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ПЕ РЕД МО ВА

Важ ли вою умо вою пе ре хо ду аг рар них фор му вань до рин -
ко вих прин ципів підприємниць кої діяль ності є по всюд не та
ак тив не за сто су ван ня еко номічних ме тодів уп равління. Вирі -
шен ня да ної про бле ми ус клад нюється у зв’яз ку з не зовсім
вда лим ре фор му ван ням бух гал терсь ко го обліку в Ук раїні та
погіршен ням інфор маційно го за без пе чен ня аг рар но го ме -
недж мен ту. Облік є ос нов ною функцією уп равління. Він відо -
б ра жає ви т ра ти ви роб ництва, обігу та роз поділу. Йо го інфор -
мація за без пе чує обґрун то ваність уп равлінських рішень і
доз во ляє кон тро лю ва ти їх ви ко нан ня.

Після ре фор му ван ня обліку в Ук раїні і вве ден ня По ло жень
(стан дартів) бух гал терсь ко го обліку (П(С)БО) знач ну ува  гу у
на у ко вих досліджен нях приділе но фінан со во му об лі ку, орієн -
то ва но му на по тре би по дат ко вої служ би, але вкрай не до стат   -
ньо — внутрішньо го с по дарсь ко му (уп равлінсько му) обліку.

Внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік, зорі єн -
то ва ний го ло вним чи ном на уп равління ви т ра та ми гос по да рю -
ю чо го суб’єкта, сприяє успішній адап тації до зміни зовніш ньо го
се ре до ви ща, на уко во му підхо ду до вирішен ня обліко во�ана -
літич них за вдань, ре алізації мож ли во с тей уп рав ля ти ви т ра та -
ми на різних стадіях про це су еко номічно го відтво рен ня, за сто -
су ван ню ефек тив них ме тодів оп тимізації ви т рат.

Роз вит ку те орії і прак ти ки ор ганізації внутрішньо го с по -
дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку спри я ють праці ук ра -
їнських вче них: О.С. Бо родкіна, Ф.Ф.Бу тин ця, Ю.А.Ве ри ги,
С.Ф.Го ло ва, Г.Г.Кірей це ва, М.Ф.Кро пив ко, М.В.Ку жель но го,
А.М.Кузьмінсько го, В.О.Ла с то вець ко го, В.Г.Лінни ка, В.Б.Мос   -
са ковсь ко го, М.Ф.Огійчу ка, Л.Нападовської, М.С.Пуш  ка -
ря, В.В.Соп ка, В.К.Сав чу ка, Л.К.Су ка, Л.С.Шат ковсь кої,
Д.М.Фе сен ка,  М.Г. Чу ма чен ка,  і  за рубіжних — Т.Джон со на,
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К.Друрі, Р.Ка пла на, В.Ф.Палія, С.С.Са ту балдіна, С.М.Сту ко -
ва, Ф.Тей ло ра, В.І.Тка ча, Дж.Хіггінса.

Не зва жа ю чи на значні на укові на пра цю ван ня, не до стат -
ньо ува ги приділе но про бле мам ор ганізації внутрішньо го с по -
дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку у ви роб ни чих підрозділах
сільсько го с по дарсь ких гос по да рю ю чих суб’єктів.

Навчальний посібник містить 5 розділів, у яких роз гля -
дається: еволюція внутрішньогосподарського (управ лін сь -
кого) обліку; теоретико�методологічні та практичні підходи до
формування операційно�технологічних та вироб ничих витрат;
особливості калькуляції для визначення собівартості основ -
ної, побічної і супутньої сільськогоспо дарської про дукції; ор -
га нізація внутрішньогосподарського розрахунку із викорис -
танням комп'ютерних технологій. Автори цього посібника
пропонують організаційно�еко номічний механізм удоскона -
лення організації внутрішньо господарського (управ лінсь -
кого) обліку при бюджетуванні, контролі та аналізі гос по -
дарських процесів.

Навчальний посібник розрахований на підготовку фахів -
ців сільськогосподарських спеціальностей у вищих аграрних
навчальних закладах ІІІ—ІV рівнів акредитації, перепід го -
товку та підвищення їх кваліфікації, він буде корисним як для
наукових працівників, так і для практиків, що дозволяє реко -
мен дувати його до друку.

Цей посібник з безмежною вдячністю присвячуємо про -
фесору кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Наці о наль -
ного Аграрного Університету, кандидату економічних наук,
вченій, великому педагогу і мудрій людині Людмилі Стані -
славівні Шатковській.

Автори: кандидат економічних наук 
Іванюта Павло Васильович,

кандидат економічних наук, доцент 
Левченко Зоя Михайлівна.
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Розділ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА
РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО

(УПРАВЛІНСЬКОГО) ОБЛІКУ

1.1. Еволюція розвитку внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку

Облік ви ник в про цесі ма теріаль но го ви роб ництва. Про
ви ко ри с тан ня обліку в прак тичній діяль ності лю ди ни на
ранніх стадіях роз вит ку суспільства свідчать ар хе о логічні
знахідки в ста ро дав нь о му Єгипті (3400—2980 рр. до н.е.) — на
папірусі, в Вавілонії — гли няні пла с тин ки, в ста ро давній
Греції — до щеч ки, вибілені гіпсом, в Римі — на во щені до щеч -
ки, ли ко папіру су, пер га мент [51] та ін.

У 1792—1750 рр. до н. е. на ба заль то во му стовпі ви кар бу ва -
ні за ко ни ца ря Вавілонії Хам му рапі, в яких відо б ра жа ли ся ви -
т ра ти на ви роб ництво, оренд на пла та та при бут ки від ве ден ня
гос по дар ст ва. В 1391 р. італійський істо рик Т.Зербі пи сав про
іс ну ван ня подвійно го обліку, при яко му су ма по кожній гос по -
дар ській опе рації за пи су ва ла ся двічі. Ав то ром подвійної бух -
гал  терії вва жається італійський мо нах — ма те ма тик Лу ка Па -
чо лі (1445—1515), який в своїй книзі «Трак тат про ра хун ки і
за  пи си» [79] роз гля дає облік як універ саль ну ме то дич ну на уку.

На по чат ку XVІІI ст. в Росії бу ли ви дані перші нор ма тивні
до ку мен ти з обліку: «Про по ря док вмісту над хо д жень і ви т рат,
і ра хун ки про гроші, і яким чи ном кни ги ве с ти, і про це на ле -
жить ви с ту пи ти в гу берніях, по се лен нях і містах», «Торг ам -
стер дамсь кий, який містить все те, що потрібно зна ти куп цям
і банкірам, як в Ам стер дамі про жи ва ю чим, так і іно зем ним»,
«Ключ ко мерції або торгівлі, в то му числі на ука бух гал терії,
яка ви яв ляє зміст книг і ра хунків ку пець ких».
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Найбільший вклад в еко номічну те орію та обґрун ту ван ня
обліку як на уки вне сли: В.Петті (1694), А.Сміт (1723—1796),
Д.Рікар до (1772—1823), К.Маркс (1818—1883), Й.Шум пе тер
(1863—1950), І.Ф.Шер (1846—1924), Пру дон Пьєр Жо зеф
(1809—1865), Д.М.Кейнс (1883—1946), В.В.Ле онтьєв (1906)
та ін.

У те орії бух гал терсь ко го обліку різні ав то ри виз на ють
різні ви ди обліку [52, 24]. До 1991 р. на род но го с по дарсь кий
облік поділя ли ли ше на три ви ди: опе ра тив ний, бух гал терсь -
кий, ста ти с тич ний. Та кий поділ з’явив ся в 30�х ро ках ХХ ст. в
умо вах пре ва лю ван ня дер жав ної фор ми влас ності за адміні -
стра тив но�ке ро ва ної еко номіки та цен т ралізо ва но го пла но во -
го уп равління і зустрічається в усій на вчальній літе ра турі та
на уко вих публікаціях ра дянсь кої до би.

Прий ня тий За кон Ук раїни «Про бух гал терсь кий облік та
фінан со ву звітність в Ук раїні» [1] в 1999 р. пе ред ба чає здій -
снен ня ре гу лю ван ня бух гал терсь ко го обліку в на прям ку гар -
монізації до міжна род них стан дартів бух гал терсь ко го обліку.
У на вчальній літе ра турі цьо го періоду більшість на уковців
схильні до поділу обліку на опе ра тив ний, бух гал терсь кий і
ста ти с тич ний, але од но час но виз на ють фінан со вий і уп рав -
лінський.

Про фе сор Ф.Ф.Бу ти нець виділяє оди над цять видів облі -
ку: бю д жет ний, ви роб ни чий, тех но логічний, пер вин ний, кон -
тролінг, стра тегічний, ре гу ля тив ний, бух гал терсь кий, фінан -
со вий, по дат ко вий, уп равлінський [20]. В.О.Ла с то вець кий в
своїй мо но графії відно сить до са мостійних видів обліку ли ше
бух гал терсь кий і ви роб ни чо�ко мерційний,  які  вхо дять  до
скла   ду гос по дарсь ко го обліку [54]. В.В.Соп ко про по нує виді -
ли ти гос по дарсь кий облік, який за ви да ми поділяється на бух -
гал терсь кий, ста ти с тич ний і опе ра тив ний, а за ха рак те ром —
на фінан со вий і уп равлінський [92]. В еко номічній те орії
виділяється гос по дарсь кий облік, оскільки він істо рич но ви -
ник і роз ви вається із гос по дарсь кою діяльністю лю ди ни. Вва -
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жаємо, що та кі обліки, як пер вин ний, по точ ний, стра тегічний,
аналітич ний, ви роб ни чий, тех но логічний, ре гу ля тив ний та по -
дат ко вий, не мо жуть бу ти са мостійни ми ви да ми обліку, ад же
во ни є скла до ви ми си с те ми гос по дарсь ко го обліку, а ви о крем -
лен ня підси с тем обліку за ле жить від то го, хто є йо го спо жи ва -
ча ми, де він за сто со вується, на що спря мо ва ний, яка періодич -
ність звіту та відкритість інфор мації відо б ра же на в ньо му.
Гос по дарсь кий облік вклю чає опе ра тив ний, ста ти с тич ний і
бух гал терсь кий (рис. 1.1) [54].

Рис. 1.1. Ви ди гос по дарсь ко го обліку

Найбільш про стий за ха рак те ром ве ден ня є опе ра тив ний
облік (опе ра тив но�технічний). Йо му на ле жать ок ремі гос по -
дарські і тех но логічні опе рації, він відо б ра жає такі про це си і
яви ща, як кількість об роб ле ної площі, на явність та рух по -
голів’я ху до би, на явність ос нов них, обо рот них фондів й тру до -
вих ре сурсів, та ін.

Опе ра тив ний облік ве деть ся не в ціло му по підприємству,
а по ок ре мих опе раціях в розрізі ви роб ни чих підрозділів —
цехів, бри гад, ферм, дільниць то що. Частіше всьо го та кий
облік ве деть ся в на ту раль них і тру до вих вимірни ках. Опе ра -
тив ний облік здійснюється за до по мо гою та ких ме тодів: спо с -
те ре жен ня, вимірю ван ня, реєстрації і фіксації гос по дарсь ких і
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тех но логічних опе рацій. Са ме відо б ра жен ня гос по дарсь ких
опе рацій без по се ред ньо в ході їх здійснен ня доз во ляє опе ра -
тив но про во ди ти аналіз, кон тро лю ва ти і уп рав ля ти ви роб ни -
чи ми ви т ра та ми і ре сур са ми за день, де ка ду, місяць, квар тал. 

Ста ти с тич ний облік яв ляє со бою си с те му спо с те ре жен ня,
відо б ра жен ня, об роб ки інфор мації з ме тою вив чен ня і кон тро -
лю ма со вих і ок ре мих ти по вих гос по дарсь ких опе рацій, про -
цесів, а та кож соціаль но�суспільних явищ. Так, ста ти с тич ний
облік вив чає рівень про дук тив ності праці, об ся ги ви руч ки (до -
хо ду) від ре алізації, фонд за робітної пла ти, за без пе чен ня
працівників підприємства жит лом та ін. Інфор мацію одер жу -
ють та кож за до по мо гою пе ре писів і об сте жень. Дані ста ти с -
тич но го обліку мо жуть здійсню ва ти ся як в ціло му по підпри -
ємству, так і по ок ре мих йо го підрозділах, а та кож по га лу зях
на род но го гос по дар ст ва, по регіону, по країні.

Бух гал терсь кий облік — це про цес ви яв лен ня, вимірю ван -
ня, реєстрації, на ко пи чен ня, уза галь нен ня, зберіган ня та пе ре -
дачі інфор мації про діяльність підприємства зовнішнім та
внутрішнім ко ри с ту ва чам для прий нят тя уп равлінських рі -
шень.

Відповідно до чин ного за ко но дав ст ва бух гал терсь кий об -
лік поділяється на три ви ди: фінан со вий, по дат ко вий і вну -
тріш ньо го с по дарсь кий (уп равлінський) [19]. Суть фінан со во -
го обліку до сить вда ло обґрун то вує В.В.Соп ко: фінан со вий
облік пе ред ба чає вив чен ня фінан со вих ре зуль татів гос по да -
рю ван ня (при бут ку, до ходів, ви т рат), си с те му опо дат ку ван ня
та обов’яз ко вої звітності на базі єди но го Пла ну ра хунків. У фі -
нан со во му обліку на ос нові те орії подвійності — ба лан со во го
ме то ду відо б ра жа ють ся стан і зміни як за собів гос по да рю ван -
ня (ак тивів), так і пра во вих відно син що до дже рел гос по да рю -
ван ня (па сивів) [95].

Фінан со вий облік, як вва жає Ю.А.Ве ри га — це су купність
пра вил, про це дур, які за без пе чу ють оп ри люд нен ня інфор мації
про ре зуль та ти діяль ності підприємства (ус та но ви, ор ганіза -
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ції) та йо го фінан со вий стан відповідно до ви мог за ко но дав чих
актів і стан дартів бух гал терсь ко го обліку [25].

Після прий нят тя у 1997 р. За ко ну Ук раїни «Про по да ток
на до да ну вартість» [2] та За ко ну Ук раїни «Про опо дат ку ван -
ня при бут ку підприємств» [3] був за про ва д же ний по дат ко вий
облік. Він яв ляє со бою по за си с тем ний облік до ходів і ви т рат,
що здійснюється за ме то ди кою, яка за твер д жується по дат -
кови ми ор га на ми з ме тою виз на чен ня ба зи для об чис лен ня по -
дат ку на до да ну вартість. У ме то диці ви кла де но по ря док скла -
дан ня по дат ко вих на клад них, ве ден ня книг обліку прид бан ня
та про да жу то варів (робіт, по слуг), а та кож відо мо стей з облі -
ку ва ло вих до ходів і ви т рат, на ве де но си с те му ко ри гу ван ня ок -
ре мих по каз ників до ходів, ви т рат та ін.

При хиль ни ки роз поділу обліку (М.Чу ма чен ко,  В.Палій,
В.Іваш ке вич, Ю.Ве ри га та ін.) вва жа ють, що та кий поділ не
по ру шує єдності си с те ми бух гал терсь ко го обліку, то му що не -
має ме то дич но го по ру шен ня, а мо ва йде про ор ганізаційні
зміни.  Про тив ни ки   та ко го   поділу   (Я.Со ко лов,  Б.Ва луєв,
О.Бо  родкін, Д.Фе сен ко та ін.) вва жа ють, що бух гал терсь кий
облік є єди ним і не подільним і поділ цей є штуч ним, орієнто -
ва ним на західні тра диції. Та ко го ж по гля ду при три мується
В.О.Ла с то вець кий. Він підкрес лює, «...що бух гал терський
облік став на укою, і йо го мож на оціни ти, як ми с тецтво. Цей
облік не мо же зник ну ти, оскільки він є не обхідним для
будь�якої еко номічної си с те ми, він адап ту вав ся і роз ви вав ся
відповідно до ви мог ча су» [53].

Роз ви ток підприємництва в аг рарній сфері, різно го ро ду
ук руп нен ня і об’єднан ня по тре бу ють інфор мацію для пла ну -
ван ня, аналізу і кон тро лю що до ціно у тво рен ня і асор ти мен ту
про дукції (то варів, робіт, по слуг), ви на го ро ди за ефек тив ну
пра цю, ви роб ничі ви т ра ти. Цю інфор мацію на дає
внутрішньо�гос по дарсь кий облік.

Досліджен ня істо рич них ас пектів внутрішньо го с по дарсь -
ко го (уп равлінсько го) обліку дає змо гу ви о кре ми ти ос новні
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стадії роз вит ку: за ро д жен ня, фор му ван ня, роз ви ток та інте г -
рацію (рис. 1.2) [31].

Рис. 1.2. Ево люція внутрішньо го с по дарсь ко го 
(уп равлінсько го) обліку 

На сьо годні три ває дис кусія віднос но виз на чен ня суті
внутрішньогос по дарсь ко го чи уп равлінсько го обліку. В.І.Ткач
і М.В.Ткач уп равлінський облік виз на ча ють як ви роб ни чий
облік в поєднанні з еле мен та ми еко номічно го аналізу, ос нов не
за вдан ня яко го, на їх дум ку, по ля гає у виз на ченні рівня ка те -
горій собівар тості і відхи лень фак тич них ви т рат від нор ма тив -
них, аналізі ре зуль татів за цен т ра ми відповідаль ності і сег мен -
та ми діяль ності [97]. В.Ф.Палій не виз нає ви о крем лен ня
уп  рав лінсько го обліку, він вва жає, що уп равлінський облік ви -
хо дить за межі обліку. На йо го дум ку, уп равлінський облік
вклю  чає еле мен ти бух гал терсь ко го, опе ра тив но го і ста ти с тич -
но го обліку, оскільки ба га то уп равлінських па ра метрів відо б -
ра жених в опе ра тив но му обліку, от ри му ють ся ме то да ми ста -
ти с тич но го спо с те ре жен ня [77].

Ф.Ф.Бу ти нець за зна чає, що: «У правлінський облік — це
про цес ви яв лен ня, вимірю ван ня, на ко пи чен ня, аналізу, підго -
тов ки та прий нят тя інфор мації, що ви ко ри с то вується уп -
равлінською лан кою для пла ну ван ня і кон тро лю ви роб ничих
ви т рат та оцінки мож ли вих тен денцій роз вит ку все ре дині ор -
ганізації [20]. С.Ф.Го лов роз кри ває зміст уп равлінсько го
обліку як про цес ви яв лення, вимірю ван ня, на ко пи чен ня,
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аналізу, підго тов ки, інтер пре тації і пе ре дачі інфор мації, ко т ра
ви ко ри с то вується уп равлінською лан кою для пла ну ван ня і
кон тро лю все ре дині ор ганізації та для за без пе чен ня відповід -
но го підзвітно го ви ко ри с тан ня ре сурсів [31]. На дум ку
Н.М.Тка чен ко, «Внутрішньо го с по дарський (уп равлінський)
облік — це су купність ме тодів, про це дур, які за без пе чу ють
підго тов ку і на дан ня інфор мації для пла ну ван ня, кон тро лю та
прий нят тя рішень на різних рівнях уп равління підпри єм -
ством, ус та но вою, ор ганізацією» [98]. На наш по гляд, суть
внутрішньо го с по дарсь ко го обліку по ля гає в зборі інфор мації
про ре сур си і про це си, які відбу лись, пер винній об робці да них
та їх си с те ма ти зації, підго товці внутрішньо го с по дарсь кої
звітності, яка в по даль шо му ви ко ри с то вується керівни ка ми і
спеціаліста ми для прий нят тя уп равлінських рішень.

Інша гру па вче них вва жає уп равлінський облік як си с те му
інте г ро ва ної інфор мації, що містить підси с те ми про гно зу ван -
ня та пла ну ван ня собівар тості і обліку ви т рат про дукції,
аналізу фор му ван ня собівар тості, підго тов ки уп равлінських
рішень, пов’яза них з по точ ною діяльністю та май бутнім роз -
вит ком підприємства [66, 69].

В.О.Ла с то вець кий вва жає, що весь облік є уп равлінським,
а пла ну ван ня — це не облік, а аналіз тим більше. В іншо му ви -
пад ку мо ва йде про інфор маційні си с те ми. Пла ну ван ня, ана -
ліз, інфор маційні си с те ми ма ють свій пред мет і ме то ди вив -
чен ня — це ок ремі са мостійні на уки га лузі еко номічних знань
[53]. Однак кож ний вид обліку дає інфор мацію для прий нят тя
уп равлінських рішень, то му він є уп равлінським, але в кож но -
му кон крет но му ви пад ку ме та обліку бу де різною, адже  в За -
коні Ук раїни «Про бух гал терсь кий облік та фінан со ву
звітність в Ук раїні» [1] уп равлінський облік трак тується як
внутрішньо го с по дарсь кий. 

У зв’яз ку із за сто су ван ням інфор маційних си с тем обліку
зро с тає роль внутрішньо го с по дарсь ко го обліку, фіксації опе -
рацій в пер вин них до ку мен тах та її си с те ма ти зації в обліко вих



реєстрах. То му ви ни кає не обхідність йо го по глиб ле но го вив -
чен ня і удо с ко на лен ня.

В   70�х рр.   ХХ   ст.   з’яви лась   пер ша   публікація   про -
фе    со ра  М.Г.Чу ма чен ка з обліку в США, де зустрічається по -
нят тя «у правлінський облік» [109]. Знач ний вне сок у роз ви -
ток внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку
зро би ли відомі аме ри канські ком панії: Du Pont і General
Motors. Для уп равління діяльністю різних підрозділів
(дивізіонів) в цих ком паніях керівни ки за про ва ди ли си с те му
опе раційних і капіталь них бю д жетів. Що ден но зби ра лась
інфор мація про про даж та ви роб ничі ви т ра ти з ме тою ко ор ди -
нації діяль ності, моніто рин гу ефек тив ності ви роб ництва, пла -
ну ван ня об сягів ви роб ництва і ви т рат, оцінки і кон тро лю опе -
раційних підрозділів: ви роб ництва, збу ту і по ста чан ня.

Ва го мий вне сок в роз ви ток обліку зробив Ф.Тей ло ру [99],
зо к ре ма, в си с темі нор му ван ня праці, за вдя ки чо му бу ла по си -
ле на кон троль на функція обліку. Перші обґрун ту ван ня не -
обхідності фор му ван ня са мостійної інфор маційної си с те ми
про ви т ра ти підприємства з’яви лись ще на по чат ку XX ст. у
книзі Г.Емер со на «Про дук тивність праці як ос но ва опе ра тив -
ної ро бо ти і за робітної пла ти». У цій ро боті впер ше бу ла
здійсне на спро ба виділи ти облік ви т рат ви роб ництва в са -
мостійний на пря мок обліко вої ро бо ти.

Важ ли вою умо вою, яка спри я ла виділен ню внутрішньо го -
с по дарсь ко го обліку в са мостійну га лузь бух гал терсь кої спра -
ви, бу ло ство рен ня в США національ ної асоціації бух гал -
терів�ви роб ників, яка ви ник ла в жовтні 1919 р. за ініціати вою
Дж. Лі Ніколь со на [72] в га лузі фа б рич но�за водсь ко го рахів -
ниц тва. Ця асоціація відігра ла знач ну роль в роз вит ку і пе ре -
ква ліфікації бух гал терів США. Ч.Гаррісон в 1912 р. опубліку -
вав кон цепцію обліку, що діста ла на зву «стан дарт�кост» [28].

На зва «у правлінський облік» (Management Accounting) на -
бу ла по ши рен ня в ан г ло мовній літе ра турі, міжна род них стан -
дар тах з обліку та ау ди ту у прак тиці ба га ть ох за рубіжних дер -
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жав з роз ви нутою еко номікою. Од нак ні в США, ні у Ве ликій
Бри танії, ні у Франції не має єди но го трак ту ван ня по нять
«управлінський облік» або «ви роб ни чий облік», а у Німеч чині
вза галі не має по нят тя «у правлінський облік», а за сто со вується
по нят тя «кон т ролінг». Ви хо дя чи із ос нов ної місії уп равлінсько -
го обліку, ці по нят тя взаємозв’язані між со бою і слу гу ють го -
ловній меті — обліку ви роб ни чих ви т рат. Розділя ю чи дум ку
вче них, ми вва жаємо, що «Внутрішньо го с по дарсь кий (уп -
равлінський) облік — це підси с те ма обліку, яка за без пе чує спо -
с те ре жен ня, збір, вимірю ван ня, оформлен ня, реєстрацію, об -
роб ку, зберіган ня і по дан ня пер вин ної та по точ ної інфор мації,
пов’яза ної з де талізацією ви роб ни чих ви т рат та каль ку лю ван -
ням як пла но вої, так і фак тич ної собівар тості про дукції (робіт,
по слуг) для аналізу, бю д же ту ван ня і кон тро лю з ме тою ефек -
тив но го прий нят тя уп равлінських рішень внутрішніми ко ри с -
ту ва ча ми».

Про цес фор му ван ня та роз вит ку внутрішньо го с по дарсь -
ко го (уп равлінсько го) обліку мож на поділи ти на такі ета пи
(табл. 1.1):

Пер ший етап — внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлін -
ський) облік був ли ше за со бом реєстрації гос по дарсь ких опе -
рацій ме то дом подвійно го за пи су і скла дан ням фінан со вої
звітності. Облік ви т рат, як ча с ти на бух гал терсь ко го обліку,
охоплю вав тільки уза галь нен ня ви т рат для каль ку лю ван ня со -
бі вар тості про дукції.

Си с те ма обліку по вних ви т рат пе ред ба ча ла два варіан ти.
Пер ший варіант си с те ми обліку по вних ви т рат по ля гає в
обліку фак тич них ви т рат, що тра диційно ви ко ри с то вується у
бух гал терсь ко му обліку. Варіант пе ред ба чає всебічне і точ не
відо б ра жен ня аб со лют но всіх ви т рат, які ма ли місце у про цесі
діяль ності для виз на чен ня собівар тості про дукції (то варів,
робіт, по слуг) за оз на ка ми: прямі та не прямі.

Дру гий варіант си с те ми обліку ме то дом по вних ви т рат, за -
сно ва ний на уяв ленні про те, яки ми по винні бу ти ви т ра ти на
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ви роб ництво або інший вид діяль ності за зда легідь пе ред ба че -
ни ми нор ма ми. При цьо му варіанті усі фак тичні ви т ра ти
обліко ву ють ся за дво ма оз на ка ми: які відповіда ють нор мам та
які не відповіда ють нор мам.

Для пер шо го варіан ту цієї си с те ми ха рак тер ним був чіт -
кий поділ ви т рат тільки на прямі та не прямі, в ре зуль таті чо го
відхи лен ня фак тич них ви т рат від нор ма тив них розцінюється
як наслідок зміни цін, а та кож еко номії чи пе ре ви т рат си ро ви -
ни. Си с те ма обліку нор ма тив них ви т рат слу жить для фіксації
пря мих ви т рат, де за сто со ву ють нор ма ти ви (стан дар ти), а для
фіксації не пря мих – ко ш то ри си (бю д же ти). То му си с те ма здо -
бу ла на зву «стан дарт�кост».

На ранньому етапі облік витрат був заснований на
використанні фактичних даних. Мета обліку полягала у
визначенні фактичної собівартості продукції, на підставі чого
здійснювалась оцінка запасів та встановлення реалізаційних
цін. Поступово обмін ідеями в сферах організації виробництва
і бухгалтерського обліку призвів до визнання концепції
стандартних витрат в менеджменті.

Система «стандарт�кост» дозволяла оперативно приймати
рішення на підставі відхилень від норм (стандартів). У СРСР
у 30�ті роки на основі «стандарт�кост» був розроблений
нормативний метод.

Основна мета обліку — визначення втрат і відхилень у
прибутку господарюючого суб'єкта. У її основі лежить чітке
встановлення норм витрат матеріалів, енергії, праці, заро -
бітної плати і всіх інших витрат, пов'язаних із виробництвом
продукції. Причому встановлені норми не можна переви -
конати. Виконання їх навіть на 80% означає успішну роботу.
Перевищення норми означає, що вона була встановлена по -
милково.

Розрахунок стандартної собівартості має визначений
алгоритм. Всі операції, пов'язані з виготовленням продукції
(товарів, робіт, послуг), нумеруються. Визначається перелік

14

Іванюта П.В., Левченко З.М. 



15

Розділ 1
Т

аб
 ли

 ця
 1

.1
В

ин
ик

не
нн

я 
і р

оз
ви

то
к 

 в
ну

тр
іш

нь
ог

ос
по

да
рс

ьк
ог

о 
(у

пр
ав

лі
нс

ьк
ог

о)
 о

бл
ік

у 



16

Іванюта П.В., Левченко З.М. 
П

ро
до

вж
ен

ня
 т

аб
л.

 1
.1



17

Розділ 1
П

ро
до

вж
ен

ня
 т

аб
л.

 1
.1



відрядних і погодинних робіт, що припадають на даний виріб.
Витрати на погодинні роботи визначаються множенням стан -
дартного часу, необхідного для виконання операції на стан -
дартну годинну ставку. Стандартна вартість матеріалів роз ра -
ховується як стандартна ціна на стандарт витрат. У якос ті
стандартних цін часто використовуються ринкові ціни. Окре -
мо визначаються ставки розподілу непрямих витрат. Най -
більш поширеною базою є витрати на основну заробітну плату
працівників.

Од на з ос нов них пе ре ваг си с те ми «стан дарт�кост» — при
пра вильній її ор ганізації не потрібний ве ли кий бух гал терсь -
кий штат, оскільки обліко ву ють ся тільки відхи лен ня від стан -
дартів. Чим стабільніше пра цює підприємство, тим більше
стан дар ти зо вані ви роб ничі про це си, тим менш тру домістким
стає облік і каль ку лю ван ня.

У си с темі «стан дарт�кост» по точ ний облік змін ви т рат не
ве деть ся. Відхи лен ня до ку мен ту ють ся і відно сять ся на вин них
осіб, облік по си с темі «стан дарт�кост» не рег ла мен то ва ний, не
має єди ної ме то ди ки вста нов лен ня стан дартів і ве ден ня
обліко вих реєстрів. Нор ма тив ний ме тод рег ла мен то ва ний,
роз роб лені за гальні і га лу зеві стан дар ти і нор ми, ве деть ся по -
точ ний облік в розрізі еле ментів ви т рат, виз на чаються відхи -
лен ня від норм і відно сять ся на вин них осіб.

По зи тивні сто ро ни си с те ми «стан дарт�кост», яка бу ла
впро  ва д же на в прак ти ку сільсько го с по дарсь ких гос по да рю ю -
чих суб’єктів, в то му, що усі ви яв лені відхи лен ня від норм
(стан дартів) відносились у кінце во му ра хун ку не на собі вар -
тість, а спи су ва лись на ра ху нок при бутків і збитків із вказів -
кою, у яко му підрозділі та з яких при чин до пу щені відхи лен ня
від нор ми. Це по ка зує вплив керівників ви роб ни чих підроз -
ділів на кінце вий ре зуль тат ро бо ти не ли ше ок ре мо го підроз -
ділу, а й всьо го гос по да рю ю чо го суб’єкта, чітким стає вне сок
кож но го підрозділу, кож ної струк тур ної оди ниці в до сяг нен ня
рен та бель ності і ви со ко е фек тив ної ро бо ти. За ко ни рин ку по -
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тре бу ють не обхідності роз роб ки норм (стан дартів) та ким чи -
ном, щоб стан дарт на каль ку ляція про дукції бу ла знач но ниж -
чою мож ли вої рин ко вої ціни, за без пе чу ю чи не обхідний рівень
рен та бель ності.

Дру гий етап роз вит ку внутрішньо го с по дарсь ко го (уп -
равлінсько го) обліку по чав ся в се ре дині 30�х рр. і був пов’яза -
ний, на сам пе ред, з роз роб кою си с те ми каль ку лю ван ня змін -
них ви т рат, яка от ри ма ла на зву «ди рект�ко с тинг» та обліку за
цен т ра ми відповідаль ності.

Внаслідок за про ва д жен ня цих си с тем сфор му ва лась ок ре -
ма підси с те ма бух гал терсь ко го обліку, яка за сто со ву ва ла не
тільки гро шові вимірни ки, а й бу ла орієнто ва на на каль ку лю -
ван ня про дукції для скла дан ня офіційної звітності та прий -
нят тя по точ них уп равлінських рішень.

Прак тич не впро ва д жен ня цьо го ме то ду у США роз по ча -
лось у 1953 р. Пізніше він по ши рив ся у Ве ли ко бри танії —
мар жи наль на каль ку ляція та Франції – мар жи наль на бух гал -
терія [31].

Ця си с те ма бу ла опи са на в ме то диці каль ку лю ван ня ви т -
рат ви роб ництва на підприємстві Джо на та ном Харрісоном у
1936 р. [106]. Він про по ну вав відо крем люва ти не прямі на -
кладні ви т ра ти від зви чай них ви роб ни чих ви т рат з ме тою от -
ри ман ня місяч но го звіту про при бут ки і збит ки, та виз на чен ня
за леж ності пря мих ви т рат від об ся гу ре алізо ва ної про дукції.
Та кий ме тод каль ку ляції ви т рат ви роб ництва більш відо мий
під на звою каль ку лю ван ня пря мих ви т рат.

Си с те ма «ди рект�ко с тинг» ба зується на то му, що всі ви т -
ра ти поділя ють ся на прямі і не прямі. Прямі ви т ра ти без по се -
ред ньо відно сять ся на той чи інший вид про дукції.

