрати звичайної діяльності

 Витрати надзвичайної діяльності

По відношенню до
об’єкта оподаткування

 Витрати, що не включаються до валових

 Витрати, що визнаються валовими

 Витрати подвійного призначення

 
 

Рис. 2.2. Традиційна класифікація витрат 

 

Зокрема, для цілей управлінського обліку більш коректною є 

класифікація, яка подана на рис. 2.3. 
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Оскільки управлінські рішення, як правило, спрямовані на перспективу 

керівництву, в першу чергу, необхідна інформація про очікувані витрати та 

доходи. У зв’язку з цим виділяють очікувані (релевантні) та безповоротні 

(нерелевантні) витрати. 

Так, очікувані (релевантні) витрати — це витрати, що можуть бути 

змінені внаслідок прийняття управлінських рішень, тобто майбутні витрати. 

Точніше, це витрати, що відрізняють одну альтернативу від іншої. 

Безповоротні (нерелевантні) витрати — це витрати, які не можуть бути 

змінені в результаті прийнятого управлінського рішення, тобто минулі витрати. 

Важливим є також поділ витрат на контрольовані і неконтрольовані. Така 

їх класифікація використовується при організації обліку по центрах 

відповідальності.  

Зокрема, контрольовані витрати — це витрати, які менеджер може 

безпосередньо контролювати або чинити на них значний вплив. Наприклад, 

контроль використання матеріалів та зарплати начальником цеху. 

Відповідно, неконтрольовані витрати — це витрати, які менеджер не 

може контролювати або впливати на них (амортизація обладнання). 

Розглядаючи варіанти управлінських рішень, слід брати до уваги не лише 

дійсні, а й уявні витрати.  

Дійсні витрати — це витрати, які вимагають реальної сплати грошей або 

витрачання інших активів. Ці витрати відображаються в бухгалтерських 

регістрах в міру їх виникнення. 

Категорія уявних (можливих) витрат притаманна лише управлінському 

обліку і передбачає можливу вигоду, яка витрачається, коли вибір одного 

напряму діє вимагає відмовитися від альтернативного рішення. 

Уявні витрати виникають лише серед очікуваних витрат, не 

відображаються в облікових регістрах і беруться до уваги лише за умови 

обмеженості ресурсів. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ

За способом віднесення
на собівартість об’єктів витрат

 Прямі витрати

 Непрямі витрати

За складом
 Фактичні витрати

 Планові витрати

За відношенням
до обсягу виробництва

 Змінні витрати

 Постійні витрати

За функціями діяльності

 Адміністративні витрати

 Виробничі витрати

 Комерційні (збутові)
витрати

За порядком відношення
на період генерування

 Витрати на продукцію

 Витрати на період

За ступенем залежності
від прийнятого рішення

 Релевантні витрати

 Нерелевантні витрати

За ступенем контрольованості
 Контрольовані витрати

 Неконтрольовані витрати  
 

Рис. 2.3. Варіант класифікації витрат в управлінському обліку 

 

В управлінському обліку розрізняють також прирістні або граничні 

(маржинальні) та середні витрати залежно від підходів до визначення 

собівартості одиниці продукції. 

Так, прирістні (граничні) витрати — це додаткові витрати, які 

з’являються в результаті виготовлення чи продажу додаткової одиниці або 

партії продукції. 

Середні витрати — це витрати на одиницю продукції всього випуску. 

Класифікація в залежності від змін обсягів виробництва є найбільш 

важливою для цілей планування і контролю. Зокрема, за ступенем впливу 

обсягу виробництва на рівень витрат витрати поділяються на умовно-змінні та 

умовно-постійні.  

До умовно-змінних (змінних) витрат належать витрати, абсолютна 

величина яких зростає зі збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується з 

його зниженням. Наприклад, витрати на сировину та матеріали, покупні 
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комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо і енергію, на 

оплату праці працівників, зайнятих у виробництві продукції (робіт, послуг), 

відрахування на соціальні заходи тощо. 

Змінні витрати змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва. 

Умовно-постійні — це витрати, абсолютна величина яких зі збільшенням 

(зменшенням) випуску продукції істотно не змінюється. 

До умовно-постійних належать витрати, пов’язані з обслуговуванням і 

управлінням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на забезпечення 

господарських потреб виробництва. 

Зверніть увагу на те, що змінні витрати на одиницю продукції при зміні 

обсягу виробництва залишаються незмінними, постійні ж витрати на одиницю 

продукції будуть зменшуватися при збільшенні обсягу виробництва і навпаки. 

Характер реагування витрат на зміни в діяльності підприємства 

називається поведінкою витрат, а співвідношення відсотка зміни витрат і 

відсотка зміни обсягу виробництва — коефіцієнтом реагування витрат (K). 

Залежно від коефіцієнта реагування на зміни обсягу виробництва всі 

витрати поділяють на: 

K = 0 — постійні витрати; 

0 < K < 1 — дегресивні витрати; 

K = 1 — пропорційні витрати; 

K > 1 — прогресивні витрати. 

Взаємозв’язок зміни витрат і обсягу виробництва зображено на рис. 2.4. 

Вивчення поведінки витрат дозволяє зробити оцінку витрат та 

побудувати їх функцію. 

Оцінка витрат — це процес обчислення поведінки витрат, тобто 

встановлення кількісного взаємозв’язку між витратами та різними факторами 

на підставі досліджень минулої діяльності. 
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X

Z

Витрати
на виробництво, грн

Обсяг
виробництва, шт.

Z3  (прогресивні витрати)

Z2  (пропорційні витрати)

Z1  (дегресивні витрати)

Zconst  (постійні витрати)

50

100

150

200

10 20 30 40 50 60 700  
 

Рис. 2.4. Взаємозв’язок обсягу виробництва продукції  

і витрат на її виробництво 

 

Функція витрат — це математичний опис взаємозв’язку витрат та їх 

фактора. Вона може бути описана наступним рівнянням: 

 

Y = a + bx, 

 

де Y — загальні витрати; 

a — постійні витрати; 

b — змінні витрати на одиницю продукції; 

x — значення фактора витрат. 

Визначення функції витрат здійснюється різними методами, зокрема: 

- метод аналізу облікових даних, який передбачає розподіл витрат на змінні 

та постійні щодо відповідного чинника на підставі даних з рахунків 

бухгалтерського обліку; 

- метод вищої—нижчої точки, який передбачає визначення функції витрат 

на основі припущення, що змінні витрати — це різниця між загальними 

витратами при найвищому та найнижчому рівнях діяльності; 

- метод кореляції (візуального пристосування) — це графічний підхід до 

визначення функції витрат, при якому аналітик візуально проводить 

пряму лінію, беручи до уваги всі точки витрат; 
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- інженерний метод, який полягає в тому, що на кожну статтю витрат 

встановлюються, виходячи з технологічних, потреб нормативи на 

використання ресурсів у натуральному виразі, а витрати планують 

шляхом множення цих нормативів на ціни; 

- метод найменших квадратів дозволяє найбільш точно визначити склад та 

значення постійної та змінної частини витрат. Відповідно до цього 

методу розраховуються показники витрат таким чином, щоб квадрат 

відстані від усіх точок, що надають значення витрат до теоретичної лінії 

регресії був мінімальний. 

- Усі ці методи досить детально розглядаються як у вітчизняній, так і 

зарубіжній літературі. Що ж стосується вибору котрогось із них, то 

підприємство самостійно повинно вирішувати, який з них обрати залежно 

від особливостей організації та технології виробництва. 

 

 

 

2. Класифікація витрат за елементами та її взаємозв’язок із 

класифікацією витрат за статтями калькуляції. Розмежування 

витрат на ті, що включаються в собівартість, та які не включаються 

в собівартість продукції. 

 

У П(С)БО 16 «Витрати» передбачено єдине для всіх підприємств групування 

витрат за економічними елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, 

відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші витрати. 

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» собівартість реалізованої готової продукції 

(робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), 

реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених постійних 

загальновиробничих витрат і понаднормативних виробничих витрат. Собівартість 

реалізованої готової продукції визначається за методами оцінки вибуття запасів. 
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За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі та 

непрямі. Прямими називаються витрати на виробництво конкретного виду 

продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних 

документів. 

Непрямі витрати – це витрати на виробництво, які не можуть бути віднесені 

безпосередньо до конкретного об’єкту витрат економічно доцільним шляхом і тому 

потребують розподілу. 

Склад витрат, що включаються до собівартості реалізованої продукції 

відображено в табл.2.1 

Не включаються до виробничої собівартості та списуються на витрати 

періоду, в якому вони були здійснені, наступні витрати: 

- Понаднормативні відходи; 

- Витрати на зберігання, крім тих, які необхідні у виробничому процесі, що 

передував наступній стадії виробництва; 

- Адміністративні витрати; 

- Витрати на збут. 

Виробництво сільськогосподарської продукції як галузі рослинництва, 

так і тваринництва, характер не тим, що по ряд з отриманням основної 

продукції (зерно, корені цукрових буряків, приріст,молоко) одночасно 

одержують побічну продукцію (солома, гичка, гній, шкіри). Складність 

визначення собівартості такої продукції полягає в тому, що до певного моменту 

виробничий процес основної і побічної продукції є неподільним, оскільки 

витрати на виробництво всієї продукції на початковому етапі поділити 

неможливо. Але для того, щоб задовольнити потреби управлінського персоналу 

в інформації для прийняття відповідних управлінських рішень, необхідно мати 

більш точні показники фактичної собівартості кожного виду продукції. 
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                                                                                                                                  Таблиця 2. 1 

Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) 
Склад витрат 

у фінансовій 

звітності 

згідно з 

П(С)БО 3 

«Звіт про 

фінансові 

результати» 

Структура видів 

витрат згідно з 

П(С)БО 16 

«Витрати» 

 

 

Склад витрат, які можна віднести до конкретного 

об’єкту витрат згідно з П(С)БО 16 «Витрати» 

Прямі Прямі матеріальні 

витрати 

Вартість сировини, основних матеріалів, придбаних 

напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та 

інших матеріалів 

Прямі витрати на 

оплату праці 

Заробітна плата й інші виплати робітникам, зайнятим у 

виробництві продукції (робіт, послуг) 

Інші прямі витрати Відрахування на соціальні заходи, амортизація, втрати від 

браку, які складають вартість остаточно забракованої 

продукції за справедливою вартістю; суми, що 

відшкодовуються робітниками, які допустили брак; інші 

прямі виробничі витрати 

Непрямі Загальновиробничі 

витрати: 

- змінні 

- постійні 

розподілені 

 

 

Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату 

управління цехами, ділянками, відрахування на соціальні 

заходи, медичне страхування апарату управління цехами, їх 

відрядження тощо) 

Амортизація необоротних активів загальновиробничого 

(цехового)  призначення 

Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт, страхування 

основних засобів та інших необоротних активів 

загальновиробничого призначення 

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання й інші 

витрати, пов’язані з утриманням виробничих приміщень 

Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата 

праці, відрахування на соціальні заходи, медичне 

страхування працівників апарату управління виробництвом, 

витрати на здійснення технологічного контролю за 

виробничими процесами, за якістю продукції (робіт, послуг) 

Витрати на удосконалення технології та організації 

виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні 

заходи робітників, зайнятих удосконаленням технології та 

організації 

 виробництва, покращенням якості продукції, підвищенням 

її надійності, довговічності, інших експлуатаційних 

характеристик у виробничому процесі, витрати матеріалів, 

комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг 

сторонніх підприємств) 

Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону 

навколишнього середовища 

Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, 

деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складу в цехи та 

готової продукції на склади; недостачі та втрати від 

псування запасів у цехах; оплата простоїв 
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При розподілі витрат і визначенні фактичної собівартості продукції 

сільськогосподарські господарюючі суб’єкти України керуються Методичними  

рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

(товарів, робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими 

наказом МАП України від 18.05.2001 р. № 132. 

Рекомендовані підходи до визначення собівартості основної продукції не 

дозволяють врахову вати особливості кожного виробництва і продукції, та й 

саме трактування основної і побічної продукції є не точним. Побічною 

вважається та продукція, що виробляється спільно з основною в одному 

технологічному процесі, із однієї вихідної сировини і має незначну ціну 

реалізації, а основною є продукція, заради виробництва якої організовано цей 

процес. Але особливістю сільського господарства є те, що в ньому побічна 

продукція одного виробництва може використовуватися для виробництва 

основної продукції іншого виробництва. Наприклад, солома, гичка цукрових 

буряків, дрібна і пошкоджена картопля, нестандартні овочі можуть бути 

згодовані тваринам. У такому випадку невиправдане завищення або заниження 

собівартості побічної продукції призводить до спотворення фактичної 

собівартості основної продукції іншого виробництва. 

У сільськогосподарській галузі практично не буває одночасної реалізації 

основної та побічної продукції, а тому завжди виникає необхідність розподілу її 

собівартості з метою визначення фінансових результатів. Оскільки фінансові 

результати цікавлять, у першу чергу, керівників господарств, а будь-який 

розподіл комплексних витрат є суб’єктивним, то в межах виробничого обліку 

підприємствам доцільно самостійно обирати методи розподілу таких витрат для 

конкретного виробництва або виду продукції. Методи, що ви користовуються 

для розподілу комплексних витрат до точки їх розподілу, можна розділи ти на 

дві групи: 

- методи, в основу яких покладено натуральні вимірники фізичних 

параметрів (маса, об’єм, довжина тощо); 
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-  методи, в основу яких покладено припущення, що розподіл комплексних 

витрат за видами продукції можна здійснити пропорційно до вартості 

даної продукції за цінами реалізації. 

Поряд з методами, що використовуються у вітчизняній практиці, можна 

надати право вибору й методів, що визнані міжнародною практикою: 

- метод використання натуральних показників; 

- метод на основі вартості реалізації в точці розподілу; 

- метод чистої вартості реалізації. 

Метод використання натуральних показників — це метод розподілу 

комплексних витрат пропорційно до обсягу виробництва. Застосування такого 

методу є доцільним у випадку, коли вартість реалізації одного із натуральних 

вимірників основної і побічної продукції є наближено однакова. Тоді й 

собівартість кожного виду продукції може бути однаковою. При застосуванні 

такого методу можна скористатися коефіцієнта ми для перерахунку вартості 

побічної продукції в основну. Головною перевагою застосування та кого 

методу є його простота, а негативною рисою є викривлення показників 

рентабельності виробництва продукції у випадку, коли визначення натуральних 

показників, що мають однакову вартість реалізації, неможливе. 

При застосуванні методу на основі вартості реалізації в точці розподілу 

комплексні витрати розподіляються пропорційно до оцінки виручки від 

реалізації. При цьому мається на увазі, що більш високим цінам реалізації 

відповідає і більш високий рівень витрат. 

Застосування такого методу є доцільним у випадку повної реалізації 

основної та побічної продукції протягом звітного періоду. А при неповній 

реалізації продукції цей метод уже буде виступати як метод на основі вартості 

неповної реалізації в точці розподілу. І в наступних звітних періодах на 

формування собівартості виробництва продукції буде впливати реалізація 

раніше виробленої продукції. Такий підхід недоцільно застосовувати у 

випадках, коли витрати на збирання побічної продукції будуть перевищувати 

реалізаційну вартість, тому частину цих витрат буде необґрунтовано віднесено 
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на собівартість основної продукції. Наприклад, при збиранні зернових культур 

багато господарюючих суб’єктів не збирають солому через нерентабельність 

здійснення таких витрат. 

На основі методу чистої вартості реалізації здійснюється розподіл 

комплексних витрат відповідно до чистої вартості реалізації в точці розподілу 

витрат. Чиста вартість реалізації визначається шляхом вирахування із 

реалізаційної вартості продукції витрат на її подальшу обробку. Такий метод 

можна застосовувати у випадках, коли визначення рентабельності видів 

виробництв, що здійснювали подальшу обробку продукції, неможливе. 

Таким чином, застосування різних методів розподілу комплексних витрат 

між різними видами основної та побічної продукції дозволить визначати за 

різних обставин вартість побічної продукції, що є наближеною до фактичної 

собівартості. А у випадку неможливості виявлення залежності здійснених 

витрат на виробництво кожного виду продукції найбільш прийнятним є 

розподіл витрат відповідно до отриманої вигоди. 

Можна виділити наступні методи, які використовуються у 

внутрішньогосподарському обліку: подвійний запис, інвентаризація і 

документація, оцінка і калькуляція, балансове узагальнення і звітність; 

індексний (статистичний) метод; економічний (факторний та експрес аналіз); 

математичні методи (кореляція, лінійне програмування, спосіб найменших 

квадратів). 

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік не має постійної базової 

структури (такої як балансове рівняння в фінансовому обліку), тому облік 

виробничих ресурсів, фактичні обсяги виробництва потребують застосування 

різних моделей внутрішньогосподарського (управлінського) обліку . 

На практиці застосовують різні моделі обліку виробничих витрат: 

- облік фактичних (минулих) витрат полягає в формуванні витрат та 

прибутку для визначення фактичної собівартості і прибутку від реалізації 

одиниці продукції або послуг; 
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- облік стандартних витрат включає розробку стандартів по витратах 

придбання і використання матеріалів, основних фондів, витратах праці, 

накладних витратах, складанню калькуляції собівартості за нормативними 

витратами і обліку фактичних витрат з виділенням відхилень від 

нормативів. Повнота включення витрат до собівартості — одна з ознак 

класифікації систем обліку, яка застосовується на практиці. Облік повних 

витрат та облік часткових витрат — дві моделі, які відповідають у 

внутрішньогосподарському (управлінському) обліку різним цілям; 

- облік повних витрат представлений традиційним обліком витрат на 

виробництво та калькулювання собівартості. Основним групуванням 

витрат і їх поділ на прямі (які відносяться безпосередньо на об’єкт 

калькулювання) та непрямі (які розподіляються між об’єктами 

калькулювання пропорційно певній базі); 

- під обліком часткових витрат розуміють підхід, коли проводить ся підбір 

окремих елементів витрат, які носять прямий характер та включаються в 

собівартість окремих видів продукції. Калькуляція обмежених витрат 

включає лише виробничі витрати, які пов’язані з випуском продукту, 

собівартість якого калькулюється. 

Облік витрат ведеться за елементами, кількість та сума яких визначається 

самим господарюючим суб’єктом. Доходи обліковуються за видами 

реалізованої продукції. 

Наприкінці звітного періоду всі рахунки витрат і доходів закриваються 

через списання сальдо на рахунок «Прибутків та збитків» (в американській 

практиці він називається «Зведений рахунок прибутку»), за даними якого 

визначається фінансовий результат діяльності господарюючого суб’єкта. Для 

визначення собівартості вирощеної продукції використовують рахунки класу 8 

— «Витрати за елементами». В такій системі облік виробничих витрат можна 

вести одночасно за статтями калькуляції, в розрізі різних об’єктів витрат 

(аналітичний облік по рахунку 23) і за елементами витрат в загальній сумі для 

формування фінансових результатів та складання фінансової звітності. Таким 
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чином, дані аналітичного обліку по рахунку 23 становитимуть комерційну 

таємницю, а дані рахунків класу 8 будуть відкритими, їх можна 

використовувати для звітності. 

На приватних суб’єктах господарювання поряд з обліком витрат за 

елементами застосовується «Зведений рахунок виробництва», за даними якого 

визначається собівартість випущеної продукції. В дебет цього рахунку 

наприкінці звітного періоду списуються залишки запасів, сировини, матеріалів 

та незавершеного виробництва на початок періоду, а також всі елементи 

виробничих витрат звітного періоду. З кредиту «Зведеного рахунку 

виробництва» спочатку списуються залишки сировини, матеріалів та 

незавершеного виробництва на кінець періоду, визначені інвентаризацією. В 

результаті сальдо «Зведеного рахунку виробництва» являє собою виробничу 

собівартість готової продукції і списується в дебет «Зведеного рахунку 

прибутку». 

В дебет «Зведеного рахунку прибутку» списується також залишок готової 

продукції на початок періоду і дебетове сальдо всіх рахунків елементів 

невиробничих витрат. За кредитом «Зведеного рахунку прибутку» 

відображаються доходи звітного періоду. Кінцеве сальдо «Зведеного рахунку 

прибутку» відображає фінансовий результат звітного періоду. 

Переплетена система обліку в асоціаціях, різного виду товариствах 

передбачає відокремлене ведення рахунків фінансового та 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, які не кореспондують один 

з одним. 

Взаємозв’язок фінансового та внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку досягається за допомогою спеціальних контрольних 

рахунків. 

У фінансовому обліку використовується «Контрольний рахунок 

фінансового обліку», у внутрішньогосподарському (управлінському) — 

«Контрольний рахунок внутрішньогосподарського (управлінського) обліку». Ці 
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рахунки мають протилежну побудову і «дзеркально» відображають один 

одного. 

Сума прибутку за даними внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку не збігається з величиною прибутку фінансового обліку. Це пояснюється 

тим, що в системі внутрішньогосподарського (управлінського) обліку 

формується прибуток від основної діяльності, а в системі рахунків фінансового 

обліку відображаються ще й прибутки та збитки від фінансової діяльності, 

зокрема одержані та сплачені відсотки, дисконти, дивіденди тощо. 

В основу відокремлення рахунків для обліку витрат господарюючого суб’єкта в 

інтегрованій системі обліку покладено функціональну ознаку. Для цього 

застосовуються рахунки ідентичні рахункам 23 «Виробництво», 91 

«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на 

збут», 39 «Витрати майбутніх періодів». На перших двох рахунках 

відображаються витрати, пов’язані з виробництвом продукції. 

Прямі виробничі витрати відображаються безпосередньо на рахунку 23 

«Виробництво», а непрямі накопичуються на рахунку 91 «Загальновиробничі 

витрати», а наприкінці звітного періоду списуються на рахунок 23 

«Виробництво» і розподіляються між об’єктами калькулювання. 

На великих суб’єктах господарювання доцільно вести інтегрований облік. 

Національні положення (стандарти) визначають мету, склад, зміст, 

форми, принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визначення і 

розкриття її елементів та статей. Ряд національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в Україні зумовлює необхідність деяких пояснень і 

уточнень щодо порядку їх застосування. Потреба в цьому пояснюється різними 

підходами до методики ведення обліку. 

Зокрема, в стандарті 9 відмічено, що його норми не поширюються на 

запаси продуктивної худоби та продукцію сільського і лісового господарства, 

коли вони оцінюються за чистою вартістю реалізації (п. 3.3). Водночас у п. 6 до 

складу запасів включають зазначені цінності, як що вони оцінюються 

відповідно до цього стандарту. Подібні розбіжності спостерігаються і в 
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міжнародних стандартах. Дія багатьох з них не поширюється на сільське 

господарство, так П(С)БО 2, в якому до складу запасів не передбачено 

включати худобу та продукцію сільського і лісового господарства; П(С)БО 4, за 

яким не передбачено нараховувати амортизацію на ліс та інші відновлювані 

ресурси (те ж саме стосується П(С)БО16), П(С)БО 18, де до складу доходів не 

включають природний приріст худоби та продуктів сільського і лісового 

господарства. Унікальністю сільського господарства як галузі вважається 

вирощування та збирання врожаю, тобто біологічне перетворення, яке включає 

події відтворення, самовідтворення, що охоплюють якісні та кількісні зміни 

тварини або рослини, а також створення нових активів у формі 

сільськогосподарської продукції або додаткових біологічних активів того 

самого класу. У сільському господарстві з його великим діапазоном результатів 

та труднощами з їх відстеження з метою отримання змістовних даних про 

робочі показники поточного періоду застосовувалася послідовна база 

вимірювання для всіх фінансових результатів. Тому біологічні активи і 

продукція сільського господарства (як нереалізований компонент 

сільськогосподарської діяльності поточного року) мають вимірюватися із 

застосуванням однієї бази (в даному випадку йдеться про порядок кількісного 

виміру змін біологічних активів та їх оцінки). 

Враховуючи особливість сільськогосподарської галузі, виникає 

необхідність розробки окремого стандарту для сільського господарства, а 

методологія обліку виробничих витрат потребує удосконалення, що значною 

мірою вплине на ефективність організації внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

- У чому полягає взаємозв’язок доходів та витрат підприємства? 

- Які основні методологічні засади класифікації доходів і витрат відповідно 

до вимог П(С)БО? 

- Які основні ознаки вітчизняної класифікації витрат? 

- Як класифікують витрати з метою розрахунку собівартості продукції та 

визначення розміру фінансового результату? 

- Як класифікуються витрати для прийняття управлінських рішень? 

- Як розраховується коефіцієнт реагування витрат? 

- Визначення пропорційних, дегресивних та регресивних витрат. 

- Які витрати вважаються накладними? Який їх склад? 

- Що таке контрольовані та неконтрольовані витрати? 

- Які витрати вважаються вичерпними та невичерпними? 

- У чому полягає відмінність між дійсними та уявними витратами? 

- У чому полягає відмінність середніх і маржинальних (граничних) витрат? 

- У чому полягає відмінність змінних і постійних витрат? 

- Чим відрізняються релевантні витрати від неревелантних? 

- За якою ознакою витрати поділяються на прямі і непрямі? 

- За якою ознакою поділяються витрати на дійсні і можливі? 

- Чим відрізняються витрати на продукцію від витрат періоду? 

- У чому полягає практичне значення поділу витрат на змінні та постійні? 

- Що треба розуміти під функцією витрат? 

- Які основні методи побудови функції витрат? 

- У чому полягає сутність методу аналізу бухгалтерських рахунків? 

- У чому полягає сутність методу вищої—нижчої точки? 
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ТЕМА:3 МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

ПЛАН 

1.Об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання. Методи обліку витрат. 

Склад собівартості та її види. Роль калькулювання в управлінні 

виробництвом. Види калькуляції та елементи системи калькулювання. 

Калькуляційні одиниці (натуральні, умовні, натурально-умовні).  

Після вивчення питань студент повинен знати: 

- основну мету обліку витрат; 

- класифікацію методів обліку витрат; 

- особливості застосування різних методів обліку витрат; 

- види витрати, які обліковуються у складі тієї чи іншої статті 

калькуляції; 

- порядок включення до собівартості продукції прямих матеріальних 

витрат і витрат на робочу силу; 

- основні методи розподілу накладних витрат.  

Після вивчення питань студент повинен вміти: 

- організовувати облік витрат на сільськогосподарських підприємствах; 

- аналізувати облікові дані і робити відповідні висновки; 

- використовувати дані обліку витрат для прийняття управлінських  

рішень; 

- вести облік витрат за статтями калькуляції; 

- розрізняти основні, допоміжні матеріали, зворотні відходи та брак; 

- розділяти загальновиробничі витрати; 

- оцінювати супутню продукцію. 
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1. Об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання. Методи обліку 

витрат. Склад собівартості та її види. Роль калькулювання в 

управлінні виробництвом. Види калькуляції та елементи системи 

калькулювання. Калькуляційні одиниці (натуральні, умовні, 

натурально-умовні).  

Об’єктом обліку витрат П(С)БО 16 «Витрати» називає продукцію,роботи, 

послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення 

пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат. 

Більшість підприємств є складним комплексом виробництв з різними 

об’єктами обліку виробничих витрат. 

З поняттям об’єкту обліку витрат тісно пов’язане поняття методу обліку 

витрат. Методи обліку виробничих витрат умовно можна поділити на дві групи:  

- ті, що базуються на обліку витрат по виробу, його частині або групах 

виробів; 

- ті, що базуються на обліку витрат за технологічними процесами. 

До першої групи відносяться методи обліку витрат по деталях, вузлах, 

виробах, групах виробів або замовленнях. У другому випадку облік витрат 

ведеться по операціях, стадіях, технологічних процесах або по виробництву в 

цілому. 

Поняття методу обліку витрат в економічній літературі найчастіше 

розглядається у нерозривному взаємозв’язку із способами обчислення 

собівартості продукції, оскільки кінцевою метою виробничого обліку є 

калькулювання собівартості продукції, що випускається. 

Таким чином, під методом обліку витрат та калькулювання, розуміють 

сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво за 

калькуляційними об’єктами і прийомами розрахунку собівартості 

калькуляційних одиниць. 

Виробництво будь-якого виробу - це сукупність технологічних процесів 

та енергетичних, ремонтно-відновлювальних, транспортних і складських 

операцій. 
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Під час вивчення цієї теми особливу увагу треба звернути на вітчизняні і 

зарубіжні методи обліку і калькулювання за повними витратами, які 

характеризуються певними спільними рисами, незважаючи на те, що вони 

застосовувались в різних економічних умовах. 

Перехід України до ринкової економіки вимагає вивчення зарубіжного 

досвіду обліку витрат і калькулювання з метою вдосконалення вітчизняних 

методів, які добре зарекомендували себе на практиці і зараз адаптуються до 

нових умов господарювання. Те, що замість повної собівартості продукції, 

П(С)БО 16 «Витрати» передбачено калькулювати виробничу собівартість 

продукції (тобто без урахування адміністративних і збутових витрат) не 

справляє відчутного впливу на сутність вітчизняних методів. Під 

калькулюванням собівартості продукції за повними витратами в даному 

випадку треба розуміти те, що в собівартість включаються всі витрати 

виробництва без розподілу їх на змінні і постійні. Таке розмежування є 

обов’язковим лише при калькулюванні неповної собівартості, до якої 

включають тільки змінні витрати. 

Певне уявлення про склад методів обліку витрат і калькулювання дає 

рис. 3.1. 

За повнотою витрат, які враховуються

Метод обліку повної собівартості Метод обліку неповної собівартості

Позамовний
(повирібний) метод

Попроцесний
(простий) метод

Попередільний
метод

За об’єктами обліку витрат

За ступенем нормованості витрат

Метод обліку фактичної собівартості Метод обліку нормативної собівартості
 

Рис. 3.1. Класифікація методів обліку витрат  

та калькулювання собівартості 
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У вітчизняній практиці, яка традиційно налаштована на облік повних 

витрат, застосовуються позамовний, попередільний і попроцесний (простий) 

методи.  

При використанні ними елементів нормативного методу, про який 

йтиметься далі, вони приймають характер позамовно-нормативного, 

попередільно-нормативного, попроцесно-нормативного методів. 

Розглянемо особливості кожного з методів, тобто їх сутність і сферу 

застосування. 

Зокрема, сутність позамовного методу полягає в тому, що всі прямі 

основні витрати обліковують в розрізі встановлених статей за окремими 

виробничими замовленнями, які видають на заздалегідь визначену кількість 

даного виду продукції. Решту витрат обліковують за місцями їх виникнення і 

включають у собівартість окремих замовлень відповідно до встановленої бази 

їх розподілу. 

Отже, об’єктом обліку витрат і об’єктом калькулювання при цьому методі 

є окреме виробниче замовлення. Його фактична собівартість визначається після 

виконання замовлення. До повного виконання замовлення всі витрати, які 

відносяться до нього, вважаються незавершеним виробництвом. 

Позамовний метод застосовують як в основному виробництві при 

виготовленні складної продукції (автомобілів, літаків, кораблів тощо), так і в 

допоміжних цехах — при виготовленні ремонтних робіт і т. п. Цей метод 

застосовується також в дрібносерійному виробництві при випуску заздалегідь 

визначеної кількості продукції. 

Фактичну собівартість окремих видів продукції (замовлення) визначають, 

як правило, після закриття (виконання) замовлення. Якщо ж виникає 

необхідність визначити собівартість частини виготовленої за замовленням 

продукції, застосовують умовну її оцінку. Зокрема, частковий випуск продукції 

може бути оцінений за плановою собівартістю цієї продукції або за фактичною 

собівартістю аналогічної продукції, яка випускалась раніше (рис. 3.2). 
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Попередільний метод застосовується на підприємствах з однорідною по 

вихідній сировині і характеру технології масовою продукцією, яка 

виготовляється в ряді послідовних процесів, кожний з яких (або група яких) 

складає окремий самостійний переділ (фазу, стадію) виробництва. Сюди 

відносяться такі галузі промисловості, як нафтопереробна, металургійна, 

хімічна, скляна, фарфоро-фаянсова, виробництво будівельних матеріалів, 

текстильна, шкіряна, хутрова, цукрова, хлібопекарська, пивоварна, м’ясна, 

молочна тощо. 

Договір (контракт)

Виробниче замовлення

Наряди, рапорти
на оплату праці

Частка виробничих
накладних витрат

Вимоги
на матеріали

Відомість обліку витрат
на замовлення

Звітна калькуляція
 

Рис. 3.2. Облік витрат в умовах калькулювання по замовленнях 

Сутність попередільного методу полягає в тому, що всі або деякі прямі 

витрати відображають в поточному обліку не за видами продукції, що 

виготовляється, а по переділах виробництва (навіть якщо з одного переділу 

можна отримати кілька видів продукції). У зв’язку з тим, що у таких 

виробництвах процес створення готової продукції складається з кількох 

послідовних технологічно закінчених переділів, виникає необхідність 

визначення собівартості не тільки готового продукту, а і напівфабрикатів, 

особливо за умови, коли частина їх має бути реалізована сторону. 

В багатьох галузях промисловості, які застосовують попередільний 

метод, виробничі витрати обліковують у кожному переділі, включаючи, як 
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правило, собівартість напівфабрикатів, виготовлених в попередньому переділі. 

У зв’язку з цим, калькулюють фактичну собівартість напівфабрикатів кожного 

переділу. Відповідно, напівфабрикати власного виробництва входять до 

собівартості окремих видів продукції комплексною статею, тобто собівартість 

продукції кожного наступного переділу складається із здійснених ним витрат і 

собівартості отриманих напівфабрикатів. 

При цьому в багатьох випадках передача напівфабрикатів з переділу на 

переділ або на склад знаходить відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку за фактичною собівартістю. Відповідно, витрати в незавершеному 

виробництві відображаються за місцями їх знаходження. Такий варіант 

попередільного методу отримав назву напівфабрикатного (рис. 3.3). 

В деяких галузях промисловості, незважаючи на те, що облік витрат 

ведуть за переділами, собівартість кінцевої (готової) продукції визначають по 

виробництву в цілому, тобто без калькулювання собівартості проміжної 

продукції (напівфабрикатів). Це в основному стосується виробництв, де 

напівфабрикати використовуються лише всередині підприємства і на сторону 

не реалізуються. 

Відповідно, передача напівфабрикатів з переділу на переділ здійснюється 

без списання (передачі) витрат, пов’язаних з їх виробництвом, в системі 

бухгалтерських рахунків. Такий варіант попередільного методу отримав назву 

безнапівфабрикатного. 

Одним із різновидів попередільного методу є простий або 

однопередільний метод. 

Сутність цього методу полягає в тому, що фактичні витрати обліковують 

за встановленими статтями витрат на весь випуск продукції. У зв’язку з цим, 

середню собівартість одиниці продукції визначають діленням усіх виробничих 

витрат (витрат по кожній статті) на кількість готової продукції. Такий порядок 

обліку витрат і визначення собівартості одиниці продукції можливий у масових 

виробництвах, які випускають просту однорідну продукцію, що не має 
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складових або напівфабрикатів, а залишки незавершеного виробництва вкрай 

незначні або стабільні чи їх взагалі немає. 

Цей метод застосовується на більшості підприємств добувної і в деяких 

галузях обробної промисловості, які виготовляють (добувають) один вид 

продукції (підприємства по добуванню нафти, вугілля, газу, рудної і нерудної 

сировини, гідроелектростанції, а також в ряді допоміжних виробництв 

підприємств будь-яких галузей з виробництва електроенергії, пару, холоду 

тощо). 
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Рис. 3.3. Схема обліку витрат і калькулювання попередільним методом 

(напівфабрикатний варіант) 

Відповідно, неодмінними умовами застосування простого методу є 

однорідність і водночас масовість продукції, що добувається або 
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виготовляється, можливість не розділяти витрати на прямі і непрямі, оскільки 

всі вони пов’язані з випуском одного виду продукції (через відсутність або 

стабільність залишків незавершеного виробництва). 

В деяких галузях, для яких характерний випуск одного виду продукції, 

сировина до того як стати готовою продукцією проходить кілька стадій 

виробництва, напівфабрикати яких не вимагають визначення їх собівартості 

(наприклад, підприємства цегляної або шиферної промисловості). 

На таких підприємствах облік витрат організовують безпосередньо за 

переділами (наприклад, на цегляних заводах облік ведуть за такими переділами 

(процесами), як добування сирцю, формовка і сушка сирцю, обпалювання 

цегли), але без калькулювання собівартості напівфабрикатів кожного продукту, 

тобто собівартість товарної цегли та її калькуляційної одиниці (1 тис. шт. 

цегли) визначають як складові витрат кожного переділу в розмірі, який 

приходиться на фактичний випуск готової продукції. Такий варіант простого 

методу визначають іноді як попроцесний або однопередільний. 

Основними елементами нормативного методу є: 

- попереднє визначення нормативної собівартості одиниці продукції на 

початок звітного періоду, яка береться за основу обчислення 

фактичної собівартості; 

- поточний облік прямих витрат за статтями калькуляції і окремими 

видами продукції за діючими нормами і відхиленнями від норм; 

- поточний облік зміни норм у розрізі статей витрат і окремих видів 

продукції; 

- калькулювання фактичної собівартості окремих видів продукції через 

алгебраїчне додавання нормативної собівартості на початок місяця з 

відхиленнями від норм (плюс перевитрати, мінус економія), також зі 

змінами норм на одиницю продукції. 

Облік відхилень від норм організовують так, щоб можна було своєчасно 

визнати їх причини і осіб, від яких вони залежали, місце виявлення відхилень та 

їх вплив на собівартість продукції. 
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Така організація обліку дає можливість суттєво підвищити контрольну 

функцію обліку порівняно з позамовним чи попередільним методом. 

Нормативний метод немає обмежень щодо сфери його застосування, тому 

з метою покращення оперативного контролю за процесом формування 

собівартості продукції необхідно впроваджувати його основні елементи в 

практику обліку витрат на тих підприємствах, де традиційно користуються 

позамовним або попередільним методами. Поєднання традиційних методів 

обліку з елементами нормативного методу перетворює їх відповідно в 

позамовно-нормативний, попередільно-нормативний, попроцесно-нормативний 

тощо. 

Кожний з цих методів, окрім виконання контрольних функцій, повинен 

забезпечити дані для калькулювання собівартості продукції. З цією метою 

здійснюється зведений облік витрат виробництва. 

Під зведеним обліком витрат розуміють весь комплекс робіт, 

пов’язаний з групуванням в обліку витрат за видами продукції, цехами, 

переділами і в цілому по підприємству в розрізі встановлених статей витрат, по 

розмежуванню витрат між товарним випуском і незавершеним виробництвом. 

З цією метою складають відомості зведеного обліку витрат на 

виробництво, які є, по суті, балансом витрат за звітний період і водночас 

оборотними відомостями по синтетичних рахунками виробництва. 

Організація зведеного обліку витрат і порядок складання на його основі 

звітних калькуляцій залежить від типу і характеру виробництва, методу обліку 

витрат і калькулювання, від обсягу і кількості видів продукції, від структури 

управління виробництвом (цехова чи безцехова) та інших чинників (рис. 3.4). 

Побудова регістрів зведеного обліку залежить від методу обліку витрат і 

калькулювання. Однак у будь-якому випадку в зведених відомостях наводять 

такі дані: 

- залишки незавершеного виробництва на початок місця; 

- витрати за звітний місяць; 

- собівартість остаточного (невиправного браку); 
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- собівартість нестач (залишків) незавершеного виробництва; 

- витрати на випуск товарної продукції; 

- залишки незавершеного виробництва на кінець місяця. 

При нормативному методі по всіх складових цього балансу наводяться 

витрати за нормами, відхилення від норм і зміна норм. Крім того, з метою 

забезпечення принципу рівності норм в зведеній відомості передбачається 

наведення даних про переоцінку залишків незавершеного виробництва на 

початок місяця у зв’язку зі зміною норм. 

 

 матеріальних витрат;
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 відрахувань на соціальні
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ресурсів (місцями виникнення витрат);

б) розподіл та перерозподіл елементів витрат за напрямами відповідно до
характеру та організації виробництва;

в) облік витрат за центрами відповідальності;

г) визначення собівартості продукції, випущеної з виробництва
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Рис. 3.4. Організація зведеного обліку витрат  

і калькулювання собівартості продукції 
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Під калькулюванням собівартості продукції розуміють, як правило, 

обчислення витрат на одиницю готової продукції по статтях витрат. Але таке 

розуміння дещо умовне, якщо зважити на те, що облікові роботи, які передують 

калькулюванню організуються з передбаченням заключних робіт по 

визначенню собівартості як всієї товарної продукції, так і окремих її видів. 

Тому під калькулюванням собівартості деякі економісти справедливо 

розуміють сукупність прийомів визначення собівартості як всієї товарної 

продукції, так і її окремих видів. Зв’язок між обліком і калькулюванням 

собівартості продукції унаочнює схема, наведена на рис. 3.5. 

Об’єктами калькулювання є продукція, що виробляється на 

підприємстві. У більшості галузей промисловості об’єкти обліку витрат не 

співпадають з об’єктами калькулювання.  

На підприємствах з великою номенклатурою продукції з метою 

спрощення обліку укрупнюють об’єкти калькулювання. Це досягається 

калькулюванням собівартості групи однорідних виробів, визначенням типового 

представника з групи однорідних видів, приведенням усіх однорідних видів 

продукції до одного умовного виду. 

Під час калькулювання важливо правильно встановити не тільки об’єкти 

калькулювання, а й калькуляційні одиниці продукції (КО), під якими розуміють 

одиниці виміру продукції, які застосовуються при калькулюванні її 

собівартості. 

Основними видами КО є натуральні і умовно-натуральні. 
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Рис. 3.5. Схема взаємозв’язку обліку витрат і калькулювання 

Натуральні КО (тони, метри, літри тощо) характеризують кількісну 

сторону певного виду продукції. Якщо до цих натуральних одиниць додаються 

показники якісної оцінки при виготовленні різної за складом і якістю продукції, 

утворюються умовно-натуральні КО. Всі інші КО є різновидами цих двох 

основних.Порядок визначення собівартості продукції за П(С)БО 16 «Витрати» 

зображено на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. Порядок визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, 

послуг) за П(С)БО 16 «Витрати» 

Серед зарубіжних методів обліку повних витрат найбільш відомими є: 

метод однорідних секцій, «стандарт-кост» і метод нормативного розподілу 

постійних витрат. 

Метод однорідних секцій застосовується в основному у Франції і в 

країнах, які дотримуються французької системи обліку. Під однорідною 

секцією розуміють підрозділи підприємства, виділені в бухгалтерському обліку, 

по яких витрати згруповані попередньо до їх включення в собівартість 

відповідних виробів, у тому числі, коли вони не можуть бути прямо віднесені 

на ці вироби. У ширшому розумінні однорідна секція ототожнюється з центром 

відповідальності. 

Сутність методу однорідних секцій характеризує така схема (рис. 3.7). 

Елементи прямих витрат

Елементи непрямих витрат Однорідні секції

Собівартість
продукції

1

2 3

 

Рис. 3.7. Економічний зміст методу однорідних секцій 
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Умовні позначення: 

1 — пряме віднесення відповідних витрат у собівартість продукції; 

2 — розподіл непрямих витрат між однорідними секціями; 

3 — включення на основі попередньої калькуляції собівартості одиниці 

роботи секції у собівартість кінцевої продукції. 

Для того щоб секції могли бути визнані однорідними, їх діяльність 

повинна вимірюватися єдиною одиницею (одиницею роботи), яка, по-перше, 

характеризує діяльність секції і, відповідно, змінюється пропорційно до витрат 

секції, а по-друге — дозволяє розділити витрати секції, тобто пов’язана з 

виготовленою підприємством продукцією, виконуваними роботами чи 

послугами, одиницями роботи можуть бути: 

- кількість виробленої продукції чи послуг; 

- вартість покупок або реалізації; 

- фактично відпрацьований час тощо. 

Методологія обліку полягає в тому, що підприємство поділяють на 

однорідні секції (цехи, відділи, служби), розподіляють між цими секціями 

непрямі витрати, визначають по кожній секції суму витрат, яку відносять на 

продукцію чи замовлення, при виробництві яких були використані послуги 

відповідної секції (відповідно з обсягом спожитих одиниць роботи і 

собівартість одиниці). 

Метод однорідних секцій прийшов на зміну емпіричному методу, при 

якому непрямі витрати відносились на собівартість продукції пропорційно до 

встановлених на підприємствах загальних баз розподілу. Емпіричний метод 

традиційно застосовується у вітчизняній практиці, по яких його вдосконалення 

йшло по лінії деталізації групування непрямих витрат за напрямками (освоєння 

нових виробів, витрати на утримання і експлуатацію устаткування, 

загальновиробничі витрати тощо) і методів їх розподіду на основі відповідних 

баз.  

Перевагою методу однорідних секцій є те, що витрати, які є загальними 

для кількох секцій, розподіляються між ними за базами, які відповідають 
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характеру певного виду загальних витрат. наприклад, амортизація і орендна 

плата пропорційні площі, яку займає відповідна секція; витрати на страхування 

пропорційні вартості об’єктів страхування; витрати на утримання і ремонт 

устаткування пропорційно вартості цього устаткування тощо. 

На думку деяких дослідників зарубіжного досвіду управлінського обліку, 

впровадження в практику методу однорідних секцій сприяє вирішенню таких 

завдань: 

- досягненню більшої точності калькулювання через 

застосування більш досконалих методів розподілу непрямих витрат ніж 

при інших методах калькулювання повної собівартості продукції; 

- використанню більшої гами баз розподілу непрямих витрат 

залежно від умов діяльності підприємства; 

- аналізу результатів діяльності центрів відповідальності в 

системі управлінського обліку і організації на цій основі контролю 

управління. 