При цій си с темі собівартість каль ку люється тільки на ос -
нові пря мих змінних ви роб ни чих ви т рат; ре ш та ви т рат —
постійних ви роб ни чих і не ви роб ни чих по кри ва ють ся за ра ху -
нок за галь но го до хо ду підприємства. В про цесі каль ку люван -
ня виз на чається мар жи наль ний до ход. Досліджен ня си с те ми
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«ди рект�ко с тинг» по ка за ли, що поділ ви т рат на постійні і
змінні ґрун тується на ряді при пу щень, які не обхідно вра хо ву -
ва ти при виз на ченні мар жи наль но го до хо ду і точ ки беззбит ко -
вості. Складність роз роб ки ме то ду точ но го роз поділу ви т рат
по ля гає в то му, що ви т ра ти, які є змінни ми в од но му ви пад ку,
в іншо му мо жуть бу ти постійни ми. Кож ний підприємець кла -
сифікує ви роб ничі ви т ра ти на влас ний роз суд, що дає мож -
ливість ма не в ру ва ти звітни ми да ни ми за ра ху нок свідо мо го
відне сен ня ча с ти ни змінних ви т рат до постійних. Так, при
збільшенні су ми постійних ви т рат розмір до хо ду підпри єм -
ства змен шується, оскільки в си с темі «ди рект�ко с тинг» пос -
тій ні ви т ра ти змен шу ють су му одер жа них до ходів. 

Інте г рація внутрішньо го с по дарсь ко го і фінан со во го
обліку є дру гою особ ливістю си с те ми «ди рект�ко с тинг». Її
суть по ля гає в то му, що за пи си на ра хун ках об’єдну ють ся в за -
галь ну си с те му та ким шля хом, що всі внутрішні опе рації
внутріш ньо го с по дарсь ко го обліку відо б ра жа ють ся в Го ловній
книзі. Звіти про ви роб ничі ви т ра ти і звіти про при бут ки та
збит ки ре гу ляр но по да ють ся керівництву у ви гляді за леж -
ності да них «ви т ра ти — об сяг — при бу ток». Про те ця си с те ма
має певні відмінності від фінан со во го обліку: по�пер ше, ха рак -
тер і ме та внутрішньо го с по дарсь ко го та фінан со во го обліку
різні, то му об’єдну ва ти їх не доцільно, ад же в ос но ву їх поділу
по кла де но збе ре жен ня ко мерційної таємниці; по�дру ге, си с те -
ма «ди рект�ко с тинг» пе ред ба чає поділ ви т рат за стат тя ми,
пов’яза ни ми з внутрішніми тех но логічни ми опе раціями, не -
обхідни ми для опе ра тив но го кон тро лю з ме тою уп равління
ви т ра та ми; по�третє, в ре зуль таті обліку за да ною си с те мою
ви ни кає мар жи наль ний до хід. Мар жи наль ний до хід — це
різни ця між до хо дом від ре алізації про дукції та змінни ми ви т -
ра та ми. Звіти про фінан сові ре зуль та ти, що скла да ють ся на ос -
нові мар жи наль но го до хо ду, ба га то с ту пе неві. Во ни ма ють не
мен ше двох роз ділів: верхній по ка зує мар жи наль ний до хід, а
нижній — чи с   тий до хід в ціло му по гос по да рю ю чо му суб’єкту.
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Третій етап роз вит ку внутрішньо го с по дарсь ко го (уп -
равлінсько го) обліку по чав ся в се ре дині 70�х рр. у зв’яз ку з по -
си лен ням ролі стра тегічно го уп равління в умо вах гло баль них
змін у тех но логії та в си с те мах уп равління.

Стра тегія уп равління по ля гає у ви борі та обґрун ту ванні
політи ки за лу чен ня і ефек тив но го розміщен ня ре сурсів (в
то му числі фінан со вих за собів), так ти ка уп равління — у кон -
кре ти зації по став ле них цілей у ви гляді си с те ми планів та їх
ре сурс но го за без пе чен ня за різно манітни ми па ра ме т ра ми (ча -
со вим, ма теріаль но�технічним, ка д ро вим). Внутрішньо го с по -
дарсь кий (уп равлінський) облік ство рює умо ви для аналізу,
кон тро лю, пла ну ван ня і про гно зу ван ня ви роб ни чо�фінан со вої
діяль ності на пер спек ти ву.

Чет вер тий етап роз вит ку внутрішньо го с по дарсь ко го (уп -
равлінсько го) обліку має на зву нор ма тив но го, який у порів -
нянні із «стан дарт�кост» має свої особ ли вості, так, нор ма тив -
ний ме тод рег ла мен то ва ний на ос нові роз роб ле них за галь них
та га лу зе вих стан дартів і норм. У да но му ви пад ку не за вер ше -
не ви роб ництво та ви роб ництво про дукції оціню ють ся за нор -
ма ми на по ча ток ро ку. В про цесі ви роб ництва облік здійсню -
ється за фак тич ни ми ви т ра та ми. В кінці періоду (де ка да,
місяць, квар тал, рік) виз на чається відхи лен ня від норм та роз -
роб ля ють ся про по зиції по усу нен ню перевитрат.

1.2. Особливості розвитку внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку в сільськогосподарських

господарюючих суб’єктах

Слід відміти ти що з роз вит ком людсь ко го суспільства по -
тре би ви роб ництва і торгівлі ви ма га ли удо с ко на лен ня обліку.
Роз ви ток бух гал терсько го обліку здійсню вав ся го ло вним чи -
ном в ок ре мих про мис ло вих і торговельних ор ганізаціях і не
да вав за галь ної ха рак те ри с ти ки в мас шта бах га лузі чи країни.
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На укові досліджен ня по удо с ко на лен ню обліку про во ди -
лись у XVIII–XX ст. в Пол тавській гу бернії, про що свідчать
архівні дані. В 1893 р. існу ючі за ко ни і інструкції бу ли за плу -
тані, ме то до логічної ба зи обліку, а тим більше ста ти с тич но го в,
Росії і Ук раїні зовсім не бу ло. Пол тав ча нин Г. Ротмістров ра -
зом із гру пою ста ти с тиків бу ли пер шовідкри ва ча ми в цій
справі.

Оціню ю чи гли бинні здо бут ки Г.Ротмістро ва (1864–1940)
на ниві ста ти с ти ки і обліку, ко рот ко за зна чи мо, що з усіх йо го
праць особ ли ву ува гу звертає на себе пе ре пис Пол тавсь кої гу -
бернії в 1910 р., який був бли с ку че про ве де ний за ко рот кий час
(3 місяці). Про гра му й ме то до логію пе ре пи су ви кла де но ста -
ти с ти ком у пе ред мові до опубліко ва них в 17 то мах ма теріалах,
які  по слу жи ли зраз ком для про ве ден ня  все російських пе ре -
писів в 1916, 1917, 1920 рр. Під керівництвом Г.Ротмістро  ва
бу ли ви ко нанні дослідницькі роботи по зе мель но му ка да с т ру
на Пол тав щині в період 1911–1913 рр. За йо го ре да гу ван ням
вий ш ла ціла низ ка ста ти с тич них ви дань, в то му числі 17 ог -
лядів «Сільсько го гос по дар ст ва», 13 — «Ста ти с тич них що -
річ  ників», 10 — «Довідників по Пол тавській гу бернії», «Ста -
ти с тич ний довідник по півдню Росії» та ін. Пол тавсь ке
гу берніаль не зем ст во в пло щині ста ти с ти ки на зламі століть
вва жа ло ся чи не най по тужнішим на те ри торії російської
імперії. З робіт, про ве де них під керівництвом Г.Ротмістро ва,
мож на зу пи ни тись на та ких:

� подвірний сільсько го с по дарсь кий пе ре пи с здійсню -
вався по єдиній подвірній картці. Пе ре пи сані бу ли всі
гос по дар ст ва, як се лянські, так і поміщицькі, і кла сифі -
ку ва лись вони за 10 оз на ка ми;

� ме то дика і про грама пе ре пи су, що по слу жи ла зраз ком
пе ре писів у дер жав но му мас штабі;

� роз робка пе ре писів про тя гом двох років по одній про -
грамі для всіх 15 уїздів да ла мож ливість порівнян ню їх
з ви ко ри с тан ням се редніх і віднос них ве ли чин;
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� оцінка най ма ної праці як в ма лих гос по дар ст вах, так і в
ве ли ких, причо му в ос танніх виділе на пра ця в про мис -
ло вих гос по дарствах, які пе ре роб ля ли про дук ти сіль -
сько  го гос по дар ст ва;

� по вна ха рак те ри с ти ка еко номічно го ста ну ку с тарів і
ремісників у сільсько му гос по дарстві.

У порівнянні з інши ми земсь ки ми пе ре пи са ми Г.Рот міст -
ров оп ра цю вав пи тан ня най му і відпу с ток членів сім’ї в літній
і в зи мо вий час, кількість об роб лю ва ної землі в гос по дарстві,
по голів’я ху до би і птиці, за собів транс пор ту, ви ко ри с тан ня до -
б рив. Ним про ве де на кла сифікація не ру хо мо го май на — землі,
ріллі, лісів, па со вищ, місце во го май на про мис ло вих гос по -
дарств, торговель них за кладів. Ро бо та по ля га ла в виз на ченні
норм чи с тих до ходів для кож но го ви ду май на, в опи су їх з
відповідни ми оз на ка ми, по кла де ни ми в ос но ву оціноч них
норм, у про ве денні інвен та ри зації, що за без пе чує в по даль шо -
му точ ний облік май на, в скла данні осо бо вих ра хунків влас -
ників май на. Ме тою да но го обліку бу ло опо дат ку ван ня не ру -
хо мості. Да на ме то ди ка в по даль шо му бу ла ви ко ри с та на в
Харківській, Тверській, Че ре по вецькій гу берніях, а та кож по
всій Росії і Ук раїні. 

Дослідник соціаль но�еко номічно го роз вит ку Ук раїни
XVIII — пер шої по ло ви ни ХХ ст. Дми т ро Со ло вей став відо -
мий на Ук раїні своїми пра ця ми «Ди намічні по каз ни ки роз вит -
ку внутрішньої торгівлі на Ліво бе режній Ук раїні на прикінці
XVIII — століття» (м. Харків, 1929), «Ко рот кий на рис яр -
марків та яр мар ко вої торгівлі» (ви дан ня Пол тавсь ко го Біржо -
во го Коміте ту, 1925), «За готівля та збут хліба на Ук раїні ро ку
1926 — 27» (м. Харків, 1929). У по даль шо му ме то до логічні ос -
но ви обліку ви ко ри с то ву ва лись і вдо с ко на люва лись в СРСР.

Вра хо ву ю чи особ ли вості сільсько го с по дарсь кої га лузі (се -
зон ний ха рак тер ви роб ництва; ос нов ний засіб ви роб ництва —
зем ля; ха рак тер тех но логічних про цесів в рос лин ництві і тва -
рин  ництві; на явність ос нов ної, побічної та су пут ньої про дукції;
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за лежність від при род но�кліма тич них умов), прий нят тя уп -
равлінських рішень не мож ли ве без ве ден ня внутрішньо го с по -
дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку як за ок ре ми ми ви да ми
про дукції, підрозділами, так і по підприємству в ціло му.

По чи на ю чи з 1932 р., по сту по во прин цип ор ганізації
обліку за нор ма ми «стан дарт�кост» по ча в впро ва д жу ва тись на
підприємствах Ук раїни, в то му числі і в сільсько го с по дарсь -
ких підприємствах. У 1953 р. з’явив ся ме тод «ди рект�ко с тинг».
В умо вах гло баль них змін у тех но логії та в си с те мах уп рав -
ління внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік ство -
рює не обхідну ба зу для стра тегічно го уп равління. У 1981 р.
сільсько го с по дарсь ким гос пода рю ю чим суб’єктам був ре ко -
мен до ва ний ви про бу ва ний у про мис ло вості про гре сив ний
нор ма тив ний ме тод обліку і кон тро лю ви т рат на ви роб ництво,
за сно ва ний на ор ганізації обліку ви т рат шля хом відхи лень від
норм, що ма со во за сто со ву вав ся в більшості роз ви ну тих країн.

Од ним із на прямів удо с ко на лен ня обліку і кон тро лю ви т -
рат у сільсько му гос по дарстві бу ло за про ва д жен ня че ко вої
фор ми кон тро лю. Суть її по ля гає в то му, що на підставі нор ма -
ти вів ви ко ри с тан ня ре сурсів ви роб ництва та їх вартісної
(ціно вої) оцінки вста нов лю ва ли ся ліміти ви т рат в на ту раль но -
му і гро шо во му ви разі для здійснен ня ви роб ни чої діяль ності в
кож но му ви роб ни чо му підрозділі сільсько го с по дарсь ко го гос -
по да рю ю чо го суб’єкта. Про тя гом пев но го ви роб ни чо го періоду
про во дить ся кон троль і аналіз ви роб ни чих ви т рат, підво дять -
ся підсум ки, виз на чається еко номія і пе ре ви т ра ти, після чо го
про во дить ся ма теріаль не сти му лю ван ня працівників за еко -
номію ви т рат. Ос нов на ме та че ко вої фор ми кон тро лю — підви -
щен ня кон троль ної функції обліку, по си лен ня йо го аналітич -
ності, опе ра тив ності за раціональ ним ви ко ри с тан ням ре сурсів
ви роб ництва. Слід відміти ти, що в де я ких сільсько го с по дарсь -
ких гос по да рю ю чих суб’єктах зберігся внутрішньо го с по -
дарський роз ра ху нок, який за без пе чує ви со ку ефек тивність і
кон ку рентоспроможність про дукції сільсько го гос по дар ст ва
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са ме че рез збе ре жен ня да ної си с те ми обліку. При ви ко ри с -
танні че ко вої фор ми кон тро лю ви ни ка ють певні труд нощі що -
до об чис лен ня гос проз ра хун ко во го до хо ду і відповідно си с те -
ми ма теріаль но го сти му лю ван ня. Са ме то му він здійсню вав ся,
як пра ви ло, еко номіста ми, а працівни ки бух гал терії са мо усу -
ну ли ся від цієї ро бо ти, мо ти ву ю чи тим, що ве ден ня та ко го
обліку не закріпле но за ко но дав чо.

У 1987—1989 рр. в сільсько го с по дарсь ких гос по да рю ю чих
суб’єктах ос воюється оренд ний підряд як більш про гре сив на
фор ма ор ганізації внутрішньо го с по дарсь ко го роз ра хун ку.
Облік ви т рат ви роб ництва, кон троль за ви ко ри с тан ням за -
собів ви роб ництва, взя тих в орен ду, за їх ре сур са ми здійсню -
вав ся без по се ред ньо у ви роб ни чо му підрозділі і зістав ляв із
вартістю ви роб ле ної про дукції, оціне ної за внутрішньо го с по -
дарсь ки ми ціна ми. В умо вах інфляційних про цесів, знач них
ко ли вань цін на ре сур си ви роб ництва, ча с тої зміни рівнів оп -
ла ти праці не мож на бу ло чітко виз на чи ти (про гно зу ва ти) роз -
ра хун кові та пла но во�облікові ціни. Ви ник ла не обхідність за -
про ва д жен ня та ко го ме то ду обліку ви т рат на ви роб ництво
про дукції, який доз во ляв би опе ра тив но впли ва ти на ви роб ни -
чий про цес і за без пе чу ва ти ефек тив не ве ден ня підприємниць -
кої діяль ності відповідно до ви мог рин ко вої еко номіки.

Слід відміти ти, що ви щез га дані ме то ди обліку спри я ли
роз вит ку ме то дології і ор ганізації впро ва д жен ня внутрішньо -
го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку.

Після прий нят тя За ко ну Ук раїни «Про бух гал терсь кий
облік та фінан со ву звітність в Ук раїні» [1] суб’єкти підприєм -
ництва от ри ма ли пра во: са мостійно виз на чи ти обліко ву полі -
ти ку підприємства; оби ра ти фор му бух гал терсь ко го обліку, як
пев ну си с те му реєстрів обліку, по ряд ку і спо со бу реєстрації та
уза галь нен ня інфор мації в них; за твер д жу ва ти пра ви ла до ку -
мен то обігу і тех но логію об роб ки обліко вої інфор мації; вста нов -
лю ва ти межі та фор ми ве ден ня обліку для внутрішніх по треб
уп равління, вклю ча ю чи ве ден ня в ок ремій си с темі ра хунків і
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реєстрів обліку до ходів, ви т рат, ак тивів, зо бов’язань у пот ріб -
но му гос по дар ст ву ас пекті де талізації та рег ла мен тації. У біль -
шості П(С)БО містять ся нор ми за по пе ред нь ою нор ма тив ною
ба зою, яка діяла в період ко манд но�адміністра тив ної еко но -
міки. Вод но час во ни до пов нені де я ки ми но ви ми ме то да ми
оцінки, роз поділу, скла ду річної бух гал терсь кої звітності. Збе -
ре жені національні тра диції що до ве ден ня внутрішньо го с по -
дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку і за твер д же на уніфіко ва на
фор ма бух гал терсь кої звітності.

На ка зом Міністер ст ва фінансів Ук раїни № 291 від
30.11.99 р. [7] за твер д же ний План ра хунків бух гал терсь ко го
обліку ак тивів, капіта лу, зо бов’язань і гос по дарсь ких опе рацій
підприємств та ор ганізацій. Для по лег шен ня прак тич но го за -
сто су ван ня по ло жень (стан дартів) із скла дан ням ба лан су та
пе ре хо ду до но во го пла ну ра хунків роз роб лені Ме то дичні ре -
ко мен дації. По ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни № 419
від 28.02.2000 р. [4] за твер д же но по ря док по дан ня фінан со вої
звітності. Відповідно до ст. 11 За ко ну Ук раїни «Про бух гал -
терсь кий облік та фінан со ву звітність в Ук раїні» до річної
фінан со вої звітності гос по да рю ю чих суб’єктів вклю чені Ба -
ланс, Звіт про фінансові ре зуль та ти, Звіт про рух гро шо вих
коштів, Звіт про влас ний капітал. При цьо му для суб’єктів гос -
по дарсь кої діяль ності на ка зом Міністер ст ва фінансів Ук раїни
№39 від 25.02.2000 р. [12] вста нов ле на ско ро че на за по каз ни -
ка ми річна і квар таль на фінан со ва звітність. За ко но давчі і
нор ма тивні до ку мен ти з ре гу люван ня бух гал терсь ко го обліку
в Ук раїні зо б ра жені на рис. 1.3 [95]. Ство ре на нор ма тив на ба -
за сприяє ви ко ри с тан ню мож ли во с тей внутрішньо го с по дарсь -
ко го (уп равлінсько го) обліку в сільсько му гос по дарстві.

Внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік має свої
особ ли вості (табл. 1.2), які по ля га ють в на ступ но му:

� внутрішньо го с по дарсь кий (управлінський) облік не
підпо ряд ко ва ний за галь но прий ня тим бух гал терсь ким
стан дар там і схе мам, тоді як фінан со вий і по дат ко вий
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чітко рег ла мен то вані за змістом і фор ма ми по дан ня да -
них;

� внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік зо се -
ре д жує ува гу на кон крет них сег мен тах гос по дарсь кої
діяль ності — підрозділах, ок ре мих ви дах про дукції, яку
ви ро щу ють, ви роб ля ють і ре алізу ють;

� внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік спря -
мо ва ний на май бутнє, у зв’яз ку з чим за без пе чує пла ну -
ван ня, фінан со вий та по дат ко вий облік; 
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Рис. 1.3. Си с те ма за ко но дав чо го і нор ма тив но го ре гу лю ван ня 
бух гал терсь ко го обліку в Ук раїні 
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Таб ли ця 1.2
Порівняль на ха рак те ри с ти ка внутрішньо го с по дарсь ко го

(уп равлінсько го), фінан со во го та по дат ко во го обліку
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� внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік, на
відміну від фінан со во го та по дат ко во го, не є обов’яз ко -
вим, і уп равлінський пер со нал са мостійно вирішує, ве -
с  ти йо го чи ні;

� внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік не
об ме же ний у ви борі ме тодів і пра вил, роз роб ляється са -
мим підприємством із за сто су ван ням різних па ра мет -
рів, що відповіда ють ви мо гам уп равління ви роб ни чим
про це сом.

Виз на ча ю чи роль і зна чен ня внутрішньо го с по дарсь ко го
(уп равлінсько го) обліку, мож на виділи ти такі йо го суттєві оз -
на ки:

� підпо ряд ку ван ня ме то до логії обліку за пи там уп рав лін -
ської си с те ми;

� за без пе чен ня інфор мацією ме не д жерів та спеціалістів
гос по да рю ю чо го суб’єкта;

� об’єктом обліку є ви роб ничі ви т ра ти, за па си, ос новні
за со би, до хо ди внутрішньо го с по дарсь ких підрозділів;

� конфіденційність.
Пред ме том внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го)

обліку є кон троль за фор му ван ням собівар тості про дукції в
розрізі ви т рат і сфер відповідаль ності, а ме тою — мінімізація
ви т рат на ви роб ництво про дукції і от ри ман ня мак си маль ної
еко номії. Слід відміти ти, що ве ден ня внутрішньо го с по дарсь -
ко го (уп равлінсько го) обліку зай має ве ли ку пи то му ва гу в
обліко во�аналітичній ро боті бух гал терсько го пер со на лу, то му
в сільсько го с по дарській га лузі на галь ною по тре бою сьо го ден -
ня є за сто су ван ня інфор маційних си с тем з ви ко ри с тан ням
комп’ютер ної техніки.

Впро ва д жен ня інфор маційних си с тем обліку вно сить
зміни в ор ганізацію обліку вза галі і внутрішньо го с по дарсь ко -
го (уп равлінсько го) зо к ре ма. Особ ли вості впро ва д жен ня ав то -
ма ти зо ва ної об роб ки да них при зве ло до дум ки ря ду вче них
про сти ран ня межі між ви да ми обліку. Так, Е.Гільде відмічає:
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«...впро ва д жен ня об чис лю валь ної техніки сти рає ме жу між...
ви да ми обліку, чи після фіксації лю бої пер вин ної інфор мації і
вво ду її в комп’ютер пи тан ня про ре зуль та тив ну інфор мацію
вирішується ли ше в відповідності з по тре ба ми підпри ємства і
на род но го гос по дар ст ва не за леж но від то го, до яко го ви ду
обліку відно сить ся ця інфор мація» [29].

В.І.По дольсь кий вва жає, що впро ва д жен ня об чис лю валь -
ної техніки при зве де до інте г рації об роб ки інфор мації з ме тою
ви ко ри с тан ня її для різних видів обліку на ос нові од но крат но -
го вво ду да них і ба га то крат но го їх ви кори с тан ня. Інте г рація
сприяє цен т ралізації про ве ден ня роз ра хунків, усу нен ню дуб -
лю ван ня при фор му ванні пер вин ної обліко вої інфор мації,
ліквідації па ралель ної об роб ки да них, за без пе чує опе ра -
тивність у фор му ванні звітності, еко но мить час бух гал терсь -
ко го пер со на лу [81].

В.П.Ас та хов за зна чає, що ви ко ри с тан ня об чис лю валь ної
техніки розділяє по нят тя «інте г рація обліку» і «інте г рація об -
роб ки да них». За пе ре чу ю чи на явність про це су інте г рації об -
ліку, він звер тає ува гу на взаємозв’язок трьох видів обліку на
ос нові впро ва д жен ня об чис лю валь ної техніки. На дум ку
В.П.Ас та хо ва, в ре зуль таті вво ду пер вин ної інфор мації в ЕОМ
та ПК здійснюється інте г рація об роб ки обліко вих да них, тоб то
ство рюється єди на інфор маційна си с те ма. В да но му ви пад ку
кож ний вид обліку мо же ви ко ри с то ву ва ти ці дані для от ри ман -
ня потрібної інфор мації для опе ра тив но го, бух гал терсь ко го та
ста ти с тич но го обліку, ви ко ри с то ву ю чи ме то ди, прий о ми, спо -
со би, які при та манні кож но му ви ду обліку [15].

П.П.Не мчи нов до во дить, що ве ден ня обліку за до по мо гою
об чис люваль ної техніки дає мож ливість суттєво ско ро ти ти за -
тра ти праці і за собів на ви ко нан ня обліко вих про цесів, підви -
щи ти якість праці, знач но роз ши ри ти йо го аналітичні функції,
і тим са мим пе ре тво рює бух гал терсь кий облік в діючий засіб
опе ра тив но го (по всяк ден но го) еко номічно го кон тро лю за про -
це сом гос по дарської діяль ності [70].
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Ав тор підтри мує дум ку В.Г.Ма ка ро ва, який кон ста тує, що
відбу деть ся ли ше інте г рація збо ру пер вин них да них про гос -
по дарські опе рації, зміни відбу ва ють ся ли ше в техніці обліку.
Ме то до логія видів обліку за ли шається ста лою [60].

У зв’яз ку з інте г рацією вхідна і вихідна обліко ва інфор -
мація, як ми вва жаємо, транс фор му ва ла ся в обліко ву і кон -
троль ну функцію ме недж мен ту.

Та ким чи ном, пе рехід до рин ко вих відно син по�іншо му
виз на чає роль обліку в си с темі уп равління. Ме не д жерів ціка -
вить якість, опе ра тивність, по вно та інфор мації, що за ле жать
від ба га ть ох чин ників, виз на чаль ни ми се ред яких є за сто су -
ван ня інфор маційних си с тем обліку.

1.3. Функції внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку у менеджменті

Аналіз публікацій з про блем внутрішньо го с по дарсь ко го
(уп равлінсько го) обліку свідчить, що ос нов ни ми при чи на ми
дис кусій є не виз на ченість йо го функції в ме недж менті.

Ме недж мент мож на роз гля да ти, за виз на чен ням М.Ме с -
ко на, «як про цес пла ну ван ня, ор ганізації, мо ти вації та кон тро -
лю, не обхідно го для то го, аби сфор му лю ва ти та до сяг ти цілей,
що сто ять пе ред ор ганізацією» [65]. Функції ме недж мен ту —
це ви ди ціле с пря мо ва ної діяль ності що до ке ро ва но го об’єкту,
зу мов лені ко о пе рацією і поділом праці се ред уп равлінсько го
пер со на лу. Зустрічається по над 50 кла сифікацій функцій ме -
недж мен ту. Ми зу пи ни мось на ос нов них із них. Й.С.За вадсь -
кий виділяє їх шість: пла ну ван ня, ор ганізація, ко ор ди нація,
мо ти вація, аналіз та кон троль [36]. Ряд ав торів [104] до да ють
сьо му — облік. За зна чені ос новні функції ме недж мен ту роз г ля -
не мо ок ре мо. Пла ну ван ня пе ред ба чає про гно зу ван ня, виз на -
чен ня цілей (стра тегічних, так тич них, опе ра тив них), роз ра ху -
нок не обхідних ре сурсів і шляхів до сяг нен ня ме ти. Ре алізація
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будь�якої ме ти мож ли ва в разі чіткої ор ганізації тру до вих, ма -
теріаль них, фінан со вих та інших ре сурсів, фор му ван ня уп рав -
лінської си с те ми, не обхідної для ре алізації цілей, ко ор ди нації,
яка при зна че на для підтрим ки пев них про порцій у діяль ності
суб’єктів гос по да рю ван ня і вста нов лен ня схе ми вза є мозв’язків
між пер со на лом для своєчас но го ви яв лен ня і ліквідації не ба -
жа них відхи лень від за да ної про гра ми. З ко ор ди нацією тісно
пов’яза не ре гу лю ван ня про це су ви роб ництва за вдя ки адап -
тації до зовнішніх впливів, про тидії фак торів дез ор ганізації.
Важ ли вою функцією є мо ти вація — про цес спо ну кан ня пра -
ців ників до ви со ко про дук тив ної праці за вдя ки фор му ван ню в
лю дей здо ро вих і ро зум них по треб, ви со ких іде алів, підви щен -
ня сту пе ня за до во лен ня пра цею, сти му лю ван ня і стяг нен ня,
своєчас ної оцінки ре зуль татів праці то що. Кон троль за без пе -
чує порівнян ня до сяг ну тих ре зуль татів із за пла но ва ни ми.
Аналіз вста нов лює при чи ни відхи лень від за да ної про гра ми.

В сільсько го с по дарсь ких фор му ван нях функції ме недж -
мен ту взаємозв’язані і взаємо пе реп ле тені. Во ни в ос нов но му
за ле жать від спеціалізації, те ри торії підприємства, йо го ор -
ганізаційної бу до ви, струк ту ри уп равління (рис. 1.4).

Підрозділи да но го фор му ван ня ви ко ну ють різні функції.
Ці підрозділи очо лю ють бри га ди ри, завіду ючі фер ма ми (ме не -
д же ри). При прий нятті рішень по вно ва жен ня роз поділя ють ся
між різни ми рівня ми уп равління. Гло бальні стра тегічні рішен -
ня зо се ре д жу ють ся в ди рек то ра. Опе ра тив не уп равління здій -
сню ють керівни ки (ме не д же ри) підрозділів. Ви ще керівниц тво
кон тро лює рішен ня ме не д жерів ниж чо го рівня, не підміня ю чи
їхньої функції в прий нятті рішень. От ри ман ня керівни ком
(ме не д же ром) пра ва са мостійно прий ня ти рішен ня оз на чає
вод но час і відповідальність за йо го наслідки.

Керівник (ме не д жер), який очо лює підрозділ, не се відпо віда -
ль ність за ре зуль та ти діяль ності, звідси і ви ник ла на зва «цен т ри
відповідаль ності». Цен т ри відповідаль ності мо жуть об’єдну ва ти
декілька центрів ви т рат (овочівництво, кор мо ви роб ництво,
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рільництво і т.ін.). Оцінку уп равління ви роб ни чи ми про це сами
здійсню ють за до по мо гою інди ка торів — еко номічних по каз -
ників, які ха рак те ри зу ють як кількісну, так і якісну сто ро ну гос -
по дарсь ких про цесів. Інфор мацію, зорі єнто ва ну на за до во лен ня
по треб як стра тегічно го, так і опе ра тив но го уп равління з ме тою
оп тимізації ви ко ри с тан ня ре сурсів, за без пе чен ня об’єктив ної
оцінки діяль ності підрозділів та ок ре мих керівників (ме не д -
жерів) і спеціалістів на дає внут рішньо го с по дарсь кий (уп рав -
лінський) облік. Дані внутріш ньо  го с по дарсь ко го (уп равлінсько -
го) обліку у струк турі еко номічної інфор мації (нор ма тив на,
пла но ва, аналітич на, обліко ва) зай ма ють особ ли ве місце і ста нов -
лять найбільшу пи то му ва гу в інфор маційній си с темі.

За даними внутрішньо го с по дарсь кого (уп равлінського)
обліку фор мують по каз ни ки внутрішньої звітності на основі
пер вин но го обліку, що є си с те мою ко мунікацій все ре дині гос -
по да рю ю чо го суб’єкта. Обліко ва інфор мація фор мується в
пер  вин них до ку мен тах, звітах ос нов них і до поміжних підроз -
ділів, гру пується у реєстрах, на ко пи чу валь них відо мо стях ви -
роб ни чих підрозділів, складсь ко го гос по дар ст ва, мар ке тин го -
во го відділу і бух гал терії. Далі відбу вається уза гальнен ня
зве де ної інфор мації, що надійшла із струк тур них підрозділів і
пе ре творен ня її в ре зуль та тив ну звітну до ку мен тацію. Зміст
звітів за ле жить від їх цільо во го при зна чен ня або по са ди
керівни ка, для яко го во ни при зна чені: по точні опе ра тивні
звіти ви роб ни чих підрозділів — для оцінки ре зуль татів їх ро -
бо ти; звіти про не за вер ше не ви роб ництво, ви т ра ти на по точ не
ви роб ництво — для прий нят тя опе ра тив них рішень то що.

Про цес внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) облі -
ку у гос по да рюючих суб’єктах здійснюється в такій послідо -
вності:

— пер вин ний облік забезпечує спо с те ре жен ня (тоб то
сприй  нят тя гос по дарсько го фак ту, яви ща або про це су), вимі -
рю ван ня у на ту раль но му та вартісно му ви ра женні, фіксацію у
носіях обліко вої інфор мації — до ку мен тах, яке здійснюється
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ви ко нав ця ми у різні періоди. То му при ор ганізації пер вин но го
обліку не обхідною умо вою є графік (до ку мен то обіг) ру ху пер -
вин них до ку ментів.

Про ве де не ан ке ту ван ня, а та кож власні спо с те ре жен ня ав -
то ра свідчать, що на ут во рен ня пер вин них носіїв інфор мації
(до ку ментів) ви т ра ча ють при близ но 20—40% за галь но го ро бо -
чо го ча су керівни ки (ме не д же ри) чи спеціалісти, у зв’яз ку з
чим важ ли вим мо мен том ор ганізації є мак си маль не ско ро чен -
ня тру до вих ви т рат на цьо му етапі обліко во го про це су.

Важ ли вою умо вою ор ганізації пер вин но го обліку є за без -
пе чен ня йо го нор маль но го функціону ван ня че рез технічні за -
со би орг техніки, комп’юте ризацію;

— по точ ний облік (реєстрація да них пер вин но го обліку у
си с темі ра хунків в обліко вих реєстрах) — це го ло вний етап
внутрішньо го с по дарсь ко го обліко во го про це су. Під по точ ним
обліком ро зуміють об роб ку, реєстрацію і за пис да них пер вин -
но го обліку, тоб то носіїв інфор мації в облікові реєстри, гру пу -
ван ня та пе ре гру пу ван ня їх з ме тою одер жан ня потрібної ре -
зуль та тив ної інфор мації.

Ба га то опе рацій по точ но го обліку мож на умов но об’єдна -
ти у такі ви ди: реєстрація (за пис); ариф ме тичні дії (до да ван ня,
відніман ня, мно жен ня, ділен ня, роз ра хун ки); гру пу ван ня та
пе ре гру пу ван ня да них. Кож ний вид опе рацій скла дається з
ок ре мих робіт, кількість яких за ле жить від кон крет них умов і
на сам пе ред — від на яв ності комп’ютер ної техніки, її ви ду та
ти пу.

По точ ний облік як ча с ти на обліко во го про це су зу мов лює
ті ор ганізаційні еле мен ти, су купність яких фор мує йо го як
об’єкт ор ганізації. Ци ми об’єкта ми є облікові но мен к ла ту ри
по точ но го обліку, носії обліко вих но мен к ла тур (облікові
реєстри, на ко пи чу вальні відо мості, інші до ку мен ти). Внутріш -
ньогос по дарсь кий облік не тільки інфор мує про стан і зміни
ви роб ни чо го про це су, але здійснює кон троль за на явністю, ру -
хом та ви ко ри с тан ням об’єктів гос по да рю ван ня, ви ко нує
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функцію оцінки ре зуль та тив ності ро бо ти. До ся га ють цьо го на
ос нові уза галь нен ня да них на підсум ко во му етапі;

— підсум ко вий облік дає змо гу ма ти дані про ре зуль та ти
ро бо ти за місяць, квар тал, півріччя, рік. Підсум ко вий етап
обліко во го про це су іноді на зи ва ють ба лан со вим уза галь нен -
ням (звітністю). Це за ключ ний етап обліко во го про це су, який
мож на оха рак те ри зу ва ти як упо ряд ко ва ну су купність опе ра -
цій з фор му ван ня по каз ників, що відо б ра жу ють ре зуль та ти
ви роб ни чої й гос по дарської діяль ності гос по да рю ю чо го суб’єк -
та за пев ний період (рис. 1.5) [97].

Ор ганізація підсум ко во го обліку за ле жить від якості ор -
ганізації пер винно го та по точ но го обліку. Фор му ван ня під -
сум ко вих по каз ників скла дан ня звітних форм — це до сить
тру домісткий про цес. Слід ма ти на увазі, що він відбу вається
за віднос но ко рот кий період.

За цей час тре ба підго ту ва ти си с те му еко номічних по каз -
ників, за пов ни ти різні звітні фор ми, підго ту ва ти аналітичні
вис   нов ки, по яс нен ня то що. Складність ор ганізації цьо го ета пу
обліко во го про це су по ля гає ще й у то му, що крім обліко вих
да них, по каз ників пер вин но го та по точ но го обліку не обхідні
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дані пла ну ван ня, нор му ван ня, фінансів, опе ра тив но го та ста -
ти с тич но го обліку, а та кож по пе редніх звітних періодів. На -
явність цих да них і по каз ників дає мож ливість не тільки оці -
ни  ти ре зуль та ти ро бо ти гос по дар ст ва, а й ви я ви ти тен денцію
роз вит ку.

Про ве дені досліджен ня свідчать, що у пер вин них ко лек -
ти вах по ру шен ня тру до вої дис ципліни відбу вається че рез
не точність в обліку, кримінал — че рез йо го відсутність, не го -
с по дарсь ке відно шен ня до землі і май на — в ре зуль таті не ви -
ко нан ня своїх функціональ них обов’язків ме не д же ра ми і
спеціаліста ми по своєчас но му оформ лен ню пер вин ної до ку -
мен тації. На наш по гляд, рівень відповідаль ності мо же бу ти
за без пе че ний за ра ху нок роз ши рен ня прав пер вин ни ми тру до -
ви ми ко лек ти ва ми у пи тан нях ор ганізації ви роб ництва, са -
мостійної ре алізації про дукції, роз поділу до хо ду. При ство -
ренні на базі підрозділів еко номічно са мостійних струк тур, як
відмічає В.Я.Ам б ро сов [14], во ни по винні ма ти власні роз ра -
хун кові ра хун ки в бан ках та са мостійний ба ланс. Їхня про -
дукція (по слу ги) ре алізу ють ся за рин ко ви ми ціна ми, за без -
пе чу ю чи та ку ж рен та бельність, як і при ре алізації її на
зовнішньо му рин ку. Оп ла та праці, на ра ху ван ня дивідендів
(відсотків) ве деть ся з ура ху ван ням ре зуль татів діяль ності
кож но го ко лек ти ву, ви роб ни чо го підрозділу на ко мерційній
ос нові. При ко мерційно му роз ра хун ку взаємовідно си ни під -
розділів як між со бою так із підприємством бу ду ють ся на прин -
ци пах са мо управління, са мо окуп ності, са мофінан су ван ня.

Фор му ван ня уп равлінських рішень в гос по дарстві за ле -
жить від взаємодії всіх видів обліку і різних уп равлінських
функцій та їх роз вит ку у взаємозв’яз ку і взаємо за леж ності.
Уп равлінські рішен ня є ос нов ним ви дом діяль ності уп рав -
лінсько го пер со на лу. Рішен ня — це твор чий про цес ви роб лен -
ня однієї або декількох аль тер на тив із мно жин ності мож ли вих
варіантів (планів) дій, спря мо ва них на до сяг нен ня по став ле -
них цілей. Тоб то рішен ня у сфері ме недж мен ту яв ляє со бою
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про цес, який ре алізується суб’єктом уп равління і виз на чає дії,
спря мо вані на вирішен ня по став ле но го за вдан ня в даній фак -
тичній чи за про ек то ваній си ту ації. Прий ма ю чи рішен ня, ке -
рів ник чи спеціаліст виз на чає, хто і що має здійсни ти, в які
стро  ки, з яки ми за тра та ми праці і коштів, в яко му по ряд ку,
при яко му роз поділі обов’язків, прав і відповідаль ності, за якої
ор ганізації кон тро лю і яких ре зуль татів потрібно очіку ва ти
[60].

Про цес прий нят тя уп равлінських рішень фран цузь кий
вче ний Б.Гур ней [34] поділяє на чо ти ри ос нов них еле мен ти:
1) на явність ви бо ру, ко ли осо ба, що прий має рішен ня, має
декілька варіантів мож ли вої по ведінки; 2) вибір по ви нен бу ти
свідо мим, тоб то ґрун ту ва ти ся на ро зу мо во му про цесі (не про -
ду ма на, імпуль сив на дія не є рішен ням); 3) вибір по ви нен бу -
ти орієнто ва ним на од ну або декілька цілей; 4) вибір по ви нен
за вер шу ва ти ся дією, тоб то рішен ня як ро зу мо вий акт і акт волі
по вин но вик ли ка ти лан ку ціле с пря мо ва них дій, спря мо ва них
на йо го здійснен ня.

Про те існує ще пев ний роз рив між те о ре тич ни ми роз роб -
ка ми різних ас пектів про це су прий нят тя рішен ня і ме то да ми,
що ви ко ри с то ву ють ся на прак тиці. Більшість мо де лей, за про -
по но ва них на уко ви ми працівни ка ми, сто су ють ся про гно зу -
ван ня і пла ну ван ня пер спек тив них рішень пе ре важ но в ме жах
ав то ма ти зо ва них си с тем уп равління. Вод но час гос трою є про -
бле ма роз роб ки ме то до логії прий нят тя так тич них і опе ра тив -
них рішень, на підго тов ку яких ви т ра чається більша ча с ти на
ро бо чо го ча су ме не д же ра, а та кож чітко го фор му лю ван ня тех -
но логії уп равління, вклю ча ю чи про це ду ри роз роб ки, прий -
нят тя ефек тив них рішень та кон тро лю за їх ви ко нан ням.

Роз роб ка рішень у ме недж менті ста но вить ос но ву уп рав -
лінсько го про це су. Уп равлінський про цес — це ком плекс
взаємо пов’яза них опе рацій, що ви ко ну ють ся у певній послідо -
вності і спря мо вані на розв’язан ня кон крет них за вдань та до -
сяг нен ня по став ле них цілей.
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Опе рація в ме недж менті — це ча с ти на уп равлінсько го про -
це су, яка пред став ляє со бою ро бо ту ви ко нав ця над пев ним ви -
дом інфор мації (зібра ти дані, про ве с ти роз ра хун ки, підго ту ва -
ти звіт, пе ре да ти до ку мент на підпис і ін.). Са ме цю опе рацію і
ви ко нує внутрішньо го с по дарсь кий облік.

Су купність взаємо пов’яза них опе рацій ста но вить більш
склад не струк тур не ут во рен ня — уп равлінські про це ду ри. Ре -
алізація уп равлінських про це дур по тре бує на уко во обґрун то -
ва ної тех но логії ме недж мен ту.

Тех но логія ме недж мен ту — це про цес зби ран ня, об роб ки і
пе ре дачі інформації з ме тою підго тов ки, прий нят тя і ре алізації
уп равлінських рішень. Суть тех но логії ме недж мен ту по ля гає в
ус та нов ленні ор ганізаційно го по ряд ку в системі і виз на ченні
раціональ ної послідо вності ви ко нан ня уп рав лінських робіт.

Умо ва ми ефек тив ності тех но логії ме недж мен ту сто сов -
но ор ганізації кож но го про це су Й.С.За вадсь кий вва жає [36]:
1) ство  рен ня си с те ми внутрішньо ви роб ни чих, ор -
ганізаційно�пра во вих до ку ментів для ком плекс ної рег ламен -
тації діяль ності апа ра ту уп равління (по ло жень про відділи і
служ би, по са до вих інструкцій, ал го ритмів і стан дартів на
функції ме нед ж мен ту і ок ремі ви ди уп равлінської діяль ності
та ін.); 2) роз роб ка і до три ман ня раціональ них про це дур
здійснен ня уп равлінських опе рацій; 3) раціональ не поєднан ня
в ме недж менті кількісних і ев ри с тич них ме тодів; 4) ви ко ри с -
тан ня су час ної орг техніки і спеціаль них прий омів, що по лег -
шу ють по шук аль тер на тив, вибір і обґрун ту ван ня варіантів
рішень та їх ви ко ри с тан ня (ме  тод «моз ко вої ата ки», таб лиці
рішень, кар ти уп равлін сь ких про це дур, тех но логічні та по са -
дові опе раційні кар ти то що); 5) по вне вра ху ван ня ви мог за -
конів фор маль ної логіки (то тож ності, про тиріччя, ви клю чен ня
тре ть о го, до стат ньої підста ви) і ши ро ке ви ко ри с тан ня її ка те -
горій (мис лен ня, су д жен ня, вис но вок, досвід, спро с туван ня,
асоціація, ре флексія, інтуїція та ін.).

На рис. 1.6 зо б ра же на логістич на мо дель прий нят тя уп -
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равлінсько го рішен ня. Функція внутрішньо го с по дарсь ко го
(уп равлінсько го) обліку в да но му ви пад ку є не обхідною умо -
вою здійснен ня як опе ра тив но го, так і стра тегічно го ме недж -
мен ту.

На дум ку В.Б.Лібер ма на, «облік як са мостійна функція
уп равління ви ко ри с то вується як засіб відо б ра жен ня про цесів
пла номірно го роз вит ку як на ок ре мих гос по дар ст вах, так і в
ціло му» [57]. В.В.Соп ко за зна чає, що облік як са мостійна
функція уп равління ви ко нує три ви ди робіт: інфор маційну,
кон троль ну і аналітич ну [94]. Ви хо дя чи із ви ще с ка за но го,
можна стверджувати, що облік (фінан со вий, по дат ко вий та
внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) є ос нов ною або за -
галь ною функцією ме недж мен ту.

У 80�х рр. Т.Джон сон та Р.Ка план [119] обґрун ту ва ли не -
доліки внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку, які

41

Розділ 1

Рис. 1.6. Процес розробки і прийняття рішення в менеджменті



впли ва ють на ефек тивність прий нят тя рішень в ме недж менті:
� реєстри внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го)

обліку, ви ма га ю чи спеціаль но го ро зуміння, відвер та -
ють ува гу адміністрації та за ва жа ють їй ви ко ну ва ти
свої прямі обов’яз ки; 

� ве ли ка кількість уп равлінської інфор мації роз по ро шує
ува гу адміністрації і не доз во ляє їй зо се ре ди ти ся на
вирішенні го ло вних пи тань;

� чим більший асор ти мент про дукції, що ви роб ляється,
тим ниж чою є до стовірність об чис ле ної собівар тості;

� тех но логічні про це си роз ви ва ють ся швид ше за ме то до -
логію внутрішньо го с по дарсь ко го обліку, що ро бить їх
не при дат ни ми до но вих умов;

� про тя гом всієї історії фінан со во му обліку відда ва ли пе -
ре ва гу пе ред внутрішньо го с по дарсь ким (уп -
равлін�ським), і внаслідок цьо го ос танній відстав у
своєму роз вит ку;

� ве ли ка ча с ти на опе ра тив ної інфор мації, що за сто со ву -
ва ла ся адміністрато ра ми для кон тро лю і оцінки своєї
діяль ності, фор мується по за офіційною си с те мою внут -
рішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку, дані
обліку ви ко ри с то ву ють ся не стільки для уп равління,
скільки для уз го д жен ня з да ни ми фінан со вої бух гал -
терії і за ци ми да ни ми уточ ню ють ся і ви прав ля ють ся;

� бух гал те ри за ван та жені по точ ною ро бо тою по реєстра -
ції фактів гос по дарсь кої діяль ності, що поз бав ляє їх
мож ли вості на да ва ти будь�яку прак тич ну до по мо гу
адміністрації.

Усвідо млен ня не доліків сти му лює ба жан ня їх усу ну ти,
то му удо с ко нален ня внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлін -
сько го) обліку є не обхідною умовою успішно го ме недж мен ту.
За ко ном Ук раїни «Про бух гал терсь кий облік та фінан со ву
звіт ність в Ук раїні» [1] пе ред ба че но, що гос по да рю ю чий
суб’єкт мо же са мостійно роз роб ля ти си с те му і фор ми внут -

42

Іванюта П.В., Левченко З.М. 



рішньо го с по дарсько го (уп равлінсько го) обліку, звітності і
кон тро лю гос по дарсь ких опе рацій. В ор ганізації внутрішньо -
го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку мож на виділи ти такі
ета пи:

На пер шо му, ме то до логічно му етапі, оби рається мо дель
внутрішньогос по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку в за леж -
ності від йо го ме ти, виз нача ють ся об’єкти та ме то ди обліку,
здійснюється вибір си с те ми пев них спо собів, прий омів, які по -
ля га ють в до ку мен ту ванні, інвен та ри зації, оцінці май на та
каль ку лю ванні, що бу де слу жи ти для фор му ван ня інфор мації,
не обхідної для прий нят тя уп равлінських рішень;

На дру го му, технічно му етапі, ви би рається спосіб об роб -
ки да них, роз роб ка форм обліко вих реєстрів, внутрішньої
звітності, виз на ча ють ся на прям ки ру ху інфор мації все ре дині
гос по да рю ю чо го суб’єкта;

Третій, ор ганізаційний етап, пе ред ба чає роз поділ обов’яз -
ків між працівни ка ми в си с темі внутрішньо го с по дарсь ко го
(уп равлінсько го) обліку, виз на чає оп ти маль ну струк ту ру облі -
ко во го апа ра ту, вста нов лює нор ми ча су, не обхідно го для ви ко -
нан ня робіт і виз на чен ня оп ти маль ної кількості бух гал терів,
за без пе чує раціональ ну ор ганізацію ро бо чо го місця, здійснює
вста нов лен ня ко мунікаційних зв’язків та мо ти вацію праці
обліко вих працівників, за без пе чує йо го ефек тив ну ор га ні -
зацію.

Ефек тив ний ме недж мент пе ред ба чає ор ганізацію внутріш -
ньо го с по дарсько го (уп равлінсько го) обліку за такими прин ци -
па ми:

� прин цип по вно ти і аналітич ності інфор мації — по каз -
ни ки, які містять ся у внутрішньо го с по дарсь ких звітах,
по винні бу ти пред став лені в зруч но му для аналізу ви -
гляді, не ви ма га ти до дат ко вої аналітич ної об роб ки, не
по тре бу ва ти аналітич них про це дур;

� прин цип періодич ності відо б ра жає ви роб ни чий і ко мер -
ційний цик ли підприємства, він є до сить важ ли вим для
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по бу до ви си с те ми внутрішньогос по дарсь ко го обліку.
Інфор мація для керівників є цінною тоді, ко ли во на
доцільна і вчас на. Ско ро чен ня ча су мо же знач но змен -
ши ти точність інфор мації, яка підго тов ле на внутріш ньо -
го с по дарсь ким (уп равлінським) обліком. Як пра ви ло,
апа рат уп равління вста нов лює графік (до ку мен то обіг)
збо ру пер вин них да них, об роб ки і гру пу ван ня в підсум -
ковій інфор мації.

� прин цип оцінки ре зуль татів діяль ності струк тур них
підрозділів при ве ликій різно манітності ор ганізаційних
форм (внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський)
облік по ви нен бу ти пов’яза ний з опе ра тив но�ви роб ни -
чим і техніко�еко номічним пла ну ван ням). Оцінка ре -
зуль татів діяль ності пе ред ба чає виз на чен ня тен денцій і
пер спек тив кож но го підрозділу в фор му ванні при бут ку
підприємства від ви роб ництва до ре алізації про дук ту;

� прин цип уз го д же ності, ко ли гос по дарсь кий ме ханізм
підприємства по ви нен бу ти при сто со ва ний до по треб
опе ра тив но го уп равління підрозділа ми;

� прин цип ком плекс но го підхо ду і взаємозв’яз ку внут -
ріш ньо го с по дарсько го і фінан со во го обліку. Дані фі -
нан со во го обліку де талізу ють ся, до пов нюють ся інфор -
мацією внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлін сько  го)
обліку.

Да ний прин цип доз во ляє ство ри ти в гос по да рю ю чо му
суб’єкті раціональну і еко номічну си с те му обліку відповідно
до йо го розмірів і мас штабів ви роб ни чої діяль ності. Йо го ре -
алізація оз на чає, що з мінімаль ної кількості да них от ри му ють
мак си маль но не обхідний для уп равлінських рішень об сяг
інфор мації. Ли ше тоді внутрішньо го с по дарсь кий (уп рав -
лінський) облік ви конує свої функції;

� прин цип бю д жет но го ме то ду уп равління ви т ра та ми,
фінан са ми, ко мерційною діяльністю ви ко ри с то вується
на ве ли ких гос по да ю ю чих суб’єктах як інстру мент пла -
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ну ван ня, кон тро лю і ре гу лю ван ня. Бю д жет ний ме тод
скла дається із про це дур пла ну ван ня всіх сфер діяль -
ності підрозділів, підсу мо ву ван ня про ект них рішень
усь о го ко лек ти ву, роз ра ху нку про ек ту бю д же ту, роз ра -
ху нку варіантів пла ну і вне сен ня ко рек тив, кінце во го
пла ну ван ня та обліку умов, що зміню ють ся і відхи лень
від за пла но ва них да них. Бю д же том (ко ш то ри сом) охоп -
лю ють ся ви роб ництво, ре алізація, роз поділ і фінан су -
ван ня. В ко ш то ри сах зна хо дять відо б ра жен ня ви т ра ти
на ви роб ництво по всьо му гос по дар ст ву в ціло му і йо го
підрозділів, при бут ки (збит ки) від всіх видів діяль -
ності. До три ман ня цих прин ципів є го ло вною умо вою
ви ко нан ня функцій внутрішньо го с по дарсь ко го обліку
в ме недж менті.

От же, уп равлінські функції че рез внутрішньо го с по -
дарсь кий (уп равлінський) облік спря мо вані на ус та нов лен ня
еко номічних взаємозв’язків між ви роб ни чи ми підрозділа ми
ос нов но го, об слу го ву ю чо го, до поміжно го, підсобно го ви роб -
ництва та функціональ них служб з ме тою ефек тив но го прий -
нят тя уп равлінських рішень.
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Кон трольні пи тан ня

1. Яка сутність і роль внутрішньо го с по дарсь ко го (уп рав -
лінсько го) обліку?

2. У чо му відмінність та спільність фінан со во го, внутріш -
ньо  го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) та по дат ко во го
обліку?

3. Які стадії істо рич ної ево люції внутрішньо го с по дарсь -
ко го (уп равлінсько го) обліку мож на виділи ти?

4. Які існу ють су часні кон цепції внутрішньо го с по дарсь -
ко го (уп равлінсько го) обліку ?

5. Яка відмінність між внутрішньо го с по дарсь ким і уп -
равлінським обліком на Ук раїні?

6. Яка ме та внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го)
обліку в гос пода рю ю чих суб’єктах?

7. Чи потрібна по бу до ва си с те ми ра хунків внутрішньо го -
с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку?

8. Які варіан ти ве ден ня внутрішньо го с по дарсь ко го (уп -
равлінсько го) обліку мож ливі за умо ви  ук раїнсько го
пла ну ра хунків?

9. Яку функцію в ме недж менті ви ко нує внутрішньо го с по -
дарсь кий (уп равлінський) облік?

10. В якій послідо вності здійснюється про цес внутрішньо -
го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку?

Те с ти для са мо кон т ро лю знань

1. Внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік є
скла до вою:

— ме недж мен ту;
— пла ну ван ня;
— внутрішньо го ау ди ту;
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— кор по ра тив ної куль ту ри.
2. Внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік як си -

с те ма сфор му вав ся:
— у се ре дині ХІХ ст.;
— на по чат ку ХХ ст.;
— у се ре дині ХХ ст.;
— жод на відповідь не є пра виль ною.
3. Внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік від -

різ ня ється від фінан сово го обліку:
— де талізацією інфор мації;
— відкритістю да них;
— спря мо ваністю у часі;
— усіма на ве де ни ми ха рак те ри с ти ка ми.
4. Яка інфор мація об’єднує фінан со вий та внутрішньо го с -

по дарсь кий (уп равлінський) облік:
— про ми нулі події;
— пер вин на;
— за ко но дав ча;
5. По ря док ве ден ня внутрішньо го с по дарсь ко го (уп рав -

лінсько го) обліку:
— рег ла мен тується Міністер ст вом фінансів;
— виз на чається Міжна род ною фе де рацією бух гал терів;
— опи са но у по дат ко во му за ко но давстві;
— вста нов люється керівництвом гос по да рю ю чо го суб’єкта.
6. В ан г ло сак сонсь ких країнах ве ден ня внутрішньо го с по -

дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку за зви чай є обов’яз ком:
— підрозділу скарб ни ка;
— підрозділу кон тро ле ра;
— відділу внутрішньо го ау ди ту;
— відділу пер со на лу.
7. Пер вин ний облік — це:
— спо с те ре жен ня, вимірю ван ня, фіксація у до ку мен тах;
— об роб ка, реєстрація і за пис да них пер вин но го обліку,

гру пу ван ня та пе ре гру пу ван ня;
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— су купність опе рацій з фор му ван ня по каз ників;
— про цес прий нят тя уп равлінських рішень.
8. Найбільшою про фесійною ор ганізацією фахівців з

внутрішньо го с по дарсько го (уп равлінсько го) обліку є:
— Привілей о ва ний інсти тут уп равлінських бух гал терів

Ве ли кої Бри танії;
— Інсти тут уп равлінських бух гал терів США;
— Фе де рація про фесійних бух гал терів і ау ди торів Ук -

раїни;
— Аме ри кансь кий інсти тут сер тифіко ва них гро мадсь ких

бух гал терів.
9. Нор ми етич ної по ведінки фахівців з внутрішньо го с по -

дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку не пе ред ба ча ють:
— конфіденційності;
— не за леж ності;
— ком пе тент ності;
— об’єктив ності.
10. Вив чен ня кур су внутрішньо го с по дарсь ко го (уп рав -

лінсько го) обліку є скла до вою про фесійної сер тифікації, яку
здійснює:

— Ау ди торсь ка па ла та Ук раїни;
— Ук раїнське то ва ри ст во фінан со вих аналітиків;
— Фе де рація про фесійних бух гал терів і ау ди торів Ук -

раїни;
— жод на відповідь не є правильною



Розділ 2

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ
ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА

2.1. Ме то до логічні підходи до фор му ван ня 
і розподілу ви роб ни чих ви т рат

Фор му ван ня ви роб ни чих ви т рат у сільсько му гос по дар -
стві є ос нов ною функцією внутрішньо го с по дарсь ко го (уп -
равлінсько го) обліку. Ви т ра ти ви робництва — це виз на че на в
гро шо во му ви разі вартість ре сурсів, ви ко ри с та них гос по да рю -
ю чи ми суб’єкта ми про тя гом пев но го періоду з ме тою от ри ман -
ня при бут ку.

М.С.Пуш кар [84] виз на чає внутрішньо го с по дарсь кий (уп -
равлінський) облік як си с те му обліку, яка пов’яза на з де талі -
зацією ви т рат на ви роб ництво та каль ку лю ван ня собівар тості
про дукції, що за до воль няє відповідну си с те му уп равління.

В.В.Соп ко, В.М.Пар хо мен ко за зна ча ють: «Внутрішньо го -
с по дарсь кий (уп равлінський) облік — це облік, в яко му фор -
му ють ся по каз ни ки для різних внутрішніх і зовнішніх по треб:
об чис лен ня собівар тості прид бан ня ма теріалів, ви го тов ле ної
про дукції, ви ко на них робіт, на дан ня по слуг, виз на чен ня ви т -
рат, роз ра ху нок доцільності ви ко нан ня робіт то що» [93].

Про цес виз на чен ня собівар тості оди ниці про дукції не -
мож  ли вий без виз на чен ня та роз поділу ви т рат. Найбільш ча с -
то зас тосову ють ся чо ти ри ме то ди каль ку лю ван ня: по за мов -
ний, по  про  цес ний, нор ма тив ний і про стий. Ме тод по за мов ної
каль ку ляції по ля гає в обліку ви т рат за кон крет ним ви дом про -
дукції, яка за мов ле на за до го во ром (на при клад, облік ви т рат на
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ви ро щен ня яч ме ню для комбікор мо во го за во ду). По про цес ний
ме тод пе ред ба чає облік ви т рат на виробництво од норідної
про дукції (на при клад, облік ви т рат на ви ро щенні зер но вих
куль тур) за ок ре ми ми періода ми: не за вер ше не ви робництво,
пе ред посівний об робіток, посів, до гляд за посіва ми, збір уро -
жаю. Нор ма тив ний ме тод обліку ви т рат здійснюється за нор -
ма ми і фактичними ви т ратами в розрізі статей ви т рат. Про стий
ме тод каль ку лю ван ня пе ред бачає облік ви т рат за фак тич ни ми
ви т ра та ми з ура ху ван ням ви т рат на ос нов ну, побічну та су пут -
ню про дукцію.

Кон троль за зни жен ням собівар тості про дукції (робіт, по -
слуг) і аналіз при чин відхи лень від пла ну найбільш ефек тив ні
тоді, ко ли дані ве дуть ся в розрізі ста тей ви т рат за ок ре ми ми
ви да ми про дукції (робіт, по слуг), за місця ми ви ник нен ня ви т -
рат та за сфе ра ми відповідаль ності. Про цес каль ку лю ван ня
ви ма гає ме то дич но го вирішен ня таких питань:

� обгрунтування об’єктів калькуляції та калькуляційних
одиниць;

� виз на чен ня пе реліку ста тей ви т рат та обґрун ту ван ня
ме то ди ки їх відобра жен ня;

� роз поділ ви т рат між го то вою ос нов ною, побічною про -
дукцією та не завер ше ним ви роб ництвом;

� обґрун ту ван ня ме то ди ки роз поділу не пря мих ви т рат
між ви да ми продукції (по слу га ми);

� вста нов лен ня центрів ви т рат, до ходів і сфер відпові -
даль  ності.

В за леж ності від тех но логії і ха рак те ру про дукції (то варів,
робіт, по слуг) об’єкта ми каль ку лю ван ня мо жуть бу ти:

� оди ни ця про дукції (то варів, робіт, по слуг) в да но му
гос по да рю ю чо му суб’єкті та йо го га лузі;

� оди ни ця про дукції (то варів, робіт, по слуг) за ок ре ми ми
про це са ми, стадіями;

� оди ни ця про дукції (то варів, робіт, по слуг) в струк тур -
них підрозділах гос по да рю ю чо го суб’єкта;
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� напівфа б ри ка ти.
З об’єктом каль ку лю ван ня ду же тісно пов’язані каль ку -

ляційні оди ниці, які є вимірни ка ми об’єкту каль ку лю ван ня.
Каль ку ляційні оди ниці мо жуть бу ти об рані за та ки ми оз на -
ка ми:

� на ту ральні — 1ц, 1 т, 1 м3, кг, л то що;
� умов но�на ту ральні — 1 ум. ет. га, 1 умов на бан ка, 1

умовна голова;
� при ве дені оди ниці — ма са про дук ту в пе ре ра хун ку на

вміст ко рис них ре чо вин, спо жив них ре чо вин, на при -
клад кор мові оди ниці;

� ек сплу а таційні — оди ни ця по туж ності ма шин, дви -
гунів, ко рис на пло ща бу дин ку;

� оди ниці ча су — лю ди но/го ди ни, ма ши но�дні, ма ши -
но�зміни; оди ниці ви ко на них робіт, по слуг.

Ме тод каль ку лю ван ня за ле жить від ти пу ор ганізації та
тех но логії ви робництва і вклю чає в се бе прин ци пи збо ру
інфор мації з центрів ви т рат про ви ко ри с тані ре сур си, уза галь -
нен ня й роз поділу не пря мих ви т рат. За будь�яких умов про цес
каль ку лю ван ня пе ред ба чає вибір об’єкта ви т рат, фор му ван ня
пря мих і не пря мих ви т рат, що підля га ють роз поділу між
об’єкта ми ви т рат. Вибір об’єкта ви т рат за ле жить від ме ти уп -
равління.

В гос по дар ст вах, де ви роб ництво про дукції відбу вається в
од но му тех нологічно му про цесі, ви т ра ти обліко ву ють ся по ви -
роб ництву в ціло му. А в тих гос по дар ст вах, у яких про дукція в
про цесі ви роб ництва про хо дить декілька послідо вних стадій
(пе реділів), облік ви т рат слід ор ганізу ва ти за ок ре ми ми ста -
діями ви роб ництва.

Ме то ди ка гру пу ван ня ви т рат за об’єкта ми каль ку лю ван ня
є спільною для усіх га лу зей, але має свої особ ли вості в сіль сь -
ко му гос по дарстві, зо к ре ма це сто сується обліку пря мих ви т -
рат, уза галь нен ня і роз поділу не пря мих ви т рат, відо б ра жен ня
да них у реєстрах внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го)
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обліку. Внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік
гру пує пер винні дані в декількох на пря мах — за еко номічним
зна чен ням, цен т ра ми ви т рат, до ходів і сфе ра ми відповідаль -
ності, ви да ми про дукції (по слу га ми). Це дає змо гу фор му ва ти
інфор мацію в то му на прямі, у яко му ви ма гає си с те ма уп рав -
ління.

Центр відповідаль ності — сфе ра (сег мент) діяль ності, у ме -
жах якої вста нов ле но пер со наль ну відповідальність ме не д же ра
за по каз ни ки діяль ності. У си с темі уп равління ме не д жер має
кон тро лю ва ти й оціню ва ти ро бо ту ме неджерів ниж чо го рівня,
а во ни по винні здійсню ва ти са мо кон т роль своєї діяль ності.
Для здійснен ня та ко го кон тро лю та за без пе чен ня під звітності
ме не д жерів не обхідна си с те ма обліку, яка б здій сню ва ла збір,
об роб ку і пе ре да чу інфор мації про ре зуль та ти діяль ності кож -
но го цен т ру відповідаль ності. Кон цепція цен трів та обліку
відповідаль ності бу ла сфор му ль о ва на Джо ном А.Хіггінсом в
50�х рр. ХХ ст. [118]. Ме тою центрів відпо відаль ності є по си -
лен ня кон тро лю за ви т ра та ми че рез вста нов лен ня пер со наль -
ної відповідаль ності ме не д жерів різних рівнів за ви т ра чан ням
ре сурсів, до по мо га ме не д же рам у скла данні звітів про ви ко нан -
ня бю д жетів та оцінці ре зуль татів діяль ності.

Де талізація центрів ви т рат і сфер відповідаль ності роз роб -
ляється за гос по да рю ю чим суб’єктом, ви хо дя чи з кон крет них
умов тех но логії та ор ганізації ви роб ни чо го про це су. Кон ку -
ренція та за без пе чен ня ко мерційної таємниці сто сов но тех но -
логії ви роб ництва, рівня ви т рат і цін зу мо ви ли ви никнен ня
внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку.

Ви ко ри с тані в сільсько го с по дарсь ко му ви роб ництві ре -
сур си поділя ють ся на при родні (зем ля, во да, ліси то що), тру -
дові (пра ця), ма теріальні (капітал). Во ни відрізня ють ся між
со бою при ро дою їх ство рен ня, особ ли во с тя ми фор му ван ня та
функціону ван ня, ви роб ни чим і при род ним періодом участі у
ви роб ництві.

Функціону ван ня при род них ре сурсів фор мує такі ви т ра -
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ти, як рен та або оренд на пла та і пла та за зем лю. Ви т ра ти на за -
робітну пла ту пов’язані з функціону ван ням тру до вих ре сурсів,
а ви ко ри с тан ня ос нов них за собів — ча с ти ною ви т рат на амор -
ти зацію. Ви роб ничі за па си (насіння, кор ми, до б ри ва то що) в
про цесі їх ви ко ри с тан ня пе ре но сять свою вартість на но во    с тво -
ре ний про дукт повністю. Су купні ви т ра ти жи вої та уре чев ле -
ної праці на ви роб ництво сільсько го с по дарсь кої про дукції
ста нов лять ви т ра ти на ви роб ництво, за до по мо гою яких виз -
на чається собівартість про дукції (робіт, по слуг).