Недоліками методу однорідних секцій є: 

- великий обсяг облікової роботи; 

- умовність однорідних секцій і неможливість абсолютно 

точного встановлення одиниць роботи; 

- однорідні секції не завжди співпадають з центрами 

відповідальності; 

- використання великої кількості баз розподілу непрямих 

витрат призводить до коливань рівня собівартості залежно від баз 

розподілу; 

- немає можливості аналізу змінних і постійних витрат в 

управлінському обліку. 

Метод стандарт-косту полягає в тому, що для прийняття рішень краще 

мати інформацію про нормативні витрати, ніж про фактичні, оскільки перші 

являють собою майбутні, цільові витрати, а другі — минулі витрати, на які вже 

не можна вплинути. 
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Загальна схема функціонування системи калькуляції собівартості за 

нормативними витратами наведена на рис. 3.8. 

Нормативні витрати
на фактичний вихід продукції,
який зафіксовано за кожним

центром відповідальності

Фактичні витрати
віднесені на кожний

центр відповідальності

Зіставлення нормативних і фактичних витрат,
аналіз відхилень і внесення отриманих результатів

у Звіт відповідного центру відповідальності

Дослідження причин виникнення відхилень
і здійснення коригуючих дій

Відслідковування нормативів і їх коригування
для обліку змін у споживанні ресурсу або ціни на нього

 

Рис. 3.8. Загальна схема обліку нормативних витрат за методом 

«стандарт-кост» 

Нормування витрат здійснюється таким чином, щоб можна було 

розрахувати нормативну собівартість кожного виду продукції і виявити 

загальну суму нормативних витрат по кожному центру відповідальності (ЦВ), 

який бере участь у виробництві цих видів продукції. Таким центром може бути 

цех, дільниця, бригада тощо. 

При цьому нормативні витрати визначаються шляхом простої комбінації 

нормативних витрат по тих операціях, які потрібні для виробництва певного 

продукту. 

Метод нормативного розподілу постійних витрат є перехідним від 

методів калькулювання повної до калькулювання неповної собівартості 

продукції. Цей метод ґрунтується на таких принципах: 

1) чітке розмежування в собівартості змінних і постійних витрат; 

2) визначення нормативного рівня діяльності підприємства і його 

підрозділів; 

3) включення в собівартість продукції постійних витрат залежно від 

фактично досягнутого рівня діяльності; 
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4) відображення в обліку додаткових витрат через зниження рівня 

діяльності або зниження витрат у зв’язку з підвищенням ефективності 

виробництва. 

Для кожної секції або центру відповідальності встановлюють нормальний 

рівень діяльності у відповідних одиницях роботи, а калькулювання 

організовують виходячи з таких передумов: 

1) роздільний облік змінних і постійних витрат; 

2) нормальному рівню діяльності відповідає певна сума змінних і 

постійних витрат; 

3) постійні витрати відносяться на собівартість продукції відповідної 

секції за коефіцієнтом розподілу (Кр), який визначається за співвідношенням 

фактичного рівня діяльності (Фр.д) до нормального (Нр.д): 

р.д

р .д

р
Н

Ф
К  ; 

4) відповідно, сума постійних витрат, що відноситься на собівартість (Пв) 

визначається за формулою: 

секціївитратпостійних
сумаФактична

КП рв  ; 

5) різниця між фактичною сумою постійних витрат і сумою, яка 

відноситься на собівартість секції списується на збільшення або зменшення 

загального результату по підприємству. 

У результаті такого списання постійних витрат собівартість одиниці 

продукції залишається стабільною, тобто не залежить від зміни обсягу 

діяльності. 

Таким чином, використання цього методу дає змогу визначити вплив 

зміни обсягу діяльності на структуру собівартості одиниці продукції і 

рентабельності через обчислення збитків від зниження обсягу діяльності чи 

прибутків при збільшенні обсягів. 

Однак цей метод має і певні недоліки, які призвели до того, що його 

поступово почала витісняти система «директ-костинг». Це, зокрема: 

- важко встановити нормальний обсяг діяльності; 
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- метод напряму не пов’язаний з ринковими коливаннями цін і 

обсягами реалізації; 

- собівартість визначається як об’єктивна, а не суб’єктивна 

категорія, тобто залежна від конкретних умов діяльності підприємства 

(сегмента діяльності, положення фірми на ринку, цілей діяльності тощо). 

Знайомлячись із сутністю цього методу, слід звернути увагу на те, що за 

своєю технікою він нагадує розрахунок розподілу загальновиробничих витрат, 

наведений в додатку 1 до П(С)БО 16 «Витрати». Якщо здійснити цей 

розрахунок за технікою методу нормативного розподілу постійних витрат, то 

можна тримати абсолютно ідентичний результат. При виконанні такого 

розрахунку можна скористатись моделлю, яка наведена на рис. 3.9. 

Включаються до складу
собівартості реалізованої продукції

у періоді їх виникнення

Витрати на обслуговування і управління виробництвом, що зміню-
ються прямо (або майже) пропорційно до зміни обсягу діяльності?

Змінні загальновиробничі
витрати

Постійні загальновиробничі
витрати

Так Ні

Розподіляється
на кожен об’єкт витрат

і списується: ДТ 23  КТ 91

Фактичний обсяг виробництва
менше нормальної потужності?

Так Ні

Усі витрати є
розподіленими
і списуються
ДТ 23  КТ 91

Нерозподілені
загальновиробничі

витрати: ДТ 90  КТ 91

Розподілені
загальновиробничі

витрати: ДТ 23  КТ 91

 

Рис. 3.9. Модель розподілу загальновиробничих витрат  

за П(С)БО 16 «Витрати» 

 

Контроль за зниженням собівартості  продукції (робіт, послуг) і аналіз 

причин відхилень від плану найбільш ефективні тоді, коли дані ведуться в 
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розрізі статей витрат за окремими видами продукції (робіт, послуг), за місцями 

виникнення витрат та за сферами відповідальності. Процес калькулювання 

вимагає методичного вирішення таких питань: 

- обгрунтування об’єктів калькуляції та калькуляційних одиниць; 

- визначення переліку статей витрат та обґрунтування методики їх 

відображення; 

- розподіл витрат між готовою основною, побічною продукцією та 

незавершеним виробництвом; 

- обґрунтування методики розподілу непрямих витрат між видами 

продукції (послугами); 

-  встановлення центрів витрат, доходів і сфер відповідальності. 

В залежності від технології і характеру продукції (товарів, робіт, послуг) 

об’єктами калькулювання можуть бути: 

- одиниця продукції (товарів, робіт, послуг) в даному господарюючому 

суб’єкті та його га лузі; 

- одиниця продукції (товарів, робіт, послуг) за окремими процесами, 

стадіями; 

- одиниця продукції (товарів, робіт, послуг) в структурних підрозділах 

господарюючого суб’єкта; 

- напівфабрикати. 

З об’єктом калькулювання дуже тісно пов’язані калькуляційні одиниці, 

які є вимірниками об’єкту калькулювання. 

Калькуляційні одиниці можуть бути обрані за такими ознаками: 

- натуральні — 1ц, 1 т, 1 м 3 , кг, л тощо; 

- умовно натуральні — 1 ум. ет. га, 1 умовна банка, 1умовна голова; 

- приведені одиниці — маса продукту в перерахунку на вміст корисних 

речовин, споживних речовин, на приклад кормові одиниці 

- експлуатаційні — одиниця потужності машин, двигунів, корисна 

площа будинку; 
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- одиниці часу — людино/години, машино/дні, машино/зміни; одиниці 

виконаних робіт, послуг. 

Метод калькулювання залежить від типу організації та технології 

виробництва і включає в себе принципи збору інформації з центрів витрат про 

використані ресурси, узагальнення й розподілу непрямих витрат. За будь-яких 

умов процес калькулювання передбачає вибір об’єкта витрат, формування 

прямих і непрямих витрат, що підлягають розподілу між об’єктами витрат. 

Вибір об’єкта витрат залежить від мети управління. 

В господарствах, де вироництво продукції відбувається в одному 

технологічному процесі, витрати обліковуються по виробництву в цілому. А в 

тих господарствах, у яких продукція в процесі виробництва проходить декілька 

послідовних стадій (переділів), облік витрат слід організувати за окремими 

стадіями виробництва. 

Методика групування витрат за об’єктами калькулювання є спільною для 

усіх галузей, але має свої особливості в сільському господарстві, зокрема це 

стосується обліку прямих витрат, узагальнення і розподілу непрямих витрат, 

відображення даних у реєстрах внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік групує первинні дані в 

декількох напрямах — за економічним значенням, центрами витрат, доходів і 

сферами відповідальності, видами продукції (послугами). Це дає змогу 

формувати інформацію в тому напрямі, у якому вимагає система управління. 

Центр відповідальності — сфера (сегмент) діяльності, у межах якої 

встановлено персональну відповідальність менеджера за показники діяльності. 

У системі управління менеджер має контролювати й оцінювати роботу 

менеджерів нижчого рівня, а вони повинні здійснювати самоконтроль своєї 

діяльності. 

Для здійснення такого контролю та забезпечення підзвітності менеджерів 

необхідна система обліку, яка б здійснювала збір, обробку і передачу 

інформації про результати діяльності кожного центру відповідальності. 

Концепція центрів та обліку відповідальності була сформульована Джоном 
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А.Хіггінсом в 50хх рр. ХХ ст. Метою центрів відповідальності є посилення 

контролю за витратами через встановлення персональної відповідальності 

менеджерів різних рівнів за витрачанням ресурсів, допомога менеджерам у 

складанні звітів про виконання бюджетів та оцінці результатів діяльності. 

Деталізація центрів витрат і сфер відповідальності розробляється за 

господарюючим суб’єктом, виходячи з конкретних умов технології та 

організації виробничого процесу. Конкуренція та забезпечення комерційної 

таємниці стосовно технології виробництва, рівня витрат і цін зумовили 

виникнення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 

Використані в сільськогосподарському виробництві ресурси поділяються 

на природні (земля, вода, ліси тощо), трудові (праця), матеріальні (капітал). 

Вони відрізняються між собою природою їх створення, особливостями 

формування та функціонування, виробничим і природним періодом участі у 

виробництві. 

Функціонування природних ресурсів формує такі витрати, як рента або 

орендна плата і плата за землю. Витрати на заробітну плату пов’язані з 

функціонуванням трудових ресурсів, а використан ня основних засобів — 

частиною витрат на амортизацію. Виробничі запаси (насіння, корми, добрива 

тощо) в процесі їх використання переносять свою вартість на новостворений 

продукт повністю. Сукупні витрати живої та уречевленої праці на виробництво 

сільськогосподарської продукції становлять витрати на виробництво, за 

допомогою яких визначається собівартість продукції (робіт, послуг). 

Собівартість продукції — це виражені в грошовій формі поточні витрати 

на виробництво і реалізацію одиниці продукції. Вона включає затрати минулої і 

уречевленої праці у витрачених засобах виробництва і затрати на оплату праці. 

Це економічний показник, в якому знаходять відображення усі сторони 

виробничої фінансової діяльності господарюючого суб’єкту та засіб 

внутрішнього контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів та рівнем рентабельності. Собівартість складається з витрат, 

пов’язаних з технологією виробництва та його управлінням, витрат на 
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реалізацію продукції, непродуктивних витрат, що виникають безпосередньо у 

процесі виробництва, і поза виробничих витрат. 

П(С)БО 1 визначає витрати як зменшення економічних вигод у вигляді 

вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілу власниками). Таке визначення витрат викликає чи 

мало дискусій. Так В.П.Ярмоленко доказує, що витрачення сировини на 

виробництво продукції не означає зменшення економічної вигоди, бо вона 

переходить у незавершене виробництво, а далі — в готову продукцію, яка 

приносить економічну вигоду . 

У сільськогосподарській галузі, як і в інших галузях, витрати операційної 

(виробничої) діяльності (рослинництва, тваринництва і промислового 

виробництва) класифікуються за такими економічними елементами, 

визначеними П(С)БО 16 «Ви т ра ти»: витрати на оплату праці, відрахування на 

соціальні заходи, матеріальні затрати, амортизація, інші операційні витрати. 

Витрати на оплату праці формуються під впливом двох факторів: затрат 

праці та оцінки одиниці виміру живої праці. 

Праця — це свідома доцільна діяльність людей, спрямована на створення 

матеріальних і духовних цінностей, — це першооснова і необхідна умова життя 

людей і суспільства. Змінюючи в процесі праці навколишнє природне 

середовище і пристосовуючи його до своїх потреб, люди не лише забезпечують 

своє існування, а й створюють умови для розвитку і прогресу суспільства. Як 

самостійній економічній категорії праці притаманні кількісні й якісні 

характеристики, які певною мірою відображаються у 

внутрішньогосподарському (управлінському) обліку. Кількісна характеристика 

праці полягає у витратах певного обсягу енергії, чисельності зайнятих, 

тривалості робочого дня, трудомісткості тощо. Якісна характеристика праці 

проявляється в таких поняттях і категоріях, як складність роботи, професійна 

специфіка, якість кінцевих результатів праці (продукції, послуг), ефективність 

витраченої праці, відповідальність за трудову діяльність тощо. До складу 
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економічного елементу «Витрати на оплату праці» включаються заробітна 

плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, 

оплата відпусток, інші витрати на оплату праці. 

До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи» включаються 

відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, 

тимчасової непрацездатності, страхові внески на випадок безробіття, соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання. 

До складу елемента «Матеріальні затрати» включається вартість 

витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й 

основних матеріалів; насіння; кормів; палива і мастильних матеріалів; куплених 

напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних 

матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших 

матеріалів. 

До складу елемента «Амортизація» входить сума нарахованої амортизації 

основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних 

активів. 

До складу елемента «Інші операційні витрати» формуються витрати 

операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, зокрема витрати на 

відрядження, на послуги зв’язку, на податки, витрати на малоцінні 

швидкозношувані предмети, плата за розрахунково-касове обслуговування 

тощо. 

Виробничі витрати, крім операційно-технологічних, включають такий 

елемент, як «Загальновиробничі витрати». 

До складу загальновиробничих витрат входять: 

- амортизація основних засобів загальновиробничого призначення; 

- витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оренду 

основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого 

призначення; 

- витрати на вдосконалення технології й організації виробництва; 
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- витрати на комунальні послуги та на утримання виробничих 

приміщень; 

- витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці 

загальновиробничого персоналу; витрати на оплату відряджень, 

витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими 

процесами та якістю продукції, робіт, послуг); 

- витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього 

середовища; 

-  інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо). 

Виробництво сільськогосподарської продукції як галузі рослинництва, 

так і тваринництва, характерне тим, що поряд з отриманням основної продукції 

(зерно, корені цукрових буряків, приріст, молоко) одночасно одержують 

побічну продукцію (солома, гичка, гній, шкіри). Складність визначення 

собівартості такої продукції полягає в тому, що до певного моменту 

виробничий процес основної і побічної продукції є неподільним, оскільки 

витрати на виробництво всієї продукції на початковому етапі поділити 

неможливо. Але для того, щоб задовольнити потреби управлінського персоналу 

в інформації для прийняття відповідних управлінських рішень, необхідно мати 

більш точні показники фактичної собівартості кожного виду продукції. При 

розподілі витрат і визначенні фактичної собівартості продукції 

сільськогосподарські господарюючі суб’єкти України керуються Методичними 

рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

(товарів, робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими 

наказом МАП України від 18.05.2001 р. № 132. Рекомендовані підходи до 

визначення собівартості основної продукції не дозволяють враховувати 

особливості кожного виробництва і продукції, та й саме трактування основної 

і побічної продукції є не точним. Побічною вважається та продукція, що 

виробляється спільно з основною в одному технологічному процесі, із однієї 

вихідної сировини і має незначну ціну реалізації, а основною є продукція, за 

ради виробництва якої організовано цей процес. Але особливістю сільського 
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господарства є те, що в ньому побічна продукція одного виробництва може 

використовуватися для виробництва основної продукції іншого виробництва. 

Наприклад, солома, гичка цукрових буряків, дрібна і пошкоджена картопля, 

нестандартні овочі можуть бути згодовані тваринам. У такому випадку 

невиправдане завищення або заниження собівартості побічної продукції 

призводить до спотворення фактичної собівартості основної продукції іншого 

виробництва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

- У чому полягає сутність позамовного методу обліку витрат і яка 

сфера його застосування? 

- У чому полягає сутність попередільного методу обліку витрат і яка 

сфера його застосування? 

- У чому полягає сутність простого (однопередільного) методу 

обліку витрат і яка сфера його застосування? 

- Назвіть основні елементи методу однорідних секцій. 

- За якими принципом формуються секції? 

- Поясніть сутність методу нормативного розподілу постійних 

витрат. 

- Як і для чого обчислюється коефіцієнт нормативного розподілу 

постійних витрат? 

- Чим відрізняється безнапівфабрикатний варіант попередільного 

методу від напівфабрикатного? 

- Для якого з варіантів зведеного обліку витрат характерна наявність 

у складі: калькуляційних статей статті «Напівфабрикати власного 

виробництва»? 

- У яких випадках застосовується рахунок 25 «Напівфабрикати 

власного виробництва»? 

- Як співвідносяться витрати звітного періоду з собівартістю 

випущеної за цей період продукції? 

- Яким чином розподіляються витрати звітного періоду між товарним 

випуском і залишками незавершеного виробництва? 

- Як здійснюється оцінка залишків незавершеного виробництва на 

кінець місяця? 

- Чим відрізняється виробнича собівартість випущеної (товарної) 

продукції від виробничої собівартості реалізованої продукції? 
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- За якою ознакою відрізняються розподілені постійні 

загальновиробничі витрати від нерозподілених? 

- Що включається до складу «Інших прямих виробничих витрат»? 

- У чому полягає сутність методу «стандарт-кост»? 

- Які методи визначення норм (стандартів) застосовуються у 

зарубіжній практиці? 

- Яка різниця між калькуляційними об’єктами і калькуляційними 

одиницями? 

- З якою метою здійснюють зведений облік витрат? 
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ТЕМА:4 ОБЛІК ВИТРАТ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ (2ГОД) 

 

ПЛАН 

 

3. Суть, значення і види допоміжних виробництв. Облік витрат і визначення 

собівартості робіт ремонтної майстерні. Облік витрат і визначення 

собівартості робіт вантажним автотранспортом. Облік витрат і 

визначення собівартості робіт енерго-, водо-, газопостачання. Облік 

витрат і визначення собівартості робіт гужовим транспортом. Облік 

витрат і визначення собівартості робіт машинно-тракторним парком. 

Після вивчення питань студент повинен знати: 

- основні етапи обліку витрат виробництва; 

- основні методи обліку витрат і калькулювання; 

- рахунки, призначені для обліку витрат виробництва; 

- податкове законодавство щодо обліку витрат виробництва. 

 

Після вивчення питань студент повинен вміти: 

- класифікувати витрати за рядом ознак; 

- визначати собівартість продукції (робіт, послуг) за різними методами 

калькулювання. 
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1. Суть, значення і види допоміжних виробництв. Облік витрат і 

визначення собівартості робіт ремонтної майстерні. Облік витрат і 

визначення собівартості робіт вантажним автотранспортом. Облік витрат і 

визначення собівартості робіт енерго-, водо-, газопостачання. Облік витрат 

і визначення собівартості робіт гужовим транспортом. Облік витрат і 

визначення собівартості робіт машинно-тракторним парком. 

 

Ефективне використання машинно-тракторного парку залежить від 

прогресивних форм організації його роботи, вдосконалення методів аналізу та 

розробки заходів, що забезпечують покращання планування та управління 

виробничою діяльністю. У зв'язку з цим першочергового значення набувають 

питання покращання якості та оперативності обліку роботи машинно-

тракторного парку. Організація обліку роботи машинно-тракторного парку 

була завжди проблематичним питанням. Вона змінювалася разом зі зміною 

організаційної форми роботи та формою матеріального заохочення 

трактористів-машиністів за виконані польові та транспортні роботи. У багатьох 

великих та середніх сільськогосподарських підприємствах машинно-

тракторний парк був і залишається на сучасному етапі окремим структурним 

підрозділом, який об'єднує в собі найбільш кваліфікованих працівників 

підприємства і потужну техніку, за допомогою якої виконується майже весь 

обсяг польових робіт і значна частина транспортних робіт. Сюди входять 

трактори, комбайни, причіпні, начіпні сільськогосподарські машини і знаряддя 

для обробітку грунту, вирощування та збирання врожаю. Складовою машинно-

тракторного парку є також машинні двори, гаражі, навіси, майданчики для 

зберігання техніки та інші основні засоби машинно-тракторного парку. 

Діючі організаційні форми роботи машинно-тракторного парку 

спонукають дуже критично ставитись до Інструкції про застосування Плану 

рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, затвердженої Нака30м Міністерства 

фінансів України від 30. 11.99 р. № 291, та Методичних рекомендацій з 
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планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

сільськогосподарських підприємств, затверджених Наказом Мінагрополітики 

України від 18.05.2001 р. № 132. 

Зазначені нормативні документи можуть бути ефективними лише у малих 

сільськогосподарських підприємствах, де трактори, комбайни та інші 

сільськогосподарські машини є у невеликій кількості та їх використання 

здійснюється в комплексі технологічних операцій з вирощування певних 

культур. 

В інших випадках необхідно застосовувати таку організацію 

бухгалтерського та оперативного обліку, яка б забезпечила оперативність 

управління і контроль за: використанням палива (економією або перевитратами 

порівняно з установленими нормативами), обсягом виконаних робіт і їх якістю, 

використанням робочого часу і нарахуванням оплати праці, експлуатацією 

машинно-тракторного парку та його технічним станом. 

Допоміжні виробництва виконують роботи і надають послуги 

рослинництву, тваринництву, промисловим виробництвам, обслуговуючим 

господарствам, будівництву та іншим підприємствам і особам. До них 

належать: ремонтно-механічні майстерні, автомобільний і гужовий транспорт, 

електро-, водо- і газопостачання, холодильні прилади (обладнання, 

устаткування). 

Машинно-тракторний парк-невід'ємна частина основного виробництва в 

рослинництві. Однак для нагромадження витрат, які безпосередньо не можна 

віднести на основне виробництво, їх обліковують на окремому субрахунку. 

Облік витрат і виконаних робіт допоміжних виробництв забезпечує 

контроль: 

- за виконанням госпрозрахункових завдань за кожним допоміжним 

виробництвом; 

- за правильним і економічно обґрунтованим відображенням величини 

витрат за їх статтями та елементами; 

- за точним списанням виконаних робіт і послуг за об'єктами споживачів; 
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- за своєчасним і точним поданням необхідних даних для обчислення 

фактичної собівартості одиниці робіт і послуг кожного допоміжного 

виробництва; 

- за правильним списанням калькуляційних різниць між плановою і 

фактичною собівартістю робіт і послуг. 

Облік витрат, виконаних робіт і послуг ведуть на субрахунку 234 

"Допоміжні виробництва". За дебетом субрахунка відображують як прямі 

витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням робіт і наданням послуг, так і 

непрямі, пов'язані з організацією і управлінням допоміжними виробництвами. 

За кредитом рахунка відображують вартість продукції, виробів, виконаних 

робіт і наданих послуг. 

Залежно від видів допоміжних виробництв субрахунок 234 "Допоміжні 

виробництва" має такі субрахунки другого порядку: 2341 "Ремонтні 

виробництва", 2342 "Автомобільний транспорт", 2343 "Енергетичні 

виробництва (господарства)", 2344 "Водопостачання", 2345 "Гужовий 

транспорт". 

На цьому субрахунку обліковують витрати ремонтно-механічних 

майстерень на ремонт виробничого обладнання, машин, транспортних засобів, 

модернізацію, устаткування, техобслуговування, виготовлення запчастин, 

інструментів та інших виробів. 

Трактори, комбайни, автомобілі, що надійшли для ремонту, ретельно 

оглядаються у присутності інженера-механіка і завідувача майстерні, за 

необхідності розбираються окремі вузли й агрегати. Так визначаються 

складність ремонту, обсяг робіт і потреба в запчастинах. За результатами 

огляду складають Відомість дефектів на ремонт машин (ф. №ВЗСГ-6) у двох 

примірниках: один залишається в ремонтно-механічній майстерні і є 

кошторисом для проведення ремонту, другий передається завідувачу складом 

для видачі потрібних ремонтних матеріалів і запчастин. Після закінчення 

ремонту Відомість дефектів разом з лімітно-забірними картками, накладними 

та іншими первинними документами надходить до бухгалтерії, де визначають 
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фактичну вартість витрачених запасних частин і ремонтних матеріалів, оплату 

пращ та інші фактичні витрати на ремонт. 

Прямі витрати на ремонт тракторів, машин і устаткування обліковують 

(групують) у Журналі обліку робіт і витрат у ремонтній майстерні (ф. №ЖН-3), 

який складається на підставі Відомості дефектів та інших первинних 

документів за кожною окремою машиною (трактором, комбайном, 

автомобілем), за сільськогосподарськими машинами загалом і роботами з 

виготовлення інвентарю. 

У Журналі обліку робіт і витрату ремонтній майстерні (ф. №ЖН-3) прямі 

витрати обліковують за такими статтями: витрати на оплату праці; 

відрахування на соціальні заходи; паливо; будівельні матеріали; запасні 

частини; малоцінні і швидкозношувані предмети; роботи і послуги. 

На статтю "Паливо" списують вартість палива, витраченого на обкатку 

машин після ремонту і промивання деталей під час ремонту. На вартість 

списаного палива дебетують субрахунок 2341 "Ремонтні виробництва" за 

кожним ремонтованим об'єктом і кредитують субрахунок 203 "Паливо" (80). 

На статті "Будівельні матеріали" відображують вартість будівельних 

матеріалів, витрачених на ремонт. Дебетують субрахунок 2341 "Ремонтні 

виробництва" за кожним ремонтованим об'єктом і кредитують субрахунок 205 

"Будівельні матеріали" (80). 

На статтю "Заласні частини" списують вартість запасних частин, шин, 

акумуляторів, готових виробів, використовуваних для заміни спрацьованих 

деталей, вузлів і обладнання під час ремонту основних засобів. На вартість 

запасних частин, списаних на ремонт об'єктів у ремонтній майстерні, дебетують 

субрахунок 2341 "Ремонтні виробництва" і кредитують субрахунок 207 

"Запасні частини" (80). 

На статті "Малоцінні і швидкозношувані предмети" обліковують вартість 

малоцінних і швидкозношуваних предметів, використаних на ремонті об'єкта. 

Дебетують субрахунок 2341 "Ремонтні виробництва" і кредитують рахунок 22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" (80). 



64 
 

На статті "Роботи і послуги" відображують вартість робіт і послуг, 

виконаних сторонніми організаціями або власними допоміжними 

виробництвами для цього ремонтованого об'єкта. Дебетують субрахунок 2341 

"Ремонтні виробництва" і кредитують рахунки 63,68 та ін. (80). 

На статті "Витрати на оплату праці" обліковують суми нарахованої 

основної і додаткової оплати праці робітникам ремонтної майстерні, зайнятим 

на ремонті машин, обладнання, тракторів тощо, а також на виготовленні 

виробів та інвентарю. 

Суму нарахованої заробітної плати (оплати праці) записують на дебет 

субрахунка 2341 "Ремонтні виробництва" і кредит рахунка 66 "Розрахунки за 

виплатами працівникам" (81). 

За статтею "Відрахування на соціальні заходи" відображують 

відрахування від витрат на оплату праці робітників ремонтно-механічних 

майстерень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування в установленому розмірі. На суму відрахувань дебетують 

субрахунок 2341 "Ремонтні виробництва" і кредитують рахунок 65 "Розрахунки 

за страхуванням" (82). 

Поряд із прямими витратами в ремонтно-механічних майстернях є 

витрати, які не можна безпосередньо включити до собівартості ремонтованих 

об'єктів. Тому такі витрати обліковують на окремому аналітичному рахунку 

"Цехові витрати" за такими статтями: матеріальні витрати; витрати на оплату 

праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація основних засобів: інші 

витрати. 

На статті "Матеріальні витрати" обліковують вартість списаних 

ремонтних матеріалів, виділених на ремонт майстерні, та її обладнання. 

Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати" і 

кредитують рахунок 20 (80). Тут же обліковують вартість електроенергії і води, 

використаних майстернею. На вартість списаної електроенергії, води, робіт і 

послуг, виконаних допоміжними виробництвами й іншими організаціями, 

дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати" і 
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кредитують рахунки 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" та ін. 

(80). 

На статтю "Матеріальні витрати" відносять також вартість спецодягу і 

спецвзуття, малоцінного інвентарю. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний 

рахунок "Цехові витрати" і кредитують рахунок 22 "Малоцінні та 

швидкозношувані предмети" (80). 

На статтю "Витрати на оплату праці" відносять оплату праці завідувача 

ремонтної майстерні, інженера, механіка, нормувальника, комірника й іншого 

персоналу майстерні. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний рахунок 

"Цехові витрати", кредитують рахунок 66 "Розрахунки за виплатами 

працівникам" (81). 

На статтю "Відрахування на соціальні заходи" відносять відрахування від 

витрат на оплату праці працівників єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування. Дебетують субрахунок 2341, аналітичний 

рахунок "Цехові витрати", кредитують рахунок 65 (82). 

На статті "Амортизація" обліковують суму нарахованої амортизації за 

основними засобами та іншими необоротними матеріальними активами. На 

суму нарахованих амортизаційних відрахувань дебетують субрахунок 2341, 

аналітичний рахунок "Цехові витрати", кредитують рахунок 13 "Знос 

(амортизація) необоротних активів". 

На статтю "Інші витрати" відносять інші загальні витрати майстерні: 

- страхові платежі (дебет субрахунка 2341, аналітичний рахунок "Цехові 

витрати", кредит рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням") (84); 

- витрати на відрядження (дебет субрахунка 2341, аналітичний рахунок 

"Цехові витрати", кредит субрахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами") 

(84); 

- плата стороннім організаціям за пожежну охорону, послуги зв'язку та ін. 

(дебет субрахунка 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати", кредит рахунка 

68 "Розрахунки за іншими операціями") (84). 
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Цехові витрати ремонтної майстерні розподіляють пропорційно до оплати 

праці, нарахованої безпосередньо за ремонти. При цьому складають Відомість 

розподілу цехових витрат. 

На суму розподілених цехових витрат ремонтної майстерні дебетують 

субрахунок 2341 (аналітичні рахунки за кожним ремонтованим об'єктом) і 

кредитують субрахунок 2341, аналітичний рахунок "Цехові витрати". 

Після розподілу непрямих витрат аналітичний рахунок "Цехові витрати" 

буде закрито, а на інших аналітичних рахунках субрахунка 2341 

відображатимуться фактичні витрати на ремонт і роботи. Фактичні витрати за 

кожним ремонтованим об'єктом записують у Журнал обліку робіт і витрат у 

ремонтній майстерні (ф. №ЖН-3). 

Витрати на закінчений ремонт за об'єктами списують на підставі 

Відомості списання витрат за закінченими ремонтованими об'єктами і 

виконаними роботами на ті рахунки, на яких обліковують витрати на їх 

утримання. Дебетують рахунки 23,91,92,93 і кредитують субрахунок 2341 

"Ремонтні виробництва". 

Витрати за незавершеним виробництвом наприкінці року залишаються на 

субрахунку 2341 "Ремонтні виробництва". 

На субрахунку 2342 "Автомобільний транспорт" обліковують витрати на 

утримання і експлуатацію вантажного автотранспорту, який перебуває на 

балансі господарства. 

Основним первинним документом обліку роботи вантажного 

автотранспорту є Подорожній лист вантажного автомобіля. За даними дорожніх 

листів для обліку кількості годин роботи водіїв у наряді суми нарахованої 

заробітної плати, витрат нафтопродуктів І обсягу виконаних робіт (вантажним 

транспортом - у тонно-кілометрах, пасажирським транспортом і спеціальними 

автомобілями нетранспортного призначення - у машино-днях) у бухгалтерії 

складають за кожним автомобілем і водієм Накопичувальну відомість обліку 

використання вантажних автомобілів (ф. № ЖН-6). 
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На дебет субрахунка 2342 "Автомобільний транспорт" записують витрати 

на утримання і експлуатацію автомобільного транспорту, на кредит - списання 

витрат за споживачами послуг пропорційно до обсягу робіт у тонно-кілометрах 

за фактичною собівартістю. При цьому витрати на перевезення людей і за 

роботами спеціальних автомобілів відносять на відповідні об'єкти пропорційно 

до кількості машино-днів. 

Облік витрат на утримання і експлуатацію автомобільного транспорту 

ведуть за такими статтями: паливо; малоцінні і швидкозношувані предмети; 

витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші 

витрати. 

За статтями "Паливо" списують вартість палива (дизельне паливо, бензин, 

газ), мастильних матеріалів тощо, використаних на експлуатацію транспортних 

засобів. На вартість списаного палива дебетують субрахунок 2342 

"Автомобільний транспорт" і кредитують субрахунок 203 "Паливо" (80). 

На статті "Малоцінні та швидкозношувані предмети" обліковують 

вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, використовуваних 

транспортними засобами. На вартість переданих малоцінних і 

швидкозношуваних предметів дебетують субрахунок 2342 "Автомобільний 

транспорт" і кредитують рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані 

предмети" (80). 

На статті "Витрати на оплату праці" обліковують суми основної і 

додаткової оплати праці, нараховані водіям, іншим працівникам, які 

обслуговують автотранспорт. Оплату праці вантажників, експедиторів, інших 

працівників, зайнятих на перевезенні вантажів, до елементу "Витрати на оплату 

праці" не включають, а відносять безпосередньо на рахунки, на яких записують 

вартість послуг автотранспорту (рахунки обліку матеріалів, витрати на 

виробництво, реалізацію тощо). На суму нарахованої оплати праці дебетують 

субрахунок 2342 "Автомобільний транспорт" і кредитують рахунок 66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" (81). 
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На статті "Відрахування на соціальні заходи" відображують відрахування 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на 

оплату праці водіїв та інших працівників, що обслуговують автотранспорт. На 

суму цих відрахувань дебетують субрахунок 2342 "Автомобільний транспорт" і 

кредитують рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" (82). 

На статті "Амортизація" відображують суми нарахованої амортизації 

автомобілів, гаражів та інших основних засобів і необоротних активів, що 

використовуються на обслуговуванні автомобільного транспорту. На суму 

нарахованих амортизаційних відрахувань дебетують субрахунок 2342 

"Автомобільний транспорт" і кредитують рахунок 13 "Знос (амортизація) 

необоротних активів" (83). 

На статті "Інші витрати" відображують інші витрати автомобільного 

транспорту: 

- страхові платежі зі страхування майна (дебет субрахунка 2342 

"Автомобільний транспорт", кредит рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням") 

(84); 

- витрати на відрядження (дебет субрахунка 2342 "Автомобільний 

транспорт", кредит субрахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами") (84); 

- плату стороннім організаціям за пожежну охорону й інші послуги (дебет 

субрахунка 2342 "Автомобільний транспорт", кредит рахунка 68 "Розрахунки за 

іншими операціями") (84). 

Протягом звітного періоду послуги автотранспорту списують на підставі 

Накопичувальної відомості обліку роботи вантажного автотранспорту за 

об'єктами споживачів послуг. На вартість списаних послуг автомобільного 

транспорту дебетують рахунки 23,91,92,93,99 та ін., кредитують субрахунок 

2342 "Автомобільний транспорт". На кредиті субрахунка 2342, крім списаних 

виконаних робіт, обліковують вартість відпрацьованого мастила від 

автомобілів, спрацьованої автогуми і запасних частин, металобрухту в 

кореспонденції з рахунками матеріальних цінностей (20), утримання за 
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перевитрати нафтопродуктів - у кореспонденції з рахунком 66 "Розрахунки за 

виплатами працівникам". 

На субрахунку 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" окремо 

обліковують витрати на електро-, тепло-і га30постачання, експлуатацію 

холодильного обладнання. До витрат енергетичних виробництв включають всі 

витрати, пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією і ремонтом енергетичного 

господарства, а також витрати на передавання вироблюваної енергії 

споживачам (утримання і ремонт електромереж, паропроводів). 

Витрати на експлуатацію електростанцій (електрогенераторів), 

змонтованих з доїльними, стригальними, зварювальними й іншими агрегатами, 

а також котельного обладнання, не з'єднаного із центральною котельнею і 

використовуваного для обігрівання приміщення, не відносять до витрат в 

енергетичному виробництві, а включають в основні витрати відповідних 

підрозділів. 

Витрати на холодильне обладнання, що використовується безпосередньо 

при виробництві продукції (охолодження продукції на потокових лініях, 

молока на фермах та ін.), включають до собівартості продукції. 

Аналітичний облік з кожного виду енергетичних виробництв ведуть за 

відповідними статтями витрат. 

На статті "Паливо" обліковують вартість палива (дизельного палива, 

бензину, газу), твердого і га30подібного палива, використаних для вироблення 

енергії. На вартість списаного палива дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні 

виробництва (господарства)" і кредитують рахунок 203 "Паливо" (80). На 

статтю "Будівельні матеріали" списують вартість будівельних матеріалів, 

використаних на ремонт будівель і споруд енергетичних виробництв 

(господарств). Дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва 

(господарства)" і кредитують субрахунок 205 "Будівельні матеріали" (80). На 

статтю "Заласні частини" списують вартість запасних частин, використаних на 

ремонт машин і устаткування енергетичних виробництв. Дебетують субрахунок 

2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують субрахунок 207 
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"Запасні частини" (80). На статтю "Малоцінні і швидкозношувані предмети" 

списують вартість таких предметів, використаних на енергетичні виробництва. 

У міру списання малоцінних і швидкозношуваних предметів на витрати 

виробництва дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва 

(господарства)" і кредитують рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані 

предмети" (80). 

На статті "Роботи і послуги" відображують витрати і послуги допоміжних 

виробництв (автомобільного і гужового транспорту, ремонтно-механічних 

майстерень) енергетичному виробництву. Дебетують субрахунок 2343 

"Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують субрахунки 

2341,2342,2345. На вартість послуг виробничого характеру, наданих 

енергетичному виробництву сторонніми організаціями і підприємствами, 

дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)" і 

кредитують рахунки 63,68 (80). 

На статті "Енергія" обліковують вартість енергії власних електростанцій, 

компресорного устаткування, яке виробляє холод, паросилових станцій, 

котелень та ін. На цю статтю відносять також вартість енергії, одержаної з 

інших підприємств. Дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні виробництва 

(господарства)" і кредитують рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками і 

підрядниками" (80). 

На статті "Витрати на оплату праці" обліковують нараховану оплату 

праці робітників, інженерно-технічних працівників, безпосередньо пов'язаних з 

виробітком і доведенням до споживачів електро- і теплоенергії, газу, холоду 

(електромонтерів, мотористів, машиністів, слюсарів, водопровідників, 

кочегарів тощо); витрати на виплату надбавок працівникам за перевищення 

встановлених норм обслуговування обладнання електростанцій і мереж; премій 

за якість і своєчасне виконання робіт та інші виплати, передбачені діючими 

положеннями про оплату праці. 

На суму нарахованої основної і додаткової оплати праці робітникам 

енергетичних виробництв дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні 
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виробництва (господарства)" і кредитують рахунок 66 "Розрахунки за 

виплатами працівникам" (81). 

На статті "Відрахування на соціальні заходи" обліковують відрахування в 

установленому розмірі від витрат на оплату праці працівників енергетичних 

виробництв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування. На суму цих відрахувань дебетують субрахунок 2343 

"Енергетичні виробництва (господарства)" і кредитують рахунок 65 

"Розрахунки за страхуванням" (82). 

На статті "Амортизація" відображують суму амортизаційних відрахувань 

на основні засоби і інші необоротні матеріальні активи. На суму нарахованих 

амортизаційних відрахувань дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні 

виробництва (господарства)" і кредитують рахунок 13 "Знос (амортизація) 

необоротних активів" (83). 

На статтю "Інші витрати" відносять платежі зі страхування майна 

підприємства. При цьому дебетують субрахунок 2343 "Енергетичні 

виробництва (господарства)" і кредитують рахунок 65 "Розрахунки за 

страхуванням" (84). На цій же статті відображують плату стороннім 

організаціям за пожежну охорону й інші витрати, які не належать до 

вищезазначених статей. 

Кількість енергії (електричної і теплової), холоду, пару, стисненого 

повітря тощо, відпущених у відповідних одиницях виміру споживачам на 

виробничі, господарські, побутові потреби і стороннім організаціям, 

визначають за даними вимірювальних приладів, лічильників, манометрів та ін. 

За відсутності спеціальних приладів кількість енергії визначають за балансами 

енергії, в яких поряд з її виробництвом наведено розрахунок розподілу кожного 

виду енергії між споживачами залежно від потужності і тривалості роботи 

агрегатів, а також дані про розмір споруд, будівель, приміщень та інші 

виробничо-технічні показники. Щомісяця за даними Звіту про використання 

електроенергії (ф. ЖН-14) списують вартість енергії за собівартістю одиниці на 

рахунки споживачів електроенергії. При цьому дебетують субрахунки 231, 
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232,233, рахунки 91,92,93, 15,99 та інші і кредитують субрахунок 2343 

"Енергетичні виробництва (господарства)". Витрати на утримання і 

експлуатацію холодильного устаткування розподіляють за споживачами 

(складами, приміщеннями тощо) пропорційно до розміру обслуговуваних 

приміщень і відносять на собівартість продукції пропорційно до центнеро-днів 

її зберігання. 

На субрахунку 2344 "Водопостачання" обліковують витрати на 

утримання і експлуатацію артезіанських свердловин, водозабірних вузлів, 

водогонів, внутрішніх мереж та іншого водопостачального устаткування, а 

також витрати на одержання води від сторонніх водопостачальних організацій. 

Витрати на утримання артезіанських свердловин, водозабірних пристроїв і 

водогонів, не пов'язаних із центральною водо-забезпечувальною системою 

(обслуговування тваринницьких ферм, пасовищ та інших відокремлених 

об'єктів), відносять безпосередньо на витрати відповідного виробництва, яке 

використовує воду. На субрахунку 2344 не обчислюють витрати на утримання і 

експлуатацію водогонів та іншого устаткування на об'єктах водоспоживання, їх 

враховують у витратах відповідних виробництв і господарств. 

Облік витрат на субрахунку 2344 "Водопостачання" ведуть за окремими 

статтями, встановленими П(С)БО 16 "Витрати". На статтю "Паливо" списують 

вартість палива, використаного для водопостачального устаткування, 

дебетуючи субрахунок 2344 і кредитуючи субрахунок 203 "Паливо" (80). На 

статтю "Будівельні матеріали" списують вартість будматеріалів, використаних 

на ремонт артезіанських свердловин, водосховищ, водозабірних вузлів та 

іншого водопостачального устаткування. На вартість списаних будматеріалів 

дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують субрахунок 205 

"Будівельні матеріали" (80). На статтю "Запасні частини" списують вартість 

запчастин, використаних на ремонт машин і обладнання, дебетуючи 

субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитуючи субрахунок 207 "Запасні 

частини" (80). 
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На статті "Малоцінні та швидкозношувані предмети" обліковують 

вартість таких предметів, використаних для водопостачання. Дебетують 

субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують рахунок 22 "Малоцінні та 

швидкозношувані предмети" (80). На статті "Роботи і послуги" відображують 

роботи і послуги допоміжних виробництв і обслуговуючих підприємств 

водопостачання. На вартість списаних робіт і послуг допоміжних виробництв і 

господарств дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують 

субрахунки 2341 та ін. На цій же статті відображують роботи і послуги 

виробничого характеру, що надаються сторонніми організаціями і 

підприємствами. На вартість таких робіт і послуг дебетують субрахунок 2344 

"Водопостачання" і кредитують рахунки 63,68 (80). 

За статтею "Витрати на оплату праці" обліковують нараховану основну і 

додаткову оплату праці слюсаря-водопровідника, майстра та інших робітників, 

зайнятих обслуговуванням водопровідної мережі і водопостачального 

устаткування. На суму нарахованої основної і додаткової оплати праці 

дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують рахунок 66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" (81). 

За статтею "Відрахування на соціальні заходи" обліковують відрахування 

від сум оплати праці працівників водопостачання на соціальні заходи. На суму 

цих відрахувань дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують 

рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" (82). 

За статтею "Амортизація" відображують суму амортизаційних 

відрахувань на основні засоби та Інші необоротні матеріальні активи. На суму 

нарахованих амортизаційних відрахувань дебетують субрахунок 2344 

"Водопостачання" і кредитують рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних 

активів" (83). 

На статтю "Інші витрати" відносять платежі зі страхування майна. 

Дебетують субрахунок 2344 "Водопостачання" і кредитують рахунок 65 

"Розрахунки за страхуванням" (84). 
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Витрати на водопостачання розподіляють за споживачами пропорційно 

до кількості спожитої води і щомісяця на підставі звіту про використання води 

на виробничі та інші потреби списують за фактичною собівартістю 1 м* води. 

На вартість списаної води дебетують субрахунки об'єктів споживачів 231, 232, 

233, рахунки 91,92,93,15, 99 та інші і кредитують субрахунок 2344 

"Водопостачання". 

На субрахунку 2345 "Гужовий транспорт" враховують витрати за всіма 

видами робочої худоби (дорослі коні, воли), за винятком витрат на 

вирощування молодняку. Облік витрат на утримання гужового транспорту 

ведуть за нижче наведеними статтями витрат. 

На статтю "Засоби захисту тварин" списують вартість біопрепаратів і 

медикаментів, використаних на лікування тварин. Дебетують субрахунок 2345 

"Гужовий транспорт" і кредитують рахунок 20 "Виробничі запаси" (80). 