Собівартість про дукції — це ви ра жені в гро шовій формі
по точні ви т ра ти на ви роб ництво і ре алізацію оди ниці про -
дукції. Во на вклю чає за тра ти ми ну лої і уре чев ле ної праці у ви -
т ра че них за со бах ви роб ництва і за тра ти на оп ла ту праці. Це
еко номічний по каз ник, в яко му зна хо дять відо б ра жен ня усі
сто ро ни ви роб ни чо�фінан со вої діяль ності гос по да рю ю чо го
суб’єкту та засіб внутрішньо го кон тро лю за ви ко ри с тан ням
ма теріаль них, тру до вих і фінан со вих ре сурсів та рівнем рен та -
бель ності. Собівартість скла дається з ви т рат, пов’яза них з тех -
но логією ви роб ництва та йо го уп равлінням, ви т рат на ре алі -
зацію про дукції, не про дук тив них ви т рат, що ви ни ка ють
без по се ред ньо у про цесі ви роб ництва, і по за ви роб ни чих ви т рат.

П(С)БО 1 виз на чає ви т ра ти як змен шен ня еко номічних
ви год у ви гляді ви бут тя ак тивів або збільшен ня зо бов’язань,
які при зво дять до змен шен ня влас но го капіта лу (за ви нят ком
змен шен ня влас но го капіта лу за ра ху нок йо го ви лу чен ня або
роз поділу влас ни ка ми). Та ке виз на чен ня ви т рат вик ли кає чи -
ма ло дис кусій. Так В.П.Яр мо лен ко до ка зує, що ви т ра чен ня
си ро ви ни на ви роб ництво про дукції не оз на чає змен шен ня
еко номічної ви го ди, бо во на пе ре хо дить у не за вер ше не ви роб -
ництво, а далі — в го то ву про дукцію, яка при но сить еко -
номічну ви го ду [115].

У сільсько го с по дарській га лузі, як і в інших га лу зях, ви т -
ра ти опе раційної (ви роб ни чої) діяль ності (рос лин ництва, тва -
рин ництва і про мис ло во го ви робництва) кла сифіку ють ся за
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та ки ми еко номічни ми еле мен та ми, виз на че ни ми П(С)БО 16
«Ви т ра ти»  (До да ток А): ви т ра ти на оп ла ту праці, відра ху ван -
ня на соціальні за хо ди, ма теріальні за тра ти, амор ти зація, інші
опе раційні ви т ра ти (рис. 2.1) [13].

Ви т ра ти на оп ла ту праці фор му ють ся під впли вом двох
фак торів: за трат праці та оцінки оди ниці виміру жи вої праці.
Пра ця — це свідо ма доцільна діяльність лю дей, спря мо ва на на
ство рен ня ма теріаль них і ду хов них цінно с тей, — це пер шо ос -
но ва і не обхідна умо ва жит тя лю дей і суспільства. Зміню ю чи в
про цесі праці на вко лишнє при род не се ре до ви ще і при сто со ву -
ю чи йо го до своїх по треб, лю ди не ли ше за без пе чу ють своє
існу ван ня, а й ство рю ють умо ви для роз вит ку і про гре су сус -
піль ства. Як са мостійній еко номічній ка те горії праці при та -
манні кількісні й якісні ха рак те ри с ти ки, які пев ною мірою
відо  б ража ють ся у внутрішньо го с по дарсь ко му (уп равлінсько -
му) обліку. Кількісна ха рак те ри с ти ка праці по ля гає у ви т ра тах
пев но го об ся гу енергії, чи сель ності зай ня тих, три ва лості ро бо -
чо го дня, тру домісткості то що. Якісна ха рак те ристи ка праці
про яв ляється в та ких по нят тях і ка те горіях, як складність ро -
бо ти, про фесійна спе цифіка, якість кінце вих ре зуль татів праці
(про дукції, по слуг), ефек тивність ви т ра че ної праці, відпові -
дальність за тру до ву діяльність то що. До скла ду еко номічно го
еле мен ту «Ви т ра ти на оп ла ту праці» вклю ча ють ся за робітна
пла та за ок ла да ми й та ри фа ми, премії та за охо чен ня, ком пен -
са ційні ви пла ти, оп ла та відпу с ток, інші ви т ра ти на оп ла ту
праці. 

До скла ду еле мен та «Відра ху ван ня на соціальні за хо ди»
вклю чаються відра ху ван ня на пенсійне за без пе чен ня, відра ху -
ван ня на соціаль не стра ху ван ня, тимчасової непрацездатності,
стра хові вне ски на ви па док без робіття, соціальне стра хуван ня
від нещасного випадку на виробництві та професійного захво -
рювання.

До скла ду еле мен та «Ма теріальні за тра ти» вклю чається
вартість ви т ра чених у ви роб ництві (крім про дук ту влас но го
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Рис. 2.1. Ха рак те ри с ти ка П(С)БО 16 «Ви т ра ти» 



ви  роб ництва): си ро ви ни й ос нов них ма теріалів; насіння;
кормів; па ли ва і ма с тиль них ма теріалів; куп ле них напівфа б ри -
катів та ком плек ту ю чих ви робів; па ли ва й енергії; будівель них
ма теріалів; за пас них ча с тин; та ри й тар них ма теріалів; до -
поміжних та інших ма теріалів.

До скла ду еле мен та «А мор ти зація» вхо дить су ма на ра хо -
ва ної амор ти зації ос нов них за собів, не ма теріаль них ак тивів та
інших не о бо рот них ма теріаль них ак тивів.

До скла ду еле мен та «Інші опе раційні ви т ра ти» фор му ють -
ся ви т ра ти опе раційної діяль ності, які не увійшли до скла ду
еле ментів, зо к ре ма ви т ра ти на відря д жен ня, на по слу ги зв’яз -
ку, на по дат ки, ви т ра ти на ма лоцінні швид козно шу вані пред -
ме ти, пла та за роз ра хун ко во�ка со ве об слу го ву ван ня то що.

Ви роб ничі ви т ра ти, крім опе раційно�тех но логічних,
вклю  ча ють та кий еле мент, як «За галь но ви роб ничі ви т ра ти».

До скла ду за галь но ви роб ни чих ви т рат вхо дять:
� амор ти зація ос нов них за собів за галь но ви роб ни чо го

при зна чен ня;
� ви т ра ти на ут ри ман ня, ек сплу а тацію та ре монт, стра ху -

ван ня, орен ду основ них за собів, інших не о бо рот них ак -
тивів за галь но ви роб ни чо го при зна чен ня;

� ви т ра ти на вдо с ко на лен ня тех но логії й ор ганізації ви -
роб ництва;

� ви т ра ти на ко му нальні по слу ги та на ут ри ман ня ви роб -
ни чих приміщень;

� ви т ра ти на об слу го ву ван ня ви роб ни чо го про це су (оп -
ла та праці за гально ви роб ни чо го пер со на лу; ви т ра ти на
оп ла ту відря д жень, ви т ра ти на здійснен ня тех но ло -
гічно го кон тро лю за ви роб ни чи ми про це са ми та якістю
про дукції, робіт, по слуг);

� ви т ра ти на охо ро ну праці, техніку без пе ки і охо ро ну на -
вко лиш нь о го се ре до ви ща;

� інші ви т ра ти (втра ти від бра ку, оп ла та про стоїв то що).
В табл. 2.1 відобра же на  зміна  струк ту ри опе раційно�тех -
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но логічних ви трат за 14 років.
А наліз ви т рат опе раційно�тех но логічної діяль ності дає

підста ву зро би ти такі вис нов ки:
� «Ма теріальні за тра ти» ма ють тен денцію до збільшен ня

як у вартісно му ви разі, так і в струк турі ви т рат на 21,6%
в рос лин ництві і 21,7% в тва рин ництві, не зва жа ю чи на
ско ро чен ня ви т рат на міне ральні і ор ганічні до б ри ва на
15 % та кор ми на 28,7 відсотків;

� «Ви т ра ти на оп ла ту праці» змен ши лись в струк турі ви -
т рат на 25,8% в рос лин ництві і на 19% у тва рин ництві,
хо ча се ред ня за робітна пла та в га лузі за досліджу ва ний
період зрос ла в 3,5 ра зи;

� «Відра ху ван ня на соціальні за хо ди» — пенсійне за без -
пе чен ня, соціаль не стра ху ван ня, стра хові вне ски на ви -
па док без робіття та інші соціальні за хо ди здійсню ють ся
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Таб ли ця 2.1
Струк ту ра опе раційно+тех но логічних ви т рат ви роб ництва

про дукції у сільсько го с по дарсь ких підприємствах 
Пол тавсь кої об ласті, %
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че рез фіксо ва ний по да ток, внаслідок чо го відра ху ван ня
у ці фон ди змен ши лись у 4,5 ра зи. Пенсійне за без пе чен -
ня аг рар ної сфе ри  здійснюється че рез пе ре роз поділ
коштів по га лу зях; 

� «А мор ти зація» в струк турі ви т рат має тен денцію до
ско ро чен ня, в ре зуль таті змен шен ня май же в 2 ра зи чи -
сель ності сільсько го с по дарсь ких ма шин, ско ро чен ня
бу дів ництва та знецінен ня ос нов них за собів ви роб ниц -
тва. Всі ці чин ни ки суттєво впли ну ли на ви роб ництво
сільсько го с по дарсь кої про дукції, що зу мо ви ло збіль -
шен ня ви роб ни чих ви т рат та зни жен ня фінан со вої
стій кості сільсько го с по дарсь ких підприємств. Дослід -
жен ня по ка за ли, що по над 30 % сільсько го с по дарсь ких
підприємств є по тенційни ми бан кру та ми;

� «Інші опе раційні ви т ра ти» за ос танні ро ки зрос ли в 10
разів у  рос линництві і в 2 ра зи в тва рин ництві й ма ють
тен денцію до зро с тан ня. В досліджу ва них гос по дар ст -
вах до цих ви т рат відно сять ся: ви т ра ти на відря д жен ня,
спла та фіксо ва но го по дат ку, ви т ра ти на ма лоцінні і
швид козно шу вані пред ме ти та ін.

В де я ких гос по да рю ю чих суб’єктах в струк турі ви роб ни -
чих ви т рат  за галь но ви роб ничі ви т ра ти зай ма ють 5 відсотків у
рос лин ництві і 10 відсотків у тва рин ництві. За леж но від облі -
ко вої політи ки ок ре мо го гос по дар ст ва, облік ви т рат та їх роз -
поділ в кож но му рай оні здійснюється по�різно му. Не ви роб -
ничі ви т ра ти (адміністра тивні ви т ра ти, ви т ра ти на збут, інші
не ви роб ничі ви т ра ти опе раційної діяль ності) не відно сять ся
на собівартість ви роб ле ної про дукції і по кри ва ють ся за ра ху -
нок при бут ку гос по да рю ю чо го суб’єкта.

Го ло вним об’єктом внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлін -
сько го) обліку, є ви роб ничі ви т ра ти. То му кла сифікація ви т -
рат ду же важ ли ва для ро зуміння то го, як ни ми уп рав ля ти.
Мож на виділи ти три на пря ми кла сифікації ви т рат (рис. 2.2)
[31], в ос но ву якої по кла де ний прин цип: різні ви т ра ти для



різних цілей. При виз на ченні опе раційно�тех но логічної і ви -
роб ни чої собівар тості важ ли ве зна чен ня має іх роз поділ за
стат тя ми, що пе ред ба че но «Ме то дич ни ми ре ко мен даціями по
пла ну ван ню обліку та каль ку лю ван ню собівар тості сільсько -
го с по дарсь кої про дукції» (До да ток Б).

Для ор ганізації внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько -
го) обліку важли ву роль відіграє поділ ви т рат на постійні та
змінні, мар жи нальні та се редні. Постійні ви т ра ти — це ви т ра -
ти, що за ли ша ють ся незмінни ми в разі зміни об сягів ви роб -
ництва (робіт, по слуг). Постійні ви т ра ти мож на по яс ни ти як
ви т ра ти, що не ре а гу ють на зміну ко ефіцієнта ви ко ри с тан ня, а
за ли ша ють ся стабільни ми [39].

За галь на су ма постійних ви т рат хо ча і не змінюється при
зміні об ся гу ви роб ництва про дукції, але їх су ма на оди ни цю
про дукції відповідно змен шується або збільшується (рис. 2.3,
2.4) [23].

За зна чені постійні ви т ра ти — ве ли чи на умов но ста ла. Во -
на не мо же різко зміню ва тись і ко ли ва тись за леж но від видів
про дукції, що ви роб ля ють ся, їх об сягів та періодів ви роб ниц -
тва. У ко рот ко ст ро ко во му періоді да на ве ли чи ни фіксо ва на і
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Рис. 2.2. Кла сифікація ви т рат у про цесі уп равління 



за ли шається незмінною. То му при ор ганізації ви роб ництва
тієї чи іншої про дукції, струк турній та ор ганізаційній по бу дові
фер ми, підрозділу, пла ну ванні їх діяль ності фак тор фор му ван -
ня постійних ви т рат має важ ли ве зна чен ня. Такі ви т ра ти не
існу ють ізо ль о ва но від змінних і зай ма ють пев ну пи то му ва гу
в складі су мар них ви т рат. При аналізі ча с то ви ко ри с то ву ють
по нят тя пи то мих постійних ви т рат (ППВ). Їх виз на ча ють як
відно шен ня постійних ви т рат (ППВ) до об ся гу ви роб ле ної
про дукції (O).

Змінні ви т ра ти — це ви т ра ти, пов’язані зі зміною ви роб -
ництва про дукції, або такі ви т ра ти, що ре а гу ють на зміну ко -
ефіцієнта ви ко ри с тан ня і зміню ють ся при цьо му про порційно
рівню за ван та жен ня ви роб ни чих по туж но с тей (рис. 2.5, 2.6).

Во ни ха рак те ри зу ють ся без по се реднім відне сен ням на кон -
крет ний вид про дукції, їх ча с то на зи ва ють ек сплу а таційни ми,
підкрес лю ю чи цим, що во ни без по се ред ньо пов’язані з ви роб -
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Рис. 2.3. За гальні постійні                        Рис. 2.4. Постійні ви т ра ти
ви т ра ти на оди ни цю про дукції

Рис. 2.5. За гальні змінні ви т ра ти Рис. 2.6. Змінні ви т ра ти
S — ви т ра ти; на оди ни цю про дукції
m — кількість ви роб ле ної про дукції.



ни чим про це сом, ви роб ництвом пев но го об ся гу про дукції. На
відміну від постійних змінні ви т ра ти (3В) на оди ни цю про -
дукції постійні для всіх рівнів ви роб ництва про дукції, а за -
галь на їх су ма є лінійною що до об ся гу ви роб ле ної про дукції.

Роз ра ху нок змінних ви т рат має особ ли во ве ли ке зна чен ня
при прий нятті кон крет них уп равлінських рішень. У цьо му та -
кож по ля гає відмінність між постійни ми та змінни ми ви т ра та -
ми. Постійні ви т ра ти не зміню ють ся у ко рот ко ст ро ко во му
періо ді, яким є річний цикл ви роб ництва в сільсько му гос по -
дарстві, тоб то на їх рівень не впли ва ють рішен ня керівни ка в
да но му ви пад ку (на при клад, оренд на пла та, амор ти зація).
Зов сім по�іншо му фор мують ся змінні ви т ра ти. Са ме від їх рів -
ня і за ле жить при бу ток ви роб ництва пев но го ви ду про дукції.

В аналізі та внутрішньо го с по дарсь ко му (уп равлінсько му)
обліку за стосо вується по нят тя «пи томі змінні ви т ра ти»
(ПЗВ), які роз ра хо ву ють ся як відно шен ня змінних ви т рат
(3В) до об ся  гу (О) ви роб ле ної про дукції. Постійні і змінні ви -
т ра ти ста нов  лять су купні ви т ра ти (СВ), тоб то СВ = ПВ + ЗВ
(рис. 2.7 та 2.8). Мар жи нальні (гра ничні) ви т ра ти — це ви т ра -
ти на ви роб ниц тво до дат ко вої оди ниці про дукції, ви т ра ти, що
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Рис. 2.7. За гальні ви т ра ти
m — кількість ви роб ле ної про дукції;
S — ви т ра ти;
SF — постійні ви т ра ти;
SV — змінні ви т ра ти.

Рис. 2.8. Ви т ра ти на оди ни -
цю про дукції



ви ни ка ють у зв’яз ку зі зміна ми ви роб ни чих ви т рат, зу мов ле -
них ви ко ри с тан ням до дат ко во го ре сур су, що за без пе чує
приріст кінцево го про дук ту.

Для виз на чен ня мар жи наль них ви т рат за сто со ву ють фор му лу:
МВ = СВ : О = 3В : А,

де:  МВ — мар жи нальні ви т ра ти; 
СВ — су марні ви т ра ти; 
3В — змінні ви т ра ти; 
О — об сяг ви роб ле ної про дукції; 
А — приріст. 
Мар жи нальні ви т ра ти роз ра хо ву ють для виз на чен ня рів -

ня ви роб ни чих ви т рат, що за без пе чу ють мак си мум при бут ку.
Порівню ю чи пи томі змінні ви т ра ти з рин ко вою ціною на про -
дукцію сільсько го гос по дар ст ва, роз ра хо ву ють найбільш при -
бут ко вий рівень ви роб ни чих ви т рат. Він до ся гається в умо вах,
ко ли ціна дорівнює мар жи наль ним ви т ра там, тоб то ко ли
вартісний приріст об ся гу про дукції (в цінах ре алізації), одер -
жа ний від збільшен ня змінних ви роб ни чих ви т рат, дорівнює
їх при ро с ту.

В За коні Ук раїни «Про опо дат ку ван ня при бут ку підпри -
ємств» [3] ви т ра ти на ви роб ництво виз на ча ють ся як ва лові ви -
т ра ти. Згідно із за ко ном до ва ло вих ви т рат вклю ча ють ся су ми
будь�яких ви т рат, спла че них (на ра хо ва них) про тя гом звітно го
періоду у зв’яз ку з підго тов кою, ор ганізацією, ве ден ням ви -
роб ництва, ре алізацією про дукції (то варів, робіт, по слуг) і
охо ро ною праці (пп. 5.2.1 За ко ну — До да ток В). Різни ця між
ви т ра та ми на ви роб ництво і ва ло вими ви т ра та ми по ля гає в то -
му, що вартість прид бан ня за пасів зна хо дить своє відо б ра жен -
ня у складі ва ло вих ви т рат од ра зу ж після їх оп ри бут ку ван ня
на склад або за фак том оп ла ти. На ви т ра ти ви роб ництва такі
ви дат ки по трап ля ють в міру їх спи сан ня та пе ре не сен ня їх
вар тості на вартість го то вої про дукції. Це має суттєве зна чен -
ня для обліку фак тич них ви роб ни чих ви т рат.

За леж но від кон крет них умов ви роб ництва, струк ту ри уп -
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равління, си с те ми оп ла ти праці, виз на чен ня та роз поділу гос -
п роз ра хун ко во го до хо ду в ок ре мих гос по да рю ю чих суб’єктах
облік ви т рат мо же ве с ти ся в ціло му по кон крет них ви роб ни -
чих підрозділах без де талізації за ок ре ми ми об’єкта ми (ви да ми
і гру па ми ху до би та птиці, ви да ми ви роб ництва). Фак тичні
ви т ра ти підрозділу роз поділя ють ся між ок ре ми ми куль ту ра -
ми, ви да ми і гру па ми ху до би та птиці про порційно до пла но вих
ви т рат, а за їх відсут ності — до нор ма тив них ви т рат згідно з
тех но логічни ми кар та ми чи ук руп не ни ми нор ма ти ва ми. В за -
леж ності від ха рак те ру участі в про цесі ви роб ництва ви т ра ти
поділя ють ся на ос новні і на кладні (рис. 2.9). Ос новні ви т ра ти
пов’язані з без по се реднім ви конан ням тех но логічних опе рацій
по ви роб ництву про дукції (робіт по слуг), а на кладні — з уп -
равлінням та об слу го ву ван ням діяль ності підрозділу (бри га -
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Рис. 2.9. Фор му ван ня ви роб ни чих ви т рат



ди, фер ми внутрішньо го с по дарсь ко го ко о пе ра ти ву то що).
Не ви роб ничі ви т ра ти (адміністра тивні ви т ра ти, ви т ра ти

на збут, інші  не ви роб ничі ви т ра ти опе раційної діяль ності) не
відно сять ся на собівартість ви роб ле ної про дукції і по кри ва -
ють ся за ра ху нок  при бут ку гос по да рю ю чо го суб’єкта.

Ви т ра ти мо жуть бу ти ре ле вант ни ми, ті які за ле жать від
рішен ня ме не д же ра, і не ре ле вантні — це ви т ра ти, що не за ле -
жать від прий нят тя уп равлінських рішень. Наприклад, якщо
йдеться про вибір одного з двох варіантів — купити автомо -
біль, чи взяти його в оренду, то витрати на придбання автомо -
біля і орендна плата будуть релевантними витратами, а вит -
рати на пальне, заробітну плату водію будуть здійснюватись в
обох випадках і є обов’язковими.

Ви роб ництво сільсько го с по дарсь кої про дукції як га лузі
рос лин ництва, так і тва рин ництва, ха рак тер не тим, що по ряд з
от ри ман ням ос нов ної про дукції (зер но, ко рені цу к ро вих бу -
ряків, приріст, мо ло ко) од но час но одер жу ють побічну про -
дукцію (со ло ма, гич ка, гній, шкіри). Складність виз на чен ня
собівар тості та кої про дукції по ля гає в то му, що до пев но го мо -
мен ту ви роб ни чий про цес ос нов ної і побічної про дукції є не -
подільним, оскільки ви т ра ти на ви роб ництво всієї про дукції
на по чат ко во му етапі поділи ти не мож ли во. Але для то го, щоб
за до воль ни ти по тре би уп равлінсько го пер со на лу в інфор мації
для прий нят тя відповідних уп равлінських рішень, не обхідно
ма ти більш точні по каз ни ки фак тич ної собівар тості кож но го
ви ду про дукції. При роз поділі ви т рат і виз на ченні фак тич ної
собівар тості про дукції сільськогос по дарські гос по да рю ючі
суб’єкти Ук раїни ке ру ють ся Ме то дич ни ми ре ко мен даціями з
пла ну ван ня, обліку і каль ку лю ван ня собівар тості про дукції
(то варів, робіт, по слуг) сільсько го с по дарсь ких підприємств,
за твер д же ни ми на ка зом МАП Ук раїни від 18.05.2001 р. № 132
[74]. Ре ко мен до вані підхо ди до виз на чен ня собівар тості ос -
нов ної про дукції не доз во ля ють вра хо ву ва ти особ ли вості кож -
но го ви роб ництва і про дукції, та й са ме трак ту ван ня ос нов ної
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і побічної про дукції є не точ ним. Побічною вва жається та про -
дукція, що ви роб ляється спільно з ос нов ною в од но му тех но -
логічно му про цесі, із однієї вихідної си ро ви ни і має не знач ну
ціну ре алізації, а ос нов ною є про дукція, за ра ди ви роб ництва
якої ор ганізо ва но цей про цес. Але особ ливістю сільсько го гос -
по дар ст ва є те, що в ньо му побічна про дукція од но го ви роб -
ництва мо же ви ко ри с то ву ва ти ся для ви роб ництва ос нов ної
про дукції іншо го ви роб ництва. На при клад, со ло ма, гич ка цу к -
ро вих бу ряків, дрібна і по шко д же на кар топ ля, не стан дартні
овочі мо жуть бу ти зго до вані тва ри нам. У та ко му ви пад ку не -
ви прав да не за ви щен ня або за ни жен ня собівар тості побічної
про дукції при зво дить до спо тво рен ня фак тич ної собівар тості
ос нов ної про дукції іншо го ви роб ництва.

У сільсько го с по дарській га лузі прак тич но не бу ває од но -
час ної ре алізації ос нов ної та побічної про дукції, а то му завжди
ви ни кає не обхідність роз поділу її собівар тості з ме тою виз на -
чен ня фінан со вих ре зуль татів. Оскільки фінан сові ре зуль та ти
цікав лять, у пер шу чер гу, керівників гос по дарств, а будь�який
роз поділ ком плекс них ви т рат є суб’єктив ним, то в ме жах ви -
роб ни чо го обліку підприємствам доцільно са мостійно оби ра ти
ме то ди роз поділу та ких ви т рат для кон крет но го ви роб ництва
або ви ду про дукції. Ме то ди, що ви ко ри с то ву ють ся для роз -
поділу ком плекс них ви т рат до точ ки їх роз поділу, мож на
розділи ти на дві гру пи:

� ме то ди, в ос но ву яких по кла де но на ту ральні вимірни ки
фізич них па ра метрів (ма са, об’єм, до вжи на то що);

� ме то ди, в ос но ву яких по кла де но при пу щен ня, що роз -
поділ ком плексних ви т рат за ви да ми про дукції мож на
здійсни ти про порційно до вар тості да ної про дукції за
ціна ми ре алізації.

По ряд з ме то да ми, що ви ко ри с то ву ють ся у вітчиз няній
прак тиці, мож на на да ти пра во ви бо ру й ме тодів, що виз нані
міжна род ною прак ти кою [9]:

� ме тод ви ко ри с тан ня на ту раль них по каз ників;
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� ме тод на ос нові вар тості ре алізації в точці роз поділу;
� ме тод чи с тої вар тості ре алізації.
Ме тод ви ко ри с тан ня на ту раль них по каз ників — це ме тод

роз поділу ком плекс них ви т рат про порційно до об ся гу ви роб -
ництва. За сто су ван ня та ко го ме то ду є доцільним у ви пад ку,
ко ли вартість ре алізації од но го із на ту раль них вимірників ос -
нов ної і побічної про дукції є на бли же но од на ко ва. Тоді й
собівартість кож но го ви ду про дукції мо же бу ти од на ко вою.
При за сто су ванні та ко го ме то ду мож на ско ри с та ти ся ко -
ефіцієнта ми для пе ре ра хун ку вар тості побічної про дукції в ос -
нов ну. Го ло вною пе ре ва гою за сто су ван ня та ко го ме то ду є йо -
го про сто та, а не га тив ною ри сою є ви к рив лен ня по каз ників
рен та бель ності ви роб ництва про дукції у ви пад ку, ко ли виз на -
чен ня на ту раль них по каз ників, що ма ють од на ко ву вартість
ре алізації, не мож ли ве.

При за сто су ванні ме то ду на ос нові вар тості ре алізації в
точці роз поділу ком плексні ви т ра ти роз поділя ють ся про -
порційно до оцінки ви руч ки від ре алізації. При цьо му мається
на увазі, що більш ви со ким цінам ре алізації відповідає і більш
ви со кий рівень ви т рат.

За сто су ван ня та ко го ме то ду є доцільним у ви пад ку по вної
ре алізації ос нов ної та побічної про дукції про тя гом звітно го
періоду. А при не повній ре алізації про дукції цей ме тод уже бу -
де ви с ту па ти як ме тод на ос нові вар тості не по вної ре алізації в
точці роз поділу. І в на ступ них звітних періодах на фор му ван -
ня собівар тості ви роб ництва про дукції бу де впли ва ти ре алі -
зація раніше ви роб ле ної про дукції. Та кий підхід не до ціль но
за сто со ву ва ти у ви пад ках, ко ли ви т ра ти на зби ран ня побічної
про дукції бу дуть пе ре ви щу ва ти ре алізаційну вартість, то му
ча с ти ну цих ви т рат бу де не обґрун то ва но відне се но на собі -
вартість ос нов ної про дукції. На при клад, при зби ранні зер но -
вих куль тур ба га то гос по да рю ю чих суб’єктів не зби ра ють со -
ло му че рез не рен та бельність здійснен ня та ких ви т рат.

На ос нові ме то ду чи с тої вар тості ре алізації здійснюється
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роз поділ ком плекс них ви т рат відповідно до чи с тої вар тості ре -
алізації в точці роз поділу ви т рат. Чи с та вартість ре алізації
виз на чається шля хом ви ра ху ван ня із ре алізаційної вар тості
про дукції ви т рат на її по даль шу об роб ку. Та кий ме тод мож на
за сто со ву ва ти у ви пад ках, ко ли виз на чен ня рен та бель ності
видів ви роб ництв, що здійсню ва ли по даль шу об роб ку про -
дукції, не мож ли ве.

Та ким чи ном, за сто су ван ня різних ме тодів роз поділу ком -
плекс них ви т рат між різни ми ви да ми ос нов ної та побічної
про дукції доз во лить виз на ча ти за різних об ста вин вартість
побічної про дукції, що є на бли же ною до фак тич ної собівар -
тості. А у ви пад ку не мож ли вості ви яв лен ня за леж ності здій -
сне них ви т рат на ви роб ництво кож но го ви ду про дукції най -
більш прий нят ним є роз поділ ви т рат відповідно до от ри ма ної
ви го ди. 

Мож на виділи ти на ступні ме то ди, які ви ко ри с то ву ють ся у
внутрішньогос по дарсь ко му обліку: подвійний за пис, інвен та -
ри зація і до ку мен тація, оцінка і каль ку ляція, ба лан со ве уза -
галь нен ня і звітність; індекс ний (ста ти с тич ний) ме тод; еко -
номічний (фак тор ний та ек с прес аналіз); ма те ма тичні ме то ди
(ко реляція, лінійне про гра му ван ня, спосіб най мен ших ква д -
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Рис. 2.10. Ме то ди внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку 



ратів та ін.) (рис 2.10).
Внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік не має

постійної ба зо вої струк ту ри (та кої як ба лан со ве рівнян ня в
фінан со во му обліку), то му облік ви роб ни чих ре сурсів, фак тич -
ні об ся ги ви роб ництва по тре бу ють за сто су ван ня різних мо  де -
лей внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку [76].

На прак тиці за сто со ву ють різні мо делі обліку ви роб ни чих
ви т рат:

� облік фак тич них (ми ну лих) ви т рат по ля гає в фор му -
ванні ви т рат та при бут ку для виз на чен ня фак тич ної
собівар тості і при бут ку від ре алізації оди ниці про дукції
або по слуг;

� облік стан дарт них ви т рат вклю чає роз роб ку стан дартів
по ви т ра тах прид бан ня і ви ко ри с тан ня ма теріалів, ос -
нов них фондів, ви т ра тах праці, на кладних ви т ра тах,
скла дан ню каль ку ляції собівар тості за нор ма тив ни ми
ви т ра та ми і обліку фак тич них ви т рат з виділен ням
відхи лень від нор ма тивів. По вно та вклю чен ня ви т рат
до собівар тості — од на з оз нак кла сифікації си с тем
обліку, яка за сто со вується на прак тиці. Облік по вних
ви т рат та облік ча ст ко вих ви т рат — дві мо делі, які
відповіда ють у внутрішньо го с по дарсь ко му (уп равлін -
сько му) обліку різним цілям;

� облік по вних ви т рат пред став ле ний тра диційним облі -
ком ви т рат на ви роб ництво та каль ку лю ван ня собівар -
тості. Ос нов ним гру пу ван ням ви т рат і їх поділ на прямі
(які відно сять ся без по се ред ньо на об’єкт каль ку лю ван -
ня) та не прямі (які роз поділя ють ся між об’єкта ми каль -
ку лю ван ня про порційно певній базі);

� під обліком ча ст ко вих ви т рат ро зуміють підхід, ко ли
про во дить ся підбір ок ре мих еле ментів ви т рат, які но -
сять пря мий ха рак тер та вклю ча ють ся в собівартість
ок ре мих видів про дукції. Каль ку ляція об ме же них ви т -
рат вклю чає ли ше ви роб ничі ви т ра ти, які пов’язані з
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ви пу с ком про дук ту, собівартість яко го каль ку люється.
Важ ли вим ме то до логічним пи тан ням ор ганізації внутріш -

ньо  го с по дарсько го (уп равлінсько го) обліку з ме тою ефек тив -
но го прий нят тя рішень керівни ка ми сільсько го с по дарсь ких
суб’єктів гос по да рю ван ня є виз на чен ня (вибір) си с те ми ра -
хунків бух гал терсь ко го обліку.

Міжна род на прак ти ка ство ри ла два ос новні підхо ди до
струк ту ри пла ну ра хунків:

� дво кру го вий прин цип, тоб то виділен ня двох ав то ном -
них си с тем ра хунків відповідно до цілей фінан со во го і
внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку;

� інте г ро ва ний прин цип, за яким ра хун ки внутрішньо го -
с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку ко ре с пон ду ють з
ра хун ка ми фінан со во го обліку в ме жах єди ної си с те ми
ра хунків.

Пер ший підхід ре алізо ва ний у пла нах ра хунків май же 80
країн, в то му числі в більшості країн — членів ЄС (Франції,
Німеч чи ни, Бельгії, ІІІвей царії, Іспанії, Пор ту галії та ін.).

Дру гий підхід ха рак тер ний тільки для ве ли ких про мис ло -
вих гос по дарств країн так зва ної ан г ло сак сонсь кої гру пи
(США, Ве ли ко бри танії, Ав ст ралії, Ка на ди).

Для країн ан г ло сак сонсь кої гру пи ха рак тер на відсутність
жор ст ко го ре гу лю ван ня обліку з бо ку дер жа ви. Бух гал терсь -
кий облік у цих країнах є са мо ре гу ль о ва ною си с те мою, оскіль -
ки йо го пра ви ла, прин ци пи і кон цепції роз роб ля ють ся та прий -
ма  ють ся про фесійни ми ор ганізаціями обліко вих праців ників.

Наслідком цьо го є відсутність єди но го національ но го
Пла ну ра хунків. Си с те ми ра хунків оби ра ють ся са ми ми гос по -
дар ст ва ми цих країн са мостійно, ви хо дя чи з мас штабів і ха рак -
те ру їх діяль ності. Аналіз свідчить, що в про цесі істо рич но го
роз вит ку в країнах із роз ви ну тою рин ко вою еко номікою сфор -
мува лись і роз ви ва лись три ос новні си с те ми обліку: за галь на
си с те ма; пе ре пле те на си с те ма; інте г ро ва на си с те ма.

За галь ну си с те му обліку за сто со ву ють фер мерські гос -
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по дар ст ва, які ви ро щу ють од норідну про дукцію. Ця си с те ма
ба зується на періодич но му обліку за пасів, тоб то про тя гом
звітно го періоду на ра хун ках за пасів не відо б ра жається їх
зміна (відпуск, над хо д жен ня), на прикінці звітно го періоду
про во дить ся інвен та ри зація за пасів в місцях їх зберіган ня і на
підставі її ре зуль татів ба лан со вим ме то дом виз на ча ють ся ви т -
ра ти (відпуск) відповідних за пасів.

Облік ви т рат ве деть ся за еле мен та ми, кількість та су ма
яких виз на чається са мим гос по да рю ю чим суб’єктом. До хо ди
обліко ву ють ся за ви да ми ре алізо ваної про дукції.

На прикінці звітно го періоду всі ра хун ки ви т рат і до ходів
за кри ва ють ся че рез спи сан ня саль до на ра ху нок «При бутків
та збитків» (в аме ри канській прак тиці він на зи вається «Зве де -
ний ра ху нок при бут ку»), за да ни ми яко го виз начається фінан -
со вий ре зуль тат діяль ності гос по да рю ю чо го суб’єкта. Для виз -
начен ня собівар тості ви ро ще ної про дукції ви ко ри с то ву ють
ра хун ки кла су 8 — «Ви т ра ти за еле мен та ми». В такій си с темі
облік ви роб ни чих ви т рат мож на ве с ти од но час но за стат тя ми
каль ку ляції, в розрізі різних об’єктів ви т рат (аналітич ний
облік по ра хун ку 23) і за еле мен та ми ви т рат в за гальній сумі
для фор му ван ня фінан со вих ре зуль татів та скла дан ня фінан -
со вої звітності. Та ким чи ном, дані аналітич но го обліку по ра -
хун ку 23 ста но ви ти муть ко мерційну таємни цю, а дані ра -
хунків кла су 8 бу дуть відкри ти ми, їх мож на ви ко ри с тову ва ти
для звітності.

На при ват них суб’єктах гос по да рю ван ня по ряд з обліком
ви т рат за еле мен та ми за сто со вується «Зве де ний ра ху нок ви -
роб ництва», за да ни ми яко го виз на чається собівартість ви пу -
ще ної про дукції. В де бет цьо го ра хун ку на прикінці звітно го
періоду спи су ють ся за лиш ки за пасів, си ро ви ни, ма теріалів та
не за вер ше но го ви роб ництва на по ча ток періоду, а та кож всі
еле мен ти ви роб ни чих ви т рат звітно го періоду. З кре ди ту
«Зве  де но го ра хун ку ви роб ництва» спо чат ку спи су ють ся за -
лиш ки си ро ви ни, ма теріалів та не за вер ше но го ви роб ництва на
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кінець періоду, виз на чені інвен та ри зацією. В ре зуль таті саль -
до «Зве де но го ра хун ку ви роб ництва» яв ляє со бою ви роб ни чу
собі вартість го то вої про дукції і спи сується в де бет «Зве де но го
ра хун ку при бут ку».

В де бет «Зве де но го ра хун ку при бут ку» спи сується та кож
за ли шок го то вої про дукції на по ча ток періоду і де бе то ве саль -
до всіх ра хунків еле ментів не ви роб ни чих ви т рат. За кре ди том
«Зве де но го ра хун ку при бут ку» відо б ра жають ся до хо ди
звітно го періоду. Кінце ве саль до «Зве де но го ра хун ку при бут -
ку» відо б ра жає фінан со вий ре зуль тат звітно го періоду.

Пе ре пле те на си с те ма обліку в асоціаціях, різно го ви ду то -
ва ри ст вах пе редба чає відо крем ле не ве ден ня ра хунків фінан со -
во го та внутрішньо го с по дарсько го (уп равлінсько го) обліку,
які не ко ре с пон ду ють один з од ним.

Взаємозв’язок фінан со во го та внутрішньо го с по дарсь ко го
(уп равлінсько го) обліку до ся гається за до по мо гою спеціаль -
них кон троль них ра хунків.

У фінан со во му обліку ви ко ри с то вується «Кон т роль ний
ра ху нок фінан сово го обліку», у внутрішньо го с по дарсь ко му
(уп равлінсько му) — «Кон т роль ний ра ху нок внутрішньо го с по -
дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку». Ці ра хун ки ма ють про ти -
леж ну по бу до ву і «дзер каль но» відо б ра жа ють один од но го.

Су ма при бут ку за да ни ми внутрішньо го с по дарсь ко го (уп -
равлінсько го) обліку не збігається з ве ли чи ною при бут ку
фінан со во го обліку. Це по яс нюється тим, що в си с темі внут -
рішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку фор мується
при бу ток від ос нов ної діяль ності, а в си с темі ра хунків фінан -
со во го обліку відо б ра жа ють ся ще й при бут ки та збит ки від
фінан со вої діяль ності, зо к ре ма одер жані та спла чені відсот ки,
дис кон ти, дивіден ди то що.

На прак тиці розбіжності в при бут ку мо жуть бу ти зу мов -
лені та кож відмінно с тя ми в ме то дах оцінки за пасів. Так, на -
при клад, ви ко ри с тан ня ме то ду ФІФО у фінан со во му обліку, а
ме то ду ЛІФО — у внутрішньо го с по дарсь ко му (уп равлінсько -
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му) обліку при зве дуть до розбіжно с тей величини при бут ку,
що ви ма га ти ме його до дат ко во го уз го д жен ня. Це до ся гається
че рез «вклю чен ня» ра хунків внутрішньо го с по дарсь ко го (уп -
равлінсько го) обліку в за галь ну си с те му ра хунків, в ре зуль таті
чо го во ни ко ре с пон ду ють з ра хун ка ми фінан со во го обліку.

Інте г ро ва на си с те ма обліку ба зується на без пе рерв но му
обліку за пасів, тоб то всі по точні зміни за пасів си ро ви ни, го то -
вої про дукції та ви роб ництва відо б ра жа ють ся на ра хун ках
відповідних за пасів.

В ос но ву відо крем лен ня ра хунків для обліку ви т рат гос по -
да рю ю чо го суб’єкта в інте г ро ваній си с темі обліку по кла де но
функціональ ну оз на ку. Для цьо го за сто со ву ють ся ра хун ки
іден тичні ра хун кам 23 «Ви роб ництво», 91 «За галь нови роб -
ничі ви т ра ти», 92 «Адміністра тивні ви т ра ти», 93 «Ви т ра ти на
збут», 39 «Ви т ра ти май бутніх періодів».

На пер ших двох ра хун ках відо б ра жа ють ся ви т ра ти,
пов’язані з ви роб ництвом про дукції.

Прямі ви роб ничі ви т ра ти відо б ра жа ють ся без по се ред ньо
на ра хун ку 23 «Ви роб ництво», а не прямі на ко пи чу ють ся на
ра хун ку 91 «За галь но ви роб ничі ви т ра ти», а на прикінці звіт -
но го періоду спи су ють ся на ра ху нок 23 «Ви робництво» і роз -
поділя ють ся між об’єкта ми каль ку лю ван ня.

На ве ли ких суб’єктах гос по да рю ван ня доцільно ве с ти
інте г ро ва ний облік. 

Національні по ло жен ня (стан дар ти) виз на ча ють ме ту,
склад, зміст, фор ми, прин ци пи підго тов ки фінан со вої звіт -
ності та ви мо ги до виз на чен ня і роз крит тя її еле ментів та ста -
тей. Ряд національ них по ло жень (стан дартів) бух гал терсь ко го
обліку в Ук раїні зу мов лює не обхідність де я ких по яс нень і
уточ нень що до по ряд ку їх за сто су ван ня. По тре ба в цьо му по -
яс нюється різни ми підхо да ми до ме то ди ки ве ден ня обліку.
Зо к ре ма, в стан дарті 9 відміче но, що йо го нор ми не по ши рю -
ють ся на за па си про дук тив ної ху до би та про дукцію сільсько го
і лісо во го гос по дар ст ва, ко ли во ни оціню ють ся за чи с тою
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вартістю ре алізації (п. 3.3). Вод но час у п. 6 до скла ду за пасів
вклю ча ють за зна чені цінності, як що во ни оціню ють ся
відповідно до цьо го стан дар ту. Подібні розбіжності спо с -
теріга ють ся і в міжна род них стан дар тах. Дія ба га ть ох з них не
по ши рюється на сільське гос по дар ст во, так П(С)БО 2, в яко -
му до скла ду за пасів не пе ред ба че но вклю ча ти ху до бу та про -
дукцію сільсько го і лісо во го гос по дар ст ва; П(С)БО 4, за яким
не пе ред ба че но на ра хо ву ва ти амор ти зацію на ліс та інші
віднов лю вані ре сур си (те ж са ме сто сується П(С)БО16),
П(С)БО 18, де до скла ду до ходів не вклю ча ють при род ний
приріст ху до би та про дуктів сільсько го і лісо во го гос по дар ст -
ва. Унікальністю сільсько го гос по дар ст ва як га лузі вва жається
ви ро щу ван ня та зби ран ня вро жаю, тоб то біологічне пе ре тво -
рен ня, яке вклю чає події відтво рен ня, са мовідтво рен ня, що
охоп лю ють якісні та кількісні зміни тва ри ни або рос ли ни, а та -
кож ство рен ня но вих ак тивів у формі сільсько го с по дарсь кої
про дукції або до дат ко вих біологічних ак тивів то го са мо го кла -
су. У сільсько му гос по дарстві з йо го ве ли ким діапа зо ном ре -
зуль татів та труд но ща ми з їх відсте жен ня з ме тою от ри ман ня
змісто вних да них про ро бочі по каз ни ки по точ но го періоду за -
сто со ву ва ла ся послідо вна ба за вимірю ван ня для всіх фінан со -
вих ре зуль татів. То му біологічні ак ти ви і про дукція сільсько го
гос по дар ст ва (як не ре алізо ва ний ком по нент сільськогос по -
дарсь кої діяль ності по точ но го ро ку) ма ють вимірю ва ти ся із
за сто суван ням однієї ба зи (в да но му ви пад ку йдеть ся про по -
ря док кількісно го виміру змін біологічних ак тивів та їх
оцінки).

Вра хо ву ю чи особ ливість сільсько го с по дарсь кої га лузі,
ви ни кає необхідність роз роб ки ок ре мо го стан дар ту для
сільсько го гос по дар ст ва, а ме то до логія обліку ви роб ни чих
ви т рат по тре бує удо с ко на лен ня, що значною мірою впли не на
ефек  тивність ор ганізації внутрішньо го с по дарсь ко го (уп -
равлінсько го) обліку.
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2.2. Облік та ме то ди роз поділу 
за галь но ви роб ни чих ви т рат

Фор му ван ня собівар тості ре алізо ва ної про дукції як од но -
го з найбільш важ ли вих інстру ментів си с те ми гос по да рю ван -
ня в умо вах рин ко вої еко номіки ви ма гає вирішен ня ря ду пи -
тань, пов’яза них з обліком та роз поділом за галь но ви роб ни чих
ви т рат.

Облік загально виробничих витрат на рахунку 91 «Загаль -
но виробничі витрати» потрібно вести за видами діяльності,
тобто в сільськогосподарських підприємствах до цього рахун -
ка можуть відкривати такі субрахунки: 

911 «Загальновиробничі витрати рослинництва»; 
912 «Загальновиробничі витрати тваринництва»; 
913 «Загальновиробничі витрати промислових вироб -

ництв»; 
914 «Загальновиробничі витрати інших виробництв»; 
915 «Утримання і експлуатація машинно�тракторного

парку»; 
916 «Утримання і експлуатація самохідних машин»; 
917 «Фіксований сільськогосподарський податок». 
Аналітичний облік по кожному субрахунку слід вести за

місцями виникнення, центрами відповідальності та статтями
витрат. Наприклад, в складі субрахунка 911 облік витрат
ведуть в розрізі бригад, а по субрахунку 912 витрати форму -
ють по кожній фермі.

На де беті ра хун ка 91 «За галь но ви роб ничі ви т ра ти» відо -
б ра жа ють такі ви т ра ти звітно го періоду: на ут ри ман ня апа ра -
ту уп равління це хом (підрозділом то що); ре монт будівель,
спо руд, інвен та ря, що облікову ють ся у складі ос нов них за -
собів це ху; вартість ма теріалів та ви робів, ви ко ри с та них на
про ве ден ня дослідів, за робітна пла та і відра ху ван ня на соці -
аль не стра ху ван ня працівників, зай ня тих на цих ро бо тах; ви -
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т ра ти на охо ро ну праці; вартість ма лоцінно го та швид коз но -
шу ва но го інвен та ря терміном ек сплу а тації до 1 ро ку, інші ви -
т ра ти; збит ки від про стоїв; збит ки від псу ван ня ма теріаль них
цінно с тей при зберіганні в це хах; збит ки від не до ви ко ри с тан -
ня де та лей, вузлів та тех но логічної ос на ст ки; не стачі ма тері -
аль них цінно с тей; інші не про дук тивні ви т ра ти (на при клад,
до по мо га з не пра цез дат ності, внаслідок ви роб ни чої трав ми і
вип ла чу ється на підставі су до вих рішень), ви т ра ти май бут -
ніх періо дів, дов го ст ро кові і ко рот ко ст ро кові по зи ки та інші
ви т ра ти, передбачені П(С)БО 16 «Витрати». Згідно з Ін струк   -
цією з ви ко ри с тан ня Пла ну ра хунків ра ху нок 91 щомі ся ця по -
ви нен за кри ва тись [8], тоб то за галь но ви роб ничі ви т ра ти роз -
поділя ють ся на об’єкти ви т рат щоміся ця. Щомісячний
розподіл загальновиробничих витрат мож ли вий ли ше в тва -
рин ництві. Але зва жа ю чи на спе цифічні особ ли вості сільсь -
ко го  с по дарсь ко го ви роб ництва та тру домісткість роз ра хун -
ків, ряд вче них [114] вва жа ють, що роз поділ цих ви т рат
доцільно роз поділя ти в кінці ро ку. Щоміся ця слід на ко пи чу -
ва ти їх на ра хун ку 91 «За галь но ви роб ничі ви т ра ти», а роз -
поділя ти та спи су ва ти в кінці ро ку на об’єкти обліку ви т рат
про порційно до за галь ної су ми ви т рат без вар тості насіння (в
рос лин ництві) та кормів (у тва рин ництві). Для цьо го мож на
ско ри с та тись фор му ла ми:

;                     Взі = К × Ві,

де:  К — ко ефіцієнт роз поділу за галь но ви роб ни чих ви т рат;
— су ма за галь но ви роб ни чих ви т рат;
— су ма всіх ви т рат без вар тості насіння (кормів);

Взі — за галь но ви роб ничі ви т ра ти, відне сені на відповідну
куль ту ру (вид про дукції тва рин ництва);

Ві — всі ви т ра ти, відне сені на відповідну куль ту ру (вид
про дукції тва рин ництва).
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Да на ме то ди ка відо б ра же на в табл. 2.2.
Однією із особ ли во с тей каль ку лю ван ня собівар тості про -

дукції, робіт чи по слуг в га лу зях сільсько го гос по дар ст ва є те,
що у ви роб ни чу собівартість адміністра тивні ви т ра ти (ра ху -
нок 92) не вклю ча ють ся. Во ни, як і ви т ра ти на збут (ра ху нок
93) та інші ви т ра ти діяль ності (ра ху нок 94), на ко пи чу ють ся за
де бе том відповідних ра хунків, а по закінченні звітно го періоду
спи су ють ся на ра ху нок 79 «Фінан сові ре зуль та ти». Як бу ло
відміче но раніше, ви роб ни ча собівартість сільсько го с по дарсь -
кої про дукції — це опе раційно�тех но логічні та за галь но ви роб -
ничі ви т ра ти, пов’язані з ви ро щен ням відповідної про дукції
(ос нов ної, побічної, су пут ньої) за пев ною тех но логією.

Відповідно до По ло жен ня (стан дар ту) бух гал терсь ко го
обліку 16 «Ви т ра ти» (П(С)БО 16) [13] собівартість ре алізо ва -
ної про дукції (Ср) скла дається з ви роб ни чої собівар тості про -
дукції (Св), яка бу ла ре алізо ва на впо довж звітно го періоду,
не роз поділе них постійних за галь но ви роб ни чих ви т рат (Анп)
та по на днор ма тив них ви роб ни чих ви т рат (Бнн):

Ср = Св + Анп + Бнн.                                  (1.1)
За цим стандартом за галь но ви роб ничі ви т ра ти поділя ють -

ся на постійні та змінні.
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Таб ли ця 2.2
Роз поділ за галь но ви роб ни чих ви т рат по об’єктах обліку



До змінних ви т рат на ле жить та їх ча с ти на, ве ли чи на якої
змінюється пря мо про порційно (або май же пря мо) до зміни
об ся гу ви роб ництва. Змінні за галь но ви роб ничі ви т ра ти
передбачено роз поділя ти на ко жен об’єкт ви т рат з ви ко ри с -
тан ням ба зи роз поділу (го дин праці, за робітної пла ти, об ся гу
діяль ності, пря мих ви т рат то що), ви хо дя чи з фак тич ної по -
туж ності звітно го періоду.

До постійних витрат відносяться витрати на обслуго ву -
вання і управління виробництвом, які залишаються незмін -
ними (або майже незмінними) при зміні обсягу виробництва.
Вони розподіляються на об'єкти витрат з використанням від -
по відної бази розподілу при нормальній потужності. Но маль -
на потужність встановлюється підприємством. Проте в
сільськогосподарських підприємствах нормальну потужність
визначити важко. База розподілу — це показник в грошовому
або натуральному виразі, в розрахунку на одиницю якого вста -
новлюється норматив розподілу загальновиробничих витрат.

Під нор маль ною по тужністю ро зуміють очіку ва ний се -
редній об сяг, що мо же бу ти до сяг ну тий для умов зви чай ної
діяль ності про тя гом кількох років або опе раційних циклів з
ура ху ван ням за пла но ва но го об ся гу ви роб ництва.

Слід за ува жи ти, що у відповідності до П(С)БО 16 «Ви т ра -
ти» пе релік і склад постійних і змінних за галь но ви роб ни чих
ви т рат та база розподілу ус та нов лю ють ся са ми ми гос по дар ст -
ва ми.

Від обгрунтованого вибору бази розподілу суттєво за ле -
жить рівень собівартості продукції. З цією метою вче ни ми
[88], до яких приєднується ав тор, за про по но ва на ме то ди ка
роз поділу за галь но ви роб ни чих ви т рат з ви ко ри с тан ням ко ре -
ляційно�ре г ресійно го аналізу стосовно вибору бази їх роз -
поділу.

В про цесі досліджен ня бу ла ви ко ри с та на обліко ва та ста -
ти с тич на інформація про щомісячні об ся ги ви роб ництва і за -
галь но ви роб ни чих ви т рат.
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Вив ча лась зміна за галь но ви роб ни чих ви т рат відповідно
до періоду ро ку та зв’язок між ци ми ви т ра та ми і об ся га ми ви -
роб ництва.

Важ ли вою скла до вою ко ре ляційно�ре г ресійно го аналізу є
виз на чен ня фор ми зв’яз ку між чин ни ко вою та ре зуль та тив -
ною оцінка ми.

Для досліджен ня фор ми зв’яз ку між об ся га ми за галь но ви -
роб ни чих ви т рат (ре зуль та тив на оз на ка — у) і об ся га ми ви -
роб ництва (фак тор на оз на ка — х) ви ко ри с та но графічний ме -
тод. Лінійний зв’язок між по каз ни ка ми опи сується рівнян ням
пря мої лінії з ко ефіцієнта ми ре г ресії (табл. 2.3) [8]:

у = а + bх;                                    (1.2)
Ви ко ри с то ву ю чи дані таб лиці 2.4, впо ряд ко вуємо си с те му

рівнянь. Лінійній мо делі відповідає си с те ма рівнянь з дво ма
невідо ми ми:

(1.3)

де:  n — кількість співвідно шень по каз ників (оди ниць су куп -
ності); 

у — су ма за галь но ви роб ни чих ви т рат за місяць, тис. грн;
х — об сяг ви роб ництва за місяць, тис. грн.
Вихідні і роз ра хун кові дані для розв’язан ня си с те ми

рівнянь на ве дені:

(1.4)

Розв’язав ши си с те му рівнян ня 1.4, одер жи мо лінійне рів -
нян  ня за лежності за галь но ви роб ни чих ви т рат від об сягів ви -
роб ництва:
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у = 383,3895 + 0,3428 х.                             (1.5)
Па ра метр а = 383,3895 у рівнянні 1.5 ха рак те ри зує

постійні за галь нови роб ничі ви т ра ти. Еко номічна сутність па -
ра ме т ра, який на зи ва ють ку то вим ко ефіцієнтом ре г ресії, по ля -
гає у то му, що він по ка зує, на скільки оди ниць у се ред нь о му
змінюється «у» (су ма за галь но ви роб ни чих ви т рат) при зміні
«х» (об сяг ви роб ництва) на оди ни цю. Во ни скла да ють 0,3428
тис. грн на 1 тис. грн об ся гу ви роб ництва, що свідчить про
тісний взаємозв’язок цих по каз ників.

По чи на ю чи із 30�х рр. ми ну ло го століття і дотепер існує
кілька варіантів ме то ди ки роз поділу за галь но ви роб ни чих ви т -
рат [88, с. 121]. Для роз поділу за галь но ви роб ни чих ви т рат
виз на ча ють відповідну ба зу роз поділу і згідно з ме то ди кою

Таб ли ця 2.3
Роз ра хун кові дані для виз на чен ня 

ко ефіцієнту ре г ресії (а, b)
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про порційно роз поділя ють за галь но ви роб ничі ви т ра ти на ок -
ремі ви ди про дукції (табл. 2.4).

Існу ючі ме то ди роз поділу ма ють як пе ре ва ги, так і ва ди.
На ми про по нується здійсню ва ти роз поділ за галь но ви роб ни -
чих ви т рат на ок ремі ви ди про дукції у відповідності з внутріш -
ньо го с по дарсь ким нор ма ти вом на базі  виз на чен ня пи то мої ва -
ги за галь но ви роб ни чих ви т рат в се ред нь о му за 3 по пе редні
ро ки, по ок ре мих ви дах сільсько го с по дарсь кої про дукції, по

Таб ли ця 2.4
Ме тоди роз поділу за галь но ви роб ни чих ви т рат



га лу зях або ви роб ни чих підрозділах (в гос по дар ст вах за галь -
но ви роб ничі ви т ра ти зай ма ють в струк турі ви роб ни чих ви т -
рат в рос лин ництві 5—7%, а в тва рин ництві від 10—12%).
Облік опе раційно�тех но логічних ви т рат про по нується ве с ти в
розрізі га лузі чи підрозділу по кож но му ви ду про дукції. Фак -
тич ний облік за галь но ви роб ни чих ви т рат доцільно здійсню ва -
ти на ра хун ку 91 з суб ра хун ка ми по підрозділах. За періода ми
ви ко нан ня робіт в рос лин ництві ви роб ничі ви т ра ти бу дуть
фор му ва тись, ви хо дя чи із фак тич них опе раційно�тех но логіч -
них ви т рат, збільше них на внутрішньо го с по дарсь кий нор ма -
тив за галь но ви роб ни чих ви т рат з ко ри гу ван ням в кінці ро ку
до фак тич них за галь но ви роб ни чих ви т рат. Еко номію чи пе ре -
ви т ра ти за галь нови роб ни чих ви т рат мож на роз поділя ти про -
порційно опе раційно�тех но логічним ви т ра там по кож но му ви -
ду про дукції.

У тва рин ницькій га лузі роз поділ за галь но ви роб ни чих ви -
т рат мо же бу ти щомісяч но, про порційно кількості кож но го ви -
ду ви роб ле ної про дукції, оціне ної за опе раційно�тех но ло -
гічною собівартістю.

За до по мо гою ко ре ляційно�ре г ресійно го аналізу мож на
виз на чи ти тісно ту зв’яз ку між різни ми ба за ми роз поділу за -
галь   но ви роб ни чих ви т рат. В ре зуль таті ус та нов ле но, що за -
галь  но ви роб ничі ви т ра ти в найбільшій мірі за ле жать від об ся гу
ви роб ництва про дукції в тва рин ництві і роз ра хун ку внутріш -
ньо гос по дарсь ко го нор ма ти ву в рос лин ництві. Да на ме то ди ка
більш об’єктив но фор мує ви роб ни чу та по вну собі вартість ос -
нов ної, побічної і су пут ньої про дукції й слу жить ба зою для виз -
на чен ня внутрішньо го с по дарсь ких (транс ферт них) цін.

На практиці з ме тою поліпшен ня еко номічних зв’язків
між підрозділа ми, фізич ни ми і юри дич ни ми осо ба ми (підпри -
єм ця ми) та розподілу загальновиробничих витрат використо -
вуються транс ферні ціни: внутрішньо го с по дарські (опе ра -
ційно�тех но логічні ви т ра ти плюс внутрішньо го с по дарсь кий
нор ма тив за галь но ви роб ни чих ви т рат плюс нор ма тив ний
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відсо ток при бут ку); міжго с по дарські (опе раційно�тех но -
логічні ви т ра ти плюс внутрішньо го с по дарсь кий нор ма тив за -
галь но ви роб ни чих ви т рат плюс внутрішньо го го с по дарсь кий
нор ма тив адміністра тив них ви т рат і ви т рат на збут плюс нор -
ма тив ний відсо ток при бут ку). Внутрішньо го с по дарські транс -
фертні ціни слу жать для про ве ден ня взаємо роз ра хунків між
ок ре ми ми ви роб ни чи ми підрозділа ми та га лу зя ми, а міжго с -
по дарські транс фертні ціни ви ко ри с то ву ють ся в роз ра хун ках
між да ним гос по дар ст вом та інши ми юри дич ни ми і фізич ни ми
осо ба ми. Ме тод транс ферт но го ціно у тво рен ня по ви нен спо ну -
ка ти керівни ка підрозділу прий ма ти оп ти мальні рішен ня як
для підрозділу, так і по гос по дар ст ву в ціло му. Транс ферт на
ціна не бу де ви щою, ніж рин ко ва ціна.

На рис. 2.11 за про по но ва на ме то ди ка виз на чен ня транс -
ферт них цін: внутрішньо го с по дарсь ких (опе раційно�тех но -
логічні ви т ра ти плюс внутрішньо го с по дарсь кий нор ма тив
за галь но ви роб ни чих ви т рат плюс нор ма тив ний відсо ток при -
бут ку); міжго с по дарсь ких (опе раційно�тех но логічні ви т ра ти
плюс внутрішньо го с по дарсь кий нор ма тив за галь но ви роб ни -
чих ви т рат плюс внутрішньо го с по дарсь кий нор ма тив адміні -
стра  тив них ви т рат і ви т рат на збут плюс нор ма тив ний відсо -
ток при бут ку). Внутрішньо го с по дарські транс фертні ціни
слу жать для про ве ден ня взаємо роз ра хунків між ок ре ми ми ви -
роб ни чи ми підрозділа ми та га лу зя ми, а міжго с по дарські тран -
с фертні ціни ви ко ри с тову ють ся в роз ра хун ках між да ним гос -
по да рю ю чим суб’єктом та юри дич ни ми і фізич ни ми осо ба ми.
При цьо му вра хо ва на доцільність доцільність об чис лен ня опе -
раційно�тех но логічної, ви роб ни чої, та по вної собівар тості ос -
нов ної, до поміжної і су пут ньої про дукції, що дасть мож ливість
ви яв ля ти — яка про дукція є до но ром, а яка — ре ципієнтом, а
та кож фор му ва ти обґрун то вані транс фертні ціни.

При фор му ванні по вної собівар тості не обхідною умо вою є
роз поділ адміністра тив них ви т рат, які про по нується роз -
поділя ти так (рис. 2.12):

82

Іванюта П.В., Левченко З.М. 



Ме то ди ка та техніка обліку всіх видів ви т рат на уп -
равління єди на, тоб то ви т ра ти фор му ють ся у ме жах кож но го
підрозділу, кож но го суб ра хун ка в розрізі еле ментів ви т рат та
но мен к ла ту ри ста тей ко ш то ри су. Але на прикінці міся ця роз -
поділ, пе ре роз поділ та спи сан ня ви т рат на уп равління по кож -
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Рис. 2.11. Фор му ван ня транс ферт них цін



но му з рівнів уп равління ма ють свої особ ли вості. Ви т ра ти на
рівні бри га ди усе ре дині дільниці або це ху роз поділя ють та
спи су ють  за ви щез га да ною ме то ди кою або за нор ма тив ним
ме то дом.

Нор ма тив ний ме тод обліку ви т рат на адміністра тив не уп -
равління і збут здійснюється ана логічно за галь но ви роб ни чим
ви т ра там, тоб то зібрані на де беті ра хун ка ви т ра ти у розрізі
еле ментів ви т рат та ста тей ко ш то ри су за за галь ною схе мою
на прикінці міся ця спи су ють ся на ос нові пер вин но го їх роз -
поділу за на прям ка ми, що відо б ра жа ють ся на ра хун ках обліку
ви роб ництва 23 «Ви роб ництво», суб ра хун ку ра хун ка 233 «До -
поміжні ви роб ництва», та ра хун ка 39 «Ви т ра ти май бутніх
періодів».

2.3. Облік та розподіл витрат на незавершене
виробництво

У сільсько му гос по дарстві час ви роб ництва і ро бо чий
період не збіга ються в ча со во му діапа зоні, то му на кінець ка -
лен дар но го ро ку є за лиш ки по не за вер ше но му ви роб ництву.
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Рис. 2.12. Про цес роз поділу адміністра тив них ви т рат



До не за вер ше но го ви роб ництва відно сить ся про дукція (ро бо -
ти, по слу ги), що не прой ш ли всіх стадій (фаз, пе реділів) ви -
роб ництва, пе ред ба че них тех но логічним про це сом, а та кож
ви ро би, які не укомп лек то вані та не прой ш ли ви про бу вань і
технічно го прий ман ня. У сільсько му гос по дарстві до не за вер -
ше но го ви роб ництва вклю ча ють ся ви т ра ти під озимі посіви,
на оран ку зя бу, підго тов ку па ру, пар ників і теп лиць, а та кож
ви дат ки на за кла дан ня садів, ягідників і ви но град ників. До не -
за вер ше но го ви роб ництва мо жуть та кож на ле жа ти не закінчені
ро бо ти, які ви ко ну ють ся за до го во ра ми підря ду.

Для не за вер ше но го ви роб ництва пе ред ба чені різні варіан -
ти оцінки: за нор ма тив ною (пла но вою) ви роб ни чою собівар -
тістю, за пря ми ми стат тя ми ви т рат або за вартістю си ро ви ни,
ма теріалів і напівфа б ри катів. Пра во ви бо ру варіан ту оцінки
зали шається за гос по да рю ю чим суб’єктом са мостійно. Але
най більш прий нят ною оцінкою не за вер ше но го ви роб ництва у
сільсько му гос по дарстві для го то вої про дукції є ви роб ни ча
собівартість.

Облік не за вер ше но го ви роб ництва і не за вер ше них робіт
(по слуг) здійснюється відповідно до вста нов ле но го по ряд ку
на ра хун ках бух гал терсько го обліку, пе ред ба че них для уза -
галь нен ня інфор мації про ви т ра ти ос нов но го і до поміжно го
ви роб ництв та об слу го ву ю чих гос по дарств. Не за вер ше не ви -
роб ництво обліко вується на ниж че заз на че них ра хун ках.

Не за вер ше не ви роб ництво і напівфа б ри ка ти влас но го ви -
роб ництва (ви ро би, ро бо ти і по слу ги) відо б ра жа ють ся за оцін -
кою, що за сто со вується гос по да рю ю чим суб’єктом відповідно
до За ко ну Ук раїни «Про бух гал терсь кий облік та фінан со ву
звітність в Ук раїні» № 996�ХІУ від 16.07.99 р.

У бух гал терсь ко му обліку закінчені ета пи робіт у сумі
фак  тич них ви т рат спи су ють ся за пи сом: Де бет ра хун ка 90
«Собівартість ре алізації», Кре дит ра хун ка 23 «Ви роб ництво».
Спи су ван ня про ва дить ся після оформ лен ня в ус та нов ле но му
по ряд ку прий нят тя закінче них етапів ви ко на них робіт.
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У статті Ба лан су «Не за вер ше не ви роб ництво» (код 120)
по ка зу ють ся ви т ра ти на не закінчені до кінця звітно го періоду
ро бо ти з капіталь но го ре мон ту ос нов них за собів та не за вер ше -
но го ви роб ництва сільсько го гос по дар ст ва. 