На статтю "Покупні корми" відносять справедливу вартість кормів, 

використаних на утримання робочої худоби. На вартість списаних кормів, що 

були використані на годівлю робочих коней, дебетують субрахунок 2345 

"Гужовий транспорт" і кредитують субрахунок 208 "Матеріали 

сільськогосподарського призначення" (80) "Покупні корми" або рахунок 27 

"Корми власного виробництва". 

На статті "Будівельні матеріали" відображують вартість будматеріалів, 

використаних на ремонт основних засобів, обслуговуючих гужовий транспорт. 

Дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують субрахунок 205 

"Будівельні матеріали" (80). 

На статті "Малоцінні та швидкозношувані предмети" обліковують 

вартість таких предметів і їх спрацьованість. Дебетують субрахунок 2345 

"Гужовий транспорт" і кредитують рахунки 22 (80). 

На статтю "Роботи і послуги" відносять вартість робіт і послуг, 

виконуваних для гужового транспорту іншими допоміжними виробництвами і 

сторонніми організаціями. Дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і 

кредитують рахунки 23,63,68 (80). 
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У статті "Витрати на оплату праці" враховують основну і додаткову 

оплату праці конюхів та інших працівників, зайнятих на обслуговуванні 

робочої худоби, а також інші виплати, передбачені діючим положенням про 

оплату праці. На суму нарахованої оплати праці дебетують субрахунок 2345 

"Гужовий транспорт" і кредитують рахунок 66 "Розрахунки за виплатами 

працівникам" (81). 

На статті "Відрахування на соціальні заходи" обліковують відрахування у 

встановленому розмірі від сум нарахованої оплати праці працівників, 

обслуговуючих гужовий транспорт, на передбачені соціальні заходи. 

Дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують рахунок 65 

"Розрахунки за страхуванням" (82). 

На статті "Амортизація" відображують суму амортизаційних відрахувань 

на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи гужового транспорту. 

Дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують рахунок 13 

"Знос (амортизація) необоротних активів" (83). 

На статтю "Інші витрати" відносять платежі зі страхування майна. 

Дебетують субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і кредитують рахунок 65 

"Розрахунки за страхуванням" (84). 

За кредитом рахунка субрахунка 2345 "Гужовий транспорт" 

відображають вартість приплоду від робочих коней, вартість гною від робочих 

коней та вартість виконаних робіт робочими кіньми. 

Приплід від робочих коней належить до додаткових біологічних активів, 

які при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, 

зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. 

При оприбуткуванні приплоду дебетується рахунок 21 "Поточні 

біологічні активи" і кредитується субрахунок 2345 "Гужовий транспорт". 

Гній від робочих коней належить до сільськогосподарської продукції, яка 

оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на 

місці продажу, при первісному визнанні на вартість гною кредитують 

субрахунок 2345 "Гужовий транспорт" і дебетують субрахунок 231 
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"Рослинництво" - на вартість використаного гною у рослинництві або 901 

"Собівартість реалізованої готової продукції" - на вартість реалізованого гною. 

Послуги гужового транспорту розподіляють щомісяця за споживачами, 

враховуючи собівартість робочого дня. Собівартість робочого дня визначається 

шляхом ділення витрат на утримання робочих коней за вирахуванням вартості 

приплоду і гною на кількість виконаних робочих днів за звітний період. На 

вартість списаних послуг гужового транспорту кредитують субрахунок 2345 

"Гужовий транспорт" і дебетують субрахунки та рахунки споживачів: 

231 "Рослинництво"; 

232 "Тваринництво"; 

233 "Промислове виробництво"; 

91 "Загальновиробничі витрати "; 

92 "Адміністративні витрати"; 

93 "Витрати на збут"; 

99 "Надзвичайні витрати". 

Основним первинним документом для обліку роботи тракторів, 

комбайнів та інших самохідних машин є Обліковий лист тракториста-

машиніста (ф. № ПСГ-3). 

Незалежно від форми організації механі30ваних робіт на кожний трактор 

призначають одного, а при роботі у дві зміни - двох трактористів. Облік у 

тракторній бригаді веде обліковець-заправник або цю функцію виконує 

бригадир тракторної бригади, в обов'язки якого входить своєчасне і правильне 

складання первинних документів обліку виконаних робіт, витрачання 

нафтопродуктів і нарахування оплати праці механізаторам. 

Виконання тракторних та інших механізованих робіт записують щоденно 

до облікового листа кожного тракториста. Листок розраховано приблизно на 

п'ятнадцять змін, показники записують за кожною зміною окремо. 

Кожен механізатор після закінчення зміни повинен мати відомості про 

кількість та якість виконаної ним роботи, про витрати пального і розмір 

заробітку за зміну. Всі ці показники записують щоденно до облікового листа. У 
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встановлені в господарстві терміни (через 10-15 днів) облікові листи, підписані 

механізатором, бригадиром, агрономом, обліковець подає до бухгалтерії, де їх 

перевіряють, затверджують, після чого вони є підставою для узагальнення і 

систематизації у Накопичувальній відомості обліку використання машинно-

тракторного парку і Журналі обліку робіт і витрат. Слід мати на увазі, що 

трактористи-машиністи виконують різні сільськогосподарські роботи. 

Для переведення окремих робіт в еталонний обсяг виконаних робіт 

застосовують таку методику. 

Розрахунок обсягу тракторних робіт в умовні еталонні гектари 

відбувається множенням кількості виконаних змінних норм виробітку трактора 

певної марки на його змінний еталонний виробіток. 

Еталонний змінний виробіток трактора визначається множенням 

коефіцієнта перерахунку його в умовні еталонні трактори на кількість 

виконаних нормозмін. Коефіцієнти перерахунку фізичних тракторів в еталонні 

та змінні еталонні виробітки за різними марками наведено в таблиці 4.1. 

Кількість виконаних нормозмін залежить від форми оплати праці: 

відрядної, коли встановлені норми виробітку: - погодинної, коли облік 

ведуть за відпрацьований час. 

Приклад 1. 

Трактор МТЗ-80 з сівалкою СЗ-3.6 використовувався при сівбі зернових 

культур. Норма виробітку при 7-годинному робочому дні - 16.9 га. фактично 

виконано за зміну - 18.6 га. Визначаємо: 

кількість виконаних нормозмін 

18.6 га : 16.9 га = 1.1 нормозмін: 

еталонний змінний виробіток на трактор МТЗ-80 

0,7 ум. ет. га х 7 год. = 4,9 ум. ет. га: 

кількість виконаних умовних еталонних гектарів 

1,1 х 4,9 ум. ет. га = 5,39 ум. ст. га. 
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Таблиця 4.1. 

 Еталонний виробіток, коефіцієнти перерахунку фізичних тракторів в еталонні 
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Приклад 2. 

Трактор МТЗ-80 використовується протягом 5 годин на звезенні 

сільськогосподарського інвентарю на машинний двір. Визначаємо: кількість 

нормозмін 5 год.: 7 год. - 0,71; еталонний змінний виробіток на МТЗ-80 0,7 ум. 

ет. га х 7 год. - 4,9 ум. ет. га; кількість виконаних умовних еталонних гектарів 

0,71 х 4,9 ум. ет. га = 3,48 ум. ет. га. 

Підсумкові дані за кількістю виконаних нормозмін і умовних еталонних 

гектарів з кожного Облікового листа тракториста-машиніста (ф. № ПСГ-3) 

переносять до Накопичувальної відомості обліку використання машинно-

тракторного парку (ф. № ЖН-5) і до Журналу обліку робіт і витрат (ф. № ЖН-

4), де ці показники накопичують і підсумовують. 

На підставі даних накопичувальних регістрів визначають річний обсяг 

робіт в умовних еталонних гектарах за марками тракторів і видами робіт. 

У бухгалтерії підприємства для обліку витрат, пов'язаних з утриманням і 

експлуатацією тракторів, комбайнів, інших самохідних, причіпних, начіпних 

сільськогосподарських машин і знарядь для обробітку грунту, вирощування та 

збирання врожаю, використовують субрахунки 2351 "Утримання і експлуатація 

машинно-тракторного парку", 2352 "Утримання і експлуатація комбайнів та 

інших самохідних машин". На субрахунку 2351 обліковують витрати на 

утримання і експлуатацію тракторів на всіх видах робіт, тракторних причепів, 

сільськогосподарських машин і знарядь, використовуваних на обробіток 

грунту, сівбу, догляд за посівами і збирання врожаю, а також машинних дворів, 

гаражів, навісів, майданчиків для зберігання техніки та інших основних засобів 

машинно-тракторного парку. В межах цього субрахунка ведуть один 

аналітичний рахунок, на якому обліковують витрати на експлуатацію тракторів 

на сільськогосподарських і транспортних роботах. 

Облік ведуть за такими статтями: матеріальні витрати (паливо, будівельні 

матеріали, заласні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети); витрати 

на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші витрати. 
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На статті "Паливо" обліковують вартість нафтопродуктів, використаних 

тільки на транспортних роботах тракторів (за винятком цих робіт у 

рослинництві). Вартість використаних нафтопродуктів на 

сільськогосподарських роботах на цю статтю не відносять, а списують 

безпосередньо на відповідні об'єкти обліку в рослинництві. На вартість 

нафтопродуктів, витрачених на транспортних роботах тракторів (за винятком 

цих робіт у рослинництві), дебетують субрахунок 2351 і кредитують 

субрахунок 203 (80). 

На статтю "Будівельні матеріали" списують вартість будматеріалів, 

витрачених на ремонт гаражів, навісів, майданчиків та інших основних засобів, 

які використовуються на обслуговуванні машинно-тракторного парку. На 

вартість списаних матеріалів дебетують субрахунок 2351 і кредитують 

субрахунок 205 (80). 

На статтю "Запасні частини" списують вартість запчастин, витрачених на 

ремонт машин, знарядь та інших технічних засобів за межами ремонтно-

механічної майстерні. Дебетують субрахунки 2351 і кредитують субрахунок 

207 (80). На цій же статті обліковують вартість гуми для тракторів й інших 

сільськогосподарських машин, одержаної зі складу замість спрацьованої. 

На статтю "Малоцінні та швидкозношувані предмети" списують вартість 

таких предметів, використаних для машинно-тракторного парку. Дебетують 

субрахунок 2351 і кредитують рахунки 22 (80). 

На статті "Роботи і послуги" відображують вартість робіт і послуг, 

наданих допоміжними виробництвами, сторонніми організаціями і 

підприємствами машинно-тракторному парку. На вартість списаних робіт і 

послуг дебетують субрахунок 2351 і кредитують рахунки 23, 63, (80), 68 (80). 

На статтю "Витрати на оплату праці" відносять основну і додаткову 

оплату праці, нараховану трактористам-машиністам за виконані транспортні 

роботи (за винятком рослинництва). До складу основної і додаткової оплати 

праці входять надбавки трактористам-машиністам за класність, премії за 

економію прямих витрат, та інші види додаткової оплати праці на транспортних 
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роботах. Дебетують субрахунок 2351 і кредитують рахунок 66 (81). Суми 

нарахованої основної і додаткової оплати трактористам-машиністам на 

сільськогосподарських роботах на зазначену статтю не відносять. Ці суми 

списують прямо на відповідні об'єкти обліку в рослинництві. При нарахуванні 

оплати праці дебетують субрахунок 231 і кредитують рахунок 66 (81). 

За статтею "Відрахування на соціальні заходи" відображують 

відрахування за встановленими нормами від витрат на оплату праці 

трактористів-машиністів, зайнятих на транспортних роботах (за винятком 

рослинництва). Дебетують субрахунок 2351 і кредитують рахунок 65 (82). 

За статтею "Амортизація" відображують суму амортизаційних 

відрахувань на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи по 

машинно-тракторному парку. Нарахування амортизації машин і обладнання 

припиняється після закінчення нормативного терміну їх служби за умови 

повного перенесення всієї вартості на витрати виробництва. На суму 

нарахованої амортизації дебетують субрахунок 2351 і кредитують рахунок 13 

(83). 

За статтею "Інші витрати" відображують платежі зі страхування майна 

машинно-тракторного парку, витрати за відрядженнями та ін. Дебетують 

субрахунок 2351 і кредитують рахунки 65,23, 372 (84). 

Протягом звітного періоду на кредиті субрахунка 2351 відображують 

тільки планову вартість транспортних робіт (вказуючи їх загальний обсяг у 

тонно-кілометрах і умовних еталонних гектарах), яку було віднесено на 

рахунки з обліку товарно-матеріальних цінностей та інших споживачів послуг. 

Наприкінці року нерозподілену частину витрат, облічену на субрахунку 2351, 

розподіляють між окремими культурами(групами культур і транспортними 

роботами пропорційно до виконаних робіт в умовних еталонних гектарах за 

формою, наведеною в таблиці 4.2 (приклад умовний). 
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Таблиця 4.2.  

Відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного 

парку 

Пор. 

№ 

Об'єкти обліку, на які 

відносяться витрати 

Обсяг виконаних 

робіт, ет. га 

Витрати до 

розподілу, грн 

Кореспондуючий 

рахунок 

 
Культури 

   

1 Озима пшениця 930 4138,50 231Т00 

2 Соняшник 750 3337,50 231200 

3 Цукровий буряк 1207 5371,15 231300 

 
Разом 2887 12847,15 X 

4 
Транспортні роботи 

тракторів 
10478 46623.97 X 

 
Усього 13365 59471.12 2351 (кредит) 

 

Після списання витрат на сільськогосподарські роботи (культури, групи 

культур) на субрахунку 2351 залишаються витрати, які відносяться лише на 

транспортні роботи тракторів. Після цього визначають фактичну собівартість 1 

ет. гектара (або 1 т-км) транспортних робіт тракторного парку шляхом ділення 

суми витрат, що залишилися, на обсяг транспортних робіт тракторів за рік: 

167 266,39: 10 478 = 15,96 грн. 

Зіставляючи фактичну собівартість 1 ет. га (т-км) з плановою, визначають 

калькуляційну різницю і дописують ЇЇ (при подорожчанні) на рахунки 

споживачів або сторнують (при здешевленні). На суму калькуляційної різниці 

дебетують субрахунки 20,903 та інші і кредитують субрахунок 2351. Умовний 

розрахунок наведено в таблиці 4.3. 
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Таблиця 4.3.  

Розрахунок визначення та списання калькуляційних різниць між плановою і 

фактичною собівартістю транспортних робіт тракторного парку 

 

На субрахунку 2352 "Утримання і експлуатація комбайнів та інших 

самохідних машин" протягом року обліковують витрати на утримання і 

експлуатацію зерно- і бурякозбиральних машин та інших самохідних 

комбайнів, машин, гаражів, навісів, майданчиків, інших основних засобів, 

пов'язаних з утриманням і експлуатацією зазначених машин. Аналітичні 

рахунки за цим субрахунком відкривають за видами машин: зерно-, кукурудзо-, 

бурякозбиральні комбайни тощо. 

Протягом року витрати на утримання і експлуатацію комбайнів 

нагромаджують на дебеті субрахунка 2352 за такими статтями: матеріальні 

витрати; амортизація; інші операційні витрати. Статті витрат "Витрати на 

оплату праці", "Відрахування на соціальні заходи" на цьому субрахунку не 

обліковують. Оплату праці комбайнерів, відрахування на соціальні заходи, 

вартість палива, витраченого на роботу комбайнів, відносять безпосередньо на 

відповідні культури. На суму нарахованої оплати праці з відрахуваннями 

дебетують субрахунок 231 і кредитують рахунки 65 (82), 66 (81). На вартість 
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списаного палива, витраченого на роботу комбайнів, дебетують субрахунок 231 

і кредитують субрахунок 203 (80). Витрати за статтями "Матеріальні витрати , 

"Амортизація", "Інші витрати" обліковують аналогічно до статей витрат 

субрахунка 2351. 

На кредиті субрахунка 2352 протягом року не роблять ніяких записів. 

Наприкінці року або після закінчення збирання врожаю витрати, облічені на 

цьому субрахунку, списують окремими статтями на відповідні культури 

пропорційно до площ, на яких зібрано врожай. Якщо на збиранні врожаю були 

зайняті вузькоспеціалі30вані комбайни, витрати списують на культури, зібрані 

цими комбайнами (картоплезбиральні комбайни - на картоплю, 

бурякозбиральні - на буряки тощо), якщо ж комбайни загального призначення 

(зернозбиральні) - пропорційно до площ, які були під урожаєм. На суму 

списаних матеріальних витрат (за винятком палива), амортизації основних 

засобів та інших витрат дебетують субрахунок 231 за культурами і кредитують 

субрахунок 2352. 

Для обліку витрат і виконаних робіт машинно-тракторним парком за 

вищеназваними аналітичними рахунками і статтями витрат новим варіантом 

Журнально-ордерної форми передбачено Звіт про витрати та вихід продукції 

інших виробництв (ф. № 5.6). 

Облік ведуть за такими статтями, різні матеріальні витрати (паливо, 

будівельні матеріали, заласні частини, малоцінні та швидкозношувані 

предмети); витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; 

амортизація; інші витрати. 
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Об'єкти обчислення собівартості в допоміжних виробництвах. 

По автомобільному вантажному транспорту обчислюють собівартість 

10т-км вантажоперевезень та одного машино-дня роботи спеціальних 

автомобілів і автомобілів на перевезенні людей; по гужовому транспорту - 

одного робочого дня за всіма видами робочої худоби, приплоду і одного кормо-

дня; по електропостачанню -10 кВт-год електроенергії, відпущеної 

споживачам; по теплопостачанню - 1 Гкал теплоенергії, доведеної до 

споживачів; по водопостачанню - 1 м1 води, яка подається через водопровідну 

мережу сільськогосподарського підприємства; по га30постачанню -1 м3 газу, 

відпущеного споживачам; по холодильному обладнанню - одного центнеро-дня 

зберігання. 

Визначення собівартості послуг вантажного автотранспорту.  

Собівартість 10 т-км визначають діленням загальної суми витрат на 

утримання та експлуатацію вантажного автотранспорту, в тім числі 

автоцистерн, бен30возів та інших спеціальних машин (за винятком пожежних, 

тягачів, кранів тощо), на обсяг перевезень у тонно-кілометрах. Витрати на 

перевезення людей і на роботи спеціальних автомобілів зараховують на 

відповідні об'єкти пропорційно до кількості виконаних машино-днів. 

Перш ніж почати обчислення собівартості 10 т-км, необхідно визначити 

собівартість одного машино-дня роботи спеціальних автомобілів і автомобілів 

на перевезенні людей. При цьому із загальної кількості відпрацьованих 
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автотранспортом машино-днів виключають машино-зміни із 

самообслуговування. Суму витрат по автотранспорту ділять на кількість 

машино-днів, виконаних автотранспортом, у тім числі спеціальними 

автомобілями. Собівартість одного машино-дня множать на кількість машино-

днів, виконаних спеціальним автотранспортом та на перевезенні людей. 

Одержаний результат виключають з витрат. Суму витрат, що залишилася, 

ділять на кількість тонно-кілометрів, виконаних вантажним автотранспортом. 

Приклад. Витрати до автотранспорту становлять 8623350,00 грн. 

Автотранспортом виконано 1437225 т-км, відпрацьовано 11145 машино-днів, у 

тім числі спеціальними автомобілями - 1609, на перевезенні працівників - 901, 

на обслуговуванні автотранспорту - 450 машино-днів. 

Із загальної кількості відпрацьованих машино-днів віднімають машино-

дні із самообслуговування і визначають фактичну собівартість 1 машино-дня: 

 

Із витрат виключаються витрати по спеціальних автомобілях та 

транспортуванню людей: 

 

 

Одержану суму ділять на кількість виконаних тонно-кілометрів: 

 

Визначення собівартості послуг гужового транспорту.  

По ньому обчислюють середню собівартість робочого дня коней (волів), 

приплоду і одного кормо-дня. Собівартість одного кормо-дня визначають 

діленням суми витрат з утримання робочої худоби на загальну кількість 

кормоднів робочої худоби. Собівартість однієї голови приплоду обчислюють за 

вартістю 60 кормо-днів утримання дорослих тварин. Собівартість одного 

робочого дня визначають діленням усієї суми витрат з утримання робочої 

худоби (за вирахуванням приплоду, гною, іншої побічної продукції) на 

кількість робочих днів, за винятком днів із самообслуговування. При цьому 

гній оцінюють за його кількістю і витратами на підстилку та вивезення гною. 
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Вартість послуг гужового транспорту розподіляють між споживачами 

(культурами, групами культур, видами і групами тварин та іншими об'єктами) 

пропорційно до кількості відпрацьованих робочих днів. 

Обчислення собівартості електроенергії.  

В електропостачанні визначають собівартість 10 кВт/год. При цьому 

враховують витрати на електроенергію, одержану від власних електростанцій, а 

також ту. що надійшла зі сторони. Собівартість 10 кВт-год електроенергії 

власних електростанцій визначають діленням витрат на їх утримання та 

експлуатацію на кількість виробленої енергії, за винятком електроенергії, 

спожитої на власні потреби електростанцій. Електроенергію та витрати по 

електростанціях (електрогенераторах), змонтованих з доїльними, стригальними, 

зварювальними та іншими агрегатами, у вартість електроенергії не включають, 

їх зараховують на витрати відповідних галузей і виробництв. 

Середню собівартість 10 кВт-год. всієї електроенергії обчислюють 

діленням усіх витрат по електрогосподарству на загальну кількість 

електроенергії як власного виробництва, так і одержаної зі сторони. 

Вартість електроенергії зараховують у витрати споживачів пропорційно 

до кількості відпущених кіловат-годин. 

Кількість електроенергії, відпущеної споживачам, визначають за 

показниками лічильників. За їх відсутності розподіл електроенергії між 

споживачами можна здійснювати пропорційно до нормативів її витрат. 

Визначення собівартості теплоенергії.  

У теплопостачанні собівартість 1 Гкал теплоенергії обчислюють діленням 

суми витрат на виробництво (купівлі) теплової енергії І доведення її до 

споживачів на кількість виробленої енергії в Гкал, за винятком енергії, 

витраченої на власні потреби теплостанцій. Вартість теплоенергії зараховують 

на споживачів пропорційно до кількості відпущеної енергії. 

Визначення собівартості води.  

У центральному водопостачанні собівартість 1 м3 води обчислюють за 

сумою витрат на піднімання, подавання і доведення води до споживачів (у тім 
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числі витрати на купівлю води при її споживанні з- міських водогонів або 

магістральних державних мереж) і загальною кількістю кубометрів води, 

поданої через водопровідну мережу сільськогосподарського виробництва. 

Витрати з утримання артезіанських свердловин, водозабірного 

устаткування та водогонів, не пов'язаних із центральною водозабезпечувальною 

системою, зараховують безпосередньо на витрати відповідного виробництва, 

яке використовує воду. 

Визначення собівартості газу.  

У газопостачанні собівартість 1 м3 газу обчислюють діленням загальної 

суми витрат з газозабезпечення, враховуючи вартість купівлі газу, на загальну 

кількість кубометрів спожитого газу (магістрального і зрідженого в балонах). 

Витрати із газопостачання зараховують на споживачів - пропорційно до 

кількості відпущених кубічних метрів газу. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

- Як ведеться облік допоміжних виробництв, утримання та 

експлуатації машин й обладнання? 

- Облік витрат і виконаних робіт допоміжних виробництв забезпечує 

контроль: 

- На якому рахунку обліковують витрати, виконані роботи (послуги) 

допоміжними виробництвами? 

- Що обліковується на субрахунку "Ремонтні виробництва"? 

- Як ведеться облік на субрахунку "Автомобільний транспорт"? 

- Як ведеться облік за субрахунком "Енергетичні виробництва 

(господарства)"? 

- Як ведеться облік на субрахунку "Водопостачання"?  

- Як ведеться облік на су-брехунку "Гужовий транспорт"?  

- Економічний зміст витрат машинно-тракторного парку і завдання їх 

обліку 

- Первинний облік роботи тракторів, комбайнів та інших самохідних 

машин 

- Розрахунок визначення калькуляційних різниць між плановою і 

фактичною собівартістю транспортних робіт тракторного парку 

- Об'єкти обчислення собівартості в допоміжних виробництвах. 

- Визначення собівартості послуг вантажного автотранспорту. 

- Визначення собівартості послуг гужового транспорту.  

- Обчислення собівартості електроенергії.  

- Визначення собівартості теплоенергії.  

- Визначення собівартості води.  

- Визначення собівартості газу.  
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ТЕМА:5 ОБЛІК ВИТРАТ НА ОРГАНІЗАЦІЮ І УПРАВЛІННЯ 

ВИРОБНИЦТВОМ (2ГОД) 

 

ПЛАН 

 

1. Економічний зміст витрат на організацію виробництва і управління. 

Облік та розподіл загальновиробничих витрат. 

 

Після вивчення питань студент повинен знати: 

- види витрат на організацію і управління; 

- основні методи розподілу накладних витрат.  

 

 

Після вивчення питань студент повинен вміти: 

- класифікувати витрати за рядом ознак; 

- вести облік витрат за статтями калькуляції; 

- розподіляти загальновиробничі витрати. 
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1. Економічний зміст витрат на організацію виробництва і управління. 

Облік та розподіл загальновиробничих витрат. 

Загальновиробничими є витрати, пов’язані з обслуговуванням основних і 

допоміжних цехів та управління ними.  

В кінці місяця загальновиробничі витрати розподіляються за кожним цехом 

окремо між придатною продукцією і виправним браком, між товарною продукцією 

і незавершеним виробництвом, а також між виробами або групами виробів. 

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. Відповідно до 

П(С)БО 16 «Витрати» перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих 

витрат встановлюється підприємством, що зазначається в Положенні про облікову 

політику. 

До змінних загальновиробничих витрат відносяться витрати на 

обслуговування та управління виробництвом (цехами, ділянками), які змінюються 

прямо (або майже прямо) пропорційно зміні обсягу виробництва. Такі витрати 

розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин 

роботи обладнання, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат), виходячи 

з фактичної потужності звітного періоду. Іншими словами, змінні 

загальновиробничі витрати повністю включаються до виробничої собівартості 

продукції (робіт,послуг) у період їх виникнення, тобто списуються на витрати 

виробництва (за дебетом рахунку 23 «Виробництво») щомісяця у повному обсязі. 

До постійних загальновиробничих витрат  належать витрати на 

обслуговування і управління виробництвом, які залишаються незмінними (або 

майже незмінними) при зміні обсягу виробництва. Загальновиробничі постійні 

витрати формуються протягом звітного періоду в однакових розмірах незалежно 

від обсягу випущеної продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Серед них – 

амортизація, орендна плата за основні засоби, які використовуються з виробничою 

метою, витрати на утримання будівель і обладнання цехів (ділянок), опалення, 

освітлення цехів, дільниць, а також витрати на управління виробництвом, зокрема, 

витрати на оплату праці управлінського персоналу цеху тощо. 
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Загальновиробничі витрати, які знаходяться у межах нормативів, вважаються 

розподіленими та списуються в Д-т рах. 23  «Виробництво». Інші витрати є 

нерозподіленими та відносяться у Д-т рах. 90 «Собівартість реалізації». 

Облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та 

управління цехами, ділянками, відділеннями, бригадами й іншими підрозділами 

основного та допоміжного виробництва, а також витрат на утримання та 

експлуатацію машин і устаткування ведеться на рахунку 91 «Загальновиробничі 

витрати». Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі. 

За дебетом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» відображається сума 

визнаних витрат, за кредитом – щомісячне списання, з відповідним розподілом, на 

рахунки  23 «Виробництво» та 90 «Собівартість реалізації». Аналітичний облік 

ведеться за місцями виникнення, центрами та статтями (видами) витрат 

(див.табл.5.1) 

                                                                                                  Таблиця 5.1 

Кореспонденція рахунків з обліку загальновиробничих витрат 

№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1 Нараховано знос основних засобів і 

нематеріальних активів 

загальновиробничого призначення 

91 

«Загальновиробничі 

витрати» 

13 «Знос необоротних 

активів»   

2 Списано виробничі запаси на витрати з 

обслуговування виробництва 

91 

«Загальновиробничі 

витрати» 

20 «Виробничі запаси» 

3 Акцептовано рахунки сторонніх 

організацій за послуги з 

обслуговування цехів основного та 

допоміжного виробництв (енергія, 

вода, газ, зв'язок тощо) 

91 

«Загальновиробничі 

витрати» 

63 «Розрахунки з 

постачальниками і 

підрядниками» 

685 «Розрахунки з 

іншими кредиторами» 

4 Нараховано заробітну плату персоналу 

цеха та проведені відрахування на 

соціальні заходи згідно з чинним 

законодавством 

91 

«Загальновиробничі 

витрати» 

66 «Розрахунки з 

оплати праці» 

65 «Розрахунки за 

страхуванням» 

5 Списано суми змінних витрат за 

елементами на загальновиробничі 

витрати (для підприємств, що 

застосовують рахунки класу 8) 

91 

«Загальновиробничі 

витрати» 

80 «Матеріальні 

витрати»  

81 «Витрати на оплату 

праці» 

6 Списано суму змінних і постійних 

розподілених загальновиробничих 

витрат 

23 «Виробництво» 91 «Загальновиробничі 

витрати» 

7 Списано суму нерозподілених 

загальновиробничих витрат 

90 «Собівартість 

реалізації» 

91 «Загальновиробничі 

витрати» 
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Для синтетичного обліку загальновиробничих витрат використовують 

Журнал 5 (5А). 

Первинними документами при відображенні накопичення 

загальновиробничих витрат є накладна, рахунок, ВКО, виписка банку, авансовий 

звіт, розрахунок (довідка) бухгалтерії тощо. Щомісячне списання 

загальновиробничих витрат за відповідним розподілом оформлюється довідкою 

(розрахунком) бухгалтерії.  

Такі витрати являють собою витрати на організацію виробництва та 

управління окремими галузями виробництва, а також різні виробничі витрати, 

які не можна віднести безпосередньо на певну культуру або вид продукції, 

оскільки вони належать до галузі чи окремого виробництва, підрозділу. 

Облік загальновиробничих витрат ведуть на рахунку 91 "Загально-

виробничі витрати", який у сільськогосподарських підприємствах може мати 

такі субрахунки: 911 "Загальновиробничі (цехові) витрати рослинництва"; 912 

"Загальновиробничі (цехові) витрати тваринництва"; 

913 "Загальновиробничі (цехові) витрати промислових виробництв"; 

914 "Загальновиробничі (цехові) витрати всіх напрямків діяльності". За 

дебетом рахунка 91 відображується сума визнаних витрат, а за 

кредитом, відповідно, розподілу, списання їх на рахунок 23 

"Виробництво". 

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами 

відповідальності та статтями витрат у Звіті про загальновиробничі витрати 

(ф.№5.7). 

Загальновиробничі витрати обліковують на вказаних субрахунках за 

нижченаведеними статтями. 

На статті "Матеріальні витрати" враховують витрати на утримання 

будівель, споруд, інвентарю, включаючи польові стани, легкового 

автотранспорту; вартість палива, будматеріалів, запчастин, малоцінних і 

швидкозношуваних предметів, що використовуються на господарські потреби 

цехів, бригад, ферм тощо. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунки 20, 22 
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(після перегрупування - 80). На цю статтю відносять також витрати за рахунок 

господарства на відшкодування утримання транспортних засобів спеціалістів, 

які використовуються ними для службових цілей. Дебетують рахунок 91 і 

кредитують рахунки 20 та 80. Окремим елементом матеріальних витрат є 

транспортне обслуговування робіт усередині господарства: перевезення 

сільськогосподарських машин та інвентарю, води та палива для тракторів і 

комбайнів, різних матеріалів. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 23. 

На статті "Витрати на оплату праці" обліковують основну та додаткову 

оплату праці працівників апарату управління галуззю відповідно до 

номенклатури посад апарату управління, основну і додаткову оплату праці 

персоналу: інженерів-енергетиків, 30отехніків-селекціонерів, 

агролісомеліораторів, інженерів-гідротехніків, технологів, ветфельдшерів, 

бригадирів, обліковців, завідувачів ферм, ветсанітарів та ін. На суму 

нарахованої оплати праці дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 66 (81). 

На статті "Відрахування на соціальні заходи" обліковують відрахування 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" . 

На статті "Амортизація" відображують суму амортизаційних відрахувань 

на основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні активи 

загальногалузевого призначення. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 

13 (83). 

На статтю "Інші витрати" відносять платежі зі страхування основних 

засобів загальногалузевого призначення, винагороди за винаходи і 

раціоналізаторські пропозиції, витрати на відрядження, плату стороннім 

організаціям за пожежну та сторожову охорону, витрати на операційну оренду 

необоротних активів загальновиробничого призначення, інші витрати, не 

включені до попередніх статей. На цій же статті враховують витрати на 

забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки: влаштування і 

утримання дезінфекційних камер, душових, лазень, забезпечення спецодягом і 

спецвзуттям, захисними пристроями, придбання довідників і плакатів з охорони 
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праці, організації лекцій і доповідей з правил техніки безпеки. Дебетують 

рахунок 91, кредитують рахунки 20,22,65, та ін. (84). 

Загальновиробничі витрати розподіляють на об'єкти обліку витрат 

пропорційно до загальної суми витрат без вартості насіння (в рослинництві), 

кормів (у тваринництві), матеріалів і напівфабрикатів (у промислових 

виробництвах). Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в 

таблиці 5.2 

                                                                                                       Таблиця 5. 2 

Розподіл загальновиробничих витрат за об'єктами обліку в ФГ 

«Агро-Дан 2006» Хотинського району Чернівецької області (в грн) 

№ 

п/п 

 

 

Об’єкти обліку  

База 

розподілу 

(сума витрат 

без вартості 

насіння і 

кормів) 

Коефіцієнт 

розподілу 

Загально 

виробничі 

витрати 

Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пар  1033 0,007 7,23 231 911 

2 Оранка зябу 123001 0,007 861,00 231 911 

3 Озима пшениця 257760 0,007 1890,78 231 911 

4 Жито 31046 0,007 217,32 231 911 

5 Кукурудза на силос 79028 0,007 553,20 231 911 

6 Соняшник 130478 0,007 913,35 231 911 

7 Ячмінь 36909 0,007 258,36 231 911 

8 Просо 3751 0,007 26,26 231 911 

9 Гречка 2106 0,007 14,74 231 911 

10 Багаторічні трави 9395 0,007 65,76 231 911 

Разом по рослинництву  674507 0,007 4808,00 231 911 

11 Основне стадо ВРХ 359811 0,032 11514,18 232 912 

12 Молодняк ВРХ 333943 0,032 10686,18 232 912 

13 Свині  224058 0,032 7169,86 232 912 

14 Пасіка №1 10368 0,032 331,76 232 912 

15 Пасіка №2 12782 0,032 409,02 232 912 

Разом по тваринництву  940962 0,032 30111,00 232 912 

Усього  1615469 Х 34919,00   
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

- Загальновиробничими є витрати…. 

-  Загальновиробничі витрати поділяються на …. 

-  До змінних загальновиробничих витрат відносяться  

- До постійних загальновиробничих витрат   

- Загальновиробничі витрати, які знаходяться у межах нормативів, 

вважаються ….. 

-  Інші витрати є ……та відносяться  

- Облік та розподіл загальновиробничих витрат 
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ТЕМА:6 ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА  (2ГОД) 

ПЛАН 

 

1.  Методи та об’єкти обліку витрат у рослинництві. Номенклатура статей 

витрат у рослинництві. Порядок визначення собівартості продукції 

рослинництва. 

 

Після вивчення питань студент повинен знати: 

- об’єкти обліку витрат; 

- за якими статтями обліковують витрати в рослинництві;  

- визначення собівартості продукції (робіт, послуг); 

- аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва. 

 

Після вивчення питань студент повинен вміти: 

- класифікувати витрати за рядом ознак; 

- вести облік витрат і виходу продукції основного виробництва; 

- здійснювати обчислення собівартості продукції рослинництва. 

 

 

 

 



99 
 

1. Методи та об’єкти обліку витрат у рослинництві. Номенклатура 

статей витрат у рослинництві. Порядок визначення собівартості продукції 

рослинництва. 

 

Рослинництво дає різноманітну продукцію, яка впродовж року надходить 

нерівномірно. Вихід її відображають у таких первинних документах: зерна 

колосових і зернобобових культур, соняшнику та інших олійних культур, 

насіння однорічних і багаторічних трав від комбайнів на токи, в комори та інші 

місця зберігання — у талонах, путівках, Реєстрі відправки зерна та іншої 

продукції з поля, Реєстрі приймання зерна та іншої продукції, Реєстрі 

переведення качанів кукурудзи повної стиглості у зерно; технічних культур, 

картоплі, овочів, плодів, ягід, кормових коренеплодів, баштанних, 

горіхоплідних, субтропічних і цитрусових культур — у Щоденнику 

надходження сільськогосподарської продукції й Щоденнику надходження 

продукції садівництва; грубих та соковитих кормів — в Акті приймання грубих 

і соковитих кормів, Акті на оприбуткування пасовищних кормів. Водій 

(тракторист) на підставі других примірників путівок, талонів чи реєстрів, 

одержаних від вагаря, щодня записує кількість перевезеного зерна в 

Подорожній лист вантажного автомобіля (Подорожній лист тракториста). 

Комбайнер на підставі путівок, реєстрів або талонів, які він має, щоденно 

здійснює записи в Обліковому листі тракториста-машиніста, де фіксує намолот 

зерна та зібрану площу. Сортування й сушіння зерна оформляють Актом на 

сортування й сушіння продукції рослинництва, в якому зазначають кількість 

відпущеного зерна й одержані від сортування й сушіння продукти. Для 

відображення в обліку сортових якостей продукції разом із документами на 

оприбуткування одержаного зерна, бульб, плодів тощо складають сортове 

свідоцтво. 

Результати перероблення кожної партії продукції оформляють Звітом про 

переробку продукції, де зазначають кількість основних і допоміжних 

матеріалів, використаних при переробленні, вихід готової продукції. Одержану 
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від перероблення продукцію рослинництва (борошно, консерви тощо) 

оприбутковують. 

На підставі первинних документів матеріально відповідальна особа 

складає Звіт про рух матеріальних цінностей, який щодня разом із первинними 

документами передають до бухгалтерії. 

Дані первинних документів про кількість одержаного врожаю в розрізі 

культур, сортів і виробничих підрозділів узагальнюють у зведених документах. 

Вони слугують підставою для складання Виробничого звіту з рослинництва. 

Аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва здійснюють у 

Виробничих звітах. Їх складає кожен структурний підрозділ щомісяця на 

підставі даних первинних і накопичувальних документів. Дані у Виробничих 

звітах групують у такому розрізі, який потім дає змогу зробити записи за 

аналітичними рахунками відповідних синтетичних рахунків. При цьому 

витрати систематизують за рахунками й статтями витрат. У разі, коли витрати 

списують на відповідний синтетичний рахунок чи оприбутковану продукцію за 

кількома звітами, необхідно складати зведений Виробничий звіт. 

Для ведення аналітичного обліку витрат і виходу продукції упродовж 

року можна використовувати Книгу обліку витрат виробництва. У ній 

записують підсумкові дані про витрати місячних Виробничих звітів. Книгу 

можна не вести за умови, якщо у Виробничому звіті нагромаджуються дані 

щодо витрат і одержаної продукції від початку року. 

У Виробничому звіті та Книзі обліку витрат виробництва групують 

витрати рослинництва за об’єктами обліку (культурами, групами культур, 

видами робіт) у розрізі встановленої номенклатури статей витрат. 

Об'єктами обліку витрат у рослинництві є окремі сільськогосподарські 

культури (групи культур), а також виконані роботи в незавершеному 

виробництві (витрати під урожай наступного року: оранка на зяб, лущення, 

внесення добрив, снігозатримання, чорні пари тощо). 

Сільськогосподарські підприємства, в яких добре налагоджені 

планування і облік, можуть вести облік виробничих витрат за групами культур 
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або в цілому за структурними підрозділами. Наприкінці року ці витрати 

розподіляють між культурами пропорційно до планово-нормативних 

показників. 

Для обліку витрат і виходу продукції основного виробництва 

використовують рахунок 23 "Виробництво", субрахунок 231 "Рослинництво". 

Рахунок балансовий, активний, операційний, калькуляційний. 

За дебетом обліковують збирання витрат, а за кредитом вироблену 

продукцію. 

Витрати в рослинництві обліковують за такими статтями: витрати на 

оплату праці; відрахування на соціальні заходи; насіння і садивний матеріал; 

добрива; засоби захисту рослин; роботи та послуги; витрати на утримання 

основних засобів; інші витрати; витрати на організацію виробництва й 

управління. 

На статті "Витрати на оплату праці" відображують основну і додаткову 

оплату праці штатних працівників, найманих і залучених осіб, зайнятих 

безпосередньо на вирощуванні культур і на роботах незавершеного 

виробництва. На цю ж статтю відносять витрати на заохочення за якість 

виконаних робіт, своєчасне і якісне збирання врожаю, економію матеріальних 

витрат, надбавки трактористам за класність та інші доплати, які включаються 

до заробітної плати працівників рослинництва. За цією статтею враховують 

також натуральну оплату працівникам рослинництва. Дебетують субрахунок 

231, кредитують рахунок 66 (81). 

. На статті "Відрахування на соціальні заходи" відображують в 

установленому розмірі єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування від оплати праці працівників, зайнятих на вирощуванні 

сільськогосподарських культур (груп культур) і на роботах незавершеного 

виробництва. Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунок 65 (82). 

На статті "Насіння і садивний матеріал" відображують витрати на насіння 

і садивний матеріал власного виробництва і куповані. Дебетують субрахунок 

231 і кредитують рахунок 20 (80) або субрахунок 27. Витрати на підготовку 
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насіння до сівби (протруювання, навантаження тощо) та транспортування його 

до місця сівби не включають у вартість насіння, а відносять на культури за 

відповідними статтями витрат. 

На статті "Добрива" обліковують витрати окремо на мінеральні, 

бактеріальні й органічні добрива, які вносять під сільськогосподарські 

культури. На вартість внесених добрив дебетують субрахунок 231 і кредитують 

рахунок 20 (80). Витрати на підготовку добрив, навантаження на транспортні 

засоби, вивезення на поля, завантаження у розкидачі, внесення в грунт 

відносять на конкретні сільськогосподарські культури і на цій статті не 

відображують. 

На статтю "Засоби захисту рослин" відносять фактичну вартість 

пестицидів, протруювачів, гербіцидів, дефоліантів та інших хімічних засобів. 

На їх вартість дебетують субрахунок 231 і кредитують рахунок 20 (80). Витрати 

на обробіток посівів сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень 

(обпилювання, обприскування тощо), виконані силами господарства, на цій 

статті не відображують, а відносять на культури (групи культур) або на 

багаторічні насадження за відповідними статтями витрат. 

На статті "Роботи і послуги" відображують вартість робіт і послуг 

допоміжних виробництв, сторонніх організацій на виробничі потреби при 

вирощуванні сільськогосподарських культур (груп культур), на виконані 

роботи тощо. Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунки 23, 63,68 (84). На 

цю ж статтю відносять вартість електро- та теплоенергії. використаної на 

виробничі потреби при вирощуванні сільськогосподарських культур (груп 

культур) тощо, при цьому кредитують рахунок 23. 

Окремо відображують вартість нафтопродуктів (палива і мастильних 

матеріалів), витрачених машинно-тракторним парком, комбайнами й іншими 

сільськогосподарськими машинами на роботах у рослинництві, а також витрати 

на запчастини, використані для заміни спрацьованих деталей машин і 

устаткування в рослинництві під час ремонту за межами ремонтно-механічної 

майстерні. Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунок 20 (80). 
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На статті "Амортизація" відображується сума нарахованої амортизації 

основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних 

активів, які використовуються у рослинництві. 

На статті "Інші витрати" відображують страхові платежі по посівах і 

основних засобах у рослинництві та Інші витрати, які не були враховані у 

попередніх статтях. На суму інших витрат у рослинництві дебетують 

субрахунок 231, кредитують рахунки 65,47 (84). 

На статті "Витрати на організацію виробництва й управління" враховують 

загальнобригадні і загальногалузеві витрати, які розподіляються наприкінці 

року і списуються з кредиту рахунка 91 у дебет субрахунка 231, 

За кредитом субрахунка 231 "Рослинництво" обліковують 

сільськогосподарську продукцію рослинництва (зерно, насіння, коренеплоди, 

картопля, плоди тощо) та додаткові біологічні активи (розсада, саджанці, 

міцелій грибів, живці квітникарства тощо) за їх справедливою вартістю, 

зменшеною на очікувані витрати на місці продажу в кореспонденції з дебетом 

рахунків: 

21 "Поточні біологічні активи"; 

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" - на вартість готової 

продукції, призначеної для реалізації та - на вартість насіння, кормів і 

посадкового матеріалу, одержаного від врожаю; 

99 "Надзвичайні витрати" - на суму витрат по посівах, що загинули від 

стихійного лиха. 

Наприкінці року на суму перевищення фактичних доходів від первісного 

визнання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних 

активів (кредит рахунка 231 "Рослинництво") над витратами рослинництва 

(дебет рахунка 231 "Рослинництво") дебетують субрахунок 231 "Рослинництво" 

і кредитують субрахунок 710 "Дохід від первісного визнання та зміни вартості 

активів, які обліковуються за справедливою вартістю". Якщо витрати з 

виробництва сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних 

активів перевищують суму фактичних доходів від первісного визнання 
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сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів, то на 

суму перевищення дебетують субрахунок 940 "Витрати від первісного визнання 

та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" і 

кредитують субрахунок 231 "Рослинництво". 

Для оформлення витрат та виходу продукції рослинництва 

використовується ціла система первинних та зведених документів. 

Підставою для нарахування оплати праці є табелі обліку робочого часу, 

облікові листи праці й виконаних робіт, облікові листи трактористів-

машиністів. Затрати на оплату праці трактористів-машиністів за структурними 

підрозділами і по підприємству загалом узагальнюють в накопичувальній 

відомості обліку використання машинно-тракторного парку, підсумкові дані 

якої переносять до Журналу обліку робіт і витрат. Крім того, в цей журнал 

записують дані з книжок та облікових листів праці й виконаних робіт, а також з 

накопичувальних відомостей роботи вантажного автотранспорту та ін. 

На підставі первинних документів з оплати праці, Накопичуваних 

відомостей, Журналів обліку робіт і витрат щомісячно складають Зведену 

відомість нарахування і розподілу оплати праці та відрахувань на неї за 

об'єктами обліку. 

Насіння та садивний матеріал відпускають у межах встановлених норм за 

лімітно-забірними картками, накладними внутрішньогосподарського 

призначення та іншими документами. Основою для списання насіння з підзвіту 

після завершення сівби є Акт витрати насіння і садивного матеріалу. 

Затверджений керівником підприємства акт передається до бухгалтерії разом з 

іншими документами і є підставою для записів до Журналу обліку робіт і 

витрат і Звіту про рух матеріальних цінностей. 

Добрива на відповідні культури списують на підставі Акта про 

використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, пестицидів і 

гербіцидів. Списання засобів захисту рослин оформлюється так само, як і 

добрив. 
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Вартість робіт і послуг, наданих сторонніми організаціями, відноситься 

на об'єкти обліку виробництва за рахунками-фактурами. Витрати на 

експлуатацію власного вантажного автотранспорту, послуги гужового 

транспорту попередньо групують у відповідних нагромаджувальних 

відомостях, складених на підставі відповідних дорожніх листів, товарно-

транспортних накладних, облікових листів праці й виконаних робіт та ін. 

Вартість транспортних робіт, виконаних тракторами, також відносять на 

відповідні об'єкти обліку на підставі нагромаджу вальних відомостей. 

Амортизацію основних засобів, які використовуються в основних галузях 

сільськогосподарського виробництва, визначають у відповідних розрахунках 

амортизаційних відрахувань та включають до виробничих витрат на підставі 

відомостей нарахування амортизаційних відрахувань. 

Облік інших витрат ведуть переважно на основі рахунків відповідних 

організацій, установ і підприємств, довідок бухгалтерії та звітів про рух 

матеріальних цінностей. Систематизацію даних здійснюють переважно у різних 

відомостях, звідки їх переносять до регістрів аналітичного обліку. 

Розподіл витрат на управління та обслуговування виробництва проводять 

на підставі відповідних розрахунків, які оформляються довідками бухгалтерії. 

Оприбуткування урожаю від зернових, олійних та інших культур 

відображують у Реєстрі відправки зерна та іншої продукції з поля, Путівках на 

вивезення продукції чи Талонах. Розрахунок обсягу одержаного зерна 

кукурудзи проводять в Реєстрі переведення качанів кукурудзи повної стиглості 

в зерно. Урожай технічних культур, картоплі, овочів, плодів, ягід, кормових 

коренеплодів, баштанних, горіхоплідних культур відображують у Щоденнику 

надходження сільськогосподарської продукції й Щоденнику надходження 

продукції садівництва. Грубі та соковиті корми оприбутковуються на підставі 

Акта приймання грубих і соковитих кормів та Акта на оприбуткування 

пасовищних кормів. Для відображення в обліку сортових якостей продукції 

разом із документами на оприбуткування урожаю складають сортове свідоцтво. 

Дані первинних документів про кількість одержаного урожаю в розрізі культур, 
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сортів і виробничих підрозділів узагальнюють у зведених документах 

(відомостях руху, журналах вагаря, звітах про рух матеріальних цінностей та 

ін.), які є підставою для записів до регістрів аналітичного обліку. 

Визначення собівартості продукції (робіт, послуг) здійснюють у такій 

послідовності: 

— розподіляють за призначенням витрати на утримання основних засобів 

на об'єкти планування та обліку витрат; 

— обчислюють собівартість продукції (робіт, послуг) допоміжних та 

підсобних промислових виробництв, які надають послуги основному 

виробництву; 

— розподіляють витрати на зрошення, осушення земель, списують 

послуги бджільництва по запилюванню сільськогосподарських культур; 

— розподіляють загальновиробничі витрати; 

— визначають загальну суму виробничих витрат по об'єктах планування 

та обліку; 

— обчислюють собівартість продукції рослинництва; 

— розподіляють витрати на утримання кормоцехів; 

— визначають собівартість продукції тваринництва; 

— визначають собівартість живої маси тварин на вирощуванні і 

відгодівлі; 

— визначають собівартість продукції підсобних промислових виробництв 

по переробці сільськогосподарської продукції. 

Обчислення собівартості продукції рослинництва. 

Об'єктом обчислення собівартості в рослинництві є окремі види основної, 

супутньої і побічної продукції, одержаної від вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Собівартість продукції рослинництва за видами сільськогосподарських 

культур (групами культур) обчислюють: зерно, насіння соняшнику - франко-тік 

(включаючи витрати на доочищення і сушіння); солома, сіно - франко-скирта 

або інший пункт зберігання; коренеплоди, картопля, овочі, баштанні культури, 
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льон та інші технічні культури франко-поле (місце зберігання); зелена маса на 

силос - франко-місце силосування; силос - франко-силосна споруда; зелені 

корми - франко-місце споживання; насіння трав - франко-склад;, парниково-

тепличні овочі, плоди, ягоди - франко-пункт приймання. 

До обчислення фактичної собівартості продукції рослинництва 

перевіряють правильність запису за дебетом і кредитом аналітичних рахунків. 

Витрати по посівах, які повністю загинули від стихійного лиха, списують з 

рахунка 23 на витрати господарства. Дебетують субрахунок 991, кредитують 

рахунок 23. 

У зв'язку з тим, що площі під загиблими посівами пересіваються іншими 

сільськогосподарськими культурами, при списанні витрат слід мати на увазі, 

що на надзвичайні витрати господарства списуються лише повторні витрати 

(вартість насіння, витрати на сівбу тощо). Неповторні витрати (оранка, вартість 

внесених добрив, витрати на снігозатримання тощо) відносять на новопосіяну 

культуру. При частковій загибелі втрати списують на витрати господарства 

частково і розподіляють пропорційно до відсотка одержаної продукції. По 

посівах, які загинули внаслідок стихійного лиха, нараховують страхове 

відшкодування. Ці суми записують на дебет рахунка 65 і кредит субрахунка 

751. 

До собівартості продукції рослинництва поточного року не входять 

витрати по зібраних (але необмолочених) або по незібраних культурах. Якщо на 

кінець року в рослинництві виявлено необмолочені культури, фактичні витрати 

розподіляють так. Із загальної суми витрат по зібраних обмолочених і 

необмолочених культурах виключають витрати на обмолочування та вивезення 

продукції з поля. Суму витрат, що залишається, розподіляють пропорційно до 

кількості гектарів по зібраних обмолочених і необмолочених культурах. Для 

визначення фактичної собівартості продукції зібраних і обмолочених культур 

до суми витрат по зібраних культурах додають витрати на їх обмолочування і 

транспортування з поля. У наступному році при обчисленні собівартості по 
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необмолочених культурах до витрат на їх збирання додають витрати на їх 

обмолочування, очищення і транспортування. 

Собівартість соломи (полови), гички, стебел кукурудзи, кошиків 

соняшнику, капустяного листя тощо визначають залежно від віднесених на них 

витрат за нормативами, встановленими на основі витрат на збирання, 

пресування, транспортування, скиртування та інші роботи із заготівлі цієї 

продукції, нових відходах. 

Собівартість 1 ц зерна і зернових відходів визначають діленням витрат 

вирощування зернових культур на відповідну фізичну масу зерна і зернових 

відходів після очищення і сушіння. 

Обчислення собівартості продукції зернових культур.  

Витрати на вирощування і збирання зернових культур становлять 

собівартість зерна, зернових відходів і соломи. Загальну суму витрат (за 

вирахуванням вартості соломи) розподіляють на зерно і зернові відходи 

пропорційно до питомої ваги повноцінного зерна, що міститься в зернових 

відходах. 

Собівартість 1 ц зерна і зернових відходів визначають діленням витрат 

вирощування зернових культур на відповідну фізичну масу зерна і зернових 

відходів після очищення і сушіння. 

Приклад 1. 

Визначення собівартості 1 ц зерна, зерновідходів, соломи пшениці озимої. 

Валовий збір зерна пшениці озимої у бункерній вазі склав 4725 ц з площі 

посіву 150 га. Справедлива вартість 1 ц зерна пшениці озимої- 150 грн. Загальні 

фактичні затрати на вирощування, збирання і доробку основної, супутньої і 

побічної продукції пшениці озимої склали 343709.4 грн. Установлена загибель 

посівів від стихійного лиха (пожежі) на площі 20 га в сумі фактичних затрат - 

22200 грн. Допущене псування посівів приватною особою на площі 0.5 га, що 

за балансовою вартістю становить 555 грн. 

Планова собівартість 1 ц зерна пшениці озимої згідно з бюджетом 

собівартості -60.00 грн. 
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Після доробки і сушки зерна отримані зернові відходи в кількості 321 ц, 

які за даними лабораторного аналізу містять 40% повноцінного зерна; 

невикористовувані відходи та усихання - у кількості 80 ц. 

Крім того, отримано 464.32 ц соломи. Фактичні затрати на збирання, 

транспортування і скиртування соломи склали 9286,40 грн. 

Витрати на вирощування, збирання і доробку посівів (без вартості 

загиблих і зіпсованих посівів) становлять 320954,40 грн (343709.40 грн - 22200 

грн - 555 грн). 

Витрати за вирахуванням вартості соломи становлять 311668,00 грн 

(320954,40 грн - 9286,40 грн). 

Кількість зернових відходів у перерахунку на повноцінне зерно становить 

128,4 ц (321цх40%). 

Для калькулювання собівартості 1 ц зерна пшениці озимої визначається 

загальна кількість повноцінного зерна 4452,4 ц (4725 ц - 321 ц - 80 ц + 128,4 ц). 

Фактична собівартість 1 ц повноцінного зерна пшениці озимої-70,00 грн 

(311668 грн: 4452.4 ц). 

Виходячи із цієї собівартості і кількості зернових відходів у переведенні 

на повноцінне зерно (128.4 ц), визначаємо суму затрат, що припадає на зернові 

відходи 8988 грн (128.4 ц х 70 грн). 

Визначаємо різницю у вартості зерновідходів, спочатку оприбуткованих 

за бункерною вагою за справедливою вартістю (321 ц) і перерахованих у 

повноцінне зерно (128,4 ц): 

(321 ц - 128,4 ц) х 150 грн = 28890 грн. Фактична собівартість 1 ц 

зернових відходів 

28,00 грн (8988 грн: 321 ц). Фактична собі вартість 1 ц соломи 20 грн 

(9286,40 грн: 464,32 ц). 

Різниця між фактичною і плановою собівартістю ц зерна становить 10 грн 

(70,00 грн - 60.00 гри). Узагальнений розрахунок собівартості продукції озимої 

пшениці наведено в таблиці 6.1. 
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Таблиця 6.1. 

 Розрахунок собівартості продукції озимої пшениці (приклад 

умовний) 

 

Визначення собівартості кукурудзи.  

При обчисленні собівартості 1 ц кукурудзи перераховують качани у 

повній стиглості на сухе зерно за фактичним виходом зерна з качанів, 

визначеним хлібоприймальними підприємствами за результатами 

обмолочування середньодобових зразків з урахуванням базисної вологості 

зерна в качанах (22 %). 

Качани кукурудзи повної стиглості, що залишились у господарстві, а 

також закладені на силос, переводять у сухе зерно за середнім відсотком виходу 

зерна базисної вологості з качанів, реалізованих господарством заготівельним 

організаціям. Цей відсоток визначають за даними реєстрів накладних на 

прийняте зерно. Собівартість 1 ц кукурудзи визначають діленням витрат 

виробництва (за винятком витрат на збирання, транспортування стебел 

кукурудзи) на масу зерна кукурудзи. 
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Мають свою особливість і визначення собівартості 1 ц зеленої маси 

кукурудзи і силосу. 

Приклад 2. 

Фактичні витрати на вирощування і збирання кукурудзи на силос і 

зелений корм склали 741000 грн. Вихід зеленої маси 61750 ц, у т.ч. використано 

на виробництво силосу 52800 ц. згодовано тваринам 8950 ц. 

Інші витрати на силосування зеленої маси становили 75040 грн. 

Через 20 днів (після ферментації зеленої маси) по закінченні силосування 

зеленої маси кукурудзи комісія визначила вагу силосу 42750 ц. 

 

Обчислення собівартості технічних культур.  

Собівартість 1 ц насіння олійних культур (соняшнику, льону-довгунця, 

гірчиці, рицини, сої, арахісу тощо) визначають у порядку, встановленому для 

зернових культур. Витрати ділять на масу одержаної від урожаю і 

оприбуткованої продукції. При обчисленні собівартості продукції льону-

довгунця виробничі витрати на вирощування і збирання відносять на насіння І 

солому пропорційно до їх вартості за реалізаційними цінами. Собівартість 

трести льону-довгунця включає вартість соломи і витрати на розстилання, 

перевертання і піднімання із стелищ. 

Собівартість інших луб'яних культур (коноплі середньоросійські, 

південні тощо) обчислюють аналогічно до собівартості льону - довгунця. 

Собівартість 1 ц коренеплодів цукрових буряків (фабричних і маточних) 

визначають діленням витрат виробництва і збирання (за винятком витрат на 

збирання і транспортування гички) на масу одержаної від урожаю і 

оприбуткованої продукції. 

Собівартість 1 ц насіння цукрових буряків розраховують діленням 

загальної суми витрат на масу оприбуткованого кондиційного насіння. 
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Собівартість тютюнової і махоркової сировини визначають за загальною 

сумою виробничих витрат і заліковою масою сировини. Витрати на окремі види 

продукції розподіляють пропорційно до їх вартості за цінами реалізації. 

Собівартість 1 ц окремих видів продукції лікарських рослин польового 

вирощування визначають діленням загальної суми витрат; віднесених на цей 

вид продукції, на масу одержаної від урожаю і оприбуткованої продукції. 

Собівартість продукції трав'янистих одно- і дворічних (коріандр, аніс, 

тмин тощо) та ефіроолійних культур обчислюють розподілом усіх витрат 

пропорційно до їх вартості за цінами реалізації. При цьому витрати на 

вирощування і збирання насіння в повній стиглості зараховують на собівартість 

насіння. При використанні насіння анісу і фенхеля в стадії молочно-воскової 

стиглості всі витрати відносять на собівартість ефіроолійної сировини. 

По трав'янистих багаторічних ефіроолійних культурах (м'ята перцева, 

герань великокореневищна, шавлія мускатна тощо) витрати на насіння, 

вирощування і збирання розподіляють пропорційно до маси продукції, 

одержуваної щорічно від урожаю. 

Наведемо приклад визначення фактичної собівартості 1 ц коренеплодів 

цукрового буряку (фабричного). 

Приклад 3. 

Валовий збір коренеплодів цукрового буряку (фабричного) становив 

60400ц. 

Загальні фактичні витрати на вирощування і збирання цукрового буряку 

становили 910000 грн. 

Валовий збір гички становив 1250 ц. а витрати на її збирання і 

транспортування -4000 грн. 

Розрахунок собівартості: 

Сума витрат, що відноситься на основну продукцію, 
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Визначення собівартості картоплі, овочів, баштанних, грибів. 

Витрати на вирощування картоплі розподіляють між стандартною І 

нестандартною продукцією пропорційно до її вартості за цінами реалізації. 

Попередньо із загальної суми витрат виключають вартість використовуваного 

бадилля (картоплиння), яка складається з витрат на його збирання і 

транспортування. Собівартість стандартної і нестандартної картоплі 

обчислюють діленням частини витрат за кожним видом на масу бульбоплодів, 

одержаних від урожаю. 

Собівартість 1 ц продукції овочівництва відкритого ґрунту визначають 

розподілом витрат на вирощування і збирання (за винятком вартості насіння і 

розсади) між окремими видами пропорційно до зайнятої площі і тривалості 

вегетаційного періоду (гектаро-дні). До одержаної суми додають вартість 

насіння або садивного матеріалу і ділять на масу одержаної від урожаю і 

оприбуткованої продукції. 

У захищеному фунті вирощують овочі (огірки, помідори, цибулю, перець 

тощо), а також розсаду овочевих культур для потреб господарства і на продаж. 

При обчисленні собівартості необхідно всі витрати (за винятком насіння або 

садивного матеріалу) розподілити між окремими видами овочевої продукції 

пропорційно до квадратних метро-днів (метро-дні визначають множенням 

квадратних метрів площі, яку займає та чи інша овочева культура, на кількість 

днів її вегетаційного періоду). Потім до суми витрат по певній культурі 

додають вартість насіння або розсади і ділять на масу одержаної від урожаю та 

оприбуткованої продукції. Результат становитиме собівартість одиниці 

продукції. При визначенні собівартості розсади витрати ділять на її кількість (у 

тис. шт.). 

При обчисленні собівартості 1 ц грибів усі витрати (за вирахуванням 

вартості відпрацьованого субстрату, виходячи з нормативних витрат на його 

збирання і вивезення) ділять на масу одержаних від урожаю і оприбуткованих 

грибів. 
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Собівартість 1 ц окремих видів баштанних продовольчих культур 

визначають діленням усіх витрат з їх вирощування і збирання на масу 

продукції. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

- Аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва 

здійснюють у … 

- Для ведення аналітичного обліку витрат і виходу продукції упродовж 

року можна використовувати.. 

-  Для обліку витрат і виходу продукції основного виробництва 

використовують рахунок.. 

-  Витрати в рослинництві обліковують за такими статтями: 

- Обчислення собівартості продукції рослинництва 

- Яку облікову роботу необхідно виконати до визначення собівартості 

продукції рослинництва? 

- Обчислення собівартості продукції зернових культур.  

- Визначення собівартості кукурудзи.  

- Обчислення собівартості технічних культур.  

- Визначення собівартості картоплі, овочів, баштанних, грибів. 
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ТЕМА:7 ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА  (2ГОД) 

 

ПЛАН 

 

1.  Методи та об’єкти обліку витрат у тваринництві. Номенклатура статей 

витрат у тваринництві. Порядок визначення собівартості продукції 

тваринництва. Оцінка побічної продукції тваринництва. 

 

Після вивчення питань студент повинен знати: 

- методи та об’єкти обліку витрат у тваринництві; 

- номенклатуру статей витрат у тваринництві.  

 

 

Після вивчення питань студент повинен вміти: 

- класифікувати витрати за рядом ознак; 

- вести облік витрат за статтями калькуляції; 

- визначати собівартість продукції тваринництва; 

- здійснювати оцінку побічної продукції тваринництва. 
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1. Методи та об’єкти обліку витрат у тваринництві. Номенклатура 

статей витрат у тваринництві. Порядок визначення собівартості 

продукції тваринництва. Оцінка побічної продукції тваринництва. 

 

Тваринництво, як і рослинництво, включає ряд самостійних галузей: 

скотарство (молочне і м'ясне), свинарство, вівчарство (вовняне, м'ясне, 

каракульське), птахівництво (яєчне, м'ясне), бджільництво (медове, медово-

запилювальне, запилювальне, бджолорозплідне), рибництво, шовківництво та 

ін. Об'єктами обліку виробничих витрату тваринництві є технологічні групи 

тварин за їх видами. На кожну таку групу тварин відкривають окремі 

аналітичні рахунки, на яких відображують витрати на утримання тварин і вихід 

продукції тваринництва. 

Облік витрат і виходу продукції тваринництва слід вести на рахунку 23 

"Виробництво" субрахунку 232 "Тваринництво", на дебеті якого відображують 

витрати, а на кредиті - вихід продукції за справедливою вартістю, зменшеною 

на очікувані витрати на місці продажу. 

На кожному аналітичному рахунку облік витрат ведуть за такими 

статтями: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; засоби 

захисту тварин; корми; роботи та послуги; витрати на утримання основних 

засобів (амортизація, паливо, будівельні матеріали тощо) та інші. 

На статті "Витрати на оплату праці" відображують основну і додаткову 

оплату праці працівників тваринництва, зайнятих безпосередньо на 

обслуговуванні певного виду або групи тварин: доярок, скотарів, бригадирів, 

підмінних робітників, телятниць, свинарок, чабанів, пташниць тощо. До цієї 

статті включають оплату праці за тарифними ставками, доплати і премії за 

якість продукції, підвищення продуктивності тварин, збереження поголів'я, 

обслуговування тварин, хворих на бруцельоз, надбавки за звання "Майстер 

тваринництва" та інші виплати згідно з діючим положенням про оплату праці. 

На суму нарахованої основної і додаткової оплати праці працівників 

тваринництва дебетують субрахунок 232 і кредитують рахунок 66 (81). 
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На статті "Відрахування на соціальні заходи" обліковують єдиний внесок 

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в установленому 

розмірі від суми нарахованої оплати праці працівників тваринництва. 

Дебетують субрахунок 232, кредитують рахунок 65 (82). 

На статті "Засоби захисту тварин" обліковують вартість використаних 

біопрепаратів, медикаментів та дезінфікуючих засобів, придбаних за рахунок 

коштів підприємства, а також витрати, пов'язані з їх використанням у 

тваринництві. На цю статтю не відносять вартість біопрепаратів, медикаментів, 

дезінфікуючих засобів, придбаних за рахунок асигнувань з бюджету на ці цілі. 

На вартість використаних біопрепаратів, медикаментів І дезінфікуючих засобів 

у тваринництві дебетують субрахунок 232 і кредитують рахунок 20 (80). 

На статті "Корми" відображують витрати на корми власного виробництва 

і куповані, використані на годівлю худоби, птиці й інших тварин. 

Витрати, пов'язані з доставкою кормів з місць їх попереднього зберігання 

(сховищ, буртів, стогів тощо) до місць постійного зберігання (склади відділків, 

ферм, бригад) відносять на вартість відповідних кормів як витрати на доставку 

кормів на склад. 

Витрати на доставку кормів з місця постійного зберігання на ферму для 

годівлі тварин відносять на певний вид (групу) тварин за відповідними 

статтями (витрати на оплату праці, робіт і послуг тощо). Витрати, пов'язані з 

приготуванням кормів на кормокухнях, обліковують на окремому аналітичному 

рахунку субрахунка 232 "Тваринництво" і щомісяця списують на статтю 

"Корми" за відповідними групами тварин, розподіляючи пропорційно до 

фізичної маси кормів, приготовлених на кормокухні. На вартість кормів, 

витрачених для годівлі відповідних видів і груп тварин, дебетують субрахунок 

232 і кредитують субрахунок 208 (покупних) або 27 (власного виробництва). 

На статті "Роботи і послуги" відображують вартість робіт і послуг, 

наданих допоміжними виробництвами для виробничих потреб тваринництва, а 

також сторонніми організаціями і підприємствами. Тут же обліковують вартість 

використаної енергії, виробленої електростанціями, змонтованими з доїльними, 
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стригальними пристроями, а також витрати на обігрівання приміщень 

місцевими котельними, не з'єднаними із центральною котельнею. На цей же 

елемент відносять вартість енергії, одержаної від інших підприємств для галузі. 

Дебетують субрахунок 232, кредитують рахунки 23,63,68 (84). 

На статті "Витрати на утримання основних засобів" записують нараховані 

амортизаційні відрахування за основними засобами тваринництва. Дебетують 

субрахунок 232, кредитують рахунок 13 (83). Тут же відображують вартість 

палива і запчастин, використаних для машин і устаткування в тваринництві, 

конкретно за кожним видом або групою тварин, а також витрати на 

будматеріали, використані на ремонт будівель і споруд у галузі. Дебетують 

субрахунок 232, кредитують рахунок 20 (80). 

На статтю "Інші витрати" відносять страхові платежі за майновим 

страхуванням. Дебетують субрахунок 232, кредитують рахунок 65 (84). До цієї 

ж статті включають частину вартості літніх таборів для тварин, дебетуючи 

субрахунок 232 і кредитуючи рахунок 39. 

На статті "Витрати на організацію виробництва й управління" 

відображують частку загальновиробничих витрат тваринництва, віднесених на 

цей вид або групу худоби і птиці в порядку їх розподілу. Дебетують субрахунок 

232 і кредитують рахунок 91. 

На статті "Втрати від загибелі тварин" відображують (тільки в обліку) 

втрати від загибелі молодняку тварин і тварин на відгодівлі, птиці, 

бджолосімей, кролів та інших тварин, за винятком тих випадків, коли збитки 

сталися через стихійне лихо або підлягають стягненню з винуватців. На 

вартість загиблих тварин, списаних за рахунок господарства, дебетують 

рахунок 232 і кредитують рахунок 24. 

У номенклатурі статей виробничих витрат у тваринництві доцільно 

передбачити додаткові статті: по інкубації яєць - вартість яєць, закладених на 

інкубацію; по рибництву - вартість мальків, запущених у водойми, по 

шовківництву - вартість грени. 
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За кредитом субрахунка 232 "Тваринництво" відображується за 

справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, 

сільськогосподарську продукцію (молоко, товарна риба, яйця, мед, вовна тощо) 

та/або додаткові біологічні активи (приплід, мальки, цьоголітки, неплідна 

матка, матка плідна, пакети із бджолами (рої) тощо) в кореспонденції з дебетом 

рахунків: 

21 "Поточні біологічні активи" - на вартість оприбуткованого приплоду і 

приросту; 

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" - на вартість 

оприбуткованої продукції тваринництва. 

Наприкінці року на суму перевищення вартості сільськогосподарської 

продукції і додаткових біологічних активів (кредит субрахунка 232 

"Тваринництво") над витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями в 

тваринництві (дебет субрахунка 232 "Тваринництво"), кредитують субрахунок 

710 "Дохід від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються 

за справедливою вартістю") і дебетують субрахунок 232 "Тваринництво". Якщо 

витрати на біологічне перетворення в тваринництві перевищують вартість 

отриманої за звітний період від тваринництва сільськогосподарської продукції 

та додаткових біологічних активів, то на суму перевищення дебетують 

субрахунок 940 "Витрати від первісного визнання та зміни вартості активів, які 

обліковуються за справедливою вартістю" і кредитують субрахунок 232 

"Тваринництво". 

Для оформлення витрат та виходу продукції тваринництва 

використовуються первинні документи. Деякі з них є загальними для обліку 

всіх видів основного виробництва (рахунки-фактури, дорожні листи 

вантажного автомобіля, накладні, лімітно-забірні картки, облікові листи праці й 

виконаних робіт, розрахунок амортизаційних відрахувань та ін.). Поряд із ними 

застосовується ряд специфічних документів, притаманних тільки тваринництву. 

Оплату праці нараховують, виходячи з обсягів виконаних робіт чи виходу 

продукції або відпрацьованого часу на підставі Розрахунку оплати праці 
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працівникам тваринництва, Табеля обліку робочого часу та документів про 

вихід продукції. 

Видачу кормів проводять на підставі Відомості витрати кормів, яка 

водночас є документом на списання витрачених кормів з підзвіту завідувача 

ферми. Відомість виписують на кожного працівника, за яким закріплені 

тварини, на початку кожного місяця в двох примірниках. Ліміт видачі кормів 

визначають за раціонами годівлі, які складає зоотехнік. Оформлені належним 

чином відомості є підставою для включення вартості кормів до витрат 

виробництва. Наприкінці місяця на підставі відомостей роблять записи до 

Журналу обліку витрат кормів за кожним видом і групою тварин. Дані журналу 

використовуються для оперативного контролю за рівнем витрат кормів на 

виробництво продукції. 

Для оприбуткування продукції тваринництва застосовують такі первинні 

документи: Відомість обліку надою молока: Відомість руху молока; Щоденник 

надходження сільськогосподарської продукції; Акт настригу та приймання 

вовни (для спеціалізованих підприємств); Акт на оприбуткування приплоду 

тварин: Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів; Акт про 

хід окоту; Відомість зважування тварин; Розрахунок визначення приросту та ін. 

їх складають безпосередньо на тваринницьких фермах на момент одержання 

продукції чи в терміни, передбачені графіком документообігу. 

Для обліку виходу продукції тваринництва застосовують такі первинні 

документи: Журнал обліку надоїв молока, Відомість руху молока; Щоденник 

надходження і відправки вовни на заготівельні пункти; Щоденник надходження 

сільськогосподарської продукції; Акт настригу та приймання вовни (для 

спеціалізованих підприємств); Акт на оприбуткування приплоду тварин; 

Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів; Акт про хід окоту; 

Відомість зважування тварин. Їх складають на тваринницьких фермах у момент 

одержання продукції або в терміни, передбачені графіком документообігу. 

Надходження інших видів продукції тваринництва (мед, риба тощо) 

оформляють накладними або відображають у щоденниках надходження 
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сільськогосподарської продукції. Їх оформляють члени комісії, створеної для 

приймання цих видів продукції. Операції із забою худоби й птиці відображають 

в Акті на вибуття тварин. Під час оприбуткування продукції, одержаної від 

населення для реалізації, складають Приймально-розрахункову відомість у двох 

примірниках. 

Облік витрат і виходу продукції тваринництва ведуть на рахунку 23, 

субрахунок 2 «Тваринництво». За дебетом рахунка записують витрати на 

утримання й догляд за худобою і птицею, за кредитом — вихід продукції за 

плановою собівартістю. Залишок на субрахунку впродовж року не виводять, 

замість нього відображають дебетовий і кредитовий обороти наростаючим 

підсумком. Наприкінці року залишок відбиватиме витрати незавершеного 

виробництва. 

Аналітичний облік витрат та виходу продукції тваринництва здійснюють 

у Виробничому звіті з тваринництва, який заповнюють у виробничих 

підрозділах згідно з наведеними первинними й накопичувальними 

документами, і передають до бухгалтерії наприкінці місяця разом із 

первинними документами. Звіт складається з трьох розділів. У першому розділі 

враховують витрати, згруповані за статтями витрат за кожним об’єктом обліку; 

в другому — одержану продукцію (молоко, приплід, приріст живої маси, вовна 

тощо) за місяць та від початку року; у третьому розділі суми, враховані у 

другому розділі, групують за кореспондувальними рахунками. 

Згруповані дані первинних документів записують у другому розділі 

Виробничого звіту, де за кожним об’єктом обліку й госпрозрахунковим 

підрозділом указують кількість одержаної продукції за видами та її планову 

собівартість за місяць і від початку року. У третьому розділі Виробничого звіту 

дані другого розділу відображають за дебетом рахунків: 27 — одержана 

продукція тваринництва; 07 — приплід і приріст живої маси тварин; 23, 

субрахунок «Рослинництво» — на суму одержаного й вивезеного у поле гною і 

витрат бджільництва, віднесених на запилювані культури, тощо. 
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Для обліку витрат у тваринництві можна використовувати Книги обліку 

витрат, правильність ведення обліку в яких перевіряють за допомогою 

оборотної відомості. 

Для обліку витрат виробництва використовують журнали-ордери № 10/1 

с. г., № 10/2 с. г. і № 10/3 с. г. 

У Журналі-ордері 10.1 с. г. узагальнюють за місяць у розрізі синтетичних 

рахунків (субрахунків) дані про наявність і рух матеріальних цінностей у 

грошовому вираженні за місцями зберігання (матеріально відповідальними 

особами). 

Журнал-ордер № 10/2 с. г. використовують для обліку нарахованої оплати 

праці й пов’язаних із нею сум відрахувань на соціальні заходи, резервів 

наступних періодів, а також амортизаційних відрахувань, браку й втрат від 

псування цінностей. 

У таблиці 7.1 наведено кореспонденцію рахунків з обліку витрат і виходу 

продукції сільськогосподарського виробництва. 

                                                                                                        Таблиця 7.1 

Кореспонденція рахунків з обліку витрат  

виробництва у сільському господарстві 

№ Зміст операції Дебет Кредит 

1 2 3 4 

  Рослинництво     

1 Списані на виробництво продукції матеріальні витрати 23/1 20, 22 

2 
Віднесено витрати бджільництва із запилення культур, 

вартість вивезеного в поле гною 
23/1 23/2 

3 Віднесена на витрати вартість послуг допоміжних виробництв 23/1 23/3 

4 
Віднесені на виробництво витрати на оплату праці 

працівників, зайнятих у технологічному процесі виробництва 
23/1 66 

5 Нараховані відрахування на соціальні заходи  23/1 65 
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Продовження табл 7.1 

1 2 3 4 

6 
Віднесені на витрати рослинництва загальновиробничі 

витрати 
23/1 91/1 

7 Оприбутковано з виробництва насіння, корми 208 23/1 

8 
Оприбутковано з виробництва готову продукцію (за плановою 

собівартістю) 
271 23/1 

9 
Списана вартість зеленого корму, згодованого продуктивним 

тваринам і робочій худобі на випасі 
23/2 23/1 

10 
Списані наприкінці року калькуляційні різниці на продукцію 

рослинництва (різниця між фактичною та плановою 

собівартістю продукції) 

208, 23/2, 

271 
23/1 

  Тваринництво     

11 Списані на виробництво продукції матеріальні витрати 23/2 20, 22 

12 Списані витрати на утримання пасовищ 23/2 23/3 

13 Віднесена на витрати вартість послуг допоміжних виробництв 23/2 23/3 

14 
Віднесені на виробництво витрати на оплату праці 

працівників, зайнятих у технологічному процесі виробництва 
23/2 66 

15 Нараховані відрахування на соціальні заходи 23/2 65 

16 
Віднесені на витрати тваринництва загальновиробничі 

витрати 
23/2 91/2 

17 Списана вартість вивезеного в поле гною 23/1 23/2 

18 Оприбуткований приплід і приріст живої маси 21 23/2 

19 
Списана частина витрат бджільництва для рослинництва 

(запилення) 
23/1 23/2 

20 Оприбуткована продукція тваринництва 272 23/2 

21 
Коригування наприкінці року різниці між плановою та 

фактичною собівартістю продукції 
21, 23/1, 

272 
23/2 

  Рослинництво і тваринництво     

22 Списується планова собівартість реалізованої продукції 901 27 

23 
Коригування наприкінці року різниці між плановою та 

фактичною собівартістю реалізованої продукції 
901 27 

24 
Відображені доходи — відпускна вартість реалізованої 

продукції 
361 701 
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Продовження табл 7.1 

1 2 3 4 

25 Нараховують податок на додану вартість та акцизний збір 701 641 

26 
Собівартість реалізованої продукції списують на фінансові 

результати (наприкінці року) 
791 901 

27 Списують доходи від реалізації продукції (наприкінці року) 701 791 

 

Витрати на утримання худоби і птиці (без витрат на незавершене 

виробництво на кінець року та вартості побічної продукції") становлять 

собівартість продукції тваринництва, причому: вартість тварин, що загинули 

внаслідок стихійного лиха, відноситься на фінансові результати підприємства; 

вартість тварин, що загинули з інших причин (без сум, віднесених на 

матеріально відповідальних осіб), відображається в окремій статті в складі 

витрат на утримання відповідних видів і груп тварин. 

Маса загиблого чи вимушено забитого молодняку тварин, птиці та 

дорослої худоби на відгодівлі не виключається з приросту живої маси, 

одержаного за звітний рік. 

Вартість гною, одержаного від групи тварин, визначається за 

справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, або 

виходячи з нормативно-розрахункових витрат і витрат на його прибирання та 

вартості підстилки. Собівартість 1 тонни гною визначається діленням загальної 

суми витрат на його фізичну масу. Кількість рідкого гною переводиться в 

звичайний гній, виходячи з вмісту сухих речовин. 

Інша побічна продукція, така, як вовна-линька, пух. перо, міражні яйця, 

м'ясо півників яєчних курей, забитих у добовому віці, м'ясо забитих звірів, 

шкури загиблих тварин, оцінюється за цінами можливої реалізації чи іншого 

використання. IV вартість відноситься на зменшення витрат на утримання 

відповідних видів і груп худоби (птиці). 

Визначення собівартості продукції вирощування та відгодівлі худоби 

і птиці.  
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Продукцією вирощування та відгодівлі худоби і птиці (великої рогатої 

худоби, свиней, овець, кролів, птиці) є приріст живої маси, одержаний у 

звітному періоді, та жива маса, а від тварин, які не зважуються (молодняк 

робочих тварин, звірів тощо), продукція не оприбутковується, а витрати 

спрямовуються на дооцінку поголів'я, виходячи із кількості кормо-днів та 

собівартості одного кормо-дня. 

Приріст живої маси молодняку тварин та тварин на відгодівлі і птиці 

певного виду та групи визначається як різниця між живою масою поголів'я, яке 

було на кінець року та яке вибуло протягом року (включаючи загиблих), і 

живою масою приплоду та масою тварин і птиці, які надійшли в групу 

протягом року та які були на початок року. 

Собівартість 1 ц приросту живої маси визначається діленням загальної 

суми витрат на утримання відповідної групи худоби чи птиці (без вартості 

побічної продукції) на кількість центнерів приросту живої маси. 

Собівартість живої маси молодняку тварин і тварин на відгодівлі та птиці 

всіх вікових груп визначається, виходячи з витрат на їх вирощування і 

відгодівлю в поточному році (без вартості побічної продукції), вартості худоби 

і птиці, що були в групі на початок року та надійшли з основного стада чи 

інших груп, ферм і підприємств, та вартості приплоду (без вартості загиблих 

тварин). 

Кількість живої маси становитиме масу тварин, що реалізовані, забиті, 

переведені в інші групи та залишені на кінець року. 

Собівартість 1 ц живої маси худоби і птиці визначається діленням їх 

вартості на кількість центнерів живої маси (без маси тварин, що загинули). 

На підставі розрахованої собівартості одного центнера живої маси 

обчислюється фактична собівартість худоби, яка реалі30вана, переведена в 

основне стадо, забита на м'ясо, а також та, що залишилася на підприємстві на 

кінець року. Вартість худоби, що загинула з різних причин, наприкінці року не 

змінюється. 

Визначення собівартості продукції скотарства.  
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У молочному скотарстві розраховується собівартість одного центнера 

молока і однієї голови приплоду. Собівартість однієї голови приплоду 

розраховується за вартістю 60 кормо-днів утримання корови. 

Собівартість одного кормо-дня розраховується діленням усієї суми витрат 

на утримання основного стада корів на кількість кормо-днів. 

Для визначення собівартості одного центнера молока необхідно загальну 

суму витрат на утримання корів (без вартості приплоду та побічної продукції) 

розділити на кількість центнерів одержаного молока. 

Порядок калькулювання продукції молочного скотарства розглянемо на 

умовному прикладі. 

Приклад 1. Оприбутковано продукції за звітний період: 

- молока 5000 ц за справедливою вартістю 1 ц молока 300 грн на суму 

1500000 грн; 

- приплоду телят 200 голів за справедливою вартістю на суму 60000 грн; 

- побічної продукції 20000 грн. 

Витрати на утримання основного стада становили 1080000 грн. Кількість 

кормоднів утримання корів 73000. 

Для визначення фактичної собівартості продукції молочного скотарства 

здійснимо розрахунки за такою послідовністю: 

 

Собівартість продукції та живої маси великої рогатої худоби і тварин, 

вибракуваних з основного молочного стада в молочному скотарстві, 

розрахуємо на такому умовному прикладі. 

Приклад 2. 

На початок звітного періоду в господарстві залишилось 745 голів великої 

рогатої худоби, живою масою 745 ц і вартістю 335250 грн. За звітний період 
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надійшло: 510 голів приплоду масою 112 ц, вартістю 255000 грн; куплено в 

інших господарствах - 50 голів, масою 50 ц, вартістю І 06000 грн. 

За звітний період вибуло: реалі30вано 244 голови, масою 535 ц; забито на 

м'ясо -50 голів, живою масою 50 ц: загинуло з вини господарства - 16 голів 

живою масою 8 ц. 

Залишилось на кінець року 995 голів, живою масою 750 ц. 

Витрати на вирощування і відгодівлю великої рогатої худоби за звітний 

період склали 664000 грн, з них віднесено на гній 10000 грн. 

На підставі приведених даних визначимо приріст живої маси, який 

дорівнює масі тварин на кінець звітного періоду + маса тварин, що вибули,- 

маса тварин на початок звітного періоду-маса тварин, що надійшли у цю вікову 

групу. 

або (750 + 8 + 50 + 535) - (745+112+50) "= 436. 

Жива маса, яка підлягає калькуляції, дорівнює живій масі тварин на 

кінець звітного періоду + маса тварин, що вибули з господарства, або 750 + 

50+$33 -1335ц. 

Отримані дані подаємо в розрахунку (табл. 7.2). Фактична собівартість 1 

ц приросту живої маси 

654000: 436 = 1500.00 грн. Фактична собівартість І ц живої маси 

1350250:1335 = 1011,42 гри. 

Таблиця 7.2.  

Розрахунок фактичної собівартості 1 ц живої маси молодняку великої 

рогатої худоби і тварин на відгодівлі 
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У м'ясному скотарстві обчислюють собівартість однієї голови приплоду, 

1 ц приросту живої маси телят до 8-місячного віку і 1 ц живої маси; 1 ц 

приросту живої маси молодняку старше 8 місяців і дорослої худоби на 

відгодівлі; 1 ц живої маси по цій групі. 

Попередньо із загальної суми витрат виключають вартість молока і 

вовни-линьки за середньо-реалізаційними цінами та вартість гною (методика 

викладена вище). 

Одну голову приплоду оцінюють за живою масою теляти при народженні 

і фактичною собівартістю 1 ц живої маси відлучених телят у 8-місячному віці. 

Приріст живої маси телят до 8-місячного віку визначають на підставі записів на 

кредиті аналітичного рахунка "Основне стадо великої рогатої худоби м'ясного 

напряму". Собівартість 1 ц приросту живої маси по даній групі тварин 

обчислюють діленням витрат, зарахованих на дебет цього аналітичного 

рахунка, за вирахуванням побічної продукції і доходів від пункту штучного 

осіменіння, на приріст живої маси телят цієї групи з урахуванням живої маси 

приплоду. 

Собівартість 1 ц живої маси телят до 8-місячного віку визначають з 

урахуванням маси молодняку цієї групи, який залишився з минулого року: 

загальну вартість телят до 8-місячного віку ділять на загальну масу тварин цієї 

групи. Загальна вартість молодняку у віці до 8 місяців складається з вартості 

телят на початок року, вартості придбаного молодняку і витрат, віднесених на 

приріст живої маси телят до 8-місячного віку, та приплоду. Загальна маса 

тварин включає живу масу телят до 8-місячного віку на кінець року, молодняку, 

переведеного в старшу групу, і проданих тварин (за вирахуванням маси 

загиблих). Собівартість 1 ц живої маси тварин обчислюють діленням їх вартості 

на живу масу. За такою собівартістю визначають вартість телят, які вибули 

протягом року з цієї групи, і тих, що залишилися на кінець року. 

Собівартість 1 ц приплоду живої маси і 1 ц живої маси молодняку старше 

8 місяців і дорослої худоби на відгодівлі обчислюють так само, як і молодняку 

великої рогатої худоби молочного напряму. 
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Визначення собівартості продукції свинарства.  

Собівартість продукції свинарства включає витрати на утримання 

свиноматок з поросятами до відлучення, кнурів, поголів'я свиней на 

дорощуванні і відгодівлі. Ці витрати розподіляють між окремими видами 

продукції свинарства (голову ділового приплоду, приріст живої маси, гній). 

Собівартість приросту живої маси і однієї голови приплоду на момент 

відлучення визначають діленням загальної суми витрат за рік на утримання 

основного стада (крім вартості побічної продукції) на кількість приросту живої 

маси відлучених поросят, включаючи живу масу приплоду при народженні. 

Собівартість 1 ц приросту живої маси відлучених поросят обчислюють 

діленням суми вартості поросят під свиноматками на початок року і витрат на 

основне стадо за поточний рік на живу масу відлучених поросят; у тім числі 

загиблих. Собівартість 1 ц приросту живої маси всіх інших облікових груп 

свиней (на дорощуванні відгодівлі) визначають діленням витрат за відповідною 

групою на кількість приросту. 

У спеціалізованих господарствах собівартість продукції свинарства 

розраховують загалом за галуззю і кожною технологічною групою, а в 

неспеціалі30ваних - тільки загалом за галуззю. Загалом по галузі собівартість 

валового приросту живої маси свиней, включаючи живу масу приплоду при 

народженні (у тім числі загиблих), обчислюють за витратами за всіма об'єктами 

обліку. 

Приклад 3. 

Затрати на утримання основного стада свиней за звітний рік становили 

1956000 грн; вартість побічної продукції - 2000 грн. Оприбутковано 20625 голів 

приплоду живою масою 165 ц і 1299 и приросту поросят до 2-місячного віку. 

Відлучено від свиноматок і переведено в старші вікові групи 19609 голів масою 

1299 її. Залишок поросят під свиноматками на початок року становив 5000 

голів живою масою 60 ц вартістю 78000 грн. Залишок поросят лід 

свиноматками на кінець року становив 6016 голів, живою масою -225ц. 

Розрахунок. 
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Фактична собівартість 1 ц приросту живої маси поросят на момент 

відлучення становитиме 

 

Фактична собівартість відлучених поросят 1333,33 х 1299 - 1 731996 гри. 

Фактична собівартість поросят під матками на кінець року 1333,33 х 225 " 

300000 гри. 

Отримані дані проставляємо в розрахунку (табл. 7.3). 

Таблиця 7.3.  

Розрахунок фактичної собівартості живої маси поросят 

 

Визначення собівартості продукції вівчарства.  