Малі гос по да рю ючі суб’єкти су му ви т рат, які про ве дені у
звітно му періоді, але підля га ють відне сен ню у на ступ них звіт -
них періодах на ви т ра ти ви роб ництва та обігу, тоб то ви т ра ти
май бутніх періодів, вклю ча ють до статті «Не за вер ше не ви роб -
ництво». На ка зом Міністер ст ва фінансів Ук раїни № 124 від
14.06.98 р. за твер д же но По ря док ве ден ня обліку при ро с ту
(убут ку) ба лан со вої вар тості ма теріалів, си ро ви ни (па ли ва),
ком плек ту ю чих ви робів та напівфа б ри катів на скла дах у не за -
вер ше но му ви роб ництві і за лиш ках го то вої про дукції (у то му
числі ма лоцінних пред метів на скла дах). При ве денні обліку
при ро с ту (убут ку) вар тості ма теріаль них ре сурсів у не за вер ше -
но му ви роб ництві і за лиш ках го то вої про дукції виз на ча ється
вартість не всьо го не за вер ше но го ви роб ництва або за лишків
го то вої про дукції, а ли ше вартість ма теріаль них ре сурсів, які
ви ко ри с то ву ють ся у ви роб ництві про дукції (то варів, робіт, по -
слуг). Вартість ма теріаль них ре сурсів у за лиш ках не за вер ше -
но го ви роб ництва на кінець звітно го періоду (квар та лу, ро ку),
які відо б ра жені в ба лансі за фак тич ни ми ви роб ни чи ми ви т ра -
та ми, виз на чається гос по да рю ю чим суб’єк том як до бу ток вар -
тості не за вер ше но го ви роб ництва на кінець звітно го квар та лу
(ро ку) і ча ст ки ма теріаль них ви т рат у за тра тах на ви роб ниц -
тво про дукції (робіт, по слуг) за звітний квар тал (рік), виз на че -
ної за да ни ми бух гал терсь кої звітності. Плат ни ки по дат ку, в
яких не за вер ше не ви роб ництво відо б ра жається в ба лансі за
вартістю ви ко ри с та ної си ро ви ни, ма теріалів і напівфа б ри -
катів, вартість ма теріаль них ре сурсів у не за вер ше но му ви роб -
ництві виз на ча ють як та ку, що дорівнює вар тості не за вер ше -
но го ви роб ництва. Як що вартість не за вер ше но го ви роб ництва
відо б ра жається в ба лансі за нор ма тив ною (пла но вою) ви роб -
ни чою собівартістю, то вартість ма те рі аль  них ре сурсів у за -
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лиш ках не за вер ше но го ви роб ництва на кінець звітно го пері -
оду (квар та лу, ро ку) виз на чається гос по да рю ю чим суб’єктом
як до бу ток вар тості не за вер шено го ви роб ництва на кінець
звітно го періоду (квар та лу, ро ку) і ча ст ки ма теріаль них ви т -
рат у каль ку ляції нор ма тив ної (пла но вої) ви роб ни чої собівар -
тості про дукції (робіт, по слуг) за звітний квар тал (рік). При
скла данні Відо мості про ба лан со ву вартість ма теріаль них ре -
сурсів у не за вер ше но му ви роб ництві і го товій про дукції виз -
на ча ють ся за ли шок на по ча ток періоду і за ли шок на кінець
періоду, а та кож приріст (+) і убу ток (—). Облік при ро с ту
(убут ку) то вар них і ма теріаль них ре сурсів ве деть ся тільки що -
до тих то вар них за пасів і ма теріаль них ре сурсів, ви т ра ти на
прид бан ня яких відповідно до За ко ну вклю ча ють ся до скла ду
ва ло вих ви т рат.

Виз на чен ня при ро с ту або убут ку ба лан со вої вар тості ма -
теріаль них ак тивів і то варів ви ко нується шля хом порівнян ня
їх за лишків на по ча ток і кінець звітно го квар та лу. При ве денні
обліку при ро с ту або убут ку то вар но�ма теріаль них цінно с тей
на ра хун ках обліку ви роб ни чих за пасів по ка зується вартість
за лишків цінно с тей, що пе ре бу ва ють на складі. На ра хун ках
обліку не за вер ше но го ви роб ництва і го то вої про дукції відо б -
ра жається вартість не всьо го не за вер ше но го ви роб ництва або
го то вої про дукції, а тільки тих ма теріалів, си ро ви ни, ком плек -
ту ю чих ви робів і напівфа б ри катів, які ви ко ри с тані у їх ви роб -
ництві. Дані про за лиш ки і рух ма теріалів, си ро ви ни (у т.ч. і в
го товій про дукції, не за вер ше но му ви роб ництві, напівфа б ри -
ка тах) бе руть ся із Відо мо стей обліку ру ху то вар но�ма теріаль -
них цінно с тей, жур налів�ор дерів № 6 і № 10.

В багато профільних сільськогосподарських господарю -
ючих суб'єктах в наявності є перероблюючі цехи, в даному
випадку розподіл незавершеного виробництва здійснюється
на кінець звітного періоду.

Ве ли чи ну вар тості си ро ви ни і ма теріалів, раніше спи са них у
ви роб ництво, але та ких, ча с ти на яких за ли шається у за лиш ках
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не за вер ше но го ви роб ництва і го то вої про дукції, мож на виз на -
чи ти роз ра хун ко вим шля хом. Вста нов лен ня нор ма тивів не за -
вер ше но го ви роб ництва має для гос по да рю ю чих суб’єктів
істот не зна чен ня. За ви щен ня об ся гу не за вер ше но го ви роб -
ництва вик ли кає уповільнен ня обо рот ності обіго вих коштів, а
за ни жен ня порівня но з ре аль ною не обхідністю пе ре шко д жає
ство рен ню не обхідних на ко пи чень і тим са мим спри чи няє по -
ру шен ня ритмічності ви роб ни чо го про це су. Вдо с ко на лен ня
ор ганізації ви роб ництва, ско ро чен ня три ва лості ви роб ни чо го
цик лу є вирішаль ни ми фак то ра ми змен шен ня об ся гу не за вер -
ше но го ви роб ництва і по кра щан ня по каз ників ро бо ти підпри -
ємства.

Для пра виль но го виз на чен ня фак тич ної собівар тості го то -
вої про дукції, ви ко наних робіт та по слуг доцільно на кінець
звітно го періоду виз на чи ти за лиш ки не за вер ше но го ви роб -
ництва, тоб то кількість не закінче ної об роб кою про дукції в
про цесі ви роб ництва. За лиш ки не за вер ше но го ви роб ництва
відо б ра жа ють ся на де беті ра хун ка № 23 «Ви роб ництво» за
фор му лою, грн:

НВПк = НВПп + В — СРП,
де: НВПк — не за вер ше не ви роб ництво про дукції на кінець
звітно го періоду;

НВПп — не за вер ше не ви роб ництво про дукції на по ча ток
звітно го періоду;

В — ви т ра ти на ви роб ництво про дукції у звітно му періоді;
СРП — ви роб ни ча собівартість ре алізо ва ної про дукції (то -

варів, робіт, по слуг).
Інфор мація про собівартість не за вер ше но го ви роб ництва,

роз ра хо ва на за змінни ми ви роб ни чи ми ви т ра та ми, ви ко ри с то -
вується керівни ка ми, спеціаліста ми, в то му числі працівни ка -
ми відділів мар ке тин гу та аналізу, а та кож інши ми спеціаліста -
ми з внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку для
про гно зу ван ня май бут ньої собівар тості го то вої про дукції та
порівнян ня її з ви т ра та ми кон ку рентів. Ви роб ни ча собівар -
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тість не за вер ше но го ви роб ництва відо б ра жається у фінан -
совій звітності та ви ко ри с то вується для аналізу фінан со во го
ста ну гос по да рю ю чо го суб’єкту то що. Собівартість не за вер ше -
но го ви роб ництва слу гує орієнти ром при фор му ванні ціно вої
політи ки та обґрун туванні оп ти маль ної струк ту ри ви роб -
ництва.

З цією ме тою існує комп’ютер на тех но логія роз поділу не -
за вер ше но го ви роб ництва, яка вклю чає вирішен ня таких за -
дач:

� виз на ча ти вартість ма теріалів, що зна хо дять ся в не за -
вер ше но му ви роб ництві;

� оціню ва ти за лиш ки не за вер ше но го ви роб ництва за
змінни ми ви робни чи ми ви т ра та ми (прямі ма теріальні
ви т ра ти, прямі ви т ра ти на оп ла ту праці, інші прямі ви -
т ра ти, змінні за галь но ви роб ничі ви т ра ти);

� фор му ва ти вартісну оцінку не за вер ше но го ви роб ниц -
тва у відповідності з ви мо га ми П(С)БО 16 «Ви т ра ти»,
тоб то за всіма ви роб ни чи ми ви т ра та ми (прямі ма тері -
альні за тра ти, прямі ви т ра ти на оп ла ту праці, інші
прямі опе раційні ви т ра ти, за галь но ви роб ничі ви т ра ти);

Ос новні бло ки ал го рит му вирішен ня ком плек су за дач пе -
ред ба ча ють ви ко нан ня та ких опе рацій: вве ден ня інфор мації,
кон троль вве ден ня, роз ра ху нок по каз ників вихідних форм,
фор му ван ня і ви да ча вихідної інфор мації та фор му ван ня ін -
фор  мації, що зберігається.

Ал го ритм пе ред ба чає роз поділ інфор мації, не обхідної для
оцінки не за верше но го ви роб ництва, на декілька ре жимів вве -
ден ня та об роб ки:

� в ре жимі «Довідни ки» вво дить ся вся постійна інфор -
мація;

� в ре жимі «Роз ра ху нок ви робітку» вво дять ся що тиж ня
дані зі звітів про ви робіток, які щоміся ця звіря ють ся з
да ни ми інвен та ри заційних відо мо стей та відо мо стей
про рух не за вер ше но го ви роб ництва, та роз ра хо ву ють -
ся за лиш ки не за вер ше но го ви роб ництва;
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� в ре жимі «По дат ко вий облік» виз на чається вартість
ма теріаль них ре сурсів у не за вер ше но му ви роб ництві та
роз ра хо вується су ма ко ри гу ван ня ва ло вих ви т рат, ви -
дається «Відомість вар тості ма теріаль них ре сурсів у не -
за вер ше но му ви роб ництві»;

� в ре жимі «Внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський)
облік — 1» до вар тості ма теріаль них ре сурсів у не за вер -
ше но му ви роб ництві до да ють ся прямі ви т ра ти на оп ла ту
праці, інші прямі ви т ра ти, а та кож змінні за галь ногос по -
дарські  ви т ра ти і ви дається «Відомість оцінки за лиш -
ків не за вер ше но го ви роб ництва за змінни ми ви роб ни -
чи ми ви т ра та ми»;

� в ре жимі «Фінан со вий облік» до оцінки за лишків не за -
вер ше но го ви роб ництва за змінни ми ви роб ни чи ми ви т -
ра та ми до да ють ся постійні за галь но ви роб ничі ви т ра ти
та ви дається «Відомість оцінки за лишків не за верше но -
го ви роб ництва за ви роб ни чою собівартістю»;

� в ре жимі «Внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський)
облік — 2» до оцінки за лишків не за вер ше но го ви роб -
ництва за ви роб ни чою собівартістю до да ють ся адміні -
стра  тивні ви т ра ти і ви т ра ти на збут та ви дається «Відо -
мість оцінки за лишків не за вер ше но го ви роб ництва за
по вною собівартістю»;

� в ре жимі «Підго тов ка до на ступ но го періоду» вво дять -
ся па ра ме т ри на ступ но го роз ра хун ко во го періоду.

В ре зуль таті вирішен ня ком плек су за дач фор му ють ся та
дру ку ють ся такі вихідні фор ми:

� відомість вар тості ма теріаль них ре сурсів у не за вер ше -
но му ви роб ництві, яка дру кується по всіх струк тур них
підрозділах гос по да рю ю чо го суб’єкта та/ або по кож но -
му ви ду ма теріаль них ре сурсів з фай лу НЗВм і має та -
кий ви гляд:

90

Іванюта П.В., Левченко З.М. 



Таб ли ця 2.6

� відомість оцінки за лишків не за вер ше но го ви роб ництва
за змінни ми ви роб ни чи ми ви т ра та ми дру кується по
всіх струк тур них підрозділах або ви дах не за вер ше но го
ви роб ництва з фай лу НЗВз і має та кий ви гляд:

Таб ли ця 2.7

� відомість оцінки за лишків не за вер ше но го ви роб ництва
за ви роб ничою собівартістю дру кується по всіх струк -
тур них підрозділах або ви дах не за вер ше но го ви роб -
ництва з фай лу НЗВв і має та кий ви гляд:
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Таб ли ця 2.8

� відомість оцінки за лишків не за вер ше но го ви роб ництва
за по вною собівартістю дру кується по всіх струк тур них
підрозділах або ви дах не за верше но го ви роб ництва з
фай лу НЗВп і має та кий ви гляд:

Таб ли ця 2.9

� роз ра ху нок по вної собівар тості не за вер ше но го ви роб -
ництва по пев но му струк тур но му підрозділу дру -
кується з файлів НЗВз, НЗВв, НЗВп і має та кий ви -
гляд:
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Таб ли ця 2.10

� роз ра ху нок по вної собівар тості пев но го ви ду не за вер -
ше но го ви роб ництва по всіх струк тур них підрозділах
дру кується з файлів НЗВз, НЗВв, НЗВп і має та кий ви -
гляд:

Таб ли ця 2.11

П ри цьо му роз ра ху нок по каз ників вихідних форм має та -
кий ви гляд:

� у відо мості вар тості ма теріаль них ре сурсів у не за вер -
ше но му ви роб ництві роз ра ху нок вар тості ма теріалів
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кож но го ок ре мо го ви ду про дукції здійснюється за фор -
му лою:

Мнзв = НЗВн х Мод,
де:  Мнзв — вартість ма теріаль них ре сурсів у не за вер ше но му
ви роб ництві;

НЗВн — об сяг не за вер ше но го ви роб ництва кож но го ок ре -
мо го ви ду в на ту раль но му ви ра женні (гек та ри, по голів’я ху -
до би);

Мод — вартість ма теріалів, що ви т ра чені на оди ни цю не за -
вер ше но го ви роб ництва цьо го ж ви ду, з но мен к ла ту ри — цін -
ни ка на ма теріали.

Су ма при ро с ту ма теріаль них ре сурсів у не за вер ше но му
ви роб ництві виз на чається за фор му лою:

К = Мнзв1 — Мнзв0;

де:  К — су ма ко ри гу ван ня ва ло вих ви т рат;
Мнзв1, Мнзв0 — вартість ма теріаль них ре сурсів у не за вер -

ше но му ви роб ництві на кінець і по ча ток міся ця відповідно;
� у відо мості оцінки не за вер ше но го ви роб ництва за змін -

ни ми ви роб ничи ми ви т ра та ми вартість не за вер ше но го
ви роб ництва кож но го ви ду на кожній опе рації об роб ки
роз ра хо вується за фор му лою:

Знзв = Мнзв + Пнзв + Інзв + ЗЗнзв;
де: Знзв — вартість не за вер ше но го ви роб ництва, що роз ра хо -
ва на за змінними ви роб ни чи ми ви т ра та ми;

Пнзв — прямі ви т ра ти на оп ла ту праці;
Інзв — інші прямі ви т ра ти;
ЗЗнзв — змінні за галь но ви роб ничі ви т ра ти.
При цьо му скла дові цьо го рівнян ня виз на ча ють ся та ким

чи ном:
Пнзв = НЗВн х Во,

де: Во — вартість об роб ки оди ниці не за вер ше но го ви роб -
ництва пев но го ви ду на певній опе рації об роб ки.
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Інзв = НЗВн х Іод,
де:  Іод — інші прямі ви т ра ти на оди ни цю про дукції у не за вер -
ше но му ви роб ництві (по ря док роз ра хун ку за ле жить від особ -
ли во с тей гос по да рю ван ня).

ЗЗнзв = БРф х ЗВВф,
де:  БРф — фак тич на ба за роз поділу за галь но ви роб ни чих ви т рат,
що відносять ся до не за вер ше но го ви роб ництва пев но го ви ду;

ЗВВф — за галь но ви роб ничі ви т ра ти на оди ни цю ба зи роз -
поділу;

� у відо мості оцінки за лишків не за вер ше но го ви роб -
ництва за ви роб ни чою собівартістю роз ра ху нок ви роб -
ни чих ви т рат здійснюється за фор му лою:

Внзв = Знзв + ПЗнзв,
де: Внзв — ви роб ни ча собівартість не за вер ше но го ви роб -
ництва;

ПЗнзв — постійні за галь но ви роб ничі ви т ра ти.
При цьо му постійні за галь но ви роб ничі ви т ра ти, які вклю -

ча ють ся до ви роб ни чої собівар тості не за вер ше но го ви роб -
ництва, роз ра хо ву ють ся так:

ПЗнзв = БРф х ЗВВн,
де:  ЗВВн — постійні за галь но ви роб ничі ви т ра ти на оди ни цю
ба зи роз поділу;

� у відо мості оцінки за лишків не за вер ше но го ви роб ниц -
тва за по вною собівартістю ви т ра ти в не за вер ше но му
ви роб ництві виз на ча ють ся за фор му лою:

Пнзв = Внзв + Анзв + ЗБнзв,
де:  Пнзв — по вна собівартість не за вер ше но го ви роб ництва;

Анзв — адміністра тивні ви т ра ти, що відно сять ся до за -
лиш ків не за верше но го ви роб ництва;

ЗБнзв — ви т ра ти на збут у не за вер ше но му ви роб ництві.
При цьо му роз ра ху нок адміністра тив них ви т рат і ви т рат на

збут, що вклю ча ють ся до по вної собівар тості не за вер ше но го
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ви роб ництва, на на шу дум ку, мо же здійсню ва тись та ким чи -
ном:

Анзв = А / Вп х Внзв,
де:  А — адміністра тивні ви т ра ти за звітний (роз ра хун ко вий)
період в гос по да рю ю чо му суб’єкті;

Вп — ви роб ни ча собівартість го то вої про дукції за відпо -
відний період в гос по да рю ю чо му суб’єкті;

ЗБнзв = З / Вгп х Внзв,
де:  З — ви т ра ти на збут про дукції за звітний (роз ра хун ко вий)
період в гос по да рю ю чо му суб’єкті;

Вгп — ви роб ни ча собівартість ре алізо ва ної про дукції за
відповідний період.

Тех но логічний про цес вирішен ня ком плек су за дач «Оцін -
ка не за верше но го ви роб ництва» пе ред ба чає збір вхідної ін -
фор  мації, яка в за леж ності від скла ду поділяється на умов -
но�постійну та змінну інфор мацію.

Пе релічені довідни ки за пов ню ють ся у відповідності з тех -
но логічни ми інструкціями на по чат ку за про ва д жен ня ком плек -
су і вво дять ся до комп’юте ра. У по даль шо му за не обхід ністю ці
довідни ки ко ри гу ють ся. Довідник «ви роб ничі за вдан ня під -
роз ділів» онов люється періодич но.

До змінної інфор мації відно сять ся такі вхідні до ку мен ти:
� звіт про ви ро щен ня сільсько го с по дарсь ких куль тур;
� відомість ру ху не за вер ше но го ви роб ництва;
� інвен та ри заційні відо мості не за вер ше но го ви роб ниц -

тва.
Звіт про ви робіток містить інфор мацію про кількість ви -

ко на них за ко жен ро бо чий день опе рацій. Інфор мація відо мо -
стей про рух не за вер ше но го ви роб ництва та інвен та ри -
заційних відо мо стей доз во ляє виз на чи ти за лиш ки по кож но му
струк тур но му підрозділу суб’єкта гос по да рю ван ня.

Після дру ку сфор мо ва них відо мо стей оцінки не за вер ше -
но го ви роб ництва не обхідно оп ра цю ва ти ре жим «підго тов ка
до на ступ но го міся ця», у яко му відбу вається пе ре ве ден ня



97

Розділ 2

файлів у ре жим зберіган ня та по фай лу НЗВм пе ре но сять ся
за лиш ки ма теріаль них ре сурсів на кінець звітно го періоду як
за лиш ки на по ча ток на ступ но го періоду.

Ви ко ри с тан ня на прак тиці та кої тех но логії на ко пи чен ня і
об роб ки інфор мації сприяє змен шен ню тру домісткості, доз во -
ляє усу ну ти зай ве дуб люван ня та от ри ма ти по вну інфор мацію
[109].

2.4. Облік витрат і виходу продукції сільського
господарства

Облік витрат і виходу продукції рослинництва. Об'єктами
обліку витрат у рослинництві є окремі сільськогосподарські
культури (групи культур), а також виконані роботи в неза -
вершеному виробництві (витрати під урожай наступного року:
оранка на зяб, лущення, внесення добрив, снігозатримання,
чорні пари тощо).

Сільськогосподарські підприємства, в яких добре налагод -
жені планування і облік, можуть вести облік виробничих
витрат по групах культур або в цілому по структурних підроз -
ділах. У кінці року ці витрати розподіляють між культурами
пропорційно до планово�нормативних показників.

Для обліку витрат і виходу продукції основного вироб -
ництва використовують рахунок 23 «Виробництво», субра -
хунок 231 «Рослинництво». Рахунок балансовий, активний,
операційний, калькуляційний. По дебету облічують збирання
витрат, а по кредиту вироблену продукцію.

Витрати в рослинництві облічують 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 управ -
ління.



На статті «Витрати на оплату праці» відображають
основну і додаткову оплату праці штатних працівників, най -
маних і залучених осіб, зайнятих безпосередньо на виро -
щуванні культур і на роботах незавершеного виробництва. На
цю ж статтю відносять витрати на заохочення за якість вико -
наних робіт, своєчасне і якісне збирання врожаю, еко номію
матеріальних витрат, надбавки трактористам за клас ність та
інші доплати, які включаються до заробітної плати праців -
ників рослинництва. За цією статтею враховують також нату -
ральну оплату працівникам рослинництва. Дебетують субра -
хунок 231, кредитують рахунок 66.

На статті «Відрахування на соціальні заходи» відобра -
жають внески в установленому розмірі органам соціального
страхування і до Пенсійного фонду від оплати праці праців -
ників, зайнятих на вирощуванні сільськогосподарських куль -
тур (груп культур) і на роботах незавершеного вироб ництва.
Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунок 65.

На статті «Насіння і садивний матеріал» відображають
витрати на насіння і садивний матеріал власного виробництва
і куповані. Дебетують субрахунок 231 і кредитують рахунок
20. Витрати на підготовку 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» облічують витрати окремо на міне -
ральні, бактеріальні й органічні добрива, які вносять під сіль -
ськогосподарські культури. На вартість внесених добрив дебе -
тують субрахунок 231 і кредитують рахунок 20. Витрати на
підготовку добрив, навантаження на транспортні засоби, виве -
зення на поля, завантаження у розкидачі, внесення в ґрунт
відносять на конкретні сільськогосподарські культури і на
цьому елементі не відображають.

На статтю «Засоби захисту рослин» відносять фактичну
вартість пестицидів, протруювачів, гербіцидів, дефоліантів та
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інших хімічних засобів. На їх вартість дебетують субрахунок
231 і кредитують рахунок 20. Витрати на обробіток посівів
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень
(обпилювання, обприскування тощо), виконані силами госпо -
дарства, на цій статті не відображають, а відносять на культури
(групи культур) або на багаторічні насадження за відпо від -
ними статтями витрат.

На статті «Роботи і послуги» відображають 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. На цю ж статтю
відносять вартість електро� та теплоенергії, викори станої на
виробничі потреби при вирощуванні сільсько господарських
культур (груп культур) тощо, при цьому креди тують рахунок 23.

Окремо відображають вартість нафтопродуктів (палива і
мастильних матеріалів), витрачених машинно�тракторним
парком, комбайнами й іншими сільськогосподарськими ма -
ши нами на роботах у рослинництві, а також витрати на зап -
частини, використані для заміни спрацьованих деталей машин
і устаткування в рослинництві під час ремонту за межами
ремонтно�механічної майстерні. Дебетують субрахунок 231,
кредитують рахунок 20.

На статті «Амортизація» відображається сума нарахованої
амортизації основних засобів нематеріальних активів та інших
необоротних матеріальних активів, які використовуються у
рослинництві.

На статті «Інші витрати» відображають 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.

На статті «Витрати на організацію виробництва й управ лін -
ня» враховують загальнобригадні і загальногалузеві витрати,
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які розподіляються у кінці року і списуються з кредиту рахун -
ка 91 у дебет субрахунка 231.

По кредиту субрахунка 231 «Рослинництво» обліковують
вихід продукції рослинництва за їх плановою собівартістю в
кореспонденції з дебетом рахунків:

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» на
вартість готової продукції, призначеної для реалізації;

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» на
вартість насіння, кормів і посадкового матеріалу, одержаного
від врожаю;

99 «Надзвичайні витрати» — на суму витрат по посівах, що
загинули від стихійного лиха.

В кінці року за встановленою методикою визначають фак -
тичну собівартість одержаної від врожаю продукції рос лин -
ництва і планову собівартість коригують до фактичного рівня.
Суму коригування відображають по кредиту субра хун ка 231
«Рослинництво» і дебету тих рахунків, де була викорис тана
продукція рослинництва врожаю поточного року (23 «Вироб -
ництво», 90 «Собівартість реалізації», 27 «Продукція сіль сь -
ко господарського виробництва» тощо).

Для оформлення витрат та виходу продукції рослин -
ництва використовується ціла система первинних та зведених
документів.

Підставою для нарахування оплати праці є табелі обліку
робочого часу, облікові листи праці й виконаних робіт, облі -
кові листи трактористів�машиністів. Затрати на оплату праці
трактористів�машиністів за структурними підрозділами і по
підприємству в цілому узагальнюють в накопичувальній відо -
мості обліку використання машинно�тракторного парку, під -
сумкові дані якої переносять до Журналу обліку робіт і вит -
рат. Крім того, в цей журнал записують дані з книжок та
облікових листів праці й виконаних робіт, а також з накопи -
чувальних відомостей роботи вантажного автотранспорту та
ін.

100

Іванюта П.В., Левченко З.М. 



На підставі первинних документів по оплаті праці,
Накопичувальних відомостей, Журналів обліку робіт і витрат
щомісячно складають Зведену відомість нарахування і роз -
поділу оплати праці та відрахувань на неї за об'єктами обліку.

Насіння та садивний матеріал відпускають у межах вста -
новлених норм за лімітно�забірними картами, накладними
внутрішньогосподарського призначення та іншими докумен -
тами. Основою для списання насіння з підзвіту після завер -
шення сівби є Акт на списання насіння і садивного матеріалу.
Затверджений керівником підприємства акт передається до
бухгалтерії разом з іншими документами і є підставою для за -
писів до Журналу обліку робіт і витрат і Звіту про рух матері -
альних цінностей.

Добрива на відповідні культури списують на підставі Акта
про використання мінеральних, органічних і бактеріальних
добрив, пестицидів і гербіцидів. Списання засобів захисту рос -
лин оформлюється так само, як і добрив.

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 гру пують у відповідних нагромаджувальних
відомостях, скла дених 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
нагромаджувальних відомостей.

Амортизацію основних засобів, які використовуються в
основних галузях сільськогосподарського виробництва виз -
начають у відповідних розрахунках амортизаційних відраху -
вань та включають до виробничих витрат на підставі відо мос -
тей нарахування амортизаційних відрахувань.

Облік інших витрат ведуть переважно на основі рахунків
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відповідних організацій, установ і інших господарюючих
суб'єктів, довідок бухгалтерії та звітів про рух матеріальних
цінностей. Систематизацію даних здійснюють переважно у різних
відомостях, звідки їх переносять до реєстрів аналі тич ного обліку.

Розподіл витрат на управління та обслуговування вироб -
ництва проводять на підставі відповідних розрахунків, які
оформляються довідками бухгалтерії.

Оприбуткування урожаю від зернових, олійних та інших
культур відображають у Реєстрі відправки зерна та іншої
продукції з поля, Реєстрі приймання зерна та іншої продукції,
Путівках на вивезення продукції чи Талонах. Розрахунок
обсягу одержаного зерна кукурудзи проводять в Реєстрі пере -
ведення качанів кукурудзи повної стиглості в зерно. Уро жай
технічних культур, картоплі, овочів, плодів, ягід, кормових
коренеплодів, баштанних, горіхоплідних культур відобража -
ють у Щоденнику надходження сільсько госпо дар ської про -
дук ції й Щоденнику надходження продукції садів ництва.
Грубі та соковиті корми оприбутковуються на підставі Акта
приймання грубих і соковитих кормів та Акта на опри бут -
кування пасовищних кормів. Для відображення в обліку
сортових якостей продукції разом із документами на оприбут -
кування урожаю складають сортове свідоцтво. Дані первин -
них документів про кількість одержаного врожаю в розрізі
культур, 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 реєстрів аналітичного обліку.

Облік витрат і виходу продукції тваринництва. Тва рин -
ництво, як і рослинництво включає ряд самостійних галузей:
скотарство (молочне і м'ясне), свинарство, вівчарство (вов -
няне, м'ясне, каракульське), птахівництво (яєчне, м'ясне),
бджіль ництво (медове, медово�запилювальне, запилювальне,
бджолорозплідне), рибництво, шовківництво та ін. Об'єктами
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обліку виробничих витрат у тваринництві є технологічні
групи тварин за їх видами. На кожну таку групу тварин від -
кривають окремі аналітичні рахунки, на яких відображають
витрати на утримання тварин і вихід продукції тваринництва.

Облік витрат і виходу продукції тваринництва слід вести
на рахунку 23 «Виробництво» субрахунка другого порядку
232 «Тваринництво», на дебеті якого відображають витрати, а
на кредиті — вихід продукції за плановою собівартістю про -
тягом року, а в кінці року планову собівартість доводять до
фак тичного рівня.

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 (аморти за -
ція, паливо, будівельні матеріали тощо) та інші.

На статті «Витрати на оплату праці» відображають основ ну
і додаткову оплату праці працівників тваринництва, зайня тих
безпосередньо на обслуговуванні певного виду або групи
тварин: доярок, скотарів, бригадирів, підмінних робітників, те -
лят ниць, свинарок, чабанів, пташниць тощо. До цієї статті
вклю чають оплату праці за тарифними ставками, доплати і пре -
мії за якість продукції, підвищення продуктивності тварин,
збереження поголів'я, обслуговування тварин, хворих на бру -
цельоз, надбавки за звання «Майстер тваринництва» та інші
вип лати згідно з діючим положенням про оплату праці. На суму
нарахованої основної і додаткової оплати праці пра ців ників тва -
ринництва дебетують субрахунок 232 і креди тують рахунок 66.

На статті «Відрахування на соціальні заходи» обліко ву -
ють внески на державне соціальне страхування і до Пенсій -
ного фонду в установленому розмірі від суми нарахованої
оплати праці працівників тваринництва. Дебетують субраху -
нок 232, кредитують рахунок 65.

За статтею «Засоби захисту тварин» обліковують вартість
використаних біопрепаратів, медикаментів та дезінфікуючих
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засобів, придбаних за рахунок коштів господарюючого суб'єк -
ту, а також витрати, пов'язані з їх використанням у тварин -
ництві. На цей елемент 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 тварин -
ництві дебетують субрахунок 232 і кредитують рахунок 20.

На статті «Корми» відображають витрати на корми влас -
ного виробництва і куповані, використані на годівлю худоби,
птиці й інших тварин.

Витрати, пов'язані з доставкою кормів з місць їх поперед -
нього зберігання (сховищ, буртів, стогів тощо) до місць по -
стій  ного збе рігання (склади відділків, ферм, бригад) відносять
на вар тість від повідних 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 кор -
мів на кормокухнях, обліковують на окремому аналітичному
рахунку субрахунка 232 «Тваринництво» і щомісяця спису -
ють на статтю «Корми» по відповідних групах тварин, розпо -
діляючи 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 20.

На статті «Роботи і послуги» відображають вартість робіт
і послуг, наданих допоміжними виробництвами для виробни -
чих потреб тваринництва, а також сторонніми організаціями і
іншими господарюючими суб'єктами. Тут же облічують вар -
тість використаної енергії виробленої електростанціями,
змон то ваними з доїльними, стригальними пристроями, а також
витрати на обігрівання приміщень місцевими котельними, не
з'єднаними із центральною котельнею. На цей же елемент
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відносять вартість енергії, одержаної від інших господа -
рюючих суб'єктів для галузі. Дебетують субрахунок 232,
кредитують рахунки 23, 63, 68.

На статті «Витрати на утримання основних засобів» запи -
сують нараховані амортизаційні відрахування по основних
засобах тваринництва. Дебетують субрахунок 232, креди -
тують рахунок 13. Тут же відображають вартість палива і
запчастин, використаних для машин і устаткування в тварин -
ництві, кон кретно по кожному виду або групі тварин, а також
витрати на будматеріали, використані на ремонт будівель і
споруд у га лу зі. Дебетують субрахунок 232, кредитують ра -
хунок 20.

На статтю «Інші витрати» відносять страхові платежі по
майновому страхуванню. Дебетують субрахунок 232, креди -
тують рахунок 65. До цієї ж етапі включають частину вартості
літніх таборів для тварин, дебетуючи субрахунок 232 і
кредитуючи рахунок 39.

На статті «Витрати на організацію виробництва й управ -
ління» відображають частку загальновиробничих витрат
тваринництва, віднесених на цей вид або групу худоби і птиці
в порядку їх розподілу. Дебетують субрахунок 232 і креди -
тують рахунок 91.