Витрати на утримання дорослого поголів'я і молодняку овець, а також на 

їх стрижку розподіляються між видами основної продукції (вовною, приростом 

живої маси, приплодом). Молоко, а також шкури загиблих тварин вважаються 

побічною продукцією і оцінюються за реалізаційними цінами, а гній - за 

нормативно-розрахунковою вартістю. 

На собівартість приплоду ягнят відноситься в романівському вівчарстві 

12 відсотків, каракульському - 15, а в усіх інших напрямах - 10 відсотків 

загальної суми на утримання овець основного стада. В підприємствах, де не 

створюються отари маточного стада і вівці всіх груп утримуються разом, на 

приплід відноситься частина (у зазначеному розмірі) загальної суми витрат. 
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Витрати на утримання овець (без вартості побічної продукції та 

приплоду) розподіляються між вовною (1 центнер вовни прирівнюється до 5 

одиниць) та приростом живої маси, один центнер якого береться за одиницю. 

Витрати на утримання стригального пункту, стрижку овець, класування, 

пакування, маркування вовни відносяться прямо на собівартість вовни. 

Вартість ягнят на момент відлучення від маток складається з собівартості 

приплоду та витрат на приріст їх живої маси до відлучення. 

Собівартість 1 ц живої маси інших груп молодняку і овець на відгодівлі 

визначається відповідно до методики визначення собівартості 1 ц живої маси 

молодняку великої рогатої худоби. 

Визначення собівартості продукції птахівництва.  

Собівартість продукції птахівництва визначається діленням витрат на 

утримання чи вирощування відповідної групи птиці (без вартості посліду та 

іншої продукції) на кількість відповідної продукції. Обчислюється собівартість 

1 тис. яєць основного стада птиці та 1 центнер приросту живої маси молодняку 

(кількість приросту живої маси визначається розрахунково). 

Яйця батьківського стада птиці, непридатні для інкубації, оцінюються за 

собівартістю яєць промислового стада, а за його відсутності - за справедливою 

вартістю. За цими ж цінами оприбутковуються яйця, одержані від молодняку 

птиці. 

Процес інкубації може мати незавершене виробництво. Для його 

визначення і оцінки слід справедливу вартість однієї голови добового 

молодняку птиці поділити на тривалість інкубації в днях і одержаний результат 

помножити на кількість яєць, що залишилася в інкубаторах на кінець року, та 

фактичний період їх інкубації в днях. 

Для визначення суми витрат, віднесених на одержану продукцію, 

необхідно до вартості незавершеного виробництва на початок року додати 

витрати за рік і відняти вартість незавершеного виробництва на кінець року. 

Розділивши цю суму (без вартості яєць, вилучених при першому і другому 

міражі, шкаралупи, тушок півників, забитих у добовому віці, за цінами 
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можливого використання) на кількість голів, визначаються собівартість голови 

ділового добового молодняку птиці. 

Визначення собівартості продукції конярства.  

Собівартість приплоду лошат робочих коней визначається, виходячи із 

вартості (витрат) 60 кормо-днів утримання дорослих коней. 

У племінному конярстві собівартість приплоду на момент відлучення 

визначається сумою річних витрат на утримання коней (без вартості гною за 

встановленою оцінкою, іншої продукції за реалізаційними цінами) та вартості 

виконаних робіт за нормативною собівартістю робочого дня робочих коней. 

Річні витрати на вирощування молодняку у конярстві загального 

призначення (без вартості побічної продукції) приєднуються до балансової 

вартості молодняку на початок року або до вартості приплоду, одержаного в 

поточному році. 

Собівартість молодняку коней, переведеного в основне стадо, 

реалі30ваного і залишеного на кінець року для подальшого вирощування, 

визначається додаванням до його вартості на початок року, в момент придбання 

чи відлучення від маток, витрат на утримання лошат у звітному році, 

розрахованих за кількістю кормо-днів і середньою їх собівартістю. 

Визначення собівартості продукції кролівництва.  

Собівартість однієї голови приплоду кролів визначається в розмірі 50 

відсотків справедливої вартості однієї голови молодняку на момент його 

відлучення. При відлученні приплід дооцінюється (на 50 відсотків справедливої 

вартості). 

Собівартість однієї голови ділового приплоду визначається діленням 

загальної суми витрат на утримання дорослих кролів основного стада та 

молодняку до відлучення (без вартості побічної продукції -гною, шкурок 

забитих звірів) на кількість голів ділового (відлученого) приплоду. 

Для визначення собівартості ділового приплоду, якщо в підприємстві на 

кінець року залишається певна кількість невідлученого молодняку, його 



134 
 

вартість (на рівні 50 відсотків справедливої вартості голови при відлученні) 

виключається із загальної суми витрат. 

Собівартість приросту маси та живої маси молодняку після відлучення 

визначається відповідно до методики визначення собівартості приросту маси та 

живої маси молодняку великої рогатої худоби. 

Визначення собівартості продукції звірівництва.  

У звірівництві собівартість однієї голови приплоду визначається в розмірі 

50 відсотків справедливої вартості однієї голови молодняку на час відлучення. 

При відлученні приплід дооцінюється ще на 50 відсотків. Собівартість однієї 

голови молодняку на час відлучення визначається діленням витрат на 

утримання дорослих звірів з приплодом до відлучення (без вартості шкурок 

загиблих тварин та м'яса забитих звірів за реалізаційними цінами) на кількість 

відлученого молодняку. Загальна сума витрат без вартості молодняку, що 

залишився під матками на кінець року, становитиме собівартість ділового 

приплоду. 

Молодняк звірів після відлучення дооцінюється, виходячи із середніх 

витрат на утримання однієї голови протягом дня та відповідної кількості кормо-

днів. 

Собівартість ділового виходу молодняку звірів приплоду минулих років 

(забитого на шкурки, переведеного в основне стадо, реалі30ваного та 

залишеного на кінець року) визначається на основі балансової вартості 

молодняку на початок року і витрат на його утримання, які розраховуються, 

виходячи із витрат на утримання голови протягом дня та кількості кормо-днів. 

Визначення собівартості продукції рибництва.  

Собівартість 1 ц товарної риби, що вирощується в ставках та інших 

водоймах, складається із витрат на зариблення водоймищ (включаючи вартість 

мальків), витрат на вирощування та вилову оприбуткованої риби. В 

спеціалізованих підприємствах з повносистемним рибним господарством 

(включаючи риборозведення) визначається собівартість І тис. мальків шляхом 

ділення суми витрат на утримання плідників, що перебувають протягом року в 
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маточниках і нерестових ставках, на кількість мальків, пересаджених з 

нерестових ставків. Собівартість одного центнера цьоголіток визначається 

діленням загальної вартості мальків та витрат на вирощування 

риборозсадницького матеріалу (цьоголіток) на кількість центнерів обчисленої 

продукції. При цьому середня маса цьоголітки приймається за 30 грамів. 

Вартість цьоголіток, що залишилися в ставках-зимівниках, розглядається 

як витрати на незавершене виробництво, що переходить на майбутній рік. 

Після вилову риби в ставках-зимівниках і пересадки цьоголіток у вигульні 

ставки всі наступні витрати відносяться на вирощування товарної риби. В ці 

витрати включається як вартість самих цьоголіток, так і витрати на їх 

вирощування до вилову і реалізації. Собівартість одного центнера товарної 

риби визначається діленням усіх витрат на її вирощування на кількість 

одержаної товарної риби. 

У риболовецьких підприємствах визначається собівартість 1 ц валової 

риби, що складається із витрат на виловлення, транспортування, охолодження, 

підмороження та підсолення риби з метою збереження її якості та на утримання 

суден і флоту, а також засобів виловлення. 

Витрати суден і флоту, які виконують функції транспортних або 

пошукових, враховуються в загальних транспортних витратах. 

Крім того, розраховується собівартість 1 тонни готової рибопродукції, яка 

включає в себе вартість сирцю або мороженого напівфабрикату та витрати на 

обробку, починаючи з операцій приймання риби до випуску готової продукції. 

Визначення собівартості продукції бджільництва.  

Собівартість окремих видів продукції бджільництва визначається шляхом 

розподілу витрат, включаючи вартість незавершеного виробництва на початок 

року, між видами продукції пропорційно її справедливій вартості. Собівартість 

приросту кількості сот розраховується за собівартістю топленого кондиційного 

воску. 

Нові бджолині сім'ї оцінюються за справедливою вартістю. Собівартість 1 

кілограма бджіл прирівнюється до собівартості ¡0 кілограмів меду. У 
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бджільництві калькулюється валовий вихід меду, до складу якого входить 

товарний мед і мед, залишений у вуликах, що розглядається як вартість 

незавершеного виробництва на кінець календарного року. 

Певна частина витрат на утримання бджіл повинна бути віднесена на 

роботи із запилення сільськогосподарських культур. Тому одним із перших 

етапів калькулювання собівартості продукції бджільництва медово-

запилювального напряму є розмежування витрат, що відносяться на вироблену 

продукцію і на запалювальні культури. 

У разі використання більшої кількості бджолосімей, ніж передбачено 

нормами, витрати бджільництва, віднесені на запилювальні культури, не 

збільшуються. 

Визначення собівартості продукції шовківництва.  

Собівартість фени складається з вартості племінних коконів і витрат на 

приготування грени (без вартості гренажних коконів з метеликами, що не 

вийшли, оцінених за справедливою вартістю). 

До собівартості сирих коконів включається вартість фени за собівартістю 

її приготування або за ціною придбання, витрати на інкубацію грени, 

вигодовування черв'яків і одержання коконів. Собівартість 1 ц сирих коконів 

визначається діленням витрат (без вартості побічної продукції) на масу 

вирощених сирих коконів. 

Визначення собівартості сперми плідників.  

На підприємствах і в організаціях з племінної справи і штучного 

осіменіння сільськогосподарських тварин собівартість сперми розраховується 

за видами плідників. Готовою продукцією є вироблена і реалізована в звітному 

періоді спермопродукція. 

На собівартість розбавленої свіжоодержаної і реалізованої сперми 

плідників відносяться витрати на їх утримання та технологічні витрати 

(вартість хімікатів і азоту, оплата праці спеціалістів, включаючи відрахування 

на соціальні заходи тощо). Для визначення собівартості сперми із загальної 

суми виключається вартість побічної продукції. 
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Собівартість 1 мілілітра розбавленої сперми визначається діленням суми 

витрат поточного року на фактично реалізовану сперму певного виду тварин. 

Собівартість 1 мілілітра розбавленої сперми плідників власного 

виробництва та придбаної визначається діленням загальної суми витрат, що 

складаються із собівартості сперми власного виробництва і вартості придбаної 

сперми, на загальну кількість реалізованої розбавленої сперми. 

Повна собівартість однієї дози реалізованої замороженої сперми 

визначається діленням загальної суми витрат поточного року та вартості 

реалізованої придбаної сперми на кількість проданої в поточному році 

продукції. 

Заморожена сперма плідників, одержана в поточному році, 

відображується в оперативному обліку на позабалансовому рахунку за 

кількістю (без вартісної оцінки). 

Облік витрат на заморожену сперму ведеться за окремими галузями 

тваринництва. 

Витрати на доставку рідкого азоту і сперми та вартості азоту, що 

використовується для дозаправлення посудин Д'юара, на пунктах штучного 

осіменіння щомісяця списуються на витрати з реалізації. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

- Облік витрат і виходу продукції тваринництва 

- Видачу кормів проводять на підставі .. 

- Аналітичний облік витрат та виходу продукції тваринництва здійснюють.. 

- Обчислення собівартості продукції тваринництва 

- Загальні положення.  

- Визначення собівартості продукції вирощування та відгодівлі худоби і 

птиці.  

- Визначення собівартості продукції скотарства.  

- Визначення собівартості продукції свинарства.  

- Визначення собівартості продукції вівчарства.  

- Визначення собівартості продукції птахівництва.  

- Визначення собівартості продукції конярства.  

- Визначення собівартості продукції кролівництва.  

- Визначення собівартості продукції звірівництва.  

- Визначення собівартості продукції рибництва.  

- Визначення собівартості продукції бджільництва.  

- Визначення собівартості продукції шовківництва.  

- Визначення собівартості сперми плідників. 
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ТЕМА:8 ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ  (2ГОД) 

 

ПЛАН 

 

1. Види підсобних промислових виробництв у сільськогосподарських 

підприємствах та їх класифікація. Побудова обліку витрат та виходу 

продукції в промислових виробництвах. Номенклатура статей витрат у 

промислових виробництвах. 

 

 

Після вивчення питань студент повинен знати: 

- види підсобних промислових виробництв у сільськогосподарських 

підприємствах; 

- методи обліку витрат; 

- номенклатуру статей витрат у промислових виробництвах. 

 

Після вивчення питань студент повинен вміти: 

- класифікувати види підсобних промислових виробництв 

- вести облік витрат за статтями калькуляції; 

- здійснювати аналітичний облік витрат та виходу продукції у 

промислових виробництвах. 
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1. Види підсобних промислових виробництв у сільськогосподарських 

підприємствах та їх класифікація. Побудова обліку витрат та виходу 

продукції в промислових виробництвах. Номенклатура статей витрат у 

промислових виробництвах. 

 

До основного виробництва в сільському господарстві слід також віднести 

переробні виробництва, які виробляють промислову продукцію (цеглу, 

черепицю, пиломатеріали, продукцію переробки сільськогосподарської 

сировини, забою худоби і птиці тощо). 

До промислових виробництв належать цехи для виробництва комбікормів 

(кормових сумішок, трав'яного борошна тощо); млини, крупорушки 

(вироблення борошна, крупи, дерті й інших продуктів переробки зерна); цехи 

для переробки овочів, плодів, картоплі (виготовлення консервів, соків, соління, 

маринування, квашення овочів, сушіння плодів тощо); цехи для переробки 

олійних культур (вироблення олії, макухи); виноробне виробництво; 

виробництво молочної продукції (масла, сиру); забій худоби на м'ясо, 

переробка м'яса, виготовлення напівфабрикатів, ковбас тощо; цехи для 

первинної обробки льону і луб'яних культур; інші 604 виробництва 

(виготовлення цегли, черепиці, вапна й інших будматеріалів, розпилювання 

лісоматеріалів, добування щебеню та ін.). Зазначені промислові виробництва є 

об'єктами аналітичного обліку на субрахунку 233 «Промислове виробництво». 

Облік витрат у промислових виробництвах ведуть за такою 

номенклатурою: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; 

сировина і матеріали (без зворотних відходів); роботи та послуги, витрати на 

утримання основних засобів; інші витрати; витрати на організацію виробництва 

й управління. 

На статті «Витрати на оплату праці» відображують основну оплату праці, 

нараховану працівникам, які обслуговують технологічний процес у цьому виді 

промислового виробництва, додаткову оплату праці (оплату чергових і 

додаткових відпусток, компенсацій за невикористану відпустку, пільгових 
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годин підлітків, оплату за виконання державних і громадських доручень, 

винагороду за вислугу років тощо). Дебетують субрахунок 233, кредитують 

рахунок 66 (81). 

На статті «Відрахування на соціальні заходи» обліковують внески в 

установлених розмірах від основної і додаткової заробітної плати органам 

соціального страхування та до Пенсійного фонду. Дебетують субрахунок 233, 

кредитують рахунок 65 (82). 

У статті «Сировина і матеріали» обліковують витрати на сировину і 

матеріали, які є основою виготовлення продукції або необхідним її 

компонентом (наприклад, у виробництві комбікормів -- вартість зерна і 

зерносумішок та ін.; на млинах -- вартість зерна; в первинній обробці льону і 

луб'яних культур -- вартість соломи і трести; у виноробстві -- вартість 

винограду, плодів ягід, виноматеріалів, спирту-ректифікату, цукру, лимонної 

кислоти тощо; на забійних майданчиках -- вартість худоби і птиці; у 

виробництві молокопродуктів -- вартість молока, цукру, ванілін}' тощо; в 

лісопильному виробництві -- вартість лісу; в цегельному і черепичному 

виробництві -- вартість глини, піску). 

Сільськогосподарську сировину власного виробництва (молоко, зерно, 

овочі, плоди, худобу тощо), використовувану для переробки у промислових 

виробництвах, оцінюють за фактичною вартістю. На вартість списаної 

сировини для переробки дебетують субрахунок 233 і кредитують рахунки 20, 

21, 25, 27. 

На статтю «Роботи і послуги» відносять вартість робіт і послуг, 

виконаних допоміжними виробництвами, іншими підприємствами й 

організаціями, для виробничих потреб промислових виробництв. Тут же 

відображують витрати на виробіток енергії для виробничих потреб 

промислових виробництв: енергії власних електростанцій, компресорного 

устаткування для вироблення холоду, котелень, не з'єднаних із центральною 

котельнею; енергії, одержаної від інших підприємств. Дебетують субрахунок 

233 і кредитують рахунки 23, 63, 68 та ін.  
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На статті «Витрати на утримання основних засобів» відображують суми 

відповідних нарахувань по основних засобах промислових виробництв. 

Дебетують субрахунок 233, кредитують рахунок 13 (83). На пій же статті 

відображують вартість палива, витраченого на роботу машин, механізмів та 

інших основних фондів промислових виробництв; вартість будматеріалів, 

використаних на ремонт будівель і споруд господарським способом, вартість 

запчастин, використаних для заміни спрацьованих частин машини й інших 

об'єктів при проведенні ремонту основних засобів промислових виробництв за 

межами ремонтно-механічної майстерні. Дебетують субрахунок 233, 

кредитують рахунок 20. У витратах відображують також суми амортизаційних 

відрахувань по основних засобах, нематеріальних активах і інших необоротних 

активах, які використовуються в промислових виробництвах. 

На статтю «Інші витрати» відносять страхові платежі по основних 

засобах промислових виробництв, дебетуючи субрахунок 233 і кредитуючи 

рахунок 65 (84). На цій же статті відображують витрати на відрядження (дебет 

субрахунка 233, кредит рахунка 372), а також втрати від браку, списані по 

забракованій продукції, вартість сировини і матеріалів, зіпсованих під час 

налагодження обладнання або понад встановлені норми. Попередньо витрати 

по виправленню браку, а також вартість самого браку нагромаджують на 

рахунку 24. Списання втрат від браку на собівартість продукції відображують 

на дебеті субрахунка 233 і кредиті рахунка 24. 

По статті «Витрати на організацію виробництва й управління» 

обліковують цехові витрати, а також загальновиробничі витрати в 

установленому порядку. Попередньо ці витрати нагромаджують за статтями 

витрат на рахунку 91, а потім розподіляють і відносять на цю статтю 

комплексно: дебет субрахунка 233 і кредит рахунка 91. 

На кредиті субрахунка 233 відображують за плановою собівартістю 

протягом року вихід продукції промислових виробництв у кореспонденції з 

дебетом рахунків: 
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26 «Готова продукція» -- на вартість готової продукції, призначеної для 

реалізації; 

201 «Сировина і матеріали» -- на вартість продукції, оприбуткованої як 

сировина і матеріали тільки для власного виробництва; 

205 «Будівельні матеріали» -- на вартість продукції, оприбуткованої як 

будівельні матеріали; 

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» -- на вартість 

продукції, оприбуткованої як корми. 

В кінці року за встановленою методикою визначають фактичну 

собівартість виробленої промислової продукції і планову собівартість 

коригують до фактичного рівня. 

Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв 

відображуються на аналітичних рахунках в розрізі вищеназваних статей витрат 

на підставі типових і специфічних для цієї підгалузі первинних документів. 

Підставою для списання сировини і матеріалів на витрати промислових 

виробництв є накладні, товарно-транспортні накладні на відправку молока і 

молочних продуктів, акти на вибуття худоби та птиці, лімітно-забірні карти 

тощо. На млинах приймання зерна для переробки оформлюють помольною 

квитанцією. Всі ці документи є підставою для ведення Журналу обліку робіт і 

витрат. облік витрата собівартість промислова продукція 

Суми нарахованої оплати праці працівників, безпосередньо зайнятих в 

технологічному процесі промислового виробництва відображують в щоденних, 

недільних або разових нарядах на відрядну роботу (індивідуальних та 

бригадних), облікових листах праці та виконаних робіт, табелях обліку 

робочого часу. 

До основного виробництва в сільському господарстві слід також віднести 

переробні виробництва, які виробляють промислову продукцію (цеглу, 

черепицю, пиломатеріали, продукцію переробки сільськогосподарської 

сировини, забою худоби і птиці тощо). 
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Витрати промислового виробництва залежно від його типу можуть 

обліковуватися кількома методами: попроцесним (простим), позамовним, 

попередільним. 

Попроцесний (простий) метод обліку витрат застосовується головним 

чином у нескладних переробних виробництвах. При цьому методі витрати 

відносяться безпосередньо на той об'єкт обліку, за яким калькулюється 

собівартість. Відповідно до кожного такого виробництва відкривають 

аналітичний рахунок, на якому відображують всі витрати на виробництво і весь 

вихід продукції. В сільському господарстві цей метод обліку застосовується у 

виробництві із заготівлі будівельних матеріалів (кар'єри), переробки 

соняшнику, зерна, фруктів, овочів і т. ін. 

Позамовний метод обліку витрат на виробництво застосовують 

переважно на індивідуальних та дрібносерійних виробництвах. Об'єктом обліку 

при використанні цього методу є окреме індивідуальне замовлення, окремий 

контракт (проект) або партія продукції, яка складається з ідентичних зразків, 

що проходять однаковий технологічний процес виготовлення. Відповідно при 

цьому методі відкриття аналітичних рахунків і калькуляція собівартості 

проводиться за кожним замовленням або партією виробів. Витрати за 

замовленням (партіями виробів), виготовлення яких не закінчено, вважається 

незавершеним виробництвом. 

Попередільний метод обліку витрат (від слова переділ) - певна сукупність 

технологічних операцій, внаслідок яких отримують конкретну продукцію, 

готову для використання чи продажу, використовується у виробництвах, де 

продукція одержується внаслідок послідовної переробки вихідної сировини за 

окремими стадіями (переділами) на безперервній основі. Наприклад, у 

цегельному виробництві виділяються переділи: заготівля глини, виготовлення 

сирцю, сушіння, випалювання цегли. Власне за цими переділами відкривають 

аналітичні рахунки з обліку витрат і виходу продукції. 

Облік витрат у промислових виробництвах ведуть за такою 

номенклатурою: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; 
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сировина і матеріали (без зворотних відходів); роботи та послуги; витрати на 

утримання основних засобів; інші витрати; витрати на організацію виробництва 

й управління. 

На статті "Витрати на оплату праці" відображують основну оплату праці, 

нараховану працівникам, які обслуговують технологічний процес у цьому виді 

промислового виробництва, додаткову оплату праці (оплату чергових і 

додаткових відпусток, компенсацій за невикористану відпустку, пільгових 

годин підлітків, оплату за виконання державних і громадських доручень, 

винагороду за вислугу років тощо). Дебетують субрахунок 233, кредитують 

рахунок 66 (81). 

На статті "Відрахування на соціальні заходи" обліковують в установлених 

розмірах від основної і додаткової заробітної плати єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Дебетують субрахунок 

233, кредитують рахунок 65 (82). 

У статті "Сировина і матеріали" обліковують витрати на сировину і 

матеріали, які є основою виготовлення продукції або необхідним її 

компонентом (наприклад, у виробництві комбікормів - вартість зерна і 

зерносумішок та ін.; на млинах - вартість зерна; в первинній обробці льону і 

луб'яних культур - вартість соломи і трести; у виноробстві - вартість винограду, 

плодів ягід, виноматеріалів, спирту-ректифікату, цукру, лимонної кислоти 

тощо; на забійних майданчиках - вартість худоби і птиці; у виробництві 

молокопродуктів - вартість молока, цукру, ваніліну тощо; в лісопильному 

виробництві - вартість лісу: в цегельному і черепичному виробництві - вартість 

глини, піску). 

Сільськогосподарську сировину власного виробництва (молоко, зерно, 

овочі, плоди, худобу тощо), використовувану для переробки у промислових 

виробництвах, оцінюють за справедливою вартістю. На вартість списаної 

сировини для переробки дебетують субрахунок 233 і кредитують рахунки 20, 

21,25,27 (80). 
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На статтю "Роботи і послуги" відносять вартість робіт і послуг, 

виконаних допоміжними виробництвами, іншими підприємствами й 

організаціями, для виробничих потреб промислових виробництв. Тут же 

відображують витрати на виробіток енергії для виробничих потреб 

промислових виробництв: енергії власних електростанцій, компресорного 

устаткування для вироблення холоду, котелень, не з'єднаних із центральною 

котельнею; енергії, одержаної від інших підприємств. Дебетують субрахунок 

233 і кредитують рахунки 23,63, 68 та ін. (84). 

На статті "Витрати на утримання основних засобів" відображують суми 

амортизаційних відрахувань на основні засоби промислових виробництв. 

Дебетують субрахунок 233, кредитують рахунок 13 (83). На цій же статті 

відображують вартість палива, витраченого на роботу машин, механізмів та 

інших основних засобів промислових виробництв; вартість будматеріалів, 

використаних на ремонт будівель і споруд господарським способом, вартість 

запчастин, використаних для заміни спрацьованих частин машини й інших 

об'єктів при проведенні ремонту основних засобів промислових виробництв за 

межами ремонтно-механічної майстерні. Дебетують субрахунок 233, 

кредитують рахунок 20 (80). У витратах відображують також суми 

амортизаційних відрахувань за нематеріальними активами і іншими 

необоротними активами, які використовуються в промислових виробництвах. 

На статтю "Інші витрати" відносять страхові платежі за основними 

засобами промислових виробництв, дебетуючи субрахунок 233 і кредитуючи 

рахунок 65 (84). На цій же статті відображують витрати на відрядження (дебет 

субрахунка 233, кредит субрахунка 372), а також втрати від браку, списані за 

забракованою продукцією, вартість сировини і матеріалів, зіпсованих під час 

налагодження обладнання або понад встановлені норми. Попередньо витрати з 

виправлення браку, а також вартість самого браку нагромаджують на рахунку 

24. Списання втрат від браку на собівартість продукції відображують на дебеті 

субрахунка 233 і кредиті рахунка 24. 
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За статтею "Витрати на організацію виробництва й управління" 

обліковують цехові витрати, а також загальновиробничі витрати в 

установленому порядку. Попередньо ці витрати нагромаджують за статтями 

витрат на рахунку 91, а потім розподіляють і відносять на цю статтю 

комплексно: дебет субрахунка 233 і кредит рахунка 91. 

На кредиту субрахунка 233 відображають за плановою собівартістю 

протягом року вихід продукції промислових виробництв у кореспонденції з 

дебетом рахунків: 

26 "Готова продукція" - на вартість готової продукції, призначеної для 

реалізації; 

201 "Сировина і матеріали" - на вартість продукції, оприбуткованої як 

сировина і матеріали тільки для власного виробництва; 

205 "Будівельні матеріали" - на вартість продукції, оприбуткованої як 

будівельні матеріали; 

208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"-на вартість 

продукції, оприбуткованої як корми. 

Наприкінці року за встановленою методикою визначають фактичну 

собівартість виробленої промислової продукції, і планову собівартість 

коригують до фактичного рівня. 

Підставою для списання сировини і матеріалів на витрати промислових 

виробництв є накладні, товарно-транспортні накладні на відправку молока і 

молочних продуктів, акт на вибуття поточних біологічних активів, лімітно-

забірні картки тощо. На млинах приймання зерна для переробки оформлюють 

помольною квитанцією. Всі ці документи є підставою для ведення Журналу 

обліку робіт і затрат. 

Суми нарахованої оплати праці працівників, безпосередньо зайнятих у 

технологічному процесі промислового виробництва, відображують в щоденних, 

недільних або разових нарядах на відрядну роботу (індивідуальних та 

бригадних), облікових листах праці та виконаних робіт, табелях обліку 

робочого часу. 
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Дані первинних документів про витрати кожного промислового 

виробництва, згруповані в Журналі обліку робіт і витрат, використовують 

також для складання зведених документів з обліку витрат та виходу готової 

продукції. Так, на сепараторних пунктах складають Відомість переробки 

молока й молочних продуктів. У другому розділі цієї відомості відображують 

дані про надходження продукції. В цехах із забою птиці складають Виробничий 

звіт про переробку птиці та вихід продукції, в якому щодня на підставі актів 

про забій птиці відображують поголів'я і живу масу птиці9 що надійшла для 

забою, а також вихід м'яса від забою. В інших промислових виробництвах 

складають Звіт про переробку продукції. Він також має два розділи: в першому 

показують кількість фактично використаної сировини, матеріалів і тари, а 

також витрати за нормами на фактичний вихід готової продукції, а у другому - 

фактичний вихід продукції у фізичних та умовних одиницях. 

Для оформлення виготовленої продукції промислових виробництв 

застосовують такі первинні документи. Пиломатеріали (дошки, тес, обалолок) 

оформляють спеціальною відомістю, яку складає бригадир або майстер 

пилорами. У неї записують кількість одержаних пиломатеріалів за їх видами і 

сортами. Цеглу оприбутковують на підставі акта, де зазначають кількість 

цегли-сирцю, закладеної на випалювання, час закладення до печі, кількість 

готової цегли (цілої і бою). Акт складають на кожну окрему партію цегли, 

одержану з випалювання. Переробку овочів, плодів, ягід оформлюють Звітом 

про переробку продукції. На склад цю продукцію відправляють і 

оприбутковують за Накладними внутрігосподарського призначення. 

Методика обчислення фактичної собівартості продукції промислових 

виробництв та коригування її . 

Продукція, одержана від переробки сільськогосподарської продукції 

рослинництва (мука, консерви, фруктові і овочеві соки), оприбутковується на 

підставі Звіту про переробку продукції, який складається в двох примірниках 

завідувачем виробництва або майстром. Записи в звіті про витрачені матеріали і 
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тару, а також про вихід готової продукції проводяться щоденно. Звіт 

затверджується керівником господарства. 

Готова продукція, що відправляється з пунктів переробки на склад, 

оформляється Накладною (внутрігосподарського призначення) або Товарно-

транспортними накладними (матеріали), якщо продукція відправляється на 

сторону. 

Переробка молока і молочних продуктів обліковується у Відомості 

переробки молока і молочних продуктів, яка складається щоденно в двох 

примірниках. Перший примірник разом з прибутковими і видатковими 

документами здається в бухгалтерію, а другий лишається в пункті переробки. 

Забій тварин і птиці оформляється Актом на вибуття поточних 

біологічних активів тваринництва. Продукти забою тварин після охолодження 

передаються щоденно на склад сільськогосподарського підприємства на 

підставі Накладної (внутрігосподарського призначення), копія якої з розпискою 

комірника про прийняття продукції прикладається до Акта на вибуття поточних 

біологічних активів тваринництва. При цьому м'ясопродукти повинні 

прийматися за фактичною масою. Скидка на майбутні природні втрати не 

допускається. При цьому фактичний вихід продукції (м'яса) за категоріями і 

субпродуктів необхідно зіставляти з діючими нормами виходу продукції з 

урахуванням вгодованості тварин. 

Продукція і вироби інших підсобних і допоміжних виробництв 

оприбутковуються на підставі щомісячних виробничих звітів і Накладних 

(внутрігосподарського призначення). Вихід продукції їдалень і буфетів 

(готових блюд, кулінарних виробів І т. ін.) відображаються у Калькуляційній 

картці і Акті про реалізацію та відпуск виробів кухні. 

Облік витрат у промислових виробництвах ведуть за такою 

номенклатурою рис.8.1 

Сільськогосподарську сировину власного виробництва (молоко, зерно, 

овочі, плоди, худобу тощо), використовувану для переробки у промислових 

виробництвах, оцінюють за справедливою вартістю. На вартість списаної 
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сировини для переробки дебетують субрахунок 233 і кредитують рахунки 20, 

21,25,27 (80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1 Облік витрат у промислових виробництвах 

 

Підставою для списання сировини і матеріалів на витрати промислових 

виробництв є накладні, товарно-транспортні накладні на відправку молока і 

молочних продуктів, акт на вибуття поточних біологічних активів, лімітно-

забірні картки тощо. На млинах приймання зерна для переробки оформлюють 

помольною квитанцією. Всі ці документи є підставою для ведення Журналу 

обліку робіт і затрат. 

Суми нарахованої оплати праці працівників, безпосередньо зайнятих у 

технологічному процесі промислового виробництва, відображують в щоденних, 

недільних або разових нарядах на відрядну роботу (індивідуальних та 
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відрахування на соціальні заходи 

сировина і матеріали (без зворотних відходів) 

роботи та послуги 

витрати на утримання основних засобів 

інші витрати 

витрати на організацію виробництва й управління 
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бригадних), облікових листах праці та виконаних робіт, табелях обліку 

робочого часу. 

Дані первинних документів про витрати кожного промислового 

виробництва, згруповані в Журналі обліку робіт і витрат, використовують 

також для складання зведених документів з обліку витрат та виходу готової 

продукції. Так, на сепараторних пунктах складають Відомість переробки 

молока й молочних продуктів. У другому розділі цієї відомості відображують 

дані про надходження продукції. В цехах із забою птиці складають Виробничий 

звіт про переробку птиці та вихід продукції, в якому щодня на підставі актів 

про забій птиці відображують поголів'я і живу масу птиці що надійшла для 

забою, а також вихід м'яса від забою. В інших промислових виробництвах 

складають Звіт про переробку продукції. Він також має два розділи: в першому 

показують кількість фактично використаної сировини, матеріалів і тари, а 

також витрати за нормами на фактичний вихід готової продукції, а у другому - 

фактичний вихід продукції у фізичних та умовних одиницях. 

Для оформлення виготовленої продукції промислових виробництв 

застосовують такі первинні документи. Пиломатеріали (дошки, тес, обалолок) 

оформляють спеціальною відомістю, яку складає бригадир або майстер 

пилорами. У неї записують кількість одержаних пиломатеріалів за їх видами і 

сортами. Цеглу оприбутковують на підставі акта, де зазначають кількість 

цегли-сирцю, закладеної на випалювання, час закладення до печі, кількість 

готової цегли (цілої і бою). Акт складають на кожну окрему партію цегли, 

одержану з випалювання. Переробку овочів, плодів, ягід оформлюють Звітом 

про переробку продукції. На склад цю продукцію відправляють і 

оприбутковують за Накладними внутрігосподарського призначення. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

- Що належить до промислових виробництв? 

- Промислові виробництва є об'єктами аналітичного обліку на якому 

субрахунку? 

- За якою номенклатурою ведуть облік витрат у промислових 

виробництвах? 

- Якими методами можуть обліковуватися витрати промислового 

виробництва? 

- Як ведеться аналітичний облік витрат майбутніх періодів?  

- На підставі яких документів обліковується продукція підсобних 

(промислових) та інших виробництв? 
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ТЕМА:9 ОБЛІК ВИТРАТ В ОБСЛУГОВУЮЧИХ ВИРОБНИЦТВАХ І 

ГОСПОДАРСТВАХ   (2год) 

 

ПЛАН 

 

1. Методичні основи та завдання обліку в обслуговуючих виробництвах і 

господарствах. Види обслуговуючих господарств. Первинний облік витрат, 

виходу продукції, послуг обслуговуючих господарств і виробництв. 

Після вивчення питань студент повинен знати: 

- організацію обліку роботи обслуговуючих виробництв та господарств; 

- статті витрат та їх характеристику; 

- об’єкти обліку витрат в обслуговуючих виробництвах та 

господарствах; 

- методичні основи та завдання обліку; 

Після вивчення питань студент повинен вміти: 

- обліковувати витрати за статтями; 

- аналізувати облікові дані і робити відповідні висновки; 

- організовувати первинний облік витрат в обслуговуючих 

виробництвах та господарствах. 
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1. Методичні основи та завдання обліку в обслуговуючих виробництвах 

і господарствах. Види обслуговуючих господарств. Первинний облік 

витрат, виходу продукції, послуг обслуговуючих господарств і 

виробництв. 

 

            Поряд із основними та допоміжними виробництвами на підприємствах, 

як правило, функціонують обслуговуючі виробництва і господарства, які хоч і 

не пов’язані з основним виробництвом підприємства, однак мають важливе 

значення у створенні належних умов для їх працівників. До того ж частина 

продукції, робіт або послуг таких виробництв і господарств може 

реалізовуватись іншим споживачам. 

Обслуговуючі виробництва і господарства сільськогосподарських 

підприємств задовольняють побутові, комунальні та культурні потреби 

населення. До них, зокрема, належать:  

- житлово-комунальне господарство;  

- їдальні й буфети;  

- дитячі дошкільні заклади;  

- лазні;  

- пральні;  

- перукарні;  

- ремонтно-швейні майстерні;  

- табори праці та відпочинку школярів;  

- будинки відпочинку, санаторії, пансіонати, будинки престарілих;  

- спортивні та інші заклади культурно-оздоровчого призначення. 

Розвиток обслуговуючих виробництв і господарств дає змогу 

сільськогосподарським підприємствам стимулювати підвищення 

продуктивності праці в основних галузях сільськогосподарського виробництва; 

стабілізувати кадри на селі; збільшити вільний час працівників; забезпечити 

зближення культурно-побутових умов життя в місті та на селі. 

Обслуговуючі виробництва і господарства організовують у порядку виконання 
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умов колективного договору, або за рішенням правління чи загальних зборів 

працівників, а також за угодою сторін. 

Характер діяльності обслуговуючих виробництв і господарств 

неоднорідний: одні виготовляють продукцію (пекарні, їдальні); другі надають 

послуги (лазні, пральні, перукарні); треті виконують спеціалізовані функції 

соціального та побутового обслуговування (дитячі дошкільні заклади, житлово-

комунальне господарство, будинки відпочинку, санаторії тощо). Відповідно й 

порядок покриття витрат у цих виробництвах різний: у перших витрати 

покриваються за рахунок виручки від реалізації виробленої продукції; у других 

— від надходжень за надані послуги; в третіх — від надходжень та інших 

спеціальних джерел. 

Ефективне використання обслуговуючих виробництв та господарств 

залежить від прогресивних форм організації його роботи, вдосконалення 

методів аналізу та розробки заходів, що забезпечують покращення планування 

та управління діяльності обслуговуючих виробництв та господарств. У зв’язку з 

цим першочергового значення набувають питання покращення якості та 

оперативності обліку роботи обслуговуючих виробництв та господарств. 

Організація обліку роботи обслуговуючих виробництв та господарств була 

завжди проблематичним питанням. Вона змінювалася разом зі зміною 

організаційної форми роботи та формою матеріального заохочення робітників 

обслуговуючих виробництв та господарств. 

Облік витрат обслуговуючих виробництв та господарств забезпечує 

контроль: 

- за виконанням госпрозрахункових завдань по кожному обслуговуючому 

виробництву та господарству; 

- за правильним і економічно обґрунтованим відображенням величини 

витрат за їх статтями та елементами; 

- за точним списанням виконаних робіт і послуг по об’єктах витрат; 
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- за своєчасним і точним поданням необхідних даних для обчислення 

фактичної собівартості одиниці робіт і послуг кожного обслуговуючого 

виробництва та господарства; 

- за своєчасним оформленням первинних документів на всі операції; 

- за забезпеченням раціональної організації аналітичного і синтетичного 

обліку; 

- за правильним списанням калькуляційних різниць між плановою і 

фактичною собівартістю робіт і послуг. 

Організація обліку витрат обслуговуючих виробництв та господарств 

регулюється Законами України „Про внесення змін і доповнень до Закону 

України „Про селянське (фермерське) господарство‖ від 24 червня 1993 р., а 

також Указом Президента України „Про фінансово-кредитне забезпечення 

сільськогосподарських товаровиробників у 1999 році‖ від 7 липня 1993 року; 

Закони України „Про колективне сільськогосподарське підприємство‖, „Про 

плату за землю‖, „Про сільськогосподарську кооперацію‖, „Про оренду землі‖, 

Земельний кодекс, „Про фіксований сільськогосподарський податок‖; Укази 

Президента України „Про заходи щодо державної підтримки 

сільськогосподарського виробника‖ , Постанова Кабінету Міністрів України 

„Про додаткові заходи щодо підтримки розвитку особистих підсобних 

господарств громадян і селянських „фермерських) господарств‖, Указ 

президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування 

аграрного сектору економіки‖. 

Діючі форми роботи обслуговуючих виробництв та господарств 

спонукають дуже критично відноситись до Інструкції про застосування Плану 

рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій обслуговуючих виробництв та господарств, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, та Методичних 

рекомендацій з планування обліку і калькування собівартості продукції (робіт, 

послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом 

Мінагрополітики України від 18.05.2001 р. №132. 
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Зазначені нормативні документи можуть бути ефективними лише у малих 

сільськогосподарських підприємствах, де обслуговуючі виробництв та 

господарства є у невеликій кількості та їх використанні здійснюється в 

комплексі технологічних операцій в діяльності сільськогосподарських 

підприємств. 

В інших випадках необхідно застосовувати таку організацію 

бухгалтерського та оперативного обліку, яка б забезпечила оперативність 

управління і контроль за: використанням сировини, обсягом виконаних робіт та 

наданих послуг і їх якістю, використанням робочого часу і нарахуванням 

оплати праці, експлуатацією техніки та її технічним станом. 

Об’єктами обліку витрат в обслуговуючих виробництвах та 

господарствах є: 

- житлово-комунальне господарство; 

- швейні та інші майстерні побутового обслуговування; 

- підприємства громадського харчування; 

- табори праці та відпочинку; 

- дитячі дошкільні заклади; 

- заклади культурно-побутового призначення; 

- інші виробництва і господарства. 

До житлового господарства в сільськогосподарських підприємствах 

належать громадський житловий фонд (житлові будинки і нежитлові будівлі, 

пристосовані для житла), а також гуртожитки ліжкового типу. 

Щороку на утримання та експлуатацію житлового господарства в 

сільськогосподарських підприємствах складається кошторис, в якому витрати і 

доходи планують окремо по житловому фонду, гуртожитках, цільових витратах 

та зборах. 

При невеликому обсязі витрат на утримання гуртожитків їх можна 

облічувати разом із витратами на утримання житлового фонду. Останній у 

сільськогосподарських підприємствах використовують на основі договору 

найму житлового приміщення, в якому визначені взаємовідносини між 
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наймодавцем (будинку правління КСП або держгоспу) і наймачем 

(квартиронаймачем). 

Громадське харчування в сільськогосподарських підприємствах 

здійснюється через:  

- стаціонарні їдальні, розміщені на центральних садибах та в інших 

населених пунктах;  

- тимчасові (сезонні) їдальні на польових станах;  

- кімнати приймання їжі на фермах.  

Облік витрат у підприємствах громадського харчування організують 

залежно від їхнього виду і типу. 

Сільськогосподарські підприємства створюють постійні дитячі дошкільні 

заклади або організують їх на період польових робіт. Витрати на утримання 

останніх плануються й визначаються кошторисом витрат ясел і садків, 

виходячи з кількості запланованих груп, наявності дітей у них, їхнього вікового 

складу, встановлених норм харчування та інших показників. 

Сільськогосподарські підприємства можуть мати також інші 

обслуговуючі виробництва і господарства, а саме: лазні, пекарні, санаторії, 

пансіонати, табори праці та відпочинку для школярів, заклади культурно-

оздоровчого призначення. 

Статті витрат та їх характеристика. 

Витрати на утримання житлового фонду облічують за такими статтями: 

1. Витрати на оплату праці. 

2. Відрахування на соціальні заходи. 

3. Витрати на утримання домогосподарства. 

4. Витрати на утримання основних засобів. 

5. Інші витрати. 

На першу статтю "Витрати на оплату праці" відносять нараховану 

основну і додаткову оплату праці двірникам, сторожам, прибиральницям, 

завідуючому житловим господарством, обліковому та іншому обслуговуючому 
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персоналу. Заробіток цих працівників оплачують погодинно на основі табелів 

обліку робочого часу. 

У статті "Відрахування на соціальні заходи" відображають відрахування 

на соціальне страхування та інші відрахування, включаючи відрахування на 

обов'язкове медичне страхування, на державне (обов'язкове) пенсійне 

страхування; до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, до Фонду 

соціального страхування на випадок безробіття. 

Стаття "Витрати на утримання домогосподарства" включає всі витрати на 

санітарне очищення і благоустрій житлового господарства: очищення території 

та дахів будинків від снігу; вивезення сміття і його спалення; поливання 

вулиць, тротуарів, скверів, клумб; витрати піску в зимовий період; витрати 

електроенергії на освітлення дворів, місць загального користування тощо; 

дезинфекція територій; заряджання вогнегасників; витрати на охорону праці й 

техніку безпеки; інші витрати. 

По цій статті витрати облічують на підставі табелів обліку робочого часу, 

нарядів на відрядну роботу, дорожніх листів вантажного автомобіля, дорожніх 

листів трактора, накладних, лімітно-забірних карт тощо. 

У статтю "Витрати на утримання основних засобів" включають витрати 

на поточний ремонт житлового фонду, а також амортизаційні відрахування 

(знос) по колодязях, пар-. канах, внутрішньодворових приміщеннях, 

озеленювальних і декоративних насадженнях. 

На статтю "Інші витрати" відносять: витрати на технічну інвентаризацію 

майна; витрати на утримання дитячих майданчиків; знос і витрату спецодягу та 

інших малоцінних і швидкозношуваних предметів; орендну плату за 

орендований в інших підприємствах житловий фонд та інші витрати. 

Статті витрат підприємств громадського харчування. 

1. Витрати на оплату праці. 

2. Відрахування на соціальні заходи. 

3. Сировина (продукти). 
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4. Витрати на утримання основних засобів. 

5. Знос малоцінного інвентарю. 

6. Інші витрати. 

На першу статтю "Витрати на оплату праці" відносять нараховані на 

основі табелів обліку робочого часу і нарядів на відрядну роботу суми основної 

та додаткової оплати праці працівникам їдалень. 

За другою статтею на соціальні заходи відносять відрахування до 

Пенсійного фонду, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення тощо, 

У статті "Сировина (продукти)" відображають вартість продуктів, 

відпущених у їдальню. Продукти для приготування їжі видають зі складу на 

основі накладних і лімітно-забірних карт на одержання матеріальних цінностей. 

В обліку ці операції показують як реалізацію продукції для громадського 

харчування. У витрати їдалень продукти включають за відпускними цінами. 

На статтю "Витрати на утримання основних засобів" відносять: 

амортизацію (знос) та витрати на ремонт (у межах ліміту) основних засобів 

їдальні, крім її будівлі; витрати на прибирання приміщення тощо. 

На статтю "Знос малоцінного інвентарю" відносять суми нарахованого 

зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів (спецодяг, спецвзуття, 

столові прибори та ін.), що знаходяться у користуванні.  

На відміну від інших виробництв, у підприємствах громадського 

харчування КСП і держгоспів при відпуску в експлуатацію малоцінних 

предметів вартістю до ЗО % від неоподатковуваного мінімуму заробітної плати 

за одиницю нараховують знос у розмірі 100 % їхньої вартості. ЦІ предмети 

списують із балансу у міру повного їх зносу і непридатності для подальшого 

використання за рахунок раніше нарахованого зносу. 

На статтю "Інші витрати" відносять витрати, не перелічені в попередніх 

статтях: на прання і ремонт столової білизни; вартість мийних та 

дезинфікуючих засобів; інші витрати. 
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Особливістю організації бухгалтерського обліку в громадському 

харчуванні є відображення на рахунках собівартості продукції в цілому за 

звітний період, оскільки собівартість конкретних видів продукції не 

визначається. 

Облік витрат на утримання дитячих дошкільних закладів ведуть по 

кожному постійному або сезонному закладу за такими статтями: 

1. Витрати на оплату праці. 

2. Відрахування на соціальні заходи. 

3. Господарські витрати. 

4. Витрати на навчання і придбання книг для бібліотек. 

5. Витрати на харчування. 

6. Придбання обладнання та інвентарю. 

7. Придбання особистого інвентарю й обмундирування. 

8. Інші витрати. 

Первинний облік витрат в обслуговуючих 

виробництвах та господарствах. 

Окремі відмінності є в первинному обліку витрат в обслуговуючих 

виробництвах і господарствах. Так, облік витрат їдалень здійснюють із 

використанням калькуляційних карток, де є розрахунок як собівартості готової 

продукції, так і їхньої реалізаційної ціни. Доходи обліковують на основі 

спеціальних талонів чи відомостей, звірених зі стрічкою касового апарата. 

Щоденно тут складають акт про реалізацію і відпуск виробів кухні. 

У швейній майстерні використовують приймальні квитанції, які належать до 

бланків суворої звітності. Виписують їх у двох примірниках, перший з яких є 

нарядом-замовленням, на підставі якого видають матеріали зі складу та 

виконують замовлення. 

Другий видають замовнику на руки, а після оплати вартості замовлення і 

видачі виробів здають у бухгалтерію для підтвердження виконання. 

У дитячих дошкільних закладах, крім інших документів, використовують також 

авансові звіти з прикладеними до них рахунками-фактурами або чеками про 
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оплату придбаних іграшок, письмового приладдя, клею, фарб, пластиліну тощо. 

Окремі специфічні документи використовуються в інших обслуговуючих 

виробництвах та господарствах. 

Організація синтетичного і аналітичного обліку витрат в 

обслуговуючих виробництвах та господарствах. 

Облік витрат обслуговуючих виробництв та господарств ведуть на 

рахунку 949 „Інші витрати операційної діяльності‖. Це активний операційний 

калькуляційний рахунок. По його дебету обліковують витрати відповідних 

виробництв та господарств: по кредиту залежно від виробництва – вихід 

продукції, послуг, виручка або списання витрат за рахунок відповідних джерел 

і надходжень. 

Прямі витрати списують на рахунок 949 „Інші витрати операційної 

діяльності‖. з рахунку обліку виробничих запасів, розрахунків з персоналом по 

оплаті праці та ін. Запис у бухгалтерському обліку такий: 

Дебет рахунка № 949 „Інші витрати операційної діяльності‖. 

Кредит рахунку № 201 „Сировина й матеріали‖ 

Кредит рахунку № 203 „Паливо‖ та ін. 

Кредит рахунку № 66 „Розрахунки з оплати праці‖ з відповідними 

нарахуваннями. 

По кредиту рахунка № 949 „Інші витрати операційної діяльності‖ 

відображаються суми фактичної собівартості закінченої виробництвом 

продукції, виконання робіт та наданих послуг. Ці суми списуються з рахунку № 

949 в дебет таких рахунків: 

а) готові вироби, випущені обслуговуючими виробництвами та 

господарствами: 

Дебет рахунку № 26 „Готова продукція‖; 

б) при реалізації робіт та послуг, виконаних обслуговуючими 

виробництвами та господарствами: 

Дебет рахунку № 70 „Реалізація‖; 

в) суми, належні з квартиронаймачів: 
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Дебет рахунку № 37 „Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами‖; 

г) збитки від експлуатації житлово-комунального господарства: 

Дебет рахунку № 74 „Інші доходи‖ 

Кредит рахунку № 949 „Інші витрати операційної діяльності‖ 

д) Прибутки від експлуатації житлово-комунального господарства: 

Дебет рахунку № 949 „Інші витрати операційної діяльності‖ 

Кредит рахунку 74 „Інші доходи‖ 

Залишок по дебету рахунка № 949 „Інші витрати операційної діяльності‖ 

на кінець звітного періоду показує вартість незавершеного виробництва. 

Витрати обслуговуючих виробництв і господарств за звітний період наведено в 

табл. 9.1. 

Аналітичний облік здійснюють по кожному виду обслуговуючих 

виробництв і господарств у Виробничому звіті, який складають на підставі 

первинних документів, згрупованих у листах-розшифровках або Журналі 

обліку робіт і витрат по статтях витрат та кореспондуючих рахунках. 

У зв’язку із суттєвими відмінностями в технології окремих обслуговуючих 

виробництв у деяких підприємствах складають спеціалізовані виробничі звіти 

окремо по їдальні, пекарні, лазні тощо. Дані цих звітів потім систематизують у 

типовому „Виробничому звіті за формою № 10.3б с.-г.‖ в цілому по 

господарству. 

Синтетичний облік обслуговуючих виробництв і господарств ведеться в 

Журналі-ордері № 10.3 с.-г., Зведеній відомості № 10.3д с.-г. до Журналу-

ордеру № 10.3 с.-г., а також в Оборотній відомості № 10.3е с.-г. по рахунках 

витрат на виробництво. 
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Таблиця 9.1  

Витрати обслуговуючих виробництв і господарств  

№ п/п Найменування статей витрат Кореспондуючі 

рахунки 

Сума  

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

Житлово-комунальне господарство 

1 Заробітна плата 949 661 64470 

2 Нарахування на заробітну плату 949 651 23850 

3 Амортизація будівлі та 

обладнання 

949 131 74580 

4 Витрати матеріалів 949 20 2960 

5 Витрати палива 949 203 280950 

6 Послуги сторонніх організацій 949 631,685 31050 

Швейні та інші майстерні побутового обслуговування 

1 Заробітна плата 949 661 45310 

2 Нарахування на заробітну плату 949 651 20090 

3 Амортизація будівлі та 

обладнання 

949 131 56990 

4 Витрати матеріалів 949 20 56820 

5 Послуги сторонніх організацій 949 631,685 2770 

Підприємства громадського харчування 

1 Заробітна плата 949 661 59070 

2 Нарахування на заробітну плату 949 651 21860 

3 Амортизація будівлі та 

обладнання 

949 131 47400 

4 Витрати матеріалів 949 20 77600 

5 Послуги сторонніх організацій 

(електроенергія) 

949 631,685 181140 

Дитячі дошкільні заклади 

1 Заробітна плата 949 661 17280 

2 Нарахування на заробітну плату 949 651 6530 

3 Амортизація будівлі та 

обладнання 

949 131 44650 

4 Витрати матеріалів 949 20 153580 

5 Витрати на ремонт 949 20,661, 

651,685 

20570 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

- Що належить до обслуговуючих виробництв і господарств? 

- Яка організація обліку роботи обслуговуючих виробництв та 

господарств? 

- Який контроль забезпечує облік витрат обслуговуючих виробництв та 

господарств?  

- Організація обліку витрат обслуговуючих виробництв та господарств 

регулюється чим? 

- Статті витрат та їх характеристика. 

- За якими статтями обліковують витрати на утримання житлового 

фонду?  

- За якими статтями обліковують витрати підприємств громадського 

харчування?  

- За якими статтями обліковують витрати на утримання дитячих 

дошкільних закладів?  

- Який первинний облік витрат в обслуговуючих 

виробництвах та господарствах? 

- Яка організація синтетичного і аналітичного обліку витрат в 

обслуговуючих виробництвах та господарствах? 

- Як здійснюється аналітичний облік по кожному виду обслуговуючих 

виробництв і господарств? 

- У чому ведеться синтетичний облік обслуговуючих виробництв і 

господарств? 
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ТЕМА:10 ОБЛІК ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ (2год) 

 

ПЛАН 

 

1. Характеристика та призначення рахунків позабалансового обліку. 

Методика відображення інформації на позабалансових рахунках. Ведення 

аналітичного і синтетичного обліку на позабалансових рахунках. 

 

Після вивчення питань студент повинен знати: 

- призначення позабалансових рахунків; 

- аналітичний облік на позабалансових рахунках на підприємстві; 

-  ведення синтетичного обліку на позабалансових рахунках. 

 

Після вивчення питань студент повинен вміти: 

- надати характеристику рахунків позабалансового обліку; 

- розкривати  інформацію про позабалансові рахунки  в Примітках до 

річної фінансової звітності 

- складати кореспонденцію рахунків з обліку позабалансових активів і 

зобов’язань; 
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1. Характеристика та призначення рахунків позабалансового обліку. 

Методика відображення інформації на позабалансових рахунках. 

Ведення аналітичного і синтетичного обліку на позабалансових 

рахунках. 

У практичній діяльності сільськогосподарських підприємств є багато 

випадків, коли підприємство використовує активи, що їм не належать. 

Такі активи обліковують на спеціальних рахунках, сальдо яких не 

знаходить відображення в балансі підприємства. З цієї причини такі рахунки 

називають позабалансовими. Існування позабалансових рахунків зумовлено 

особливостями відносин власності. 

Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про 

наявність і рух: 

- цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у 

його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об'єкти оперативної 

(операційної1) оренди основних засобів, матеріальні цінності на 

відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі); 

- умовних прав і зобов'язань підприємства (застави, гарантії, зобов'язання 

тощо); 

- бланків суворого обліку; 

- списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для 

спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами 

(боржниками). 

Бухгалтерський облік зазначених цінностей, умовних прав і зобов'язань 

ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, 

використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, 

утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу майна внаслідок 

нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на одному 

позабалансовому рахунку з зазначенням змісту і кількісно-вартісних показників 

операції. 
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Товарно-матеріальні цінності відображуються за договірною вартістю або 

за вартістю, що вказана у приймально-передавальних актах. Орендовані 

основні засоби відображуються за вартістю, що вказана в договорах 

оперативної (операційної) оренди. Бланки суворого обліку відображуються за 

умовною вартістю в установленому порядку. Умовні права й зобов'язання 

відображуються за вартістю, вказаною в документах про гарантії й 

зобов'язання. 

Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість яких 

відображено на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в порядку, 

що діє для цінностей, відображених на балансових рахунках відповідного 

класу. 

Облік орендованих необоротних активів 

Для позабалансового обліку орендованих необоротних активів 

призначено рахунок 01 "Орендовані необоротні активи". 

На цьому рахунку обліковуються активи у вигляді основних засобів, 

нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані 

підприємством на підставі договорів операційної оренди (лізингу) та 

обліковуються на балансі орендодавця. 

Облік отриманих в оренду активів здійснюється за видами активів. 

Прийняті в оперативну оренду основні засоби і нематеріальні активи 

зараховуються на позабалансовий рахунок 01 "Орендовані необоротні активи" 

за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, що 

зазначається в договорі операційної оренди. 

Збільшення залишку рахунка 01 "Орендовані необоротні активи" 

відбувається при прийнятті на облік основних засобів, нематеріальних активів 

та інших необоротних активів, що отримані в оперативну оренду, зменшення - 

при їх поверненні орендодавцю та у випадках перенесення заборгованості 

перед орендодавцем за орендовані необоротні активи на баланс таблиця 10.1. 

Аналітичний облік орендованих необоротних активів ведеться за видами 

активів. 
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Таблиця 10.1. 

Облік орендованих необоротних активів 

№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

Дебет  Кредит  

Рахунок 01 «Орендовані необоротні активи» 

1 Прийнято підприємством основні засоби в 

оренду (земельна ділянка, будинок, машина, 

обладнання, багаторічні насадження тощо) 

01 «Орендовані 

необоротні 

активи» 

- 

2 Прийнято підприємством необоротні 

матеріальні активи в оренду (малоцінні і 

швидкозношувані предмети, строк 

експлуатації яких перевищує один рік, 

тимчасові нетитульні споруди, інвентарна 

тара природні ресурси тощо) 

01 «Орендовані 

необоротні 

активи» 

- 

3 Повернуто орендодавцю основні засоби та 

необоротні матеріальні активи після 

завершення або припинення строку оренди  

- 01 «Орендовані 

необоротні 

активи» 

 

Для позабалансового обліку активів, що перебувають на відповідальному 

зберіганні, призначено рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні". 

Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні" призначено для 

обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його 

власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління. 

Облік цих цінностей ведеться за цінами, що передбачені в договорах, 

приймально-передавальних актах тощо. Усі товарно-матеріальні цінності, що 

обліковуються на цьому рахунку, інвентаризуються в порядку і терміни, 

передбачені для власних цінностей. 

Позабалансовий рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні" має 

такі субрахунки: 

021 "Устаткування, прийняте для монтажу"; 

022 "Матеріали, прийняті для переробки"; 

023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні"; 

024 "Товари, прийняті на комісію"; 

025 "Майно в довірчому управлінні". 

На позабалансовому субрахунку 021 "Устаткування, прийняте для 

монтажу" обліковуються підрядною організацією обладнання, устаткування та 
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інші товарно-матеріальні цінності, які надійшли від замовника та прийняті для 

монтажу. Аналітичний облік обладнання, устаткування та інших товарно-

матеріальних цінностей, прийнятих для монтажу, ведеться за замовниками, за 

видами товарно-матеріальних цінностей, окремими об'єктами й агрегатами та 

місцями їх розташування. Облік затрат на монтаж цих цінностей здійснюється 

на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості самих цінностей, 

прийнятих для монтажу). 

На позабалансовому субрахунку 022 "Матеріали, прийняті для 

переробки" ведеться облік руху надходження сировини та матеріалів від 

замовника, які прийняті для переробки (давальницька сировина) і не 

оплачуються одержувачем, та їх вибуття (у тім числі в іншому матеріальному 

вигляді). Аналітичний облік давальницької сировини ведеться за замовниками, 

видами сировини й матеріалів та за місцями їх зберігання чи переробки. Облік 

затрат з переробки чи доробки давальницької сировини здійснюється на 

рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості давальницької 

сировини замовника). 

На позабалансовому субрахунку 023 "Матеріальні цінності на 

відповідальному зберіганні" ведеться облік прийнятих товарно-матеріальних 

цінностей на відповідальне зберігання з приводу відмови від акцепту 

розрахункових документів постачальників; одержаних від постачальників, але 

не сплачених товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), заборонених до 

витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ надміру, чим у видаткових 

документах постачальників; сплачених покупцями товарно-матеріальних 

цінностей, які дозволено, як виняток, залишати на відповідальному зберіганні, 

оформлених охоронними розписками, та не вивезених з причин, незалежних від 

підприємства, тощо. Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей, 

прийнятих на відповідальне зберігання, ведеться по підприємствах-власниках 

за видами, сортами та місцями зберігання. Цінності, що залишені на 

відповідальне зберігання, мають зберігатися окремо від власних. 
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На позабалансовому субрахунку 024 "Товари, прийняті на комісію" 

обліковуються одержані товари у межах договорів комісії (консигнації), поруки 

та інших цивільно-правових договорів, що уповноважують підприємство 

здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи без 

передачі права власності на такі товари. Аналітичний облік товарів, прийнятих 

на комісію (консигнацію), ведеться за видами товарів та комітентами. 

На позабалансовому субрахунку 025 "Майно в довірчому управлінні" 

обліковується майно, що надійшло в довірче управління, а також товарно-

матеріальні цінності, які надійшли повіреному при виконанні доручення 

довірителя на підставі договору доручення від третіх осіб. Аналітичний облік 

ведеться за об'єктами, ТМЦ, місцезнаходженнями та власниками.(див табл.10.2) 

Таблиця 10.2 

Облік активів, що перебувають на відповідальному зберіганні 

№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

Дебет  Кредит  

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» 

1 Отримані підрядною організацією 

оснащення, обладнання та інші товарно-

матеріальні цінності від замовника для 

монтажу 

021 

«Устаткування 

прийняте для 

монтажу» 

- 

2 Надійшла сировина і матеріали від замовника 

для переробки  

022 «Матеріали 

прийняті для 

переробки» 

- 

3 Прийнято на облік товарно-матеріальні 

цінності, за якими оформлена відмова від 

акцепту, оформлені розписками і не вивезені 

з причин, які не залежать від підприємства  

023 «Матеріальні 

цінності на 

відповідальному 

зберіганні» 

- 

4 Отримано товари на комісію для продажу від 

імені або за дорученням іншої особи без 

передачі права власності на такі товари 

024 «Товари 

прийняті на 

комісію» 

- 

5 Повернуто замовнику змонтоване обладнання  - 021 

«Устаткування 

прийняте для 

монтажу» 

6 Повернуто замовнику ТМЦ після їх 

переробки  

- 022 «Матеріали 

прийняті для 

переробки» 

7 Списані товари, прийняті на комісію в 

результаті їх реалізації, уцінки або 

повернення власнику 

- 024 «Товари 

прийняті на 

комісію» 

8 Повернуто майно, яке було в довірчому 

управлінні 

- 025 «Майно в 

довірчому 

управлінні» 
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Облік контрактних зобов'язань 

Для обліку контрактних зобов'язань призначено рахунок 03 "Контрактні 

зобов'язання". 

Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність та 

рух зобов'язань за укладеними контрактами, а також контролю за їх 

виконанням. 

На рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" ведеться облік за деривативами 

(форвардними і ф'ючерсними контрактами, опціонами) та іншими контрактами, 

розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку. Деривати в - стандартний документ, що 

засвідчує право або зобов'язання придбати або продати цінні папери, 

матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти, на визначених ним 

умовах у майбутньому. Відповідно до виду цінностей деривативи 

розподіляються на фондові, валютні, товарні. 

Облік зобов'язань здійснюється в оцінці, передбаченій контрактами. 

Списуються контрактні зобов'язання з рахунку у разі виконання, 

ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов'язання за 

контрактом іншим особам. 

Аналітичний облік ведеться за видами зобов'язань (див. табл. 10.3) 

Таблиця 10.3 

Облік контрактних зобов’язань 

№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

Дебет  Кредит  

Рахунок 03 «Контрактні зобов’язання» 

1 Укладено контракт на придбання і реалізацію 

цінних паперів, матеріальних і 

нематеріальних активів тощо.  

03 «Контрактні 

зобов’язання» 

- 

2 Списано контрактні зобов’язання в результаті 

виконання контракту, ліквідації, відмови від 

виконання передачі або продажу 

зобов’язання за контрактом іншим особам   

 03 «Контрактні 

зобов’язання» 

 

Облік непередбачених активів і зобов'язань 

Для обліку непередбачених активів і зобов'язань призначено рахунок 04 

"Непередбачені активи й зобов'язання". 
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Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов'язання" використовується для 

накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та 

непередбачених (потенційних) зобов'язань. Ці активи або зобов'язання виникли 

при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо 

відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених 

подій. Це визначення включає три основних характеристики непередбачених 

активів та зобов'язань:  

1) наявна обставина;  

2) невизначеність кінцевого результату цієї обставини;  

3) вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніх 

подій. 

Інформація про існування таких активів та зобов'язань необхідна для 

розкриття її в Примітках до фінансових звітів. Загальні методологічні принципи 

обліку, подання та розкриття потенційних активів та зобов'язань підприємства 

викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 "зобов'язання". 

(див.табл. 10.4) 

Таблиця 10.4 

Облік непередбачених активів і зобов'язань 

№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

Дебет  Кредит  

Рахунок 04 «Непередбачені активи і  зобов’язання» 

1 Надходження непередбачених активів 

(запасів, товарів, необоротних активів)  

041 

«Непередбачені 

активи» 

- 

2 Відображено наявність непередбаченого 

зобов’язання   

- 042 

«Непередбачені 

зобов’язання» 

3 Вибуття непередбачених активів, раніше 

оприбуткованих за балансом  

- 041 

«Непередбачені 

активи» 

4 Списано непередбачені зобов’язання  042 

«Непередбачені 

зобов’язання» 

- 

 

Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов'язання" має такі субрахунки: 

041 "Непередбачені активи"; 

042 "Непередбачені зобов'язання". 
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На субрахунку 041 "Непередбачені активи ведеться накопичення 

інформації про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність 

надходження економічних вигод у сумі очікуваного відшкодування збитків. 

Списуються непередбачені активи в міру того, як вони визнаються чи не 

визнаються при вирішенні невизначених подій. 

На субрахунку 042 "Непередбачені зобов'язання" ведеться накопичення 

інформації про наявність непередбаченого зобов'язання, яке може вимагати 

витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов'язання немає) в 

сумі очікуваних збитків. 

Облік гарантій та забезпечень наданих. 

Для обліку гарантій та забезпечень наданих призначено рахунок 05 

"Гарантії та забезпечення надані". 

Рахунок 05 "Гаранти та забезпечення надані" передбачено для 

узагальнення інформації про наявність та рух виданих підприємством гарантій 

та забезпечень виконання як власних зобов'язань та платежів, так і зобов'язань 

та платежів Інших підприємств (за договорами поруки). 

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про 

гарантії та забезпечення. зокрема на цьому рахунку обліковується: 

- вартість активів підприємства, які оформлено договорами застави (та за 

сумами, визначеними в них), при цьому з балансу вартість цих активів не 

списується; 

- вартість прийнятих на себе зобов'язань за договорами поруки; V 

вартість інших гарантій та забезпечень. 

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою 

гарантією та забезпеченням (див.табл. 10.5). 
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Таблиця 10.5 

Облік гарантій та забезпечень наданих 

№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

Дебет  Кредит  

Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення надані» 

1 Видана гарантія за договором поруки під 

забезпечення виконання зобов’язання   

05 «Гарантії та 

забезпечення 

надані» 

- 

2 Відображено погашення заборгованості, за 

якою були надані гарантії та забезпечення, 

внаслідок перенесення зобов’язань за ними 

на баланс  

- 05 «Гарантії та 

забезпечення 

надані» 

 

Облік гарантій та забезпечень отриманих 

Для обліку гарантій та забезпечень отриманих передбачено рахунок 06 

"Гарантії та забезпечення отримані", який призначений для узагальнення 

інформації про наявність та рух отриманих гарантій та забезпечень виконання 

зобов'язань та платежів. 

Облік забезпечення провадиться за вартістю, вказаною в документах про 

гарантії та забезпечення. зокрема на цьому рахунку обліковуються: 

- гарантії, отримані підприємством за третіх осіб; 

- вартість товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та цінних 

паперів (які знаходяться як на підприємстві, так І в депозиті нотаріальної 

контори чи банку), що становлять предмет застави; 

- вартість інших гарантій та забезпечень. 

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною 

отриманою гарантією та забезпеченням (див.табл. 10.6) 

Таблиця 10.6 

Облік гарантій та забезпечень отриманих 

№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

Дебет  Кредит  

Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані» 

1 Отримання гарантій і забезпечення   06 «Гарантії та 

забезпечення 

отримані» 

- 

2 Списання гарантій і забезпечень внаслідок 

погашення заборгованості, за якою вони були 

надані і перенесення заборгованості за ними 

на баланс  

- 06 «Гарантії та 

забезпечення 

отримані» 
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Збільшення залишку на рахунку 06 "Гарантії та забезпечення отримані" 

відбувається при одержанні гарантій та забезпечень, зменшення - при їх 

списанні внаслідок погашення заборгованості, на яку були вони надані, та при 

перенесенні заборгованості за ними на баланс. 

Облік списаних активів. 

Для обліку списаних активів призначено рахунок 07 "Списані активи". 

Рахунок 07 "Списані активи" призначено для узагальнення інформації 

про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок 

неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат 

від псування цінностей. 

Зарахування на позабалансовий рахунок 07 суми здійснюється одночасно 

зі списанням суми нестач і втрат від псування цінностей та дебіторської 

заборгованості на витрати підприємства. 

Рахунок 07 "Списані активи" має такі субрахунки: 

071 "Списана дебіторська заборгованість"; 

072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей". 

Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на 

позабалансовому субрахунку 071 "Списана дебіторська заборгованість" 

протягом не менше трьох років з дати списання для спостереження за 

можливістю її стягнення у випадках зміни майнового становища боржника. 

Дебіторська заборгованість остаточно списується з субрахунка 071 

"Списана дебіторська заборгованість" після надходження суми в порядку 

відшкодування з одночасними записами за дебетом рахунків 30 "Каса", 31 

"Рахунки в банках" чи інших рахунків обліку активів і кредитом субрахунка 

716 "Відшкодування раніше списаних активів" або у зв'язку із закінченням 

терміну обліку такої заборгованості 

Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей 

на субрахунку 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей" 

відображується після встановлення конкретних винуватців з одночасними 
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записами за дебетом субрахунка 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих 

збитків" і кредитом субрахунка 716 "Відшкодування раніше списаних активів". 

Аналітичний облік на позабалансовому рахунку 07 "Списані активи" 

ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування 

цінностей (див.табл. 10.7) 

 

Таблиця 10.7 

Облік списаних активів 

№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

Дебет  Кредит  

Рахунок 07 «Списані активи» 

1 Відображено на позабалансовому рахунку: -

дебіторську заборгованість, списану з 

балансу підприємства внаслідок 

неплатоспроможності боржника   

071 «Списана 

дебіторська 

заборгованість» 

- 

2 - суму невідшкодованих нестач і 

втрат від псування цінностей 

внаслідок неплатоспроможності 

осіб 

072 

«Невідшкодовані 

нестачі і втрати 

від псування 

цінностей» 

- 

3 Закрито рахунок 07 «Списані активи» після 

зміни платоспроможності боржників і 

реального надходження коштів у касу 

підприємства або на поточний рахунок  

- 071 «Списана 

дебіторська 

заборгованість» 

072 

«Невідшкодовані 

нестачі і втрати 

від псування 

цінностей» 

 

Облік бланків суворого обліку. 

Для обліку бланків суворого обліку призначено рахунок 08 "Бланки 

суворого обліку". 

На цьому рахунку ведеться облік наявності та руху бланків суворого 

обліку та суворої звітності, зокрема, документів, що засвідчують особу, подію, 

право, освіту, трудовий стаж тощо (свідоцтва, посвідчення, трудова книжка, 

дипломи про освіту та ін.); проїзних документів (квитки на проїзд, абонементні 

талони, документи на перевезення вантажів та ін.); довіреностей на одержання 

цінностей та ін. 
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Перелік документів, які належать до бланків суворого обліку та суворої 

звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними 

нормативно-правовими актами. 

Збільшення залишку рахунка 08 "Бланки суворого обліку" відбувається 

при надходженні (прийнятті на облік) бланків суворої звітності, зменшення - 

після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності. 

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями його 

зберігання (див.табл. 10.8) 

Таблиця 10.8 

Облік бланків суворого обліку 

№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

Дебет  Кредит  

Рахунок 08 «Бланки суворого обліку» 

1 Відображено надходження на підприємство 

проїзних квитків, абонементних документів, 

трудових книжок, бланків довіреностей тощо.    

08 «Бланки 

суворого обліку» 

- 

2 Списано за актами використані бланки 

трудових книжок, довіреностей, проїзних 

квитків, абонементних документів тощо 

- 08 «Бланки 

суворого обліку» 

 

Облік амортизаційних відрахувань. 

Для обліку амортизаційних відрахувань призначено рахунок 09 

"Амортизаційні відрахування". На цьому рахунку ведеться облік нарахування 

та використання амортизаційних відрахувань. 

Збільшення залишку на рахунку 09 "Амортизаційні відрахування" 

(надходження) відбувається на суму нарахованої амортизації необоротних 

активів. 

Зменшення залишку на рахунку 09 відображується на суму використаної 

амортизації на капітальні інвестиції, на погашення отриманих на капітальні 

інвестиції позик тощо. При визначенні суми використаних амортизаційних 

відрахувань не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок 

бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків до статутного 

(пайового) фонду (капіталу) підприємства тощо (див.табл. 10.9) 
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Аналітичний облік ведеться, зокрема, за такими напрямками 

використання амортизації на: 

- будівництво об'єктів; 

- придбання (виготовлення) основних засобів; 

- поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, 

реконструкція тощо) основних засобів; 

- придбання (створення) нематеріальних активів; 

- інші капітальні роботи; 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик. 

 

Таблиця 10.9 

Облік амортизаційних відрахувань 

№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

Дебет  Кредит  

Рахунок 09 «Амортизаційні відрахування» 

1 На суму нарахованої амортизації за звітний 

період збільшено позабалансовий рахунок     

09 

«Амортизаційні 

відрахування» 

- 

2 На суму здійснених капітальних інвестицій 

зменшено позабалансовий рахунок 

- 09 

«Амортизаційні 

відрахування» 

Аналітичний облік на позабалансових рахунках на підприємстві ведеться 

в наступних розрізах (див.табл.10.10.). 

Таблиця 10.10  

Організація аналітичного обліку на позабалансових рахунках 

Шифр 

рахунку 

Назва рахунку Аналітичний облік 

1 2 3 

01 Орендовані необоротні 

активи 

За видами активів, а також у розрізі окремо взятих 

орендодавців 

02 Активи на 

відповідальному 

зберіганні 

За замовниками, окремими об’єктами й агрегатами та 

місцями їх розташування, видами сировини та 

матеріалів, за місцями їх зберігання чи переробки, за 

видами товарів і комітентами, за ТМЦ, місцями 

знаходження та власниками 

03 Контрактні 

зобов’язання  

За видами зобов’язань  

04 Непередбачені активи 

й зобов’язання  

За видами активів і зобов’язань  

05 Гарантії та 

забезпечення надані 

За кожною наданою гарантією і забезпеченням 

 



180 
 

      Продовження табл. 10.10 

1 2 3 

06 Гарантії та 

забезпечення отримані 

За кожною отриманою гарантією і забезпеченням 

07 Списані активи За боржниками та випадками встановлення і нестач і 

втрат від псування цінностей 

08 Бланки суворого обліку За кожним бланком і місцями їх зберігання 

09 Амортизаційні 

відрахування 

За напрямками використання амортизаційних 

відрахувань: 

- будівництво об’єктів; 

- придбання (виготовлення) основних засобів; 

- поліпшення (модернізація, модифікація, 

добудова, дообладнання, реконструкція тощо) 

основних засобів; 

- придбання (створення) нематеріальних 

активів; 

- інші капітальні роботи; 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції 

позик. 

 

Інформація про існування таких активів і зобов'язань необхідна для 

розкриття її в Примітках до річної фінансової звітності. Загальні методологічні 

принципи обліку, розкриття потенційних активів і зобов'язань підприємства 

викладені в П(С)БО 11 "Зобов'язання" (див.табл. 10.11). 

Таблиця 10.11 

Розкриття інформації про позабалансові рахунки  в Примітках до річної 

фінансової звітності 

Шифр і назва рахунку Регістри  

обліку 

Номер рядку в Примітках до 

річної фінансової звітності 

(ф.№5) 

   

01 «Орендовані необоротні 

активи» 

Відомість 8 Ряд.261 

02 «Активи на відповідальному 

зберіганні» 

Ряд. 923,925 

03 «Контрактні зобов’язання»  - 

04 «Непередбачені активи й 

зобов’язання»  

- 

05 «Гарантії та забезпечення 

надані» 

- 

06 «Гарантії та забезпечення 

отримані» 

- 

07 «Списані активи» Субрахунок 072-ряд. 980 

08 «Бланки суворого обліку» - 

09 «Амортизаційні відрахування» Розділ ХІІІ ряд. 1300-ряд. 1315 
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         Враховуючи, що підприємство має у власності не лише своє майно, але й 

користується і розпоряджається іншим майном, виникає необхідність в 

управлінні ним. Управлінський облік операцій, що відображаються на 

позабалансових рахунках дозволяє отримувати користувачам інформацію про 

наявність і рух активів, забезпечень і зобов'язань підприємства. 

Джерелами інформації для потреб управління операціями на 

позабалансових рахунках є форми внутрішньої звітності, документи, пов'язані з 

рухом об'єктів, що обліковуються на позабалансових рахунках, а також 

первинні типові документи, призначені для документування руху бланків 

суворої звітності. 

Таким чином, організоване належним чином управління операціями, що 

обліковуються на позабалансових рахунках, дозволить користувачам вчасно 

отримувати інформацію про рух об'єктів обліку на позабалансових рахунках та 

приймати ефективні управлінські рішення щодо майна, яким воно 

користується, розпоряджається або, яке знаходиться на зберіганні. 
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 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

- Призначення рахунків позабалансового обліку. 

- За якою системою ведеться облік позабалансових рахунків? 

- Характеристика рахунків обліку орендованих необоротних активів. 

- Характеристика рахунку обліку активів, що перебувають на 

відповідальному зберіганні. 

- Характеристика рахунку обліку контрактних зобов'язань. 

- Характеристика рахунку обліку непередбачених активів і зобов'язань. 

- Характеристика рахунку обліку гарантій та забезпечень наданих. 

- Характеристика рахунку обліку гарантій та забезпечень отриманих. 

- Характеристика рахунку обліку списаних активів. 

- Характеристика рахунку обліку бланків суворого обліку. 

- Характеристика рахунку обліку амортизаційних відрахувань. 

- Як ведеться аналітичний облік на позабалансових рахунках?  

- Розкриття інформації про позабалансові рахунки  в Примітках до 

річної фінансової звітності. 
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ТЕМА:11 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ) 

ГОСПОДАРСТВАХ  (2год) 

 

ПЛАН 

 

1. Законодавча база розвитку фермерства. Принципи формування 

фермерства як виду підприємницької діяльності. Сутність форм обліку у 

фермерському господарстві. Організація аналітичного обліку. 

Після вивчення питань студент повинен знати: 

- що таке селянське (фермерське) господарство; 

- принципи формування фермерства; 

- законодавча база розвитку фермерства; 

- особливості бухгалтерського обліку фермерського господарства.  

Після вивчення питань студент повинен вміти: 

- розрізняти форми підприємницької діяльності; 

- відображати внески до складеного капіталу; 

- здійснення виплат доходу членам господарства. 
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1. Законодавча база розвитку фермерства. Принципи формування 

фермерства як виду підприємницької діяльності. Сутність форм 

обліку у фермерському господарстві. Організація аналітичного 

обліку. 

 

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності 

громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти 

товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та 

реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих для 

ведення фермерського господарства, відповідно до закону (п. 1 ст. 1 Закону № 

973-ІV). 

Водночас п. 1 ст. 2 Закону № 996-ХІV визначено, що цей Закон 

поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства 

України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а 

також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (за 

текстом - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати 

фінансову звітність згідно із законодавством. 

Це означає, що фермерські господарства зобов'язані вести бухгалтерський 

облік власної діяльності. Те саме зазначено й у ст. 28 Закону № 973-ІV: 

фермерське господарство веде бухгалтерський облік результатів своєї роботи і 

подає відповідним органам фінансову звітність, статистичну інформацію та 

інші дані, встановлені законодавством України. 

Таким чином, при веденні бухгалтерського обліку фермерські 

господарства, як і всі інші юридичні особи, повинні керуватися насамперед: 

- Законом № 996-ХІV; 

- положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; 

- іншими нормативними документами, які регламентують ведення 

бухгалтерського обліку. 

У чому полягають особливості бухгалтерського обліку фермерських 

господарств? 
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Таких принципових особливостей три. 

По-перше, як правило, бухгалтерський облік у фермерському 

господарстві веде його голова (власник) або один із членів господарства, але 

зазначені особи не досить добре розуміються на обліку (в тому числі 

бухгалтерському). З огляду на це бухгалтерський облік у фермерському 

господарстві має бути максимально спрощеним. 

По-друге, фермерському господарству властиве здійснення окремих 

специфічних господарських операцій, які на інших підприємствах проводяться 

не часто: 

- засновники фермерського господарства здебільшого вносять до 

складеного капіталу не майно, а лише права користування ним, 

зокрема права володіння та користування земельними ділянками, 

будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права, які 

перебувають у власності членів фермерського господарства; 

- членам господарства виплачується не заробітна плата, а певна частка з 

отриманого господарством доходу. 

Таким чином, ці операції потрібно коректно відображати в 

бухгалтерському обліку. 

По-третє, фермерське господарство займається сільськогосподарською 

діяльністю. Отже, при веденні бухгалтерського обліку господарство повинно 

враховувати всю облікову сільськогосподарську специфіку. 

Зазначені принципові особливості формують облікову специфіку, 

властиву саме фермерським господарствам. 

Усі інші, неспецифічні операції відображаються у загальновстановленому 

порядку. Наприклад, нарахування та виплата заробітної плати найманим 

працівникам, придбання та продаж товарів тощо. На цих операціях ми 

зупинятися не будемо. 

Згідно з п. 5 ст. 8 Закону № 996-ХІV підприємство самостійно визначає 

облікову політику підприємства; обирає форму бухгалтерського обліку як 

певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення 
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інформації з додержанням єдиних засад, установлених цим Законом, та з 

урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових 

даних. 

Таким чином, фермерське господарство самостійно вирішує, яку форму 

обліку обрати. Водночас слід звернути увагу на таке. 

Відповідно до п. 2 ст. 2 Закону № 996-ХІV суб'єкти підприємницької 

діяльності, яким згідно з законодавством надано дозвіл на ведення спрощеного 

обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову 

звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему 

обліку і звітності. Як зазначено в листі № 31-34000-10-10/17931, такими 

суб'єктами підприємницької діяльності є юридичні особи, визначені відповідно 

до Закону № 2063-III. 

У свою чергу, зазначений Закон суб'єктами малого підприємництва 

визначає серед інших, юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності 

будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких: 

- середньооблікова чисельність працюючих за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб; 

- обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. грн. 

Перший показник розраховується згідно з п. 3 Інструкції № 286. Другий - 

це загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), в 

тому числі ПДВ, акцизний збір, якщо фермерське господарство є платником 

цих податків. Фактично це показник рядка 010 Звіту про фінансові результати. 

Обидва показники розраховуються за даними попереднього року. 

Отже, якщо фермерське господарство відповідає цим критеріям, воно 

може, але не зобов'язане застосовувати спрощену систему бухгалтерського 

обліку і звітності, тому що відповідно до ст. 11 Закону № 2063-III спрощена 

система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності може 

застосовуватися поряд з діючою загальною системою оподаткування, 

бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір 

суб'єкта малого підприємництва. Про те, що фермерське господарство обирає 
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спрощену систему бухгалтерського обліку та звітності, воно повинне зазначити 

у власному наказі ―Про організацію бухгалтерського обліку та облікової 

політики фермерського господарства‖ (лист № 31-20080-2-6/8885). 

Нагадаємо, що за спрощеної системи бухгалтерського обліку і звітності 

фермерське господарство має складати та подавати лише дві форми фінансової 

звітності - спрощені Баланс (ф. № 1-м) та Звіт про фінансові результати (ф. № 

2-м), замість п'яти, які подають інші підприємства. Спрощені Баланс та Звіт про 

фінансові результати складаються відповідно до ПБО 25. 

Щодо форм бухгалтерського обліку, то згідно з п. 1.6 Методичних 

рекомендацій № 189 облік необхідно вести за однією з таких форм: 

- простою; 

- спрощеною (відповідно до пунктів 3 - 7 Методичних рекомендацій № 

189); 

- спрощеною (відповідно до пунктів 8.2, 8.3 цих Рекомендацій); 

- повною. 

Просту форму обліку (без використання подвійного запису) застосовують 

господарства, в яких працюють власник (голова) та члени його родини (без 

залучення найманих працівників). 

Основним регістром за простою формою обліку є Книга обліку доходів та 

витрат (ф. № 3 затверджено наказом № 189). Разом із цією Книгою за бажанням 

власника можна вести аналітичний облік окремих видів засобів і зобов'язань 

шляхом використання відомостей обліку: основних засобів, тварин та птиці, 

багаторічних насаджень, витрат незавершеного виробництва за видами 

діяльності, розрахунків тощо. 

За даними бухгалтерських записів, зазначеними у Книзі, можна отримати 

відомості про хід господарського процесу, скласти Баланс та Звіт про фінансові 

результати (спрощені). Для складання Балансу додатково використовуються 

дані інвентаризаційних описів про наявність цінностей та відомості обліку 

основних засобів, де зазначаються вартість одержаних та списаних об'єктів та 

сума нарахованої амортизації за звітний період. 
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Спрощену форму обліку (відповідно до пунктів 3 - 7 Методичних 

рекомендацій № 189) пропонується застосовувати господарствам з 

середньообліковою кількістю працюючих за звітний період - до 10 осіб 

включно (крім членів сім'ї) і обсягом виручки за рік, що не перевищує 500 тис. 

грн. 

Основний регістр для обліку за цією формою - Журнал реєстрації 

господарських операцій (ф. № 4 затверджено наказом № 189). Для ведення 

аналітичного обліку окремих господарських об'єктів (витрат, розрахунків, 

тварин, продукції тощо), крім цього Журналу, фермер може використовувати 

інші регістри (форми № 5 - № 7 затверджено наказом № 189). Детальніше 

ведення регістрів за цією формою описано в Методичних рекомендаціях № 189. 

Господарства, які відповідають статусу .малих підприємств (з 

середньообліковою кількістю працівників за звітний період – від 10 до 50 осіб 

та обсягом виручки від реалізації від 500 тис. грн. до 70 млн. грн.), ведуть 

бухгалтерський облік за спрощеною формою (відповідно до пунктів 8.2, 8.3 

Методичних рекомендацій № 189). Тобто цими Методичними рекомендаціями 

пропонується застосовувати форму Журнал-Головна (ф. № 8 затверджено 

наказом № 189). Причому кореспонденція рахунків відображається на 

первинних документах або в меморіальних ордерах. Застосовується спрощений 

План рахунків. 

Отже, інші господарства повинні вести облік за повною формою, 

застосовуючи План рахунків, при ручній обробці - регістри обліку, затверджені 

наказом № 390, заповнення яких регламентовано Методичними 

рекомендаціями (які слід застосовувати з урахуванням зауважень, наведених у 

листі № 31-34000-20-5/26023), затвердженими цим наказом. І, звичайно, такі 

господарства повинні складати та подавати фінансову звітність за всіма п'ятьма 

формами. 

Внески до складеного капіталу 

Майно, яке належить фермерському господарству, ст. 19 Закону № 973-

ІV визначено як складений капітал. Однак не слід плутати це поняття капіталу з 
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бухгалтерським поняттям. Відповідно до бухгалтерського обліку складений 

капітал - це активна сторона балансу. А за бухгалтерським поняттям такий 

капітал - пасив балансу. Тому всі внески членів фермерського господарства до 

складеного капіталу (майна) здійснюються за рахунок внесків до статутного 

капіталу, який обліковується на рахунку 40. 

Отже, в установчому договорі про створення фермерського господарства 

та статуті фермерського господарства слід зазначати вартість та перелік майна, 

яке в рахунок внесків до статутного капіталу буде внесено до складеного 

капіталу (майна) фермерського господарства, хоча в статуті наводити перелік 

майна не обов'язково, а лише суму. Сума, за якою вноситься майно, 

погоджується членами господарства. Вона має відповідати справедливій 

вартості майна (сума, за якою може бути здійснено обмін активу, або оплату 

зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та 

незалежними сторонами). 

Сума зафіксованого статутного капіталу відображається в 

бухгалтерському обліку за дебетом рахунку 46 ―Неоплачений капітал‖ з 

кредитом рахунку 40 ―Статутний капітал‖. 

Майно, яке вноситься, умовно можна поділити на три частини: 

- грошові кошти, які від членів господарства переходять у власність 

фермерського господарства; 

- майно (матеріальні активи), право власності на яке переходить від 

членів господарства до фермерського господарства як юридичної 

особи; 

- активи, що не мають матеріальної форми. 

Наприклад, майнові права - права володіння та користування майном - 

землею, будівлями, спорудами тощо. В цьому випадку право власності на 

майно не переходить до фермерського господарства, а залишається за його 

членами. Фермерське господарство лише користується таким майном. 
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Отримане фермерським господарством майно обліковується у складі 

відповідних активів - основних засобів, запасів тощо, а майнові права-у складі 

нематеріальних активів. 

Передачу майна доцільно оформляти первинними документами, 

прийнятими для відповідного виду майна. Наприклад, при передачі об'єктів 

основних засобів чи малоцінних необоротних матеріальних активів слід 

складати акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 

засобів (типова форма № 03-1, затверджена наказом № 352). Нагадаємо, що 

такий акт має складатися комісією, склад якої затверджується головою 

фермерського господарства. Отримані основні засоби, інші необоротні активи 

після /зарахування на баланс підлягають амортизації в установленому порядку. 