На елементі «Втрати від загибелі тварин» відображають
(тільки в обліку) втрати від загибелі молодняку тварин і тва -
рин 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 за -
гиб лих тварин, списаних за рахунок господарства, дебетують
рахунок 232 і кредитують рахунок 21.

У номенклатурі статей виробничих витрат у тваринництві
до цільно передбачити додаткові етапі: по інкубації яєць — вар -
тість яєць, закладених на інкубацію; по рибництву — вар тість
маль ків, запущених у водойми, по шовківництву — вартість
грени.
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По кредиту субрахунка 232 «Тваринництво» відобра жа -
ється за плановою собівартістю вихід продукції тваринництва
в кореспонденції з дебетом рахунків:

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» — на вартість
оприбуткованого приплоду і приросту;

231 «Рослинництво» — на вартість внесеного в ґрунт гною
як добриво;

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» —
на вартість оприбуткованої продукції тваринництва.

В кінці року за встановленою методикою визначають
фактичну собівартість продукції тваринництва і планову
собівартість коригують до фактичного рівня.

Суму коригування списують з кредиту субрахунка 232
«Тваринництво» в дебет рахунків: 21, 23, 27, 90 залежно від
напряму використання продукції тваринництва.

Для оформлення витрат та виходу продукції тварин -
ництва 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 з ними застосовується ряд специфічних доку мен -
тів, притаманних тільки тваринництву.

Оплату праці нараховують, виходячи з обсягів виконаних
робіт чи виходу продукції або відпрацьованого часу на підставі
Розрахунку оплати праці 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 закріплено тварин, на початку
кожного місяця в двох примірниках. Ліміт видачі кормів виз -
на чають за раціонами годівлі, які складає зоотехнік. Оформ -
лені належним чином відомості є підставою для включення
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вартості кормів до витрат виробництва. Наприкінці місяця на
підставі відомостей роблять записи до Журналу обліку
витрати кормів по кожному виду і групи тварин. Дані журналу
використовуються для оперативного контролю за рівнем
витрат кормів на організацію продукції.

Для оприбуткування продукції тваринництва застосо -
вують такі первинні документи: Журнал обліку надою молока;
Відомість руху молока; Щоденник надходження і відправки
вовни на заготівельні пункти; Щоденник надходження сільсь -
когосподарської продукції, Акт настригу та приймання вовни
(для спеціалізованих підприємств); Акт на оприбуткування
приплоду тварин; Нагромаджувальний акт на оприбут ку -
вання приплоду звірів; Акт про хід окоту; Відомість зважу -
вання тварин; Розрахунок визначення приросту та ін. їх скла -
дають безпосередньо на тваринницьких фермах на момент
одержання продукції чи в строки, передбачені графіком до -
кументообігу.

Облік витрат і виходу продукції промислових вироб -
ництв. До основного виробництва в сільському господарстві
слід також віднести переробні виробництва, які виробляють
промислову продукцію (цеглу, черепицю, пиломатеріали, про -
дукцію переробки сільськогосподарської сировини, забою
худоби і птиці тощо).

До промислових виробництв належать цехи для вироб -
ництва 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
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первинної обробки льону і луб'яних культур; інші вироб -
ництва (виготовлення цегли, черепиці, вапна й інших будма -
теріалів, розпилювання лісоматеріалів, добування щебеню та
ін.). Зазначені промислові виробництва є об'єктами аналітич -
ного обліку на субрахунку 233 «Промислове виробництво».

Витрати промислового виробництва залежно від його
типу можуть обліковуватися декількома методами: попро -
цесним (простим), позамовним, попередільним.

Попроцесний (простий) метод обліку витрат застосо -
вується головним чином в нескладних переробних вироб -
ництвах. При цьому методі, витрати відносяться безпосе редньо
на той об'єкт обліку, за яким калькулюється собівартість.
Відповідно до кожного такого виробництва відкривають
аналітичний рахунок, на якому відображають всі витрати на
виробництво і весь вихід продукції. В сільському господарстві
цей метод обліку застосовується у виробництві по заготівлі
будівельних матеріалів (кар'єри), переробці соняшнику,
зерна, фруктів, овочів і т.п.

Позамовний метод обліку витрат на виробництво застосо -
вують, в основному, 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 ана -
літичних рахунків і калькуляція собівартості проводиться по
кожному замовленню або партії виробів. Витрати по замов -
ленням (партіям виробів), виготовлення яких не закінчено,
вважається незавершеним виробництвом.

Попередільний метод обліку витрати (від слова переділ) —
певна сукупність технологічних операцій, внаслідок яких
отримують конкретну продукцію, готову для використання чи
продажу, на виробництво використовується у виробництвах,
де продукція одержується внаслідок послідовної переробки
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вихідної сировини по окремих стадіях (переділах) на без -
перервній основі. Наприклад, в цегельному виробництві виді -
ляються переділи: заготівля глини, виготовлення сирцю, су шін -
ня, випалювання цегли. Власне по цих переділах відкривають
аналітичні рахунки по обліку витрат і виходу продукції.

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» відображають
основну оплату праці, нараховану працівникам, які обслуго -
вують технологічний процес у цьому виді промислового 5 ви -
роб ництва, додаткову оплату праці (оплату чергових і додат -
кових 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.

На статті «Відрахування на соціальні заходи» облічують
внески в установлених розмірах від основної і додаткової
заробітної плати органам соціального страхування та до
Пенсійного фонду. Дебетують субрахунок 233, кредитують
рахунок 65.

У статті «Сировина і матеріали» облічують витрати на си -
ро вину і матеріали, які є основою виготовлення продукції або
необхідним її компонентом (наприклад, у виробництві ком -
бікормів — вартість зерна і зерно�сумішок та ін.; на млинах —
вартість зерна; в первинній обробці льону і луб'яних в,
спирту�ректифікату, цукру, лимонної кислоти тощо; на
забійних майданчиках — вартість худоби і птиці; у виробництві
молоко продуктів — вартість молока, цукру, ваніліну тощо; в
лісо пильному виробництві — вартість лісу; в цегельному і чере -
пич ному виробництві — вартість глини, піску).
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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 пере -
робки дебетують субрахунок 233 і кредитують рахунки 20, 21,
25, 27.

На статтю «Роботи і послуги» відносять вартість робіт і
послуг, виконаних допоміжними виробництвами, іншими під -
приємствами й організаціями, для виробничих потреб про -
мислових виробництв. Тут же відображають витрати на
виробіток енергії для виробничих потреб промислових вироб -
ництв: енергії власних електростанцій, компресорного устат -
кування для вироблення холоду, котелень, не з'єднаних із
центральною котельнею; енергії, одержаної від інших госпо -
дарюючих суб'єктів. Дебетують субрахунок 233 і кредитують
рахунки 23, 63, 68 та ін.

На статті «Витрати на утримання основних засобів»
відображають суми відповідних нарахувань по основних
засобах промислових виробництв. Дебетують субрахунок 233,
кредитують рахунок 13. На цій же статті відображають вар -
тість 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 вироб -
ництв за межами ремонтно�механічної майстерні. Дебетують
субрахунок 233, кредитують рахунок 20. У витратах відобра -
жають 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 субра -
хунок 233 і кредитуючи рахунок 65. На цій же статті відобра -
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жають витрати на відрядження (дебет субрахунка 233, кредит
рахунка 372), а також втрати від браку, списані по забра -
кованій 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. Списан -
ня втрат від браку на собівартість продукції відображають на
дебеті субрахунка 233 і кредиті рахунка 24.

По етапі «Витрати на організацію виробництва й управ -
ління» облічують цехові витрати, а також загальновиробничі
витрати в установленому порядку. Попередньо ці витрати
нагромаджують за статтями витрат на рахунку 91, а потім роз -
по діляють і відносять на цю статтю комплексно: дебет субра -
хунка 233 і кредит рахунка 91.

На кредиту субрахунка 233 відображають вихід продукції
про мислових виробництв у кореспонденції з дебетом ра хун ків:

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
відображаються на аналітичних рахунках в розрізі вищеназ -
ваних 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
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накладні на відправку молока і молочних продуктів, акти на
вибуття худоби та птиці, лімітно�забірні карти тощо. На
млинах приймання зерна для переробки оформлюють помоль -
ною квитанцією. Всі ці документи є підставою для ведення
журналу обліку робіт і витрат.

Суми нарахованої оплати праці працівників, безпо -
середньо зайнятих в технологічному процесі промислового
виробництва відображають в щоденних, недільних або разо -
вих нарядах на відрядну роботу (індивідуальних та бригад -
них), облікових листах праці та виконаних робіт, табелях
обліку робочого часу.

Дані первинних документів про витрати кожного промис -
лового виробництва, згруповані в Журналі обліку робіт і
витрат, використовують також для складання зведених до -
кумен тів з обліку витрат та виходу готової продукції. Так, на
сепараторних пунктах складають Відомість переробки молока
й молочних продуктів. В другому розділі цієї відомості
відображають дані про надходження продукції. В цехах по
забою птиці складають Виробничий звіт про переробку птиці
та вихід продукції, в якому щодня на підставі актів про забій
птиці відображають поголів'я і живу масу птиці, що надійшла
для забою, а також вихід м'яса від забою. В інших промис -
лових 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. Пило -
матеріали (дошки, тес, обаполок) 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 зазна -
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чають 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 внутріш ньо -
гос подарського призначення.

Зведений облік виробництва. Для зведеного обліку
витрат і виходу продукції (робіт, послуг) з виробництва перед -
бачено використовувати журнал�ордер, який з метою кращого
розподілу обов'язків між виконавцями, підрозді ляють на два:
10.2 с./г. та 10.3 с./г.

В журналі�ордері № 10.3 с./г. відбувається зведений облік
за рахунками:

23 «Виробництво»;
24 «Брак у виробництві»;
39 «Витрати майбутніх періодів»;
91 «Загальновиробничі витрати»;
92 «Адміністративні витрати»;
93 «Витрати на збут».
Журнал�ордер № 10.3 с./г. для відображення кредитових

оборотів по виходу продукції окремих підгалузей основного
виробництва, списання вартості послуг чи робіт допоміжних
виробництв та певних видів витрат (кредит рахунків 231, 232,
233, 234, 235, 24, 39, 91, 92, 93). Кореспондуючими рахунками
виступають рахунки: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 39, 90, 91, 92, 93.

Журнал�ордер №10.2 с./г. використовується для обліку
нарахованої оплати праці та пов'язаних з нею сум відрахувань
на соціальні заходи та резерв наступних періодів, а також амор -
тизаційних відрахувань (рахунки 13, 471, 651, 652, 653, 66).

Первинні документи, довідки бухгалтерії, відомості по
нарахуванню амортизації тощо, є підставою для заповнення
місячних виробничих звітів. їх складання у виробничих
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підрозділах на підставі названих документів, а за потреби
залучають ті з них, що складені в інших підрозділах чи в бух -
галтерії господарства, а також аркуші�розшифрування, що
складені при записах в інших журналах�ордерах. Практи -
кується також виробничі звіти заповнювати в бухгалтерії
господарства на підставі одержаних від підрозділів і складе -
них в бухгалтерії документів, наприклад за нарахуванням
амор тизації.

По виробництву передбачено ведення таких виробничих
звітів до журналу�ордера № 10.3 с./г.:

Виробничий звіт № 10.3а с./г. — для основного вироб -
ництва;

Виробничий звіт № 10.3б с./г. — для інших виробництв;
Виробничий звіт № 10.3в с./г. — для загальновиробничих

витрат;
Виробничий звіт № 10.3г с./г. — для адміністративних

витрат.
У виробничих звітах дані групуються в розрізі, який доз -

воляє у подальшому зробити записи по аналітичних рахунках
відповідних синтетичних рахунків.

За наявності кількох виробничих звітів, за якими спису -
ють витрати на відповідний синтетичний рахунок чи опри -
бутковують продукцію, складають Зведену відомість до жур -
налу�ордера (форма № 10.3д с./г.).

Для накопичування даних протягом року про витрати та
вихід продукції (робіт, послуг) по кожному аналітичному ра -
хун ку використовують Оборотну відомість по рахунках
(форма 10.3 д с./г.). Рахунки в ній відкривають відповідно до
діючих положень (стандартів), записи роблять на підставі
виробничих звітів. Підсумки виробничих звітів з деталізацією
сум по синтетичних рахунках (субрахунках) або підсумки
зведеної відомості переносять в журнал�ордер № 10.3 с./г., а їх
дані — в Головну книгу [73, С.473�491].
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2.5. Обчислення собівартості сільськогосподарської
продукції

Визначення собівартості продукції (робіт, послуг) здій -
сню ють у такій послідовності:

— розподіляють за призначенням витрати на утримання
ос нов них засобів на об'єкти планування та обліку
витрат;

— обчислюють собівартість продукції (робіт, послуг) допо -
міжних та підсобних промислових виробництв, які нада -
ють послуги основному виробництву;

— розподіляють витрати на зрошення, осушення земель,
спи сують послуги бджільництва по запилюванню сіль -
сь когосподарських культур;

— розподіляють загальновиробничі витрати;
— визначають загальну суму виробничих витрат по об'єк -

тах планування та обліку;
— обчислюють собівартість продукції рослинництва;
— розподіляють витрати на утримання кормоцехів;
— визначають собівартість продукції тваринництва;
— визначають собівартість живої маси тварин на вирощу -

ванні і відгодівлі;
— визначають собівартість продукції підсобних промис -

лових виробництв по переробці сільськогосподарської
продукції.

Обчислення собівартості продукції рослинництва. У рос   -
лин ництві, за винятком продукції, яку одержують від окре мих
сільськогосподарських культур, об'єктами визначення собі вар -
тості є сільськогосподарські роботи, виконані в поточному ро -
ці під урожай наступного року, тобто роботи, які належать до
неза вершеного виробництва, а також роботи, які спрямо вані на
поліпшення земель і виконуються за рахунок власних обо рот -
них коштів підприємства; витрати, що плануються по статтях
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ви роб ничих витрат (без загальногосподарських) як витрати
майбутніх періодів.

Об'єктом обчислення собівартості в рослинництві є окре -
мі види основної, супутньої і побічної продукції, одержаної від
вирощування сільськогосподарських культур.

Собівартість продукції рослинництва за видами сільсько -
господарських культур (групами культур) обчислюють: зерно,
насіння соняшнику — франко�тік (включаючи витрати на доо -
чищення і сушіння); солома, сіно — франко�скирта або інший
пункт зберігання; коренеплоди, картопля, овочі, баштанні
культури, льон та інші технічні культури — франко�поле (міс це
зберігання); зелена маса на силос — франко�місце сило сування;
силос — франко�силосна споруда; зелені корми — франко�місце
споживання; насіння трав — франко�склад; парниково�тепличні
овочі, плоди, ягоди — франко�пункт приймання.

Приклад. Визначення собівартості 1 ц зерна, зерно від -
ходів, соломи пшениці озимої.

Валовий збір зерна пшениці озимої у бункерній вазі склав
35700 ц з площі посіву 1150 га. Планова собівартість 1 ц зерна
пшениці озимої — 10 грн. Загальні фактичні затрати на виро -
щування, збирання і доробку основної, супутньої і побічної
продукції пшениці озимої склали 354500 грн. Установлена
загибель посівів від стихійного лиха (пожежі) на площі 100 га
в сумі фактичних затрат — 21000 грн. Допущене псування
посівів приватною особою на площі 0,5 га, що за балансовою
вартістю становить 125 грн.

Після доробки і сушки зерна отримані зернові відходи в
кількості 4500 ц, які, за даними лабораторного аналізу, містять
40% повноцінного зерна; невикористовувані відходи та уси -
хання — у кількості 1100 ц. Закладено до насіннєвого фонду
3500 ц зерна пшениці озимої і реалізовано 26600 ц.

Крім того, отримано 40500 ц соломи. Фактичні затрати на
зби рання, транспортування і скиртування соломи склали
10275 грн.
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Витрати на вирощування, збирання і доробку посівів (без
вартості загиблих і зіпсованих посівів) становлять 333375 грн
(354500 грн — 21000 грн — 125 грн).

Витрати за вирахуванням вартості соломи становлять
323100 грн. (333375 грн — 10275 грн).

Кількість зернових відходів у перерахунку на повноцінне
зерно становить 1800 ц (4500 ц * 40%).

Для калькулювання собівартості 1 ц зерна пшениці озимої
визначається загальна кількість повноцінного зерна — 31900 ц
(35700 ц — 4500 ц — 1100 ц + 1800 ц).

Фактична собівартість 1 ц повноцінного зерна пшениці
озимої — 10,13 грн (323100 грн : 31900 ц). Виходячи із цієї
собівартості і кількості зернових відходів у переведенні на
повноцінне зерно (1800 ц), визначаємо суму затрат, що
припадає на зернові відходи — 18234 грн (1800 ц * 10,13 грн).

Визначаємо різницю у вартості зерновідходів, спочатку
опри   буткованих за бункерною вагою у планових цінах (4500 ц) і
перерахованих у повноцінне зерно (1800 ц) : (4500 ц — 1800 ц) х
х 10 грн = 27000 грн.

Фактична собівартість 1 ц зернових відходів 4,05 грн.
(18234 грн : 4500 ц).

Фактична собівартість 1 ц соломи — 0,25 грн (10275 грн :
: 40500 ц).

Різниця між фактичною і плановою собівартістю 1 ц зерна
становить 0,13 грн (10,13 грн — 10 грн).

Обчислення собівартості технічних культур. Собі вар -
тість 1 ц насіння олійних культур (соняшнику, льону�дов гун -
ця, гір чиці, рицини, сої, арахісу тощо) визначають у порядку,
вста новленому для зернових культур. Витрати ділять на масу
одер жаної 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
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цінами. Собівартість трести льону�довгунця включає вартість
соломи і витрати на розстилання, перевертання і піднімання із
стелищ.

Собівартість інших луб'яних культур (коноплі середньо -
російські, південні тощо) обчислюють аналогічно до собівар -
тості льону�довгунця.

Собівартість 1 ц коренеплодів цукрових буряків (фабрич -
них і маточних) визначають діленням витрат виробництва і зби -
рання (за винятком витрат на збирання і транспортування гич -
ки) на масу одержаної від урожаю і оприбуткованої про дукції.

Собівартість 1 ц насіння цукрових буряків розраховують
діленням загальної суми витрат на масу оприбуткованого кон -
диційного насіння.

Собівартість тютюнової і махоркової сировини визна ча -
ють за загальною сумою виробничих витрат і заліковою масою
сировини. Витрати на окремі види продукції розпо діляють
пропорційно до їх вартості за цінами реалізації.

Собівартість 1 ц окремих видів продукції лікарських рос -
лин польового вирощування визначають діленням загаль ної
суми витрат, віднесених на цей вид продукції, на масу одержа -
ної від урожаю і оприбуткованої продукції.

Собівартість продукції трав'янистих одно� і дворічних
(коріандр, аніс, кмин тощо) та ефіроолійних культур обчис -
люють розподілом всіх витрат пропорційно до їх вартості за
цінами реалізації. При цьому витрати на вирощування і зби -
ран ня насіння в повній стиглості зараховують на собі вар тість
насіння. При використанні насіння анісу і фенхелю в стадії
молочно�воскової стиглості всі витрати відносять на собівар -
тість ефіроолійної сировини.

По трав'янистих багаторічних ефіроолійних культурах
(м'ята перцева, герань великокореневищна, шавлія мускатна
тощо) витрати на насіння, вирощування і збирання розпо -
діляють пропорційно до маси продукції, одержуваної щорічно
від урожаю.

118

Іванюта П.В., Левченко З.М. 



Наведемо приклад визначення фактичної собівартості 1 ц
коренеплодів цукрового буряку (фабричного).

Валовий збір коренеплодів цукрового буряку (фабрич -
ного) склав 60400 ц.

Загальні фактичні витрати на вирощування і збирання
цукрового буряку склали 465200 грн.

Валовий збір гички склав 1250 ц, а витрати по її збиранню
і транспортуванню — 200 грн.

Розрахунок собівартості:
Сума витрат, що відноситься на основну продукцію:

465200 — 200 = 465000 грн.
Фактична собівартість 1 ц коренеплодів:

Фактична собівартість 1 ц гички: 

Визначення собівартості картоплі, овочів, баштан -
них, 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 (кар -
то плиння), яка складається з витрат на його збирання і тран -
спортування. Собівартість стандартної і нестандартної кар -
топлі обчислюють діленням частини витрат по кожному виду
на масу бульбоплодів, одержаних від урожаю.

Собівартість 1 ц продукції овочівництва відкритого ґрун -
ту визначають розподілом витрат на вирощування і збирання
(за винятком вартості насіння і розсади) між окремими вида -
ми пропорційно до зайнятої площі і тривалості вегета ційного
періоду (гектаро�дні). До одержаної суми додають вартість
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насіння або садивного матеріалу і ділять на масу одержаної від
урожаю і оприбуткованої продукції.

У захищеному ґрунті 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 про -
дук ції 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 (тис. шт.).

При обчисленні собівартості 1 ц грибів всі витрати (за
вирахуванням вартості відпрацьованого субстрату, виходячи з
нормативних витрат на його збирання і вивезення) ділять на
масу одержаних від урожаю і оприбуткованих грибів.

Собівартість 1 ц окремих видів баштанних продовольчих
культур визначають діленням всіх витрат по їх вирощуванню
і збиранню на масу продукції.

Обчислення собівартості продукції тваринництва.
Витрати на утримання худоби і птиці (без витрат на неза вер -
шене виробництво на кінець року та вартості побічної продук -
ції), ста новлять собівартість продукції тваринництва, причо му:
вартість тварин, що загинули внаслідок стихійного лиха, відно -
ситься на фінансові результати підприємства; вартість тварин,
що загинули з інших причин (без сум, від несених на мате рі -
ально 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
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приросту живої маси, одержаного за звітний рік. Вартість
гною, одержаного від групи тварин, визначається виходячи з
нормативно�розрахункових витрат і витрат на його приби -
рання та вартості підстилки. Собівартість 1 тонни гною виз -
начається 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 в добо -
вому віці, м'ясо забитих звірів, шкури загиблих тварин, оціню -
ється за цінами можливої реалізації чи іншого використання.
її вартість відноситься на зменшення витрат на утримання
відповідних видів і груп худоби (птиці).

Визначення собівартості продукції вирощування та
відгодівлі худоби і птиці. Продукцією вирощування та відго -
дівлі худоби і птиці (великої рогатої худоби, свиней, овець,
кролів, птиці) є приріст живої маси, одержаний в звітному пе -
ріоді, та жива маса, а від тварин, які не зважуються (молод няк
робочих тварин, звірів тощо), продукція не оприбут ковується,
а витрати спрямовуються на дооцінку поголів'я, виходячи із
кількості кормо�днів та собівартості 1 кормо�дня.

Приріст живої маси молодняку тварин та тварин на відго -
дівлі і птиці певного виду та групи визначається як різниця
між живою масою поголів'я, яке було на кінець року та яке ви -
було протягом року (включаючи загиблих), і живою масою
приплоду та масою тварин і птиці, які надійшли в групу про -
тягом року та які були на початок року.

Собівартість 1 ц приросту живої маси визначається ділен -
ням 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
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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
реалізована, переведена в основне стадо, забита на м'ясо, а
також та, що залишилася в господарюючому суб'єкті на кінець
року. Вартість худоби, що загинула з різних причин, в кінці
року не змінюється.

Визначення собівартості продукції скотарства. У мо -
лоч ному скотарстві розраховується собівартість одного цент -
нера молока і однієї голови приплоду. Собівартість однієї
голо ви приплоду розраховується за вартістю 60 кормо�днів
утри мання корови. Собівартість одного кормо�дня розрахо -
вується діленням всієї суми витрат на утримання основного
стада корів на кількість кормо�днів.

Для визначення собівартості одного центнера молока необ -
хід но загальну суму витрат на утримання корів (без вар тості
приплоду та побічної продукції) розділити на кількість
центнерів одержаного молока.

Порядок калькулювання продукції молочного скотарства
розглянемо на умовному числовому прикладі.

Оприбутковано продукції за звітний період:
— молока 5000 ц за плановою собівартістю 1 ц молока 30 грн

на суму 150000 грн;
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— приплоду телят 200 голів за плановою собівартістю 60
кормо�днів утримання корів на суму 40000 грн;

— побічної продукції 7000 грн.
Витрати на утримання основного стада склали 220000 грн.

Кількість кормо�днів утримання корів 73000.
Для визначення фактичної собівартості продукції молоч -

ного скотарства здійснимо розрахунки за такою послідов ністю:
1. Собівартість 1 кормо�дня:

2. Собівартість 1 голови приплоду: 
(60 кормо�днів х 3 грн) = 180 грн;

3. Вартість 177 приплоду: 
(200 голів х 180 грн) = 36000 грн;

4. Вартість молока: 
220000 — (36000 + 7000) = 177000 грн;

5. Собівартість 1 ц молока:  

Собівартість продукції та живої маси великої рогатої
худоби і тварин, вибракуваних з основного молочного стада в
молочному скотарстві розрахуємо на такому умовному
прикладі.

Приклад. На початок звітного періоду в господарстві ли -
шилось 745 голів великої рогатої худоби, живою масою 745 ц і
вартістю 189713 грн. За звітний період надійшло: 510 голів
приплоду масою 112 кг, вартістю 71799 грн; куплено в інших
господарствах — 50 голів, масою 50 ц та вартістю 10000 грн.

За звітний період вибуло: реалізовано 244 голови, масою
535 ц; забито на м'ясо — 50 голів, живою масою 50 ц; загинуло
по вині господарства — 16 голів живою масою 8 ц.
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Залишилось на кінець року 995 голів, живою масою 750 ц.
Витрати на вирощування і відгодівлю великої рогатої

худоби за звітний період склали 338518 грн., з них віднесено
на гній 1200 грн.

На підставі приведених даних визначимо приріст живої
маси, який дорівнює масі тварин на кінець звітного періоду +
маса тварин, що вибули — маса тваринна початок звітного
пері оду — маса тварин, що надійшли в дану 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 + 535 = 1335 ц. Отримані дані
подаємо в розрахунку (табл. 2.12).
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Таблиця 2.12
Розрахунок фактичної собівартості 1 ц живої маси

молодняку ВРХ і тварин на відгодівлі



Фактична собівартість:
1 ц приросту живої маси:  

Фактична собівартість 1 ц живої маси: 
608830 : 1335 = 456,05 грн.

Визначення собівартості продукції в м'ясному скотар -
стві. У м'ясному скотарстві обчислюють собівартість однієї
голови приплоду, 1 ц приросту живої маси телят до 8�місяч -
ного віку і 1 ц живої маси; 1 ц приросту живої маси молодняку
старше 8 місяців і дорослої худоби на відгодівлі; 1 ц живої ма -
си по цій групі.

Попередньо із загальної суми витрат виключають вартість
молока і вовни�линьки за середньореалізаційними цінами та
вартість гною (методика викладена вище).

Одну голову приплоду оцінюють за живою масою теляти
при народженні і фактичною собівартістю 1 ц живої маси від -
лучених 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 побіч -
ної 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 виз -
на чають з урахуванням маси молодняку даної групи, який за -
ли шився з минулого року: загальну вартість телят до 8�місяч -
ного 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
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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, переве -
деного в старшу групу, і проданих тварин (за вирахуванням
маси загиблих). Собівартість 1 ц живої маси тварин обчис -
люють діленням їх вартості на живу масу. За такою собівар -
тістю 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 по молодняку великої рогатої худо -
би молочного напряму.

Визначення собівартості продукції свинарства. Собі -
вартість 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 по утриман -
ню основного стада (крім вартості побічної продукції) на кіль -
кість приросту живої маси відлучених поросят, включаючи
живу масу приплоду при народженні. Собівартість 1 ц при -
росту живої маси відлучених поросят обчислюють діленням
суми вартості поросят під свиноматками на початок року і
вит рат по основному стаду 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 і відгодівлі) визначають діленням витрат по
відповідній групі на кількість приросту.

У спеціалізованих господарствах собівартість продукції
свинарства розраховують загалом по галузі і кожній техно -
логічній групі, а в неспеціалізованих — тільки загалом по
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галузі. Загалом по галузі собівартість валового приросту живої
маси свиней, включаючи живу масу приплоду при народженні
(у тім числі загиблих), обчислюють за витратами по всіх
об'єктах обліку.

Приклад. Затрати на утримання основного стада свиней за
звітний рік склали 1956000 грн; вартість побічної продукції —
2000 грн. Оприбутковано 20625 голів приплоду живою масою
165 ц і 1299 ц приросту поросят до 2�х місячного віку.
Відлучено від свиноматок і переведено в старші вікові групи
19609 голів масою 1299 ц. Залишок поросят під свиноматками
на початок року склав 5000 голів живою масою 60 ц вартістю
78000 грн. Залишок поросят під свиноматками на кінець року
склав 6016 голів, живою масою 225 ц.

Розрахунок.
Фактична собівартість 1 ц приросту живої маси поросят

на момент відлучення становитиме:

Фактична собівартість 1 ц живої маси поросят на момент
відлучення:

Фактична собівартість відлучених поросят:
1333,33 * 1299 = 1731996 грн.

Фактична собівартість поросят під матками на кінець
року: 

1333,33 * 225 = 300000 грн.
Стримані дані проставляємо в розрахунку (табл. 2.13).
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Визначення собівартості продукції вівчарства. Вит -
рати на утримання дорослого поголів'я і молодняку овець, а
також на їх стрижку розподіляються між видами основної
продукції (вовною, приростом живої маси, приплодом). Мо -
локо, а також шкури загиблих тварин вважаються побіч ною
продукцією і оцінюються за реалізаційними цінами, а гній —
за нормативно�розрахунковою вартістю.

На собівартість приплоду ягнят відноситься в романів -
ському вівчарстві 12%, каракульському — 15, а в усіх інших
напрямах — 10% загальної суми на утримання овець основного
стада. В підприємствах, де не створюються отари маточного
стада і вівці всіх груп утримуються разом, на приплід відно -
ситься частина (у зазначеному розмірі) загальної суми витрат.

Витрати на утримання овець (без вартості побічної про -
дук ції та приплоду) розподіляються між вовною (1 центнер
вовни прирівнюється до 5 одиниць) та приростом живої маси,
один центнер якого береться за одиницю.

128

Іванюта П.В., Левченко З.М. 

Таблиця 2.13
Розрахунок фактичної собівартості живої маси поросят



Витрати на утримання стригального пункту, стрижку
овець, класування, пакування, маркування вовни відносяться
прямо на собівартість вовни.

Вартість ягнят на момент відлучення від маток склада -
ється 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 по молодняку великої рогатої худоби.

Визначення собівартості продукції птахівництва.
Собі вартість продукції птахівництва визначається діленням
витрат на утримання чи вирощування відповідної групи птиці
(без вартості посліду та іншої продукції) на кількість відпо -
відної продукції. Обчислюється собівартість 1 тис. яєць основ -
ного стада птиці та 1 центнер приросту живої маси молодняку
(кількість приросту живої маси визначається розрахунково).

Яйця батьківського стада птиці, не придатні для інкубації,
оцінюються за собівартістю яєць промислового стада, а за його
відсутності — за реалізаційними цінами. За цими ж цінами
оприбутковуються яйця, одержані від молодняку птиці.

Процес інкубації може мати незавершене виробництво.
Для його визначення і оцінки слід планову собівартість однієї
голови добового молодняку птиці поділити на тривалість
інкубації в днях і одержаний результат помножити на кіль -
кість яєць, що залишилися в інкубаторах на кінець року, та
фактичний період їх інкубації в днях.

Для визначення суми витрат, віднесених на одержану про -
дукцію, необхідно до вартості незавершеного виробництва на
початок року додати витрати за рік і відняти вартість неза -
вершеного 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
можливого використання) на кількість голів, визначаються
собівартість голови ділового добового молодняку птиці.
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Визначення собівартості продукції конярства. Собі -
вартість приплоду лошат робочих коней визначається, вихо -
дячи 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 або плановою 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, реалізованого і залишеного на кінець року для подаль -
шого 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.
Собі вартість однієї голови приплоду кролів визначається в
розмірі 50% планової собівартості однієї голови молодняку на
момент його відлучення. При відлученні приплід дооці нюєть -
ся (на 50% планової собівартості).

Собівартість однієї голови ділового приплоду визнача -
ється 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 вартість (на рівні 50 відсотків
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планової собівартості голови при відлученні) виключається із
загальної суми витрат.

Собівартість приросту маси та живої маси молодняку
після відлучення визначається відповідно до методики визна -
чення собівартості приросту маси та живої маси молодняку
великої рогатої худоби.

Визначення собівартості продукції звірівництва. У зві -
рів ництві собівартість однієї голови приплоду визначається в
розмірі 50% планової собівартості однієї голови молодняку на
час відлучення. При відлученні приплід дооцінюється ще на
50%. Собівартість однієї голови молодняку на час відлучення
визначається діленням витрат на утримання дорослих звірів з
приплодом до відлучення (без вартості шкурок загиблих тва -
рин та м'яса забитих звірів за реалізаційними цінами) на кіль -
кість відлученого молодняку. Загальна сума витрат без вар -
тості молодняку, що залишився під матками на кінець року,
становитиме собівартість ділового приплоду.

Молодняк звірів після відлучення до оцінюється, вихо -
дячи 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, реалізованого та залишеного на кінець року) визна -
чається на основі балансової вартості молодняку на початок
року і витрат на його утримання, які розраховуються, вихо -
дячи із витрат на утримання голови протягом дня та кількості
кормо�днів.