При передачі запасів слід оформляти накладну-вимогу на відпускання 

(внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11, затверджена 

наказом № 193). У цьому випадку наявність комісії не обов'язкова. Накладна 

підписується особою, яка передала запаси, та особою, яка їх прийняла від імені 

господарства. На накладній має бути дозвільний підпис голови господарства. 

Слід зазначити, що якщо до складеного капіталу передається нерухоме 

майно, перехід прав власності на таке майно підлягає державній реєстрації (п. 1 

ст. 182 Цивільного кодексу, п. 1 ст. 4 Закону № 1952-ІV). На сьогодні таку 

реєстрацію проводять БТІ на підставі Тимчасового порядку № 7/5. 

Щодо майнових прав, то наказом № 732 затверджено типові форми 

первинного обліку лише для об'єктів права інтелектуальної власності, Для прав 

користування майном - землею, будівлями тощо аналогічні форми не 

встановлено. Отже, необхідно користуватися самостійно виготовленими 

формами документів, які повинні містити всі обов'язкові реквізити первинного 

документа, передбачені п. 2 ст. 9 Закону № 996-ХІV. Доцільно при оформленні 

прав користування майном використовувати форми первинних документів, 

передбачені для об'єктів права інтелектуальної власності, відкоригувавши 

окремі реквізити під майнові права. Наприклад, в назвах форм замість ―об'єктів 

права інтелектуальної власності‖ слід зазначати ―майнових прав‖. Тоді 



191 
 

введення майнових прав в господарський оборот оформляється відкоригованим 

Актом введення в господарський оборот (типова форма № НА-1, затверджена 

наказом № 732) тощо. 

Нарахування амортизації майнових прав та інших нематеріальних активів 

здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється 

підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс) 

(п. 25 ПБО 8). Згідно зі ст. 20 Закону № 973-ІV майнові права, що входять до 

складеного капіталу фермерського господарства, передаються йому на 

визначений у статуті термін. Таким чином, амортизація нараховується протягом 

визначеного у статуті терміну. 

Водночас згідно з п. 25 ПБО 8 не підлягають амортизації нематеріальні 

активи з невизначеним строком корисного використання та правом постійного 

користування земельною ділянкою. З цього випливає, що якщо до складеного 

капіталу на строк, скажімо, десять років вносять право користування 

земельною ділянкою, яка на праві власності належить учаснику, таке право 

підлягає амортизації протягом десяти років, тому що фермерське господарство 

не має постійного права користування. Якщо ж це саме право внесено на період 

діяльності фермерського господарства, а строк діяльності статутом не 

визначено, то одержиме невизначений строк корисного використання права на 

земельну ділянку. У цьому разі амортизація не нараховується. 

Як і у випадку з нерухомим майном, якщо до складеного капіталу 

передається майнове право на нерухоме майно, перехід такого права згідно з п. 

1 ст. 182 Цивільного кодексу підлягає державній реєстрації. 

На виконання цієї норми Цивільного кодексу набрав чинності Закон № 

1952-IV яким передбачено створення єдиної системи державної реєстрації 

речових прав на земельні ділянки й інше нерухоме майно, а також обмеження 

цих прав. Реєстратором речових прав є Державний комітет України по 

земельних ресурсах (Держкомзем України), а Державний реєстр прав на 

нерухомість і їх обмеження буде сформовано у складі Державного земельного 

кадастру. 
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Відповідно до п. 5 Розділу V ―Прикінцеві положення‖ Закону № 1952-ІV 

до створення єдиної системи органів реєстрації прав, а також до формування 

Державного реєстру прав у складі державного земельного кадастру реєстрація 

об'єктів нерухомості проводиться комунальними підприємствами БТІ. 

Таким чином, на сьогодні цей Закон у частині реєстрації речових прав не 

працює. Тому державна реєстрація речових прав і їх обмежень не проводиться, 

доки не сформується єдиний реєстр. 

Як зазначалося, майнові права, що входять до складеного капіталу 

фермерського господарства, передаються йому на визначений у статуті термін. 

Потім вони повертаються власнику (члену господарства). Постає питання, чи 

потрібно зменшувати статутний капітал, якщо після закінчення цього терміну 

майнові права повертаються члену господарства, який їх вносив? 

Ні, статутний капітал не зменшується. Адже майнові права повністю 

замортизовані. В момент повернення вони фактично списуються з балансу за 

дебетом субрахунку 133 ―Накопичена амортизація нематеріальних активів‖ та 

кредитом рахунку 12 ―Нематеріальні активи‖. 

Приклад 1 

Згідно зі статутом фермерського господарства статутний капітал 

становить 300 тис. грн. 

Засновник господарства передав до складеного капіталу в рахунок внеску 

до статутного капіталу будівлю на суму 110 тис. грн. та майнове право 

користування земельною ділянкою на 10 років - 190 тис. грн. 

Після закінчення цього строку право користування земельною ділянкою 

повернено засновнику. 

Бухгалтерський облік цих операцій відобразимо в табл. 11.1. 

Виплата доходу членам господарства. 

Фермерське господарювання є видом підприємницької діяльності 

громадян у сфері сільськогосподарського виробництва, яка передбачає 

здійснення такої діяльності працею його членів (п. 1 ст. 1 Закону № 973-ІV). У 

зв'язку з цим законодавство передбачає обов'язкову трудову участь кожного 
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члена господарства у його діяльності. Член фермерського господарства за своїм 

соціально-економічним статусом є працюючим власником. Тому його трудова 

діяльність у господарстві базується на членстві і регулюється не трудовим 

договором, а статутом господарства (п. 2 ст. 27 Закону № 973-IV). 

Таблиця 11.1. 

Бухгалтерський облік внесків до складеного капіталу 

 

№ 

з/п  

 

Зміст господарської операції  

Кореспонденція 

рахунків  

 

Сума, 

грн.  Дт  Кт  

1  Відображено заборгованість за внесками до статутного 

капіталу на дату реєстрації статуту  

46  40    300 000  

2    Передано будівлю за актом приймання-передачі    103    46    110 000  

3    Передано майнове право користування земельною 

ділянкою за актом введення в господарський оборот  

122    46    190 000  

4  Нараховано амортизацію майнового права протягом строку 

користування земельною ділянкою  

23  133  190 000  

5    Повернено засновнику право користування земельною 

ділянкою  

133    122    190 000  

 

Таким чином, члени фермерського господарства отримують не заробітну 

плату, а дохід від здійснення підприємницької діяльності (виконання трудової 

функції). Водночас такий дохід може виплачуватися залежно від внеску до 

статутного капіталу, а не від виконання трудової функції. Тоді виплата доходу є 

виплатою звичайних дивідендів. 

Конкретний механізм оплати праці членів фермерського господарства 

визначається статутом фермерського господарства. Якщо ж у статуті такий 

порядок не визначено, механізм оплати потрібно встановити внутрішнім 

документом підприємства, наприклад, протоколом загальних зборів членів 

фермерського господарства. При цьому розподілятися може лише чистий дохід 

(прибуток) - отримані доходи за мінусом витрат. Тобто це сума, яка в 



194 
 

бухгалтерському обліку відображається за кредитом субрахунку 441 ―Прибуток 

нерозподілений‖. 

Приклад 2 

Згідно зі статутом фермерського господарства отриманий дохід 

(прибуток) щомісяця підлягає розподілу: 

35% - на виплату доходу членам господарства від виконання трудової 

функції; 

25% - на виплату доходу членам господарства залежно від внеску до 

статутного капіталу (виплату дивідендів); 

40% - на поповнення резервного капіталу. 

У поточному місяці фермерське господарство отримало 10 тис. грн. 

прибутку (за кредитом субрахунку 441). 

У цьому разі дохід розподіляється відповідно на 3,5 тис. грн., 2,5 тис. грн. 

та 4 тис. грн. У бухгалтерському обліку такий розподіл відображається за 

дебетом субрахунку 443 ―Прибуток, використаний у звітному періоді‖ та 

кредитом субрахунків відповідно 672 ―Розрахунки за іншими виплатами‖, 671 

―Розрахунки за нарахованими дивідендами‖, 43 ―Резервний капітал‖. 

Однак з розподілених сум потрібно утримати всі податки та збори. Тобто 

членам господарства виплачується дохід за мінусом податків та зборів. 

Нагадаємо, що перший вид доходу обкладається пенсійним внеском (лист 

№ 3110/03-30) та з такого доходу утримується податок з доходів фізичних осіб 

за ставкою 15% (лист № 7720/7/17-0717). Внески до інших фондів соцстраху 

можуть справлятися лише на добровільних засадах (листи № 70-13/Р-176з-248, 

№ 07-35-619, № ДЦ-09-2165/0/6-05). Тому здебільшого фермерські 

господарства з доходів своїх членів ці внески не сплачують. 

За даними прикладу на перший вид виплати розподілено 3,5 тис. грн. 

Тобто з цієї суми потрібно сплатити пенсійний внесок, який нараховується на 

суму нарахованого доходу. Також із суми нарахованого доходу обчислюється 

податок з доходів фізичних осіб. Отже, щоб розрахувати суму внеску та 

податку, потрібно, знайти суму нарахованого доходу: 
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СВ = [РД : (1 + (ПФ : 100))], 

де СВ - сума нарахованого доходу; 

РД - сума розподіленого доходу (за даними прикладу 2 - це 3500 грн.); 

ПФ - ставка нарахувань до Пенсійного фонду. На сьогодні вона становить 

22%, а для платників фіксованого сільськогосподарського податку, якими 

переважно є фермерські господарства, - 26,56% (п. 4.1 Інструкції № 21-1). 

Отже, якщо фермерське господарство є платником фіксованого 

сільськогосподарського податку, сума нарахованого доходу становитиме 

2765,49 грн. [3500 : (1 + (26,56 : : 100))], внесок до Пенсійного фонду України - 

734,51 грн. (2765,49 х 26,56%), податок з доходів фізичних осіб - 414,82 грн. 

(2765,49 х 18%). Тобто члени господарства отримають 2350,67 грн. (2765,49 - 

414,82). 

Щодо другого виду доходу. На суму нарахованого доходу нараховується 

авансовий внесок з податку на прибуток за ставкою 16% та утримується 

податок з доходів фізичних осіб за ставкою 18%. Суму нарахованого доходу 

розраховуємо так само, як і для першого виду доходу, лише замість ставки 

нарахувань до Пенсійного фонду беремо ставку податку на прибуток. Тоді сума 

нарахованого доходу становитиме 2000 грн. [2500 : (1 + (25 : : 100))], авансовий 

внесок з податку на прибуток - 500 грн. (2000 х 16%), податок з доходів 

фізичних осіб - 300 грн. (2000 х 18%). Члени господарства отримають 1700 грн. 

(2000 - 300). 

Бухгалтерський облік операцій відобразимо в табл. 11.2. Додатково 

зазначимо, що фермерське господарство є платником фіксованого 

сільськогосподарського податку. 
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Таблиця 11.2 

Бухгалтерський облік виплати доходу членам фермерського господарства 

№ 

з/п  
Зміст господарської операції  

Бухгалтерський облік  

Дт  Кт  Сума, грн.  

1 2 3 4 5 

1    Розподілено отриманий дохід на: виплату 

доходу членам господарства від виконання 

трудової функції  

443    672    3500    

2  виплату дивідендів  443  671  2500  

3  поповнення резервного капіталу  443  43  4000  

4    Нараховано внесок до Пенсійного фонду 

України  

672    651    734,51    

5  Утримано податок з доходів фізичних осіб  672  641/ПДФО  414,82  

6    
Нараховано авансовий внесок з податку на 

прибуток    
671    

641/податок 

на 

прибуток  

500    

7    Утримано податок з доходів фізичних осіб    671    641/ 

ПДФО  

300    

8    Виплачено членам господарства: дохід від 

виконання трудової функції  

672    301   2350,67    

9  дивіденди  671  301  1700  

10  Перераховано внесок до Пенсійного фонду 

України  

651    311    734,51    

11  Перераховано податок з доходів фізичних осіб 

(414,82 + 300)  

641/ ПДФО  311  714,82  

12    
Перераховано авансовий внесок з податку на 

прибуток  

641/ податок 

на прибуток  
311    500    

 

Отже, фермерські господарства мають дотримуватися норм ПБО 30 та 

інших нормативних документів з ведення бухгалтерського обліку, як і інші 

сільськогосподарські підприємства. Доцільно враховувати також Методичні 

рекомендації № 1315. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

- Що таке селянське (фермерське) господарство? 

- Яка законодавча база розвитку фермерства? 

- Та чи повинно фермерське господарство вести бухгалтерський облік? 

- У чому полягають особливості бухгалтерського обліку фермерських 

господарств? 

- Які принципи формування фермерства, як виду підприємницької 

діяльності? 

- За якою формою слід вести облік фермерським господарствам? 

- Як відображаються внески до складеного капіталу? 

- Чи потрібно зменшувати статутний капітал, якщо після закінчення 

цього терміну майнові права повертаються члену господарства, який їх 

вносив? 

- Як здійснюється виплата доходу членам господарства? 
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ТЕМА:12 БЮДЖЕТУВАННЯ, ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗА 

ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (4ГОД) 

ПЛАН 

1. Суть бюджетування та визначення основних термінів. Бюджетне 

планування, контроль і аналіз виконання бюджетів.  

2. Сутність центрів витрат та відповідальності. Концепція центрів та обліку 

відповідальності. 

Після вивчення питань студент повинен знати: 

- основні інструменти бюджетування; 

- особливості бюджетування в сільському господарстві; 

- основні інструменти бюджетування; 

- головна суть створення центрів відповідальності; 

- поділ центрів відповідальності стосовно процесу 

виробництва.  

 

Після вивчення питань студент повинен вміти: 

- розрізняти центри відповідальності; 

- класифікувати центри затрат; 

- групувати затрати виробництва в розрізі виробничих 

підрозділів. 
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1.Суть бюджетування та визначення основних термінів. Бюджетне 

планування, контроль і аналіз виконання бюджетів. 

 

Для стабільного, спрямованого на перспективу розвитку сільського 

господарства необхідне створення економічно обгрунтованої системи 

управління, в якій центральне місце займає бюджетування, базою якого є 

внутрішньогосподарський облік. 

Бюджет є інструмент координації, регулювання, адаптації, стимулювання, 

оцінки керованої системи. Бюджети створюють можливість для експрес-аналізу 

та контролю за виробничими витратами, що дозволяє оцінити діяльність 

менеджерів, визначити ефективність і результативність управлінських рішень . 

Складання бюджету реалізації 

Цей бюджет являє собою прогноз майбутніх доходів і є основою для всіх 

інших бюджетів, тому що в остаточному підсумку витрати залежать від обсягу 

виробництва сільськогосподарської продукції, а обсяг виробництва 

встановлюється на основі обсягу реалізації готової продукції та продукції 

сільськогосподарського призначення для внутрішнього споживання (насіння 

власного виробництва, корми і підстилка, органічні добрива, власна сировина 

для переробки тощо). 

Прогноз кількості реалізованої продукції кожного виду, а також цін на неї 

розробляється у відділі маркетингу або посадовою особою, якій доручено 

виконувати функції відділу маркетингу. Обсяг реалізації залежить як від цін та 

попиту на сільськогосподарську продукцію, так і у виробничої потужності 

підприємства. 

Оскільки прогноз реалізації завжди містить у собі деякий елемент 

невизначеності, корисно вказати максимально можливе, мінімально можливе і 

найбільш ймовірне значення. 

Бюджет реалізації складається на підставі результатів прогнозу продажу. 

Існує два основних методи оцінки, що лежать в основі розробки бюджету 

реалізації: 
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- Статистичний прогноз на основі математичного аналізу 

загальноекономічних умов, кон'юнктури ринку, кривих зростання; 

- Експертна оцінка, отримана шляхом збору думок керівників структурних 

підрозділів, галузевих фахівців (агрономів, зоотехніків, ветеринарних 

працівників, інженерної служби), персоналу відділу збуту. 

Складання бюджету виробництва 

Бюджет виробництва - це плановий випуск продукції в натуральних 

одиницях на бюджетний період. Він визначає обсяг ресурсів, необхідних для 

забезпечення безперебійного процесу виробництва сільськогосподарської 

продукції відповідно до запланованого обсягу її продажу і 

внутрішньогосподарського споживання. Для формування цього бюджету 

необхідно встановити політику щодо виробничих запасів, розрахувати обсяг 

виробництва за кожною позицією на бюджетний період та розробити графіки 

виробництва на проміжні інтервали часу. 

Бюджет виробництва сільськогосподарської продукції тривалого 

зберігання чи продукції її переробки формується на підставі даних бюджету 

продажу з урахуванням зміни залишків готової продукції тривалого зберігання, 

а також молодняку тварин і тварин на відгодівлі за формулою: 

Бга = Бп + З
’
гл. - Зе  

 

де, Бга - бюджет виробництва готової продукції;  

Бп - бюджет продажу готової продукції та тварин на вирощуванні та 

відгодівлі; 

З'гл - запас готової продукції та тварин на вирощуванні та відгодівлі на 

кінець періоду; 

3е - запас готової продукції та тварин на вирощуванні та відгодівлі на 

початок періоду. 

На основі бюджету виробництва складають бюджети витрат на 

виробництво запланованого обсягу продукції. 

Невід'ємними компонентами бюджету виробництва є: 
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- бюджет прямих матеріальних витрат; 

- бюджет прямих витрат на оплату праці; 

- бюджет на організацію виробництва та управління окремими галузями 

виробництва (бюджет накладних витрат). 

При проведенні бюджетування господарюючими суб'єктами повинна 

бути передбачена структура норм і нормативів для виробництва 

сільськогосподарської продукції, а саме: 

- показники, що характеризують основні технологічні умови виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

- затрати праці і заробітної плати, відрахувань на неї; 

- витрати сировини, матеріалів, палива й енергії в натуральних 

вимірниках; 

- норми запасів матеріальних цінностей у натуральних вимірниках; 

- норми амортизації основних засобів; 

- норми на поліпшення основних засобів; 

- норми вартісних техніко-операційних витрат на виробництво 

сільськогосподарської продукції; 

- соціально-економічні нормативи; 

- нормативи витрат на організацію виробництва та управління окремими 

галузями виробництва. 

Складання бюджету придбання виробничих запасів для забезпечення 

виробництва сільськогосподарської продукції 

Бюджет придбання виробничих запасів для забезпечення виробництва 

сільськогосподарської продукції, виконання робіт та надання послуг-плановий 

документ; що містить розрахунок кількості виробничих запасів, які необхідно 

придбати в бюджетному періоді. 

Бюджет придбання складають у натуральному і вартісному вираженні. 

Його ціль - визначення кількості матеріалів, необхідних для виробництва 

запланованого обсягу продукції, який необхідно закупити протягом 

бюджетного періоду. Для цього використовується формула: 
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Бп = Вп + Мз - Пз 

 

де Бп - бюджет придбання матеріалів;  

Вп - виробнича потреба матеріалів;  

Мз - необхідний запас; 

 Пз - початковий запас. 

 

Здебільшого витрати на матеріали є змінними, а тому потребу у 

матеріалах у натуральному вираженні можна розрахувати за такою формулою: 

В = М * Ов + Зм 

де В - витрати матеріалів; 

М - норма витрат на одиницю продукції (гектар, голову тварин тощо); 

Ов - обсяг виробництва; 

Зм - запас матеріалів на кінець бюджетного періоду. 

 

Обсяг закупівель виробничих запасів дорівнює різниці між потребою в 

матеріалах і запасом, що є на підприємстві до початку планового періоду. 

Вартість закупівель розраховується з урахуванням цін на виробничі 

запаси, які діють на початок бюджетного періоду з урахуванням індексу 

інфляції. 

При складанні бюджету придбання необхідно брати до уваги, що такі 

виробничі запаси, як насіння, корми тощо можуть вироблятися безпосередньо 

на підприємстві. 

Складання бюджету прямих матеріальних витрат 

Бюджет прямих матеріальних витрат повинен бути спрямований на 

визначення кількості та вартості окремих видів виробничих запасів необхідних 

для виробництва запланованої кількості сільськогосподарської продукції та 

відгодівлі тварин. Водночас з ним складається бюджет придбання виробничих 

запасів та постановки на відгодівлю і вирощування тварин. Для визначення 
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кількості запасів, що необхідно придбати за період, доцільно скористатися 

формулою: 

Пвз = Нвз + Зх – (З
о

вз + Влі) 

 

де Пвз - кількість виробничих запасів, що необхідно придбати у 

продавців; 

Нв з - кількість виробничих запасів, яка необхідна для виготовлення 

продукції; 

3х - страховий запас матеріальних цінностей на кінець періоду; 

3°вз - кількість виробничих запасів у залишку на початок періоду; 

Влі - кількість виробничих запасів, що передбачається отримати від 

власного виробництва. 

Спожиті виробничі запаси в процесі виробництва вважаються 

матеріальними витратами, до яких у сільськогосподарських підприємствах 

відносяться: насіння, корми, добрива та засоби захисту рослин і тварин, паливо, 

малоцінні та швидкозношувані предмети, запасні частини, сировина, 

електроенергія, вода, газ, різні послуги сторонніх підприємств і організацій з 

виконуваних ними сільськогосподарських, механі30ваних, транспортних та 

інших робіт. До матеріальних витрат відносяться також вартість послуг 

допоміжних підприємств свого господарства. 

Найбільш вагомими матеріальними витратами серед вищенаведених є: 

насіння та посадковий матеріал, корми, мінеральні добрива та засоби захисту 

рослин і тварин, паливно-мастильні матеріали. 

При обчисленні потреби насіння і посадкового матеріалу та їх вартості 

враховується площа посіву, норми висіву на один гектар, страховий та 

перехідний запас на наступний бюджетний період. Джерелами покриття 

потреби в насінні і посадковому матеріалі є: наявність насіння на початок 

бюджетного періоду, насіння врожаю поточного бюджетного періоду, 

придбання насіння і посадкового матеріалу в інших підприємствах. 
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Вартість насіння і посадкового матеріалу визначається у відповідності з 

вимогами П(С)БО 9 "Запаси". У вартість насіння і посадкового матеріалу 

включають витрати на очищення, сортування, зберігання, завезення в 

господарство. Витрати на приготування насіння до сівби (протруювання, 

навантаження тощо), транспортування його до місць сівби не включають у 

вартість насіння, а відносять на сільськогосподарські культури за відповідними 

статтями витрат у складі робіт з їх вирощування. Витрати на насіння озимих на 

зерно, зелену масу, багаторічних трав, які посіяні в передбюджетному періоді, 

включать до складу витрат минулих років, а за посівами під урожай наступного 

за плановим роком - у складі витрат незавершеного виробництва. 

Масу наявного на початок бюджетного періоду насіння з культур 

записують за даними бухгалтерського обліку чи очікуваною їх наявністю. 

Проте насіння, яке передбачають використати для обміну, в наявне на початок 

року не включають. Масу насіння озимих культур і багаторічних трав урожаю 

планового року, яке намічають висіяти для посіву в цьому році, оцінюють за 

справедливою вартістю. Якщо власного насіння недостатньо чи воно 

понижених кондицій, то планують надходження його від обміну, купівлі чи у 

вигляді позичок. Вартість насіння, що планується придбати за плату, 

складається з таких фактичних витрат: 

- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю); 

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням насіння, які не 

відшкодовуються підприємству; 

- суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші подібні 

послуги у зв'язку з пошуком і придбанням насіння; 

- затрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, 

транспортування насіння до місця зберігання. 

У вартість одержаного від обміну насіння включають собівартість зерна, 

зданого в обмін, різницю, що перевищує справедливу вартість на насіння, 

одержане від обміну, установлені надбавки за сортове насіння, транспортні та 

заготівельні витрати. 
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Потребу кормів та їх вартість на бюджетний період розраховують одним 

із двох основних способів. При першому потребу визначають виходячи з 

бюджетних даних з виробництва окремих видів тваринницької продукції, 

обумовлених бюджетом виробництва, а також прийнятих норм витрат 

кормових одиниць на одиницю продукції І раціональної для умов конкретного 

господарства структури кормів. Враховуючи вміст кормових одиниць в одному 

центнері фізичних кормів, визначають потребу останніх у натуральному виразі. 

При другому способі використовують дані про середньорічне поголів'я 

худоби в розрізі статево-вікових груп і нормативи річної потреби різних видів 

кормів на голову худоби. Нормативи розраховують виходячи із збалансованих 

за перетравним протеїном та іншими поживними речовинами добових раціонів 

на літній і зимовий періоди при плановій продуктивності. 

При плануванні потреби в кормах від урожаю поточного бюджетного 

періоду до урожаю наступного бюджетного періоду планують страховий фонд 

за концентрованими кормами в розмірі 8-10%, а за грубими і соковитими - 15% 

річної потреби. 

При визначенні середньої вартості кормів беруться до уваги показники: 

наявність кормів та їх вартість на початок бюджетного періоду; кількість і 

виробнича собівартість кормів, що планується до надходження від власного 

виробництва; кількість та вартість покупних кормів; вартість переробки кормів. 

При обчисленні потреби в органічних і мінеральних добривах та їх 

вартості використовують розрахунки спеціалістів, де зазначаються зведені за 

культурами дані про масу органічних добрив, а також фізичну і перераховану 

на поживну речовину масу мінеральних добрив. Масу поживної речовини 

обчислюють множенням фізичної маси конкретних добрив на відсоток вмісту в 

них поживної речовини і діленням на 100. 

У бюджеті прямих матеріальних витрат бажано відокремити потребу в 

таких мінеральних добривах: а30тні (аміак рідкий, аміачна вода, селітра 

аміачна, селітра кальцієва, селітра натрієва, сечовина, сульфат амонію, натрію); 

фосфатні (суперфосфат простий порошковидний, суперфосфат гранульований, 
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суперфосфат подвійний, фосфорне борошно); калійні (каїніт, калійна сіль, 

сульфат калію, хлористий калій); складні добрива (амофос з апатиту, діамофос, 

нітроамофоска, нітрофос, нітрофоска). 

При обчисленні вартості добрив гній оцінюють за виробничою 

собівартістю. У вартість органічних добрив включають витрати на 

вирощування сидеральних культур. Проте витрати на підготовку добрив до 

внесення в фунт, їх завантаження у транспортні засоби і вивезення в поле у 

витрати на добрива не включають, а відносять на відповідні статті витрат як 

виконання технологічних процесів на вирощування сільськогосподарських 

культур. Масу і вартість пестицидів, що планують для захисту рослин від 

шкідників і хвороб сільськогосподарських культур та боротьби з бур'янами 

оцінюють аналогічно оцінці мінеральних добрив. 

Складання бюджету прямих витрат на оплату праці 

Бюджет прямих витрат на оплату праці - це плановий документ, в якому 

повинні бути відображені витрати на оплату праці для забезпечення 

виробництва запланованого обсягу сільськогосподарської продукції, виконання 

робіт та послуг у бюджетному періоді. 

При складанні бюджету прямих витрат на оплату праці слід керуватися 

чинними офіційними документами для нарахування заробітної плати. 

Закон України "Про оплату праці" №198/95 від 24 березня 1995 р. з 

відповідними змінами визначає економічні, правові та організаційні засади 

оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах з 

підприємствами усіх форм власності та господарювання, а також з окремими 

громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і 

спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій 

заробітної плати. 

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників 

використовується показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці 

включається нарахування працівникам у грошовій і натуральній формах 

(оцінений у грошовій формі) за відпрацьований і невідпрацьований час, 
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належний до сплати, або за виконану роботу незалежно від джерела 

фінансування цих виплат. 

Структура фонду заробітної плати згідно із Законом про оплату праці 

така: 

- основна заробітна плата. Це винагорода за виконану роботу згідно з 

установленими нормами праці (нормами часу, виробітку, обслуговування, 

посадовими обов'язками). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок 

(окладів) та відрядних розцінок для працівників і посадових окладів для 

службовців; 

- додаткова заробітна плата. Це винагорода за працю понад установлену 

норму, за трудові успіхи і особливі умови праці. Вона включає доплати, 

надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати передбачені чинним 

законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань та функцій; 

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати 

у формі винагород за підсумки роботи за рік, премії за спеціальними системами 

та положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, що не 

передбачені актами чинного законодавства або здійснюються понад 

установлену зазначеними актами норму. Основні методологічні положення 

щодо визначення показників оплати праці у формах державних статистичних 

спостережень з метою одержання об'єктивної статистичної інформації про 

розміри та структуру заробітної плати найманих працівників містяться в 

Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої нака30м Державного 

комітету статистики України від 13 січня 2004 р. №5. 

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників 

застосовується показник фонду оплати праці. 

Програми державних статистичних спостережень передбачають облік 

фонду оплати праці, нарахованого усім працівникам, а також виділення фонду 

штатних працівників, які перебувають в обліковому складі підприємства, та 

поділ його на складові. 
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Фонд оплати праці інших категорій працівників (сумісників або тих осіб, 

які зайняті за договорами цивільно-правового характеру) розподіляються на 

складові на загальних підставах згідно з Інструкцією. При цьому суму оплати 

праці вищезгаданих категорій у формах державних статистичних спостережень 

відображаються у фонді оплати працівників позаоблікового складу та не 

враховуються при обчисленні середньої заробітної плати штатних працівників 

облікового складу підприємства. 

При визначенні фонду оплати праці штатних працівників із загальної 

суми фонду оплат праці також виключаються суми,*нараховані працівникам, 

які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та з догляду за 

дитиною, вибраним до органів первинної профспілкової організації, звільненим 

з роботи на момент складання бюджету витрат на оплату праці. 

Фонд оплати праці працівників, прийнятих на постійну роботу за 

направленням державної служби зайнятості згідно із договором з роботодавцем 

про надання дотації на створення додаткових робочих місць для 

працевлаштування безробітних, ураховується на загальних підставах згідно з 

Інструкцією. 

Потребу в затратах праці (людино-годинах і працівниках) відображають в 

попередньо розроблених даних розрахункових таблиць. При цьому 

використовують такі документи, як штатний розклад, виробничі програми 

підрозділів, розрахунки до договорів на підряд, нормативну документацію з 

визначення затрат праці і чисельності працюючих. 

При визначенні потреби в затратах праці виходять з того, що норма 

тривалості робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень (стаття 

50, глава IV Кодексу законів про працю України). Регулювання робочого часу 

здійснюється нормативно-правовими актами у сфері праці, угодами і 

колективними договорами. 

Працівникам, яким установлено 40-годинний робочий тиждень, 

тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів скорочується на 

одну годину (стаття 73 Кодексу законів про працю України). 
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Робота не проводиться на підприємствах, в установах, організаціях також 

у такі святкові і неробочі дні (стаття 165 Кодексу законів про працю): 

1 і 2 січня - Новий рік; 

8 березня - Міжнародний жіночий день; 

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих; 

9 травня - День Перемоги; 

28 червня - День Конституції України; 

24 серпня - День незалежності України. 

Дні релігійних свят: 

Різдво Христове; 

Пасха (Великдень); 

Трійця. 

Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, 

вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. 

На підприємствах, де встановлено шестиденний робочий тиждень, а 

норма тривалості робочого часу не збігається із зазначеною, відповідне рішення 

приймається самостійно за умови дотримання вимог ст. 50-53,67 і 73 Кодексу 

законів про працю України. 

Підприємства і організації при укладанні колективного договору можуть 

установлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено 

законодавством (частина друга ст. 50 КЗпП). 

Залежно від терміну роботи в господарстві працівники розподіляються на 

постійних, тимчасових і сезонних. Постійними вважаються працівники, що 

прийняті на роботу без встановлення терміну закінчення робіт. До се30нних 

відносять працівників, що поступають на роботу в господарство на період 

сезонних робіт (терміном не більше 6-ти місяців), а до тимчасових - прийнятих 

на термін до 2-х місяців. 

Планова середньорічна чисельність працівників на механізованих і кінно-

ручних роботах у рослинництві визначається відношенням відповідних затрат 

праці в людино-годині по галузі на норму трудового навантаження, наприклад, 
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1920 годин на рік на одного працюючого. При цьому затрати праці 

розраховуються за кожною культурою на основі технологічних карт або 

укрупнених нормативів. 

Планову середньорічну чисельність основних працівників, зайнятих 

обслуговуванням тварин і птиці, визначають відношенням планового 

середньорічного поголів'я до прийнятих у господарстві норм обслуговування за 

групами тварин. Чисельність підмінних працівників визначають як добуток 

кількості основних працівників на співвідношення між числом неробочих і 

робочих днів. Наприклад, при 52 вихідних днях у році, 10- святкових і 24 - 

відпустки співвідношення неробочих і робочих днів складає 30,82%. 

Затрати праці в людино-годинах працівників тваринництва розраховують 

як добуток кількості основних працівників на кількість календарних днів у році 

і на тривалість робочого дня, або як добуток кількості всіх середньорічних 

працівників на річний фонд робочого часу (в годинах) одного працівника у 

відповідності з діючим у господарстві порядком надання відпусток, вихідних 

днів і тривалості робочого дня. 

При складанні бюджету витрат на оплату праці виходять з того, що 

підприємство самостійно визначає суму коштів, що направляються на оплату 

праці. 

Розміри заробітної плати залежать від складності та умов виконуваної 

роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства. 

Регулюють заробітну плату, форми і системи оплати праці та мінімальну 

заробітну плСкладання бюджету накладних витрат на управління 

виробництвом сільськогосподарської продукції 

Планування і облік накладних витрат на управління виробництвом 

сільськогосподарської продукції (загальновиробничі витрати) державні 

сільськогосподарські підприємства здійснюють відповідно до Методичних 

рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 
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(робіт, послуг), згідно з якими виробнича собівартість продукції на відміну від 

П(С)БО 16 "Витрати" включає всі загально-виробничі витрати. 

П(С)БО 16 "Витрати" передбачає поділ загальновиробничих витрат на 

постійні і змінні. До виробничої собівартості продукції, робіт і послуг згідно з 

цим стандартом включаються тільки змінні загально-виробничі витрати. 

Постійні загальновиробничі витрати включаються безпосередньо до складу 

собівартості реалізованої продукції. 

Основна причина в розбіжності методик у наведених нормативних 

документах пояснюється тим, що в сільськогосподарських підприємствах 

важко підрозділити загальновиробничі витрати на постійні та змінні в момент 

їх виникнення. 

Все ж при складанні бюджету накладних витрат на певний бюджетний 

період доцільно загальновиробничі витрати з метою визначення точки 

беззбитковості, маржинального доходу та операційного важеля поділяти 

витрати на постійні і змінні. 

Цей поділ умовний і грунтується на даних аналізу складу витрат за 

попередні звітні періоди, але він дозволяє визначити основну тенденцію в 

динаміці рівня виробничої собівартості сільськогосподарської продукції взагалі 

і структуру та динаміку загальновиробничих витрат і її вплив на рівень 

собівартості зокрема. 

До складу загальновиробничих витрат входять окремі види витрат, що 

стосуються всіх напрямків діяльності господарства, зокрема: 

- витрати на утримання основних засобів, які обслуговують виробничі 

процеси в різних напрямках діяльності господарства; 

- витрати на утримання складів для зберігання виробничих запасів (крім 

складів для зберігання продукції та витрат на реалізацію); 

- витрати на пожежну охорону; 

- поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією засобів 

природоохоронного призначення; - витрати на захоронення екологічно 

небезпечних відходів; 



212 
 

- оплата послуг сторонніх організацій щодо приймання, зберігання та 

знищення екологічно небезпечних відходів та очищення стічних вод; 

- витрати на управління виробництвом (оплата праці, відрахування на 

соціальні заходи, витрати на оплату службових відряджень апарату управління 

та спеціалістів галузей (цехів), дільниць, структурних підрозділів тощо); 

- амортизація необоротних активів загальновиробничого (цехового, 

дільничного, бригадного) призначення; 

- витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата 

праці, відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням 

технології й організації виробництва; поліпшення якості продукції, підвищення 

її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у 

виробничому процесі, оплата послуг сторонніх організацій); 

- витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання 

загальних приміщень виробничого призначення; 

- витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці та інші 

витрати на здійснення технологічного контролю за якістю продукції); 

- витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього 

середовища; 

- інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо). 

Ці витрати відображаються в бюджеті накладних витрат і розподіляються 

між основними галузями та об'єктами витрат пропорційно до суми прямих 

витрат (без витрат основних матеріалів: кормів, насіння, сировини). 

У складі загальновиробничих витрат сільськогосподарські підприємства-

платники фіксованого сільськогосподарського податку планують нарахування 

цього податку, сума якого розподіляється пропорційно площі під ту чи іншу 

культуру і включається до виробничої собівартості. 

При складанні бюджету накладних витрат необхідно враховувати зміни, 

що внесені Законом України "Про внесення змін до деяких Законів України 

щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки" від 19.06.2003 р. 

№974-ІУ Згідно з цим Законом платники фіксованого сільськогосподарського 
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податку, які займаються іншими видами діяльності крім сільськогосподарської, 

з метою оподаткування повинні вести окремий облік фінансових результатів від 

інших видів господарської діяльності. Такі фінансові результати підлягають 

оподаткуванню на загальних підставах, визначених Податковим кодексом 

України від 2.12.2010 р. № 2755-УІ в частині, що стосується оподаткування 

прибутку, який отримано від несільськогосподарської діяльності. Ця сума 

податку не планується для включення її у виробничу собівартість 

сільськогосподарської продукції.ату. 

Складання бюджету собівартості сільськогосподарської продукції, 

робіт та послуг 

Бюджет собівартості готової продукції сільськогосподарського 

виробництва є плановим документом, в якому наведено розрахунок 

собівартості сільськогосподарської продукції, робіт та послуг, що 

передбачається виробити у бюджетному періоді. 

Після узгодження бюджетів продажу і виробництва та визначення 

виробничих витрат переходять до складання бюджету собівартості 

сільськогосподарської продукції, робіт та послуг. З цією метою враховують 

залишки незавершеного виробництва на початок звітного періоду, витрати на 

виробництво за бюджетний період та залишок незавершеного виробництва на 

кінець бюджетного періоду. Формування бюджету собівартості доцільно 

проводити за наступним рівнянням: 

С = З
о
 + Вп - Зв 

де: С - собівартість готової продукції; 

3° - залишок незавершеного виробництва на початок бюджетного 

періоду; 

Вп - витрати на виробництво готової продукції за бюджетний період; 

Зв - залишок незавершеного виробництва на кінець звітного періоду. 

Плануванню собівартості продукції передує аналіз витрат за елементами 

та статтями в попередніх бюджетних періодах. Для аналізу беруться дані обліку 

і звітності, нормативно-правові акти, матеріали спостережень, вивчення та 
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узагальнення досвіду господарств. Одержані результати використовуються для 

розробки заходів щодо економії витрат та підвищення ефективності 

виробництва в плановому періоді. 

Основою для визначення планової собівартості продукції окремих 

сільськогосподарських культур і видів тварин є технологічні карти, де за 

статтями витрат на підставі переліку передбачених у технології робіт, ґрунтово-

кліматичних умов, встановлених норм виробітку, нормативів витрат праці, 

матеріальних та інших ресурсів і з урахуванням раціонального використання 

землі, основних засобів, застосування прогресивних агро30отехнічних і 

організаційних заходів визначається загальна сума витрат виробництва. 

У собівартість продукції включаються накладні витрати, що сформовані в 

Бюджеті накладних витрат на управління виробництвом сільськогосподарської 

продукції. 

У процесі складання бюджету собівартості враховується вплив основних 

техніко-економічних факторів, таких як підвищення рівня механізації 

виробництва, впровадження прогресивних технологій, проведення заходів 

щодо покращання родючості фунтів, порід тварин, раціональне використання 

матеріальних і фінансових ресурсів, застосування прогресивних форм 

організації та оплати праці. 

Бюджетна собівартість окремих видів сільськогосподарської продукції 

визначається виходячи з витрат, віднесених на відповідну культуру (групу 

культур) чи вид (групу) тварин і зіставлених з витратами, зафіксованими в 

бюджетах: прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, 

накладних витрат. Бюджетна собівартість у сільськогосподарських 

підприємствах розраховується в цілому за бюджетний період. 

Для визначення собівартості можна встановлювати такі бюджетні 

періоди: 

- за продукцією рослинництва - з моменту передпосівного обробітку 

грунту до моменту завершення збору урожаю: 
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- за продукцією основного молочного стада великої рогатої худоби, 

промислового птахівництва та іншим галузям тваринництва, від яких 

отримують продукцію протягом року - щомісяця або щоквартально; 

- за іншими видами сільськогосподарської продукції собівартість 

продукції розраховується в цілому за рік, крім продукті (робіт, послуг) 

допоміжних виробництв, фактична собівартість яких визначається щомісяця. 

У бюджетному періоді витрати, що плануються на виробництво 

продукції, повинні збігатися з періодом виходу продукції. 

У рослинництві, крім сільськогосподарської продукції, об'єктами 

планових витрат можуть бути роботи, виконані в поточному році піл урожай 

майбутнього періоду. 

При складанні бюджету собівартості виробництва сільськогосподарської 

продукції доцільно користуватися методикою розрахунку фактичної 

собівартості продукції (робіт, послуг), запропонованою Методичними 

рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими нака30м 

Міністерства аграрної політики України віл 6 грудня 2001 р. № 132 та 

Методичними рекомендаціями із закриття бухгалтерських рахунків для 

визначення собівартості продукції та фінансових результатів діяльності 

підприємств АПК. які рекомендовані до застосування підприємствами АПК 

Науково-методичною Радою з обліку, звітності га аудиту в АПВ 

Мінагрополітики України та Радою Федерації аудиторів, бухгалтерів і 

фінансистів АПК України, протокол .V? 13 від ЗІ жовтня 2005 року. 

Розрахунок бюджетної собівартості продукції (робіт, послуг) 

здійснюється в такій послідовності: 

а) розподіляються між окремими об'єктами планування виграти з 

утримання необоротних активів: 

б) визначається собівартість робіт та послуг допоміжних виробництв; 

в) розподіляються загальні витрати: на зрошення га осушення земель, на 

вапнування та гіпсування грунтів та на утримання лісозахисних смуг: 
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г) відноситься частина витрат бджільництва на сільськогосподарські 

культури, що запилюються: 

д) розподіляються бригадні, фермерські, цехові та загальновиробничі 

витрати; 

е) визначається загальна сума виробничих витрат за об'єктами обліку; 

є) визначається собівартість продукції рослинництва; 

ж) визначається собівартість продукції підсобних промислових 

виробництв з переробки рослинницької продукції; 

з) розподіляються витрати з утримання кормоцехів; 

и) визначається собівартість продукції тваринництва. 

Для дотримання наведеної послідовності при складанні бюджету 

собівартості необхідно додатково складати такі розрахункові таблиці: 

1) Відомість розподілу витрат незавершеного виробництва; 

2) Відомість розподілу витрат на утримання робочих тварин; 

3) Відомість розподілу витрат на утримання тракторів, комбайнів, інших 

сільськогосподарських машин; 

4) Відомість розподілу витрат на утримання полезахисних смуг; 

5) Відомість розподілу суми нарахованого фіксованого 

сільськогосподарського податку; 

6) Відомість розподілу загальновиробничих витрат з: рослинництва, 

тваринництва, промислових переробках; 

7) Відомість розподілу віднесення частини витрат бджільництва на 

сільськогосподарські культури, що запилюються; 

8) Розрахунок визначення собівартості зернових культур; 

9) Розрахунок визначення собівартості продукції цукрових буряків; 

10) Визначення бюджетної собівартості овочів відкритого та закритого 

грунту; 

11) Визначення бюджетної собівартості картоплі; 

12) Визначення бюджетної собівартості продукції багаторічних трав; 
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13) Визначення бюджетної собівартості продукції садівництва та 

виноградарства; 

14) Визначення бюджетної собівартості насіння соняшнику; 

15) Відомість розподілу витрат на утримання кормоцехів (кормокухні); 

16) Визначення бюджетної собівартості основного молочного стада; 

17) Визначення бюджетної собівартості приросту живої маси тварин ВРХ 

на вирощуванні та відгодівлі; 

18) Визначення бюджетної собівартості приросту живої маси свиней; 

19) Визначення бюджетної собівартості продукції птахівництва; 

20) Визначення бюджетної собівартості продукції вівчарства; 

21) Визначення бюджетної собівартості продукції бджільництва; 

22) Визначення бюджетної собівартості продукції рибництва. 

В окремо взятому сільськогосподарському підприємстві кількість та 

форми додаткових розрахункових таблиць залежать від кількості об'єктів 

бюджетування виробничих витрат. 

На підставі додаткових розрахункових таблиць складаються Бюджет 

собівартості виробництва сільськогосподарської продукції структурних 

підрозділів і Зведений бюджет собівартості. 

Визначення бюджетної собівартості сільськогосподарської продукції 

доцільно розраховувати за окремими структурними підрозділами. 

Складання бюджету адміністративних витрат, спрямованих на 

обслуговування та управління підприємством 

Економічні перетворення, які нині відбуваються в аграрному секторі 

економіки України, докорінно змінюють характер і принципи управління 

підприємствами та організаціями. 

Серед найважливіших елементів, на які може самостійно впливати саме 

підприємство, слід відокремити організацію управління. Від того, наскільки 

раціонально вона буде побудована, з урахуванням усіх факторів, які впливають 

на функціонування підприємства, залежить ефективність процесу управління 

виробничою діяльністю. Організаційна структура управління має відповідати 



218 
 

раціональним принципам побудови, своєчасно адаптуватися до нових умов, 

враховувати особливості діяльності конкретного підприємства. 

Для забезпечення раціонального функціонування організаційної 

структури управління необхідно передбачити бюджети витрат, які спрямовані 

на обслуговування та управління підприємством. Ці витрати пов'язані з 

операційною діяльністю і не включаються до виробничої собівартості. 

Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" до адміністративних витрат відносяться: 

- загально-корпоративні витрати; 

- витрати на службові відрядження та утримання апарату управління 

підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; 

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, 

страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, 

водопостачання, водовідведення, охорона); 

- винагорода за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки 

майна тощо); 

- витрати на зв'язок (поштовий, телеграфний, телефонний, телекс, факс 

тощо); 

- амортизацію нематеріальних активів загальногосподарського 

використання; 

- витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

- податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі 

(крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої 

собівартості продукції, робіт, послуг); 

- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; 

- інші витрати загальногосподарського призначення. 

При складанні бюджету адміністративних витрат необхідно 

враховувати, що витрати підприємства, пов'язані з організацією і проведенням 

прийомів, презентацій належать до категорії "представницькі витрати". Перелік 

витрат, що можуть бути віднесені до представницьких, наведено в п.1 Наказу 
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Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України від 12.11.1993 

р. №88: витрати, пов'язані з проведенням офіційного прийому; транспортне 

обслуговування запрошених; заходи культурної програми; буфетне 

обслуговування під час переговорів; оплата послуг перекладача чи іншого 

обслуговуючого персоналу; оплата вартості номерів у готелях, а також 

бронювання номерів; вартість придбаних подарунків, сувенірів. 

При складанні бюджету слід врахувати, що представницькі витрати 

розглядаються як витрати, не пов'язані з веденням господарської діяльності, за 

винятком випадків, коли такі витрати здійснюються з рекламною метою. 

При виконанні бюджету адміністративних витрат підприємству варто 

приділити увагу оформленню документів, що підтверджують правомірність 

представницьких витрат, а саме видати наказ по підприємству про організацію 

та проведення прийомів, презентацій, переговорів, ділових зустрічей. У наказі 

потрібно зазначити, що такі заходи проводяться з рекламною метою. 

Окремою статтею бюджету адміністративних витрат є витрати на 

відрядження. Такі витрати мають бути, по-перше, пов'язані з господарською 

діяльністю підприємства, по-друге підтверджені документально. 

Складовою адміністративних витрат можуть бути витрати на придбання 

своїм працівникам проїзних квитків на проїзд у міському пасажирському 

транспорті, якщо такі витрати можна обґрунтувати виробничою доцільністю. 

Для контролю використання запланованих коштів на названі цілі підприємство 

повинно мати підтверджувальні документи. 

Значну питому вагу в витратах на утримання апарату управління займає 

оплата праці керівників підприємств. При складанні бюджету адміністративних 

витрат необхідно керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 19 

травня 1999 р. №859 "Про умови і розміри оплати праці керівників 

підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань 

державних підприємств" та Постановою Кабінету Міністрів України від 19 

квітня 2006 р. №542 "Деякі питання оплати праці керівників підприємств, 
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заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних 

підприємств". 

При плануванні витрат на виконання платних послуг, що надаються 

підрозділами Державної пожежної охорони МНС України і перелік, яких 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 р. №798, 

керуються Тарифами на виконання платних послуг, передбачених Нака30м 

МНС, Мінфіном, Мінекономіки України від 25.07.2006 р. №476/724/251 та 

зареєстрованих у Мінюсті України 07.08.2006 р. за №946/12820. 

Дуже важливо при складанні бюджету адміністративних витрат 

30середити увагу на обранні банку, що буде виконувати розрахунково-касове 

обслуговування та надавати інші послуги. Чинне законодавство не обмежує для 

підприємства кількості поточних рахунків і коло банків, в яких вони відкриті. 

Так, дозволяється один поточний рахунок мати в одному банку, зарплатний 

проект реалізувати спільно з іншим (скажімо з тим, у якого ширша мережа 

банкоматів), а валютний рахунок відкрити в третьому банку. 

Перед тим, як обрати банк, необхідно визначитися з тим, які банківські 

послуги потрібні підприємству. Крім розрахунково-касового обслуговування, 

багато банків пропонують послуги як інкасація виручки, Інтернет-банкінг, 

управління рахунком за допомогою системи "Клієнт-банк" тощо. Перелік 

послуг і їх вартість обумовлюються Договором на розрахунково-касове 

обслуговування. При підписанні договору особливу увагу необхідно звертати 

на право банку щодо рахунку підприємства. Деякі банки передбачають 

можливість закриття рахунка, якщо операцій за ним немає протягом 

визначеного часу. 

Плату за свої послуги банки часто справляють самостійно, тобто 

списують суму зафіксовану в договорі з рахунка без втручання підприємства-

власника рахунка. 

При визначенні витрат на оплату податків, зборів та інших передбачених 

законодавством обов'язкових платежів необхідно запланувати розрахункові 

суми збору на обов'язкове державне соціальне страхування, пов'язані з 
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нарахуванням на заробітну плату працівників з управління та обслуговування 

підприємства. 

До складу адміністративних витрат необхідно передбачити також 

включення місцевих зборів (обов'язкових платежів), до яких належать: 

- готельний збір; 

- збір за паркування автотранспорту. 

Серед інших адміністративних витрат особливу увагу необхідно 

приділити плануванню витрат на охорону праці. При цьому підприємство 

керується Рекомендаціями щодо побудови системи управління охороною праці 

на виробництві (далі - Рекомендації), що затверджені Нака30м МНС України 

від 27.06.2006 р. №398. Систему управління охороною праці (далі - СУОП) 

створює суб'єкт господарювання. У ній необхідно передбачити підготовку, 

прийняття та реалізацію завдань стосовно здійснення організаційних, 

технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, 

спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності найманих 

працівників у процесі їх трудової діяльності. 

При бюджетуванні необхідною умовою є визначення організаційної 

структури господарюючого суб’єкта. Сучасне сільське господарство має велику 

кількість структурних одиниць зверху до низу, які можна розглядати як 

сукупність різних центрів відповідальності. 

В табл. 12.1.  приведені центри відповідальності, які сформовані на 

основі центрів витрат. Розподіл витрат за центрами відповідальності дає 

можливість конкретно розробити посадові інструкції персоналу, закріпити 

працівників за операційно-технологічними витратами даного об'єкта та 

забезпечити ефективність виконання їх функцій. Кожний керівник та 

спеціаліст має свої обов'язки, права і відповідальність, виконання яких 

оцінюється КТУ.  

При складанні бюджетів необхідно використовувати набір планових 

ідентичних показників. Показники повинні мати змістовну і часову сумісність 

та бути своєчасно відкориговані. Процес коригування може включати три типи 
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прийняття управ лінських рішень :  

«Ресурс — ресурс» — передбачає вибір виду ресурсу та оцінку його 

впливу на витрати;  

«Ресурс — продукт» — передбачає, для якого виду виробництва 

продукції найбільш доцільно використовувати ресурси; 

«Продукт — продукт» — передбачає, яку кількість можна виробити 

продукції при обмежених ресурсах для одержання максимальної кількості 

прибутку. 

Таблиця 12.1 

Центри відповідальності у виробничій сфері  

Центри 

витрат 

Центри 

відповідальності 

Керівник 

центру 

відповідальності 

Основні види 

діяльності 

1 2 3 4 

 

Ферма 

ВРХ 

Молочно-

товарна ферма з 

потоковим циклом 

виробництва 

Завідуючий 

молочно-товарною 

фермою 

Виробництво 

молока, вирощення 

молодняка до 20 днів 

Ферма по 

відгодівлі ВРХ 

Завідуючий 

фермою по відгодівлі 

ВРХ 

Відгодівля 

молодняка на м’ясо і 

підготовка ремонтного 

молодняка  

 Основне 

стадо свиней 

Завідуючий 

СТФ 

Одержання і 

вирощення молодняка до 60 

днів 

Ферма по 

відгодівлі свиней 

Завідуючий 

СТФ 

Відгодівля 

молодняка на мясо і 

підготовка ремонтного 

молодняка 

Рільничі 

бригади 

Рільничі 

бригади № 1-2 

Бригадири 

рільничих бригад 

Виробництво 

продукції рослинництва 

Овочева 

бригада 

Бригада по 

вирощуванню овочів 

Бригадир 

овочевої бригади 

Вирощування овочів 

Бригада 

по 

кормовиробницт 

Бригада по 

кормовиробництву 

Бригадир по 

кормовиробництву 

Закладка і зберігання 

грубих і соковитих кормів 

Машинно

-тракторні 

бригади 

Машинно-

тракторна бригада 

№1-2 

Бригадир 

машинно-тракторної 

бригади 

Машинно-тракторні 

послуги для 

внутрішньогосподарських 

підрозділів 

Автопарк  Автопарк Завідуючий 

гаражем 

Автопослуги для 

внутрішньогосподарських 

підрозділів 
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Продовження табл. 12.1 

1 2 3 4 

Тік  Тік Завідуючий 

током 

Доробка зернової 

продукції і насіння 

власного виробництва 

Будівельн

о-ремонтна 

бригада 

Будівельно-

ремонтна бригада 

Інженер-

будівельник 

Будівельно-ремонтні 

послуги для 

внутрішньогосп.підрозділів 

 Цех по 

виробництвц 

будівельних 

матеріалів 

Майстер по 

виробництву 

будівельних 

матеріалів 

Виробництво 

будівельних матеріалів 

(цегла, блоки, столярні 

вироби та ін.) 

Складськ

е господарство 

Складське 

господарство 

Завідуючий 

складом 

Зберігання ТМЦ 

Переробк

а продукції 

Цех по 

переробці продукції 

Начальник 

цеху 

Первинна переробка 

сільськогосподарської 

продукції. 

Торгово-

побутовий 

комплекс 

Магазини (4 

одиниці), перукарня 

Завідуючий 

магазином 

Торгівля, випікання 

хліба і хлібопекарських 

виробів 

 

 

 

 

 

 

Адмініст

ративно-

збутовий центр 

Адміністрати

вний центр 

Керівник 

господарююючого 

суб’єкта  

Загальне 

керівництво 

Фінансово-

економічна служба 

Начальник 

фінансово-

економічної служби 

Облік, аналіз, 

внутрігосподарський аудит, 

внутрігосподарська 

фінансова звітність 

Матеріально-

технічне постачання 

і збут продукції 

Заступник 

керівника по 

комерційній 

діяльності 

Постачальницько-

збутова ліяльність 

Технологічна 

служба 

Головні 

спеціалісти 

Керівництво 

основними галузями, 

консультаційні послуги по 

вмконанню технологічних 

процесів 

Соціальна 

сфера 

Заступ. 

керівника по 

господарській частині 

Утримання 

соціальної сферии 

 Екологічна 

сфера 

Керівник 

господарюючого 

суб’єкта 

Підтримання 

екологічного середовища 

відповідно до норм 

 

Основним інструментом бюджетування є норми та нормативи. 

Необхідність створення типових галузевих систем норм і нормативів 

підтверджується практикою багатьох господарюючих суб’єктів 

агропромислового комплексу. Наприклад, на створення загальногосподарської 
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автоматизованої бази економічних нормативів певні господарства витрачають 

приблизно 470 тис. грн за сім років. Першу народногосподарську систему 

норм запроваджено в 1980р. Відповідно до цього розроблена і затверджена у 

1985р.система норм і нормативів для галузей АПК . У державно-плановій 

економіці головна увага зосереджувалась на центральному управлінні 

матеріально-речовими  процесами і потоками, лімітувались засоби 

виробництва, його результати (продукція і послуги) планово розподілялись, 

нормативне господарство мало централізований характер. У 1985 р. в п’яти 

основних групах містилося 92 види норм і нормативів. Нині в зв’язку з 

утворенням суверенних держав мережа розроблювачів методичних документів 

і нормативних показників значно зменшилася. В АПК є 59 науково-дослідних, 

проектних, навчальних інститутів, центрів, які можуть займатися 

нормуванням. Однак багато з них через низку причин організаційного 

характеру перепрофілювали свої нормативні підрозділи на виконання інших 

досліджень.На наш погляд, потрібно відновити і використати досягнення 

минулих років, розробити чітку скоординовану мережу для створення 

галузевих систем економічних норм і нормативів. Ці системи мають 

складатися із сукупності положень, методичних рекомендацій, нормативних 

матеріалів, класифікованого переліку і складу норм та нормативів. 

Їх застосування дасть змогу в кожному господарстві постійно мати 

необхідний для прийняття управлінських рішень перелік обґрунтованих норм і 

нормативів, які б враховували їх організаційно-економічні й природно-

кліматичні особ ливості. Система повинна передбачати можливість 

використання сформованої на її основі нормативної бази для обліку, аналізу і 

бюджетування,розрахунку показників, необхідних для складання договорів з 

орендними та підрядними колективами, окремими орендарями, кооперативами 

та контролю за їх діяльністю. Тому потрібно в кожній галузі й підгалузі 

агропромислового комплексу створювати свої типові га лузеві системи 

нормативів, які були б побудовані за ієрархічним принципом. Типова галузева 

система норм і нормативів є складовою частиною системи для функціонування 
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економічного механізму агропромислового комплексу. 

Виходячи з принципу взаємозв’язку і сумісності системи норм і 

нормативів, а також необхідності автоматизації процесів формування 

нормативної бази (збирання, нагромадження, відновлення норм і нормативів), 

галузева структура виражається в системі техніко-економічних норм і 

нормативів за видами робіт і за витратами праці, сировини, матеріалів і 

паливно-енергетичних ресурсів, нормативів використання виробничих 

потужностей та інвестицій тощо. 

Для галузі сільського господарства, як відмічають вчені, можуть бути 

встановлено такі групи норм і нормативів: 

- ефективність сільськогосподарського виробництва; 

- затрати праці і заробітної плати; витрати і запаси сировини, ма теріалів, 

палива й енергії;  

- тривалості освоєння проектних потужностей підприємств, що 

запроваджуються, показники використання виробничих потужностей; 

- інвестиції капітального будівництва;  

- використання сільськогосподарської техніки, устаткування і потреби в 

них;  

- фінансові, грошові (комплексні) витрати на виробництво 

(обслуговування, цільові заходи і т.ін.); 

- соціально-еко номічні;  

- охорони навко лишнього середовища;  

- галузеві специфічні норми і нормативи. 

Продовжуючи думку вчених, автор пропонує таку структуру норм і 

нормативів при плануванні вирощування сільськогосподарської продукції:  

1) показники, що характеризують основні технологічні умови 

вирощування сільськогосподарських культур;  

2)  затрати праці і заробітної плати, відрахувань і нарахувань на неї; 

3)  витрати сировини, матеріалів, палива й енергії в натуральних 

вимірниках;  
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4)  норми запасів матеріальних цінностей в натуральних вимірниках;  

5)  нормативи капітало вкладень;  

6) нормативи тривалості освоєння основних фондів, використання 

техніки, устаткування і потреби в них; 

7) нормативи фінансових показників;  

8)  норми вартісних техніко-операційних витрат на вирощування 

сільськогосподарської продукції;  

9)  стандарти на сільськогосподарську продукцію;  

10) соціально-економічні нормативи; 

11)  нормативи охорони праці й навколишнього середовища. 

До першої групи нормативів належать теміни проведення 

сільськогосподарських робіт, агротехнічні і зооветеринарні вимоги, санітарно-

гігієнічні умови утримання худоби, птиці, звірів, потреби окремих видів 

посівної площі для бджільництва і шовківництва, фізико-хімічний склад 

ґрунту, конфігурація, топографія земельної площі, технічна характеристика 

сільськогосподарських машин, комунікаційні зв’яз ки, стан доріг, рівень 

професійної підготовки працівників, ергономічно-соціальні умови та ін. 

Друга група — це нормативи часу, виробітку, обслуговування, тарифна 

система, нормативи на основну і додаткову оплату, її компенсацію, надбавки, 

доплати і преміювання, а також відрахування та нарахування на заробітну 

плату, у Фонди соціального страхування і забезпечення. 

Третя група — норми використання сировини і матеріалів, 

мікробактеріальних та органо-мінеральних добрив, регуляторів росту 

рослин, хімічних і біологічних засобів захисту рослин, дефоліантів і 

десикантів, біологічного палива, насіння, розсади і посадкового матеріалу, 

кормів, макро і мікро елементів, каротину і вітамінів для годівлі худоби, звірів 

і птиці, амінокислот, води, підстилкового матеріалу, хімічних консервантів, 

кормів, норми витрати сировини і матеріалів для первинної обробки і 

переробки сільськогосподарської продукції, технічне обслуговування і ремонт 

основних фондів, виробничі норми витрат матеріалів у будівництві й на 
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виготовлення будівельних деталей, виробів і конструкцій, норми витрати 

паливно-енергетичних ресурсів, норми виробничих запасів, матеріалів і 

палива, норми природних втрат сільськогосподарської продукції, палива при 

транспортуванні і збереженні, нормативи приросту продуктивності 

сільськогосподарських тварин, звірів і птиці залежно від різних чинників. 

Четверта група — норми страхових перехідних фондів,насіння, кормів, 

нормативи запасів матеріальних ресурсів(мінеральних добрив, отрутохімікатів, 

пали ва, медикаментів,засобів захисту тварин, ремонтних матеріалів, 

запчастин, твердого палива тощо). 

П’ята група — нормативи питомих капітальних вкладень на технічне 

переозброєння, реконструкцію, розширення і нове будівництво об’єктів 

виробничого і не виробничого призначення, норми тривалості будівництва 

об’єктів, жит ло вих бу динків іоб’єктів ко му наль но го господарства, 

нормативи величини розриву в часі (лаг) між проведенням капітальних 

вкладень і одержанням ефекту, норми тривалості освоєння проектних 

потужностей об’єктів тваринництва і промислового птахівництва. 

Шоста група — норми потреби в техніці, денної (змінної) 

продуктивності, річний (сезонний) виробіток і завантаження тракторів, 

комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки,нормативні терміни служби 

машин, терміни проведення капітальних, поточних ремонтів і технічних 

доглядів техніки, норми вантажопідйомності та ін. 

Сьома група — нормативи, що регламентують взаємовідносини з 

державними і місцевими бюджетами, позабюджетними фондами, 

внутрішньогос по дарськи ми підрозділами та окремими працівниками, 

банками і підприємствами, що визначають розміри відрахувань на цільові 

фонди і резерви, які відображають фінансовий стан і платоспроможність 

кожного господарства. 

Восьма група — нормативи витрат у вартісних вимірниках на 1 га 

сільськогосподарських культур, на сто голів тварин і птиці, одиницю 

продукції, комплекс робіт з виготовлення добрив, доставки, зберігання і 
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внесення мінеральних добрив та хімічної обробки посівів 

сільськогосподарських культур, нормативи комплексних витрат коштів на 

застосування біологічних засобів захисту рослин, вапнування, 

фосфоритування й обробку солонцевих грунтів, рекультивацію земель, 

поверхневе поліпшення природних угідь і пасовищ, догляд за культурними і 

природними сінокосами і пасовищами, лісосмугами і лісомеліоративними 

насадженнями, садами, виноградниками й іншими багаторічними 

насадженнями, заготівлі, транспортування різних видів кормів, ветеринарно-

санітарне обслуговування тварин, нормативи грошових витрат у первинній 

обробці сільськогосподарської продукції в підсобних господарствах і 

промислах, допоміжних і обслуговуючих виробництвах. 

Дев’ята група — стандарти на сільськогосподарську продукцію (розміри, 

вміст клейковини, фізико-хімічний склад, наявність нітратів, жирність та ін.) 

Десята група — нормативи із удосконалення соціальної структури 

трудового колективу, норми і нормативи умов праці й охорони здоров’я, норми 

розрахунку соціальної інфраструктури (житла, підприємств торгівлі й 

громадського харчування, культурно-просвітніх установ, шкіл і дошкільних 

установ, побутового обслуговування, лікувально-оздоровчих установ), норми 

господарсько-питного споживання води і водовідведення, споживання 

електроенергії на комунально-побутові  потреби,  витрати  газу,  

забезпеченості внутрішньогосподарськими дорогами з твердим покриттям, 

нормативи зелених насаджень. 

Одинадцята група — норми виведення земель під захисні лісові 

насадження, нормативи на рекультивацію земель, відведення земель для 

сільськогосподарських потреб водоспоживання і водовідведення, водоохоронні 

зони, нормативні вимоги до збереження і застосування засобів хімізації, 

розміщення населених пунктів і виробничих центрів.  

Структура і склад норм і нормативів дають змогу використовувати їх під 

час організації автоматизованої системи збирання і нагромадження даних для 

складання бюджетів. 
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Бюджетування в сільському господарстві має ряд особливостей і може 

складатись із декількох етапів: збір інформації,планування графіку координації 

дій між центрами відповідальності; визначення стратегії розвитку 

підприємства та чинників, які негативно впливають на обсяг вирощування 

продукції; уточнення елементів витрат за об’єктами та сферами 

відповідальності; обґрунтування нормативів як на вартісні,так і на кількісні 

параметри виконання технологічних процесів; проведення допоміжних 

розрахунків по визначенню і обґрунтуванню кількісних і якісних 

характеристик об’єктів витрат і доходів, обговорення бюджетних показників за 

центрами витрат і відповідальності, їх координація, проектування і 

затвердження, а також узгодження з напрямами діяльності господарюючого 

суб’єкта (рис. 12.1) .Як показує досвід, процес бюджетування в сільському 

господарстві може здійснюватись після 10 січня кож ного року і одночасно по 

всіх центрах відповідальності. 

Планування здійснюється спочатку за обсягами виробництва, потім за 

елементами витрат, далі проводиться планування фінансових результатів. 

Раніше при плануванні зберігалась аналогічна послідовність, відмінність 

полягає в тому, що застосовувався регламентований нормативний метод на 

основі директивних показників, а в даний час — розрахунково-

конструктивний, який базується на маркетингових дослідженнях.  

Незважаючи на заперечення окремих вчених про неможливість поділу 

витрат на постійні і змінні на сільськогосподарську продукцію , автором 

запропонований цей поділ на основі розроблених в Полтавській державній 

агарній академії технологічних карт для визначення точки беззбитковості, 

маржинального доходу та операційного важелю (лівериджу). Слід відмітити, 

що цей поділ умовний, але дозволяє визначити основну тенденцію. 
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Рис. 12.1. Модель організаційно-логічної побудови бюджетів. 

Розглянемо детально проведені розрахунки (табл. 12.2). 

                                         

Основні напрями діяльності господарюючого суб’єкта 

Виробницто 

продукції 

Реалізація 

продукції 

Діяльність допоміжних і 

обслуговуючих 

Управління 

фінансовими 

ресурсами 

Організація 

бюджетування за 

центрами витрат і 

відповідальності 

Збір інформації, уточнення статей витрат, нормативів 

Визначення стратегії і основних напрямів дій на цільовий 

період 

Фінансовий аналіз та вибір ефективних напрямів 

використання ресурсів 

Координуючі дії між постачальниками та споживачами 

бюджетної інформації 

Бюджетні підрозділи за центрами витрат і 

відповідальності 

Бухгалтери- 

обліковці 

Керівники 

відповідних 

підрозділів 

Система            Обліково-фінансова служба 

раннього попе- 

редження і         Комерційна служба 

реагування 

                           Технологічна служба 

Розробка проектів бюджетів 

По господарству в цілому По структурних підрозділах 

Узгодження бюджетів підрозділів з інтересами господарства 

Прийняття і затвердження бюджетів 

Господарства в цілому По структурних підрозділах 

Узгодження бюджетів підрозділів з інтересами господарства 
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  Таблиця 12.2 

Калькуляція собівартості озимої пшениці 

 

Статті витрат 

Од. 

виміру 

Виробничі витрати на 1 ц. 

зернових 

всього В тому числі 

Умовно- 

постійні 

Умовно-

змінні 

Оплата праці (пряма і 

непряма) 

грн 1,39 0,97 0,42 

Насіння  грн 1,33 1,33  

Мінеральні добрива грн 0,82  0,82 

Органічні добрива грн 1,03  1,03 

Засоби захисту рослин грн 1,77 1,77  

Паливно-мастильні 

матеріали 

грн 2,96 2,07 0,89 

Амортизація грн 1,05 1,05  

Поточний ремонт грн 1,98 1,98  

Інші матеріальні витрати грн 1,36  1,36 

Оренда землі грн 1,85 1,85  

Загальновиробничі 

витрати 

грн 0,59 0,22 0,37 

Виробнича собівартість грн/цнт 16,14 11,24 4,90 

Збір продукції т 7743 Х Х 

Площа  га 1650 Х Х 

Ціна реалізації грн/цнт 43,52 Х Х 

 

Відповідно до ліміту витрат в технологічній карті близько2/3 витрат по 

елементу «Оплата праці» віднесено до умовно-постійних (оплата праці на 

підготовці ґрунту, посіву, догляду за посівами), а 1/3 витрат на оплату праці — 

до умовно-змінних (оплата праці на збиранні урожаю знаходиться в прямій 

залежності від кількості зібраної продукції). Аналогічний поділ прийнятий 

нами і на розподілі витрат по елементу «Пально-мастильні матеріали». 

Елементи «Органічні та мінеральні добрива», «Насіння» віднесені до умовно-

змінних витрат, тому що від кількості внесених добрив, якості та сорту насіння 

залежить кількість вирощеної продукції. Елементи «Засоби захисту рослин», 

«Амортизація» віднесені повністю до умовно-постійних, так як встановлені 

норми витрат на засоби захисту, амортизацію, яких потрібно дотримуватись, 

як правило, не впливають на кількість вирощеної продукції. Елементи 

«Поточний ремонт» та «Оренда землі» віднесені до умовно-постійних витрат, 

так як ці витрати не впливають на збільшення вирощування продукції. 
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Загальновиробничі витрати, на наш погляд доречно віднести на умовно-змінні, 

адже вони залежать від кількості вирощеної продукції (наприклад, оплата 

праці керівників і спеціалістів галузі рослинництва, витрати на відрядження, 

витрати на первинну документацію та ін.). 

Елемент «Інші операційні витрати» можна віднести до умовно-змінних 

(крім фіксованого податку), до цих витрат віднесені витрати на малоцінний 

швидкозношуваний інвентар,електроенергію, податки, витрати допоміжних і 

обслуговуючих підрозділів. В основному ці витрати залежать від кількості 

виробленої продукції. Цей поділ умовний і кожне господарство може 

розробити свою методику розподілу витрат. 

 

 

 

2. Сутність центрів витрат та відповідальності. Концепція центрів та 

обліку відповідальності. 

 

 

Для контролінгу надзвичайно важливого значення в сьогоднішніх умовах 

господарювання набуває інформація про витрати не в цілому по підприємству 

чи організації, а в розрізі більш деталізованих об'єктів формування затрат. Як 

відомо, інформація про витрати формується за допомогою бухгалтерського 

обліку. Бухгалтерському апарату затрати на виробництво найкраще 

контролювати у процесі виробничого споживання ресурсів, тобто там, де 

відбувається виробничий процес або його обслуговування. У зв'язку з цим 

з'явилися такі об'єкти формування і обліку затрат, як місця виникнення затрат, 

центри затрат і центри відповідальності. 

Місцем виникнення затрат називається місце, де вони фактично 

утворились. 

До місць виникнення затрат відносять структурні підрозділи (цехи, 

бригади, відділи, дільниці), які являють собою об'єкти нормування, планування 
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і обліку затрат виробництва з метою контролю і управління витратами 

виробничих ресурсів. 

Місця виникнення затрат є об'єктами аналітичного обліку затрат на 

виробництво за елементами — затрат і статтями калькуляції. 

Щодо процесу виробництва місця виникнення затрат можна 

класифікувати на виробничі і обслуговуючі. До виробничих належать цехи, 

дільниці, бригади, а до обслуговуючих — відділи і служби управління, склади і 

лабораторії тощо. 

Облік затрат за місцями виникнення ввели у 20-х роках XX ст. з метою 

підвищення точності калькулювання. Вихідним спонукальним моментом 

групування затрат за місцями виникнення була неможливість їх первинного 

групування за видами продукції. 

Цех чи інший підрозділ чітко виділявся як місце виникнення затрат, що 

полегшувало їх локалізацію і дозволяло наблизити непрямі затрати, які 

підлягали розподілу до виготовленої в даному місці продукції. 

Поступово до мети обліку затрат за місцями виникнення, крім 

забезпечення достовірного калькулювання, приєднався також і контроль за 

обгрунтованістю і раціональністю витрачання ресурсів, тобто контроль затрат у 

місцях їх виникнення. 

З часом облік затрат за місцями виникнення все більше відособлювався 

від калькулювання, чому сприяла тенденція до укрупнення структурних 

підрозділів. 

Слід зазначити, що проблеми групування затрат за місцями їх виникнення 

ще належним чином не досліджені. На виробничих підприємствах місце 

виникнення затрат— це сфера відповідальності, яка пов'язана з певними видами 

витрат при виготовленні продукції або обслуговуванням виробництва і його 

управлінням. Отже, в першу чергу, до них слід віднести окремі види 

виробництв (основні, допоміжні, підсобні, обслуговуючі) і такі структурні 

підрозділи, як цехи, самостійні дільниці, майстерні. 
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При більшій деталізації  це може стосуватися діяльності бригад, окремих 

служб, бюро, лабораторій — за необхідності і можливістю виділення затрат, 

пов'язаних з обсягом виконуваних ними робіт або безпосередньо залежних від 

їх діяльності. 

Ступінь деталізації витрат за місцями їх виникнення для кожного 

підприємства індивідуальна. 

Групування затрат виробництва в розрізі виробничих підрозділів 

дозволяє усунути безконтрольність затрат і закріпити відповідальність за їх 

величину за конкретними виконавцями і керівниками. 

Обліку за місцями виникнення затрат надається особливо важливе 

значення, так як впливати на собівартість і рівень економічності виробництва 

можливо лише на даному етапі. На етапі калькулювання можна лише більш-

менш приблизно розподілити витрати виробництва між виробами, абсолютно 

не впливаючи на загальний рівень та характер цих витрат. 

Приблизно в середині 40-х років XX ст. з'являється поняття "центр 

затрат", "оперативний центр затрат ", під яким розуміють первинну ланку 

обліку затрат для контролю їх у підрозділах та більш точного розподілу витрат 

за об'єктами калькулювання, в якості яких можуть виступати: групи 

виробничого устаткування, робочі місця, технологічні процеси, виробничі 

дільниці. 

Можливі центри обліку виробничих затрат наведено на рис. 2.2. 

За своєю природою кожне робоче місце — це центр затрат. Проте в 

обліку до такої деталізації, як правило, не вдаються. 

Центри затрат — це первинні виробничі і обслуговуючі одиниці, що 

характеризуються одноманітністю функцій і виробничих операцій, приблизним 

рівнем технічної оснащеності та організації, направленістю (спрямуванням) 

затрат. їх виділяють в якості об'єкта планування і обліку затрат з метою 

деталізації затрат, посилення контролю і підвищення точності калькулювання. 

Центр затрат може співпадати з організаційною одиницею (цехом, 

відділенням, дільницею) або бути підрозділом, що входить до складу цієї 
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одиниці. Основою виділення центрів затрат є спільність устаткування, що 

використовується, виконуваних операцій чи функцій. 

 

 

Рис. 12.2. Класифікація центрів обліку виробничих затрат за видами 

 

Групування витрат за центрами затрат пов'язане з додатковими обліково-

розрахунковими роботами. Тому доцільність їх введення необхідно оцінити з 

точки зору корисності додаткової інформації щодо затрат виробництва. 

Центри затрат, як і місця виникнення затрат, класифікують за 

відношенням до процесу виробництва на виробничі, обслуговуючі і умовні. 
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До виробничих належать виробництва (виробничі комплекси), цехи, 

дільниці, бригади. 

До обслуговуючих належать відділи (служби) управління та 

обслуговування виробництва. 

До умовних належать статті собівартості, субстатті по комплексних 

витратах, економічні елементи. 

Ступінь деталізації центрів затрат залежить від трудомісткості обліку і 

можливої ефективності використання отриманої інформації. Номенклатура 

центрів затрат повинна передбачати єдину систему їх кодування, що дає 

можливість сортування і групування даних про затрати по будь-яких 

закодованих ознаках у різних комбінаціях. 

Групування затрат за центрами, по суті, являє складову частину системи 

калькулювання і його краще здійснювати у єдності з калькуляційним обліком. 

Центри затрат відрізняються від місць виникнення затрат тим, що 

являють собою групування затрат в аналітичному обліку за окремими 

роботами, операціями, функціями всередині виробничих підрозділів. Це 

виділення визначається бажанням мати додаткові точки контролю затрат у 

підрозділі, а головне — забезпечити більш точний розподіл непрямих витрат за 

об'єктами калькулювання. Особливо посилюється необхідність виділення 

центрів затрат в умовах росту автоматизації виробництва, коли при 

калькулюванні виникає необхідність підвищення точності віднесення витрат з 

утримання і експлуатації виробничого устаткування і загальновиробничих 

витрат на калькуляційні об'єкти. Зростає потреба у групуванні їх за групами 

устаткування, окремими комплексами, тобто центрами затрат. 

У широкому розумінні слова центри витрат являють собою сфери 

відповідальності за окремі стадії кругообігу засобів на підприємстві. Центри 

витрат виділяються з метою планування та обліку витрат на виробництво, 

аналізу відхилень фактичної собівартості продукції від планової, виявлення 

резервів виробництва. 
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В економічній літературі є така думка, що центри витрат поділяються на 

дві групи — первинні та акумулюючі. До первинних центрів витрат відносять 

бригади, дільниці, відділи апарату управління тощо, а до акумуяюючих — 

центри за сферами кругообігу коштів — постачальницько-заготівельна, 

виробнича, організаційна, фінансово-збутова, непродуктивна діяльність. 

Розрізняють центри регульованих затрат і частково регульованих затрат. 

Для прикладу центром регульованих затрат можуть бути цехи основного 

виробництва у промисловості, виконробські дільниці у будівництві. До центрів 

частково регульованих затрат можна віднести адміністративно-управлінський 

апарат підприємства чи організації, бюро економічного аналізу, 

конструкторське бюро тощо. 

Кількість центрів витрат залежить від галузевих особливостей, технології 

виробництва, організації праці, структури управління, рівня техніки тощо. 

Виділення центрів витрат і збір інформації залежить від прагматичних цілей і 

визначається потребами апарату управління. 

З розвитком виробничих відносин, теорії управління виробництвом і 

управління витратами, зокрема, з'явилось поняття "центр відповідальності". 

Одні автори ототожнюють ці поняття, а інші вказують на те, що це різні 

поняття. Дійсно, центри витрат пов'язують з калькулюванням собівартості 

продукції, а центри відповідальності з управлінням собівартістю, тому ці 

поняття виражають різні економічні процеси. При цьому, в одному центрі 

витрат може бути один центр відповідальності (начальник цеху) або декілька 

центрів, якщо окремі особи цеху призначені відповідальними за раціональне 

використання ресурсів підприємства (головний механік відповідає за основні 

засоби, проведення ремонтів, налагодження устаткування, головний 

енергетик— за використання усіх видів енергії, майстри — за використання 

матеріалів тощо). 

Разом з тим бувають випадки, коли відповідальність покладається на 

одну посадову особу, а об'єктом контролю виступає декілька центрів витрат. 
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Наприклад, начальник цеху відповідає за формування собівартості по всіх 

дільницях, які входять у склад цеху. 

У сучасному трактуванні центр відповідальності — це підрозділ 

підприємства, який очолює керівник (менеджер), що володіє делегованими 

повноваженнями і відповідає за результати роботи цього підрозділу, тобто це 

місце, де виникають правові відносини між учасниками господарських 

процесів. 

Слід мати на увазі, що місця виникнення і центри затрат можуть повністю 

спадатися (цех, дільниця, бригада), але в цей же час цех, що складається з 

декількох дільниць, будучи центром відповідальності, охоплює декілька місць 

виникнення затрат. 

Функціональні відділи і служби управління відповідають за рівень затрат, 

які виникають не лише в цих підрозділах. їх відповідальність поширюється на 

багато ланок виробництва. 

Обсяг споживання виробничих ресурсів у місцях виникнення затрат 

залежить не лише від зусиль виробничих колективів — Куди більше він 

зумовлений роботою технічних і постачальницьких служб підприємства. У 

зв'язку з цим зона їх відповідальності значно ширша місць виникнення затрат 

— відповідних відділів як структурних підрозділів. Такий центр 

відповідальності вбирає в себе декілька виробничих місць виникнення затрат. 

Центри відповідальності стосовно процесу виробництва поділяють на 

основні і функціональні, а за відношенням до внутрішньогосподарського 

механізму — на госпрозрахункові і аналітичні. 

Основні центри відповідальності забезпечують контроль затрат у місцях 

їх виникнення: виробничий комплекс відповідає за затрати цехів, що входять до 

нього, цех — за Затрати дільниць, які належать йому, дільниця — за затрати 

бригад. 

Функціональні центри поширюють контроль затрат на. багато місць їх 

виникнення, якщо затрати у них формуються під впливом даного центру. До 

таких центрів відповідальності можна віднести: відділ головного механіка, який 
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відповідає за затрати на ремонтні роботи і модернізацію виробничого 

устаткування у всіх виробничих підрозділах; відділ головного енергетика, який 

відповідає за затрати на тепло і електроенергію, воду, стиснуте повітря по 

підприємству в цілому та інші функціональні відділи, зв'язані з витрачанням 

виробничих ресурсів. 

Госпрозрахункові центри відповідальності, як правило, спадаються з 

місцями виникнення затрат, їм належить контроль у момент виникнення 

витрат. 

Аналітичні центри відповідальності не пов'язані з системою внутрішніх 

госпрозрахункових відносин, вони створюють системи контролю за окремими 

витратами. 

Головна суть створення центрів відповідальності — більш чітка 

організація контролю і регулювання затрат як функції управління, забезпечення 

чіткої персоніфікованої відповідальності за рівень окремих витрат на 

підприємстві. Суть цього процесу полягає у зіставленні досягнутих результатів 

із запланованими (або з нормами), аналізі причин відхилень, встановленні 

відповідальних за ці відхилення та прийнятті необхідних коригуючих заходів. 

Дуже важливо з метою забезпечення урегульованості рівня затрат 

планувати і обліковувати по центру лише ті затрати, на які може мати значний 

вплив керівник цього центру відповідальності. Часто відповідальність за певну 

статтю витрат може бути поділена. Наприклад, вартість матеріалів може 

змінюватися не лише залежно від кількості використаних матеріалів 

(відповідальність несе начальник виробничого цеху), але й за рахунок зміни 

ціни (відповідальність працівників відділу матеріально-технічного постачання). 

У зв'язку з цим при виявленні відхилень затрат від запланованих необхідно 

персоніфікувати відповідальність за ці відхилення, так як особа, яка не володіє 

повноваженнями контролю витрат, не може нести відповідальності за їх рівень. 

Розрізняють два види центрів відповідальності, а саме: 

1) центр відповідальності за затратами; 

2) центр відповідальності за фінансовими результатами. 
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Основними центрами відповідальності можуть бути: працівник, бригадир 

(майстер), начальник цеху (дільниці), начальник (завідувач) служби, головний 

механік, головний інженер та ін., адміністрація підприємства в цілому. 

Разом з тим розрізняють такі принципи виділення центрів 

відповідальності на підприємстві: 

— функціональний; 

— територіальний; 

— відповідності організаційній структурі; 

— подібності структури затрат. 

За функціональним принципом виділяють такі центри відповідальності: 

— обслуговуючі; 

— матеріальні; 

— виробничі; 

— управлінські; 

— збутові. 

Обслуговуючі центри відповідальності надають послуги іншим центрам 

всередині підприємства (їдальня, електропідстанція, паросилове господарство). 

Матеріальні центри відповідальності служать для заготівлі і забезпечення 

підприємства чи організації матеріальними ресурсами (відділ матеріально-

технічного постачання). 

Виробничі центри відповідальності— підрозділи основного, допоміжного 

і підсобного виробництв. 

Управлінські центри відповідальності— заводоуправління, бухгалтерія, 

відділ кадрів. 

Збутові центри відповідальності— займаються реалізацією продукції 

(відділ маркетингу, збуту). 

За територіальним принципом існує два варіанти поділу на центри 

відповідальності: 

1. У рамках одного центру відповідальності поєднані декілька функцій 

(наприклад, деякі підприємства мають декілька представництв у різних 
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регіонах і кожне таке представництво займається маркетингом, рекламою, 

збутом продукції тощо). 

2. Один функціональний напрямок діяльності поділяють на декілька 

центрів відповідальності (наприклад, підприємство має декілька складів, 

розміщених в різних частинах міста). 

Вибір способу поділу підприємства на центри відповідальності 

визначається специфікою конкретної ситуації. При цьому необхідно 

враховувати такі вимоги: 

— у кожному центрі затрат повинні бути показники для вимірювання 

обсягу діяльності, база розподілу затрат; 

— у кожному центрі повинен бути відповідальний; 

— ступінь деталізації має бути достатнім для аналізу; 

— на центри затрат бажано відносити тільки прямі затрати; 

— оскільки поділ підприємства на центри відповідальності сильно 

впливає на мотивацію керівників існуючих підрозділів (центрів), необхідно 

враховувати соціально-психологічні фактори. 

Формування витрат за центрами витрат і сферами відповідальності до 

цього часу ще не знайшло належного застосування на підприємствах України, 

хоча його необхідність диктується тією обставиною, що в умовах ринкового 

середовища слід мати детальну інформацію про формування собівартості та 

шляхи її зниження з метою обмеження витрат на виробництво, що призведе до 

мінімізації ціни продажу. 

Поділ підприємства на центри відповідальності і класифікація затрат є 

фундаментом всієї системи контролінгу. 

Організація обліку, планування і контролю за місцями виникнення витрат 

і центрами відповідальності показує, що для оцінки результатів діяльності 

кожного підрозділу необхідно визначити величину прибутку, отриману кожним 

конкретним центром відповідальності. Це вкрай важливо при 

внутрішньогосподарських госпрозрахункових відносинах. 
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Внаслідок цього у практичній діяльності сучасних підприємств і 

організацій виділяють ще й центри прибутку, центри рентабельності, центри 

виторгу, центри інвестицій тощо. 

Центр прибутку— це підрозділ, керівник якого відповідає як за затрати, 

так і за прибутки. Наприклад, підприємство в складі великого об'єднання, яке 

може складатись із декількох центрів затрат. 

Центр рентабельності — різновид центрів відповідальності, в яких дохід є 

грошовим виразом виготовленої продукції; витрати — грошовий вираз 

використаних ресурсів, а прибуток різниця між доходом та витратами. 

Центр рентабельності, на думку професора Бутинця Ф. Ф. та науковців 

Чижевської Л. В. і Герасимчук Н. В., — це економіка підприємства в мініатюрі. 

Використання моделі управління за центрами рентабельності дозволяє на 

великих підприємствах децентралізувати відповідальність за прибуток . 

Формування центрів рентабельності не завжди ефективне. Якщо 

випускається однорідна продукція (вугілля, цемент та ін.), яка змінюється в 

натуральних показниках, то немає необхідності визначати обсяг виробництва у 

вартісних показниках. Досить визначити власні витрати кожного підрозділу і 

порівняти їх на тонну продукції, випущеної підприємством. 

Недоцільно формувати центри рентабельності, коли центри 

відповідальності надають послуги іншим центрам без вказаної ціни послуг 

(наприклад, послуги відділу внутрішнього аудиту), а також у Випадках при 

встановленні трансфертних цін, коли виникають суперечки між управлінцями 

різних центрів. Трансфертні ціни можуть викликати цікавість менеджерів 

центрів відповідальності до отримання короткострокових результатів, наносячи 

шкоду підприємству в цілому при вирішенні довгострокових перспектив 

розвитку. 

Основними передумовами формування та організації обліку за центрами 

витрат, відповідальності та рентабельності є чіткий розподіл витрат на залежні 

від функцій того чи іншого центру, постійні та змінні, прямі витрати, від 

величини яких найбільше залежить прибутковість кожного виробу; калькуляція 
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собівартості з повним розподілом витрат на рівні підприємства; виділення в 

обліку трьох елементів витрат — матеріальних, трудових і накладних; 

планування прибутку та контроль за витратами . 

Центр виторгу— це підрозділ, керівник якого відповідає за виручку, але 

не за затрати, наприклад, відділ збуту, який відповідає не за всю собівартість 

продукції, а лише за витрати, пов'язані зі збутом продукції. 

Центр інвестицій — це підрозділ, керівник якого відповідає за 

капіталовкладення, доходи і затрати. Наприклад, новий побудований 

виробничий об'єкт підприємства в складі об'єднання. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

- Що таке бюджетування? 

- Дайте визначення основних термінів бюджетування? 

- У якому документі дається визнання витрат? 

- Яка різниця між поняттям "витрати" у бухгалтерському і 

податковому обліку? 

- У чому полягає необхідність класифікації витрат? 

- Які найбільш суттєві ознаки можуть бути покладені в основу 

класифікації затрат? 

- На які види поділяються затрати стосовно обсягу виробництва? 

- У чому саме проявляються відмінності затрат, згрупованих за 

калькуляційними статтями і економічними елементами? 

- Що таке релевантні і нерелевантна затрати? 

- На які види поділяються затрати залежно від контролю виконання? 

- Які витрати належать до витрат періоду? 

- Що таке маржинальна собівартість продукції? 

- Чим. саме відрізняється повна собівартість продукції від її 

виробничої собівартості? 

- Дати визначення понять "центр витрат", "центр відповідальності", 

"центр прибутку", "центр виручки", "центр інвестицій". 

- Які принципи покладено в основу класифікації центрів 

відповідальності? 

- Вкажіть фактори, які впливають на вибір центрів затрат? 

 

 