Визначення собівартості продукції рибництва. Собі -
вартість 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
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з повносистемним рибним господарством (включаючи рибо -
розведення) визначається собівартість 1 тис. мальків шляхом
ділення суми витрат на утримання плідників, що перебувають
протягом року в маточниках і нерестових ставках, на кількість
мальків, пересаджених з нерестових ставків. Собівартість
одного центнера цьоголіток визначається діленням загальної
вартості мальків та витрат на вирощування рибороз сад -
ницького матеріалу (цьоголіток) на кількість центнерів обчис -
леної продукції. При цьому середня маса цьоголітки прийма -
ється за 30 грамів.

Вартість цьоголіток, що залишилися в ставках�зимівни ках,
розглядається як витрати на незавершене виробництво, що
переходить на майбутній рік. Після вилову риби в
ставках�зимівниках і пересадки цьоголіток у вигульні ставки всі
нас тупні витрати відносяться на вирощування товарної риби. В
ці витрати включається як вартість самих цьоголіток, так і вит -
рати на їх вирощування до вилову і реалізації. Собівартість
одного центнера товарної риби визначається діленням всіх
витрат на її вирощування на кількість одержаної товарної риби.

У риболовецьких підприємствах визначається собівар -
тість 1 ц валової риби, що складається із витрат на вилов лен -
ня, транспортування, охолодження, підмороження та підсо -
лен ня риби з метою збереження її якості та на утримання
суден і флоту, а також засобів виловлення.

Витрати суден і флоту, які виконують функції транспорт -
них або пошукових, враховуються в загальних транспортних
витратах.

Крім того, розраховується собівартість 1 тонни готової
рибо продукції, яка включає в себе вартість сирцю або мороже -
ного напівфабрикату та витрати на обробку, починаючи з
операцій приймання риби до випуску готової продукції.

Визначення собівартості продукції бджільництва.
Собі вартість окремих видів продукції бджільництва визнача -
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ється шляхом розподілу витрат, включаючи вартість неза -
вершеного виробництва на початок року, між видами продук -
ції пропорційно її вартості за реалізаційними цінами. Собівар -
тість приросту кількості сот розраховується за собівартістю
топленого кондиційного воску.

Нові бджолині сім'ї оцінюються за реалізаційними цінами.
Собівартість одного кілограма бджіл прирівнюється до собі -
вартості 10 кілограмів меду. У 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 з перших етапів калькулювання собівар -
тості продукції бджільництва медово�запилю�вального напря -
му є розмежування витрат, що відносяться на вироблену про -
дук цію і на запилювальні культури.

У разі використання більшої кількості бджолосімей, ніж
передбачено нормами, витрати бджільництва, віднесені на
запилювальні культури, не збільшуються.

Визначення собівартості продукції шовківництва.
Собі вартість грени складається з вартості племінних коконів і
витрат на приготування грени (без вартості гренажних коко нів
з метеликами, що не вийшли, оцінених за цінами реалі зації).

До собівартості сирих коконів включається вартість грени
за собівартістю її приготування або за ціною придбання,
витрати на інкубацію грени, вигодовуванню черв'яків і одер -
жанню коконів. Собівартість 1 ц. сирих коконів визначається
діленням витрат (без вартості побічної продукції) на масу
вирощених сирих коконів.

Об'єкти обчислення собівартості в допоміжних ви -
робниц твах. По автомобільному вантажному транспорту
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обчислюють собівартість 10 т/км вантажоперевезень та 1
машино�дня роботи спеціальних автомобілів і автомобілів на
перевезенні людей; по гужовому транспорту — одного робочо -
го дня за всіма видами робочої худоби, приплоду і одного
кормо�дня; по електропостачанню — 10 кВт/год електро ене р -
гії, відпущеної споживачам; по теплопостачанню — 1 Гкал теп -
ло енергії, доведеної до споживачів; по водопостачанню — 1 м3

води, яка подається через водопровідну мережу сільсько -
господарського підприємства; по газопостачанню — 1 м3 газу,
відпущеного споживачам; по холодильному обладнанню —
одного центнеро�дня зберігання.

Визначення собівартості послуг вантажного авто -
тран спорту. Собівартість 10 т/км визначають діленням
загальної суми витрат на утримання та експлуатацію вантаж -
ного автотранспорту, в тім числі автоцистерн, бензовозів та
інших спеціальних машин (за винятком пожежних, тягачів,
кранів тощо), на обсяг перевезень у тонно�кілометрах. Витра -
ти 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 автотран -
спортом машино�днів виключають машино�зміни по самооб -
слуговуванню. Суму витрат по автотранспорту ділять на
кількість машино�днів, виконаних автотранспортом, у тім
числі спеціальними автомобілями. Собівартість одного маши -
но�дня множать на кількість машино�днів, виконаних спеці -
аль ним автотранспортом та на перевезенні людей. Одержаний
результат виключають з витрат. Суму витрат, що залишилася,
ділять на кількість тонно�кілометрів, виконаних вантажним
автотранспортом.
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Приклад. Витрати по автотранспорту становлять
431167,50 грн. Автотранспортом виконано 1437225 т/км,
відпрацьовано 11145 машино�днів, у тім числі спеціальними
автомобілями — 1609, на перевезені працівників — 901, на
обслуговуванні автотранспорту — 450 машино�днів. Планова
собівартість машино�дня дорівнює 0,30 грн.

Із загальної кількості відпрацьованих машино�днів
віднімають машино�дні по самообслуговуванню:

Із витрат виключаються витрати по спеціальних
автомобілях та транспортуванню людей: 

431167,50 — [40,3 х (901 + 1609)] = 330014,50 грн.
Одержану суму ділять на кількість виконаних

тонно�кілометрів: 
330014,50 : 1437225 = 0,23 грн.

Визначення собівартості послуг гужового тран спор ту.
По ньому обчислюють середню собівартість робочого дня коней
(волів), приплоду і одного кормо�дня. Собівартість од но го
кормо�дня визначають діленням суми витрат по утриман ню ро -
бочої худоби на загальну кількість кормо�днів робочої худоби.
Собівартість однієї голови приплоду обчислюють за вартістю
60 кормо�днів утримання дорослих тварин. Собівар тість одного
робочого дня визначають діленням всієї суми витрат по утри -
манню робочої худоби (за вирахуванням при плоду, гною, іншої
побічної продукції) на кількість робочих днів, за винятком днів
по самообслуговуванню. При цьому гній оцінюють за його
кількістю і витратами на підстилку та вивезення гною.

Вартість послуг гужового транспорту розподіляють між
споживачами (культурами, групами культур, видами і гру па -
ми тварин та іншими об'єктами) пропорційно до кількості
відпрацьованих робочих днів.
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Обчислення собівартості електроенергії. В електро -
постачанні визначають собівартість 10 кВт/год. При цьому
враховують витрати на електроенергію, одержану від власних
електростанцій, а також ту, що надійшла зі сторони. Собі -
вартість 10 кВт/год електроенергії власних електростанцій
визначають діленням витрат по їх утриманню та експлуатації
на кількість виробленої енергії, за винятком електроенергії,
спожитої на власні потреби електростанцій. Електроенергію
та витрати по електростанціях (електрогенераторах), змон -
тованих з доїльними, стригальними, зварювальними та інши -
ми 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 зарахо -
вують у витрати споживачів пропорційно до кількості відпу -
щених кіловат�годин.

Кількість електроенергії, відпущеної споживачам, визна -
ча ють за показниками лічильників. За їх відсутності розподіл
електроенергії між споживачами можна здійснювати пропор -
ційно до нормативів її витрат.

Визначення собівартості теплоенергії. У теплопо ста -
чанні собівартість 1 Гкал теплоенергії обчислюють діленням
суми витрат по виробництву (купівлі) теплової енергії і до -
веденню її до споживачів на кількість виробленої енергії в
Гкал, за винятком енергії, витраченої на власні потреби тепло -
станцій. Вартість теплоенергії зараховують на споживачів
пропорційно до кількості відпущеної енергії.

Визначення собівартості води. У центральному водопо -
стачанні собівартість 1 м3 води обчислюють за сумою витрат
на піднімання, подавання і доведення води до споживачів (у
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тім 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 по утриманню артезіанських свердловин, водо за -
бірного устаткування та водогонів, не пов'язаних із цент раль -
ною водозабезпечувальною системою, зараховують безпо серед -
ньо на витрати відповідного виробництва, яке використовує
воду.

Визначення собівартості газу. У газопостачанні собі -
вар тість 1 м3 газу обчислюють діленням загальної суми витрат
по газозабезпеченню, враховуючи вартість купівлі газу, на
загальну кількість кубометрів спожитого газу (магістрального
і зрідженого в балонах). Витрати по газопостачанню зарахо -
вують на споживачів — пропорційно до кількості відпущених
кубічних метрів газу.

Особливості розподілу затрат машинно:тракторного
парку. Ураховані витрати на оплату праці
трактористів�машиністів і вартість використаних
пально�мастильних ма теріалів щомісяця відносяться на
окремі культури і групи культур пропорційно обсягам
виконаних робіт.

Затрати на утримання тракторного парку, включаючи
орендну плату по орендованих тракторах та іншій сільсько -
господарській техніці, розподіляються на сільсько гос подар -
ські культури таким чином:

— тракторів пропорційно обсягу виконаних ними для окре -
мих культур (видів культур) або інших об'єктів механі -
зованих робіт (в умовних еталонних гектарах);

— основних засобів спеціального призначення (картопле,
бурякозбиральні комбайни та ін.) — безпосередньо на
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собівартість продукції відповідних культур;
— ґрунтообробних машин — пропорційно обробленим пло -

щам, зайнятим визначеними культурами;
— сівалок — пропорційно площі посіву культур;
— технічних засобів для збору урожаю — пропорційно зіб -

раній площі визначених культур;
— машин для внесення у ґрунт добрив — пропорційно фі -

зич ній масі внесених добрив.
Загальновизнаною обліковою одиницею всіх виконаних

машинно�тракторним парком робіт є умовний еталонний
гектар. Цей показник розраховується на підставі нормо�змін,
для чого кількість виконаних нормо�змін по кожному трак -
тору помножують на його змінну еталонну виробітку. Остан -
ню визначають, виходячи з установлених коефіцієнтів перера -
хунку фізичних тракторів за марками в умовні еталонні.

Усі сільськогосподарські і транспортні роботи, виконані
машинно�тракторним парком, виражають в еталонних гек тарах.

Одиницею транспортних робіт є тонно�кілометр. Ці робо -
ти також перераховуються в еталонні гектари і в плановій
оцінці відносяться на об'єкти обліку. У кінці року загальні
затрати на експлуатацію машинно�тракторного парку (за
винятком, оплати праці та вартості палива) розподіляють
окремо по кожній статті між сільськогосподарськими і тран -
спортними роботами пропорційно обсягу в еталонних гекта -
рах. Ту частину загальних витрат по машинно�тракторному
парку, яка відноситься на сільськогосподарські роботи
розподіляють по кожній статті окремо між сільськогос -
подарськими культурами пропорційно встановленій базі за
видами машин [73, С. 451�461].
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Кон трольні пи тан ня

1. Що та ке ви т ра ти ви роб ництва?
2. Яка відмінність між цен т ра ми ви т рат та відповідаль -

ності?
3. Що та ке постійні та змінні ви т ра ти? 
4. Як роз ра хо ву ють ся мар жи нальні ви т ра ти?
5. Які мо делі обліку ви т рат за сто со ву ють ся на прак тиці?
6. Що та ке інте г ро ва на си с те ма обліку?
7. В чо му особ ливість пе ре пле те ної си с те ма обліку? 
8. Як об чис лю ють ся за галь но ви роб ничі ви т ра ти?
9. Як фор мується транс ферт на ціна?
10. Що відно сить ся до не за вер ше но го ви роб ництва?

Те с ти для са мо кон т ро лю знань

1. По за мов ний ме тод каль ку ляції по ля гає в:
— обліку ви т рат за кон крет ним ви дом про дукції, яка за мов -

ле на за до го во ром;
— обліку ви т рат од норідно го ви ду про дукції у ве ликій кіль -

кості за ок ре ми ми періода ми;
— пла ну ванні за нор ма ми ви т рат в розрізі кож ної статті ви -

т рат;
— обліку ви т рат за фак тич ни ми ви т ра та ми з ура ху ван ням

ви т рат на ос нов ну, побічну та су пут ню про дукцію.
2.Ме тод каль ку лю ван ня за ле жить від:

— усіх га лу зей гос по да рю ван ня в нашій дер жаві 
— уза галь нен ня і роз поділу не пря мих ви т рат
— ти пу ор ганізації і тех но логії ви роб ництва
— центрів ви т рат, до ходів і сфер відповідаль ності
3. Ме тою центрів ви т рат та відповідаль ності є:

— аналіз при чин відхи лень від пла ну ви роб ництва про дук ції;
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— по си лен ня кон тро лю за ви т ра та ми че рез вста нов лен ня
пер со наль ної відповідаль ності ме не д жерів різних рівнів
за ви т ра чан ням ре сурсів;

— до по мо га ме не д же рам у скла данні звітів про ви ко нан ня
бю д жетів та оцінці ре зуль татів діяль ності;

— гру пу ван ня пер вин них да них.
4. Що відно сить ся до еко номічних еле ментів опе -

раційно�тех но логічних ви т рат:
— ви т ра ти на оп ла ту праці;
— ма теріальні за тра ти;
— інші опе раційні ви т ра ти;
— відра ху ван ня на соціальні за хо ди;
— всі відповіді вірні.
5. Різни ця між ви т ра та ми на ви роб ництво і ва ло ви ми ви т -

ра та ми по ля гає в:
— оцінці ре зуль татів діяль ності струк тур них підрозділів

при ве ликій різно манітності ор ганізаційних форм;
— вар тості прид ба них за пасів, що зна хо дить своє відо б ра -

жен ня у складі ва ло вих ви т рат од ра зу ж після їх оп ри -
бут ку ван ня на склад, або за фак том оп ла ти;

— ви т ра ченні си ро ви ни на ви роб ництво про дукції;
— то му, що побічна про дукція од но го ви роб ництва мо же

ви ко ри с то ву ва ти ся для ви роб ництва ос нов ної про дукції
іншо го ви роб ництва.

6. Під обліком ча ст ко вих ви т рат ро зуміють:
— виділен ня двох ав то ном них си с тем ра хунків відповідно

до цілей фінан со во го і внутрішньо го с по дарсь ко го (уп -
равлінсько го) обліку;

— поділом на прямі (які відно сять ся без по се ред ньо на об’єкт
каль ку лю ван ня) та не прямі (які роз поділя ють ся між
об’єк та ми каль ку лю ван ня про порційно певній базі);

— важ ли ве ме то до логічне пи тан ня ор ганізації внутрішньо   -
го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку з ме тою ефек -
тив  но го прий нят тя рішень;



— підхід, ко ли про во дить ся підбір ок ре мих еле ментів ви т -
рат, які но сять пря мий ха рак тер та вклю ча ють ся в собі -
вартість ок ре мих видів про дукції.

7. В рос лин ництві за галь но ви роб ничі ви т ра ти роз поділя -
ють ся до:

— фак тич них опе раційно�тех но логічних ви т рат;
— за тех но логічни ми періода ми;
— за ко жен місяць;
— від об ся гу ви роб ництва про дукції.
8. Транс ферні ціни за сто со ву ють ся:

— при фор му ванні по вної собівар тості;
— для здійснен ня роз поділу за галь но ви роб ни чих ви т рат на

ок ремі ви ди про дукції у відповідності з внутрішньо го с -
по дарсь ким нор ма ти вом;

— з ме тою поліпшен ня еко номічних зв’язків між підроз -
діла ми та фізич ни ми і юри дич ни ми осо ба ми (підприєм -
ця ми);

— для досліджен ня фор ми зв’яз ку між об ся га ми за галь но -
ви роб ни чих ви т рат.

9. Оцінка не за вер ше но го ви роб ництва пе ред ба че на за та -
ки ми варіан та ми:

— фак тич на собівартість го то вої про дукції;
— нор ма тив на (пла но ва) ви роб ни ча собівартість;
— опе раційно�тех но логічна собівартість;
— ви т ра ти ос нов но го і до поміжно го ви роб ництв та об слу -

го ву ю чих гос по дарств.
10. Не за вер ше не ви роб ництво виз на чається: 

— на по ча ток звітно го періоду;
— під час тех но логічно го про це су;
— після закінчен ня тех но логічно го про це су;
— на кінець звітно го періоду.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО
(УПРАВЛІНСЬКОГО) ОБЛІКУ У ВИРОБНИЧИХ

ПІДРОЗДІЛАХ

3.1. Облік ви т рат у ви роб ни чих підрозділах та
внутрішньо го с по дарсь ка звітність

На фор му ван ня внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлін -
сько го) обліку вплива ють особ ли вості сільсько го с по дарсь ко го
ви роб ництва: се зонність, при род но�кліма тичні умо ви, тех но -
логія ви роб ництва, ор ганізаційно�пра во ва фор ма гос пода рю -
ван ня, спеціалізація, си с те ма уп равління еко номічним ме ха -
нізмом та ін.

Ос нов ни ми ви мо га ми до внутрішньо го с по дарсь ко го (уп -
равлінсько го) обліку по винні бу ти: об’єктивність, аналітич -
ність та уз го д женість. Об’єктивність за без пе чує точність і
надійність обліко вої ба зи, не за лежність її від різних впливів
чи суб’єктив них підходів. Аналітичність обліко вої інфор мації
по ля гає у фор му ванні її: за об’єкта ми обліку, за використання
фак тич ни ми рівня ми, за відхи лен ням від нор ма тивів, за прин -
ци па ми об ме жень, за обліком внутрішніх ре зервів. 

Пи тан ня ме то до логії об’єктів обліку ви роб ни чих ви т рат
по вин но вклю чати гру пу ван ня ви т рат за еле мен та ми. В сільсь -
ко му гос по дарстві про дукція не ви роб ляється, а ви ро щується,
тоб то от ри мується в ре зуль таті за сто су ван ня тех но логій з ме -
тою впли ву на живі ор ганізми — рос лин і тва рин. У ре зуль таті
ви роб ництва сільсько го с по дарсь кої про дукції мо жуть бу ти
одер жані різні її ви ди: ос нов на, побічна та су пут ня. Об’єкта ми
обліку, пла ну ван ня, аналізу і кон тро лю ви роб ни чих ви т рат в



рос лин ництві є періоди ви ко нан ня робіт, тех но логічні опе -
рації, ок ремі ви ди куль тур, а та кож ви роб ничі підрозділи. Вра -
хо ву ю чи взаємозв’язок обліку з інши ми функціями уп равлін -
ня, ці об’єкти по винні бу ти та кож в пла ну ванні, аналізі та
кон тролі (рис. 3.1).

У тва рин ництві об’єкта ми обліку і аналізу мо жуть бу ти
тех но логічні гру пи тва рин, що обліко ву ють ся на ра хун ку 232
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Рис. 3.1. Об’єкти внутрішньо го с по дарсь ко го обліку в рос лин ництві



«Тва рин ництво», ви ди тва рин, ви роб ничі підрозділи й ок ремі
періоди.

Ета пи фор му ван ня внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлін -
сько го) обліку і звітності ви роб ни чих ви т рат відо б ра жені на
рис. 3.2.

Уз го д женість інфор мації внутрішньо го с по дарсь ко го (уп -
равлінсько го) обліку здійснюється че рез збір інфор мації, її об -
роб ку, зберіган ня і по дан ня. За ос танні ро ки ба га то керівників
гос по да рю ю чих суб’єктів усвідо ми ли не обхідність «ке ру ва ти
по�но во му», вдум ли во підхо дя чи до по бу до ви та роз вит ку
вну тріш ньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку, який за -
без пе чує їх опе ратив ною і об’єктив ною інфор мацією, яка не -
обхідна для прий нят тя уп равлінських рішень.
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Рис. 3.2. Ета пи фор му ван ня внутрішньо го с по дарсь ко го 
(уп равлінсько го) обліку і звітності ви роб ни чих ви т рат



Внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік є кіль -
кісним відо б ражен ням і якісною ха рак те ри с ти кою гос по дар -
сь ких про цесів з ме тою кон тро лю за їхнім роз вит ком і керів -
ництва ни ми.

У більшості гос по да рю ю чих суб’єктів облік ви т рат опе -
раційної діяльності ве дуть без ви ко ри с тан ня ра хунків кла су 8
«Ви т ра ти за еле мен та ми», з за сто су ван ням ра хунків кла су 9.
При цьо му ряд ви т рат, такі як по слу ги влас них до поміжних
гос по дарств (ав то парк, будівельні бри га ди, гу жо вий транс -
порт та ін.), обліко ву ють ся в складі ви т рат на ви роб ництво ок -
ре мих видів про дукції раз на рік або на квар тал, то му їх важ ко
про кон т ро лю ва ти. В да но му ви пад ку важ ли ве зна чен ня має
раціональ на по бу до ва обліко вих реєстрів або на ко пи чу ва них
відо мо стей. В аналітич них реєстрах слід ви о кре ми ти три гру -
пи ви т рат: ви т ра ти в розрізі еле ментів, відне се них на об’єкти
каль ку ляції; ви т ра ти, що ви ник ли в ре зуль таті пе ре роз поділу
об слу го ву ю чих та до поміжних ви роб ництв; за галь но ви роб -
ничі ви т ра ти. Облікові реєстри по винні місти ти інфор мацію
про ви т ра ти в розрізі об’єктів обліку за по точ ний місяць та з
по чат ку ро ку і бу ти де талізо вані за еле мен та ми ви т рат (табл.
3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

Такі реєстри доцільно ве с ти по кожній га лузі в розрізі ви -
роб ни чих підрозділів на ко жен вид про дукції, робіт та по слуг.
Зручністю та ких реєстрів є те, що на прикінці кож но го міся ця
є мож ливість одер жан ня інфор мації про за галь ний рівень ви т -
рат як по га лу зях ви роб ництва в ціло му, так і кон крет но по
кож но му ви роб ни чо му підрозділу і кож но му ви ду про дукції.
При цьо му дані, що містять ся в цих реєстрах і в звітах, на да -
ють інфор мацію про струк ту ру ви т рат ви роб ництва, оскільки
за пи си ве дуть ся в розрізі но мен к ла ту ри ста тей ви т рат. Та ка
інфор мація  дає мож ливість здійсню ва ти по точ ний кон троль
за діяльністю ви роб ни чих підрозділів. З іншо го бо ку, ця ін -
фор  мація  на дає бух гал те ру� аналіти ку мож ливість виз на чен -
ня про гно зо ва ної собівар тості на різних стадіях ви роб ництва.
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На підставі внутрішньо го с по дарсь ких звітів аналітик мо же
виз на чи ти ре зуль та ти діяль ності підрозділів, порівня ти ефек -
тивність діяль ності ок ре мих ферм та бри гад і сфор му лю ва ти
ба зу для прий нят тя стра тегічних уп равлінських рішень. Особ -
ливість внутрішньо го с подарсь кої інфор мації по ля гає в то му,
що за пи си у реєстрах ве дуть ся помісяч но і на ро с та ю чим під -
сум ком з по чат ку ро ку.

Пер винні до ку мен ти зда ють ся в бух гал терію для по даль -
шо го обліку і зберіган ня, а інфор мація про них за ли шається на
скла дах і інших місцях зберіган ня тільки в реєстрах опе ра тив -
но го складсь ко го обліку. Після кож ної реєстрації да них то го
або іншо го пер вин но го до ку мен ту роз ра хо вується за ли шок.
Взаємозв’язок фор му ван ня ви роб ни чих ви т рат внутрішньо го -
с по дарсько го (уп равлінсько го) обліку і звітності зо б ра же но на
рис. 3.3 (кожним підприємством формується самостійно). 

Ре зуль та ти досліджень свідчать, що в кож но му гос по дар -
стві ве деть ся своя тех но логія внутрішньо го с по дарсь кої звіт -
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Рис. 3.3. Взаємозв’язок  внутрішньо го с по дарсь ко го 
(уп равлін сько го) обліку та звітності



ності в за леж ності від за пи ту  керівників і спеціалістів, та не -
обхідності по дан ня внутрігос по дарсь кої інфор мації.

На основі звітів, нагромаджувальних відомостей визнача -
ють кореспонденцію рахунків для балансового узагальнення
інформації (табл. 3.5).
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Таб ли ця 3.5
Ко ре с пон денція ра хунків з обліку ви т рат ви роб ництва
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Продовження табл. 3.5
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Продовження табл. 3.5



3.2. Первинний облік оплати праці 
у виробничих підрозділах

Первинний облік оп ла ти праці в гос по да рю ю чих суб’єктах
ве деть ся по кож но му ви роб ни чо му підрозділу в спеціаль но му
та белі обліку ви ко ри с тан ня ро бо чо го ча су (фор ма № 64 —
при зна че на не тільки для обліку ви ко ри с тан ня ро бо чо го ча су,
але і для роз ра хун ку за робітної пла ти, а фор ма № 64 а — тільки
для обліку ро бо чо го ча су). Працівни кові при своюється та -
бель ний но мер, про що про во дить ся відмітка в тру довій книж -
ці, а в бух гал терії — на кож но го працівни ка відкри вається осо -
бо вий ра ху нок.

У будівель них бри га дах з дрібно серійним і індивіду аль ним
ха рак те ром ви роб ництва при ра зо вих ре монт них ро бо тах для
обліку ви робітку ви ко ри с то ву ють ся на ко пи чу вальні або ра зо -
ві на ря ди (фор ми № Т�40, Т�41). Для обліку руч них та
кінно�руч них робіт за сто со ву ють Обліко вий лист праці та ви -
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ко на них робіт у двох варіан тах: пер ший (ф. № 66) — для бри -
га ди або лан ки, дру гий (ф. № 66а) — індивіду аль ний, на кож -
но го пра ців ни ка ок ре мо. Обліко вий лист трак то ри с та�ма -
шиніста (ф. № 67) за сто со вується для обліку робіт
трак то ристів�ма ши ністів про тя гом 5, 10, 15 днів, тоб то за леж но
від то го, як це пе  ред  ба че но пла ном до ку мен то обігу. У ньо му
відо б ра жа ють ся ви ко нані ро бо ти під ту чи іншу куль ту ру,
склад аг ре га ту і аг ро    технічні умо ви їх ви ко нан ня. Ви ко нані
транс портні ро бо ти трак  то ра ми оформ ля ють До рожнім ли с -
том трак то ри с та (ф. № 68). До рожній лист ви пи сує ме ханік
або бри га дир кож но го дня пе ред виїздом із га ра жу і ви дає на
ру ки трак то ри с ту.

Працівни кам тва рин ництва за робітна пла та на ра хо вуєть ся
в пер вин но му до ку менті «Роз ра ху нок на ра ху ван ня оп ла ти
праці працівни кам тва рин ництва» (ф. № 69). На ти тульній сто -
роні роз ра хун ку по кож но му працівни ку вка зу ють йо го по са ду,
про фесію, ка те горію, та бель ний но мер, відпраць о ва ний час, об -
сяг одер жа ної про дукції, розцінку і су му на ра хо ва ної за робітної
пла ти, на зво рот но му — кількість відпраць о ва них на фермі днів.

На ря ди на відряд ну (акорд ну) ро бо ту (фор ми № 70, 70 а)
є ос нов ни ми до ку мен та ми для обліку ви ко нан ня робіт, їх
якості і за робітної пла ти, що підля га ють на ра ху ван ню бри гаді
або ок ре мо му працівни ку на ре монт них і будівель них ро бо тах.

На ря ди, як пра ви ло, ви пи су ють ся на ок ремі ви роб ничі
про це си, що пе ред ба чені нор ма ми, або на ком плекс робіт і ви -
да ють ся бри гаді або працівни ку до по чат ку ро бо ти. При ви дачі
акорд но го на ря ду�за вдан ня в ньо го вклю ча ють ся як ос новні,
так і до поміжні ро бо ти. Ос танні виділя ють в акордно му на ряді
за відповідни ми ко да ми ви т рат.

Пер вин ний облік на ра ху ван ня за робітної пла ти водіям та
облік пе ре везен ня ван тажів ав то мобільним транс пор том ре гу -
люється Інструкцією про по ря док ви го тов лен ня, зберіган ня, за -
сто су ван ня єди ної пер вин ної транс порт ної до ку мен тації для пе -
ре ве зен ня ван тажів ав то мобільним транс пор том та обліку
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транс порт ної ро бо ти, за твер д же ної на ка зом Мінста ту Ук раїни і
Мінтран су Ук раїни від 07. 08. 1996 р. № 228/253 [84]. Цією
Інструкцією за твер д жені такі фор ми єди ної пер вин ної транс -
порт ної до ку мен тації: По до рожній лист ван тажно го ав то мобіля у
міжна род но му спо лу ченні (ф. № 1 — міжна род на); По до рожній
лист ван таж но го ав то мобіля (ф. № 2 — діє у ме жах Ук раїни).

На ра ху ван ня за робітної пла ти за чер го ву або на вчаль ну
відпу ст ку, а та кож звільнен ня з ро бо ти до закінчен ня міся ця
оформ ляється Роз ра хун ком по за робітній платі (оп ла та праці;
ф. № 74), де об чис люється се редній за робіток за день, по ка зу -
ють ся усі ви ди оп ла ти та ут ри мань, а та кож виз на чається су ма,
що на ле жить до ви пла ти [37]. Оп ла та праці за ви ко нан ня гро -
мадсь ких і дер жав них обов’язків, по за пла нові на ра ху ван ня,
на ту ральні ви дачі та інші ви пла ти, а та кож ут ри ман ня із за ро -
бітної пла ти, ра зові аван си, ви пла ти по ви ко нав чих ли с тах ві -
до б ра жа ють у Відо мості інших ви плат і ут ри мань (ф. № 74 а).
В ба га ть ох сільсько го с по дарсь ких гос по да рю ю чих суб’єк тах
роз поділ за робітної пла ти в бри га дах про во дить ся за та риф ни -
ми став ка ми, фак тич но відпраць о ва ним ча сом, а та кож ко -
ефіцієнтом тру до вої участі (КТУ).

КТУ пред став ляє з со бою уза галь ню ю чу кількісну оцінку
ре аль но го вкла ду кож но го працівни ка бри га ди в ре зуль таті її
ко лек тив ної праці в за леж ності від індивіду аль ної про дук тив -
ності і якості праці.

При виз на че ності КТУ кож но го чле на бри га ди прий -
мається вихідна ве ли чи на, яка рівна оди ниці, а фак тич на —
вста нов люється ра дою бри га ди, яка  мо же бу ти більшою або
мен шою — в за леж ності від індивіду аль но го вкла ду працівни -
ка в за гальні ре зуль та ти (табл. 3.6).

На ос нові про то ко лу рішен ня ра ди бри га ди про при сво -
єння КТУ і на ряду на оп ла ту праці роз поділя ють відряд ний
за робіток і всі ви ди ко лек тив них премій.

При жур наль но�ор дерній формі обліку на ра ху ван ня за -
робітної пла ти відо б ра жа ють в жур на лах�ор де рах № 10 і 10/1,
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Таб ли ця 3.6
По каз ни ки оцінки осо би с то го тру до во го вкла ду працівни ка

в за гальні ре зуль та ти і ре ко мен до вані розміри їх зміни 



ви пла ти за робітної пла ти — в жур налі�ор дері № 1, ут ри ман ня
із за робітної пла ти по датків в бю д жет — по ви ко нав чих ли с тах
на ко ристь третіх осіб, за ра ху ван ня в де по нент своєчас но не
вип ла че ної за робітної пла ти — в жур налі�ор дері № 8.

Фор ми і си с те ми оп ла ти праці, нор ми про дук тив ності, та -
рифні роз ря ди, розцінки, умо ви за про ва д жен ня та розміри
над ба вок, до плат, премій, ви на го род то що гос по дар ст во вста -
нов лює са мостійно з до три ман ням норм і га рантій, пе ред ба че -
них за ко но дав ст вом та Га лу зе вою уго дою, пов’язу ю чи оп ла ту
з кінце ви ми ре зуль та та ми ро бо ти працівни ка.

Ос нов ни ми кри теріями мо ти вації та сти му лю ван ня праці
сільськогос по дарсь ких працівників на зби ранні вро жаю зер но -
вих куль тур є по каз ни ки своєчас но го і якісно го йо го зби ран ня,

159

Розділ 3

Продовження табл. 3.6



рівень до сяг ну тої уро жай ності, ва ло во го збо ру, ви ко нан ня се -
зон ної нор ми та ін.

Особ ливість вста нов лен ня розмірів оп ла ти праці та норм
про дук тив ності на жни вах 2005 р. по ля гає в то му, що За ко ном
Ук раїни «Про вне сен ня змін до За ко ну Ук раїни «Про дер жав -
ний бю д жет Ук раїни на 2005 рік» пе ред ба че но по етап не (щок -
вар таль не) підви щен ня розмірів мінімаль ної за робітної пла ти.
Відповідно у Змінах до Га лу зе вої уго ди та кож вста нов ле но
мінімаль ний га ран то ва ний розмір та риф ної став ки робітни ка
пер шо го роз ря ду за повністю ви ко на ну нор му праці (об сяг ро -
біт). Оскільки зби ран ня ранніх зер но вих куль тур у півден них
об ла с тях роз по чи нається у червні, а зби ран ня пізніх зер но вих
та ку ку руд зи на Ук раїні закінчується у ли с то паді, під при -
ємствам не обхідно роз роб ля ти умо ви оп ла ти праці по квар -
таль но з ура ху ван ням по етапно го підви щен ня рівня оп ла ти
праці.

У про по но ва них ре ко мен даціях при кла ди роз ра хун ку
прин ципів на ра хуван ня та розмірів оп ла ти праці на зби ранні
зер но вих куль тур на ве дені з місяч ної мінімаль ної за робітної
пла ти — 310 грн та пе ред ба че но го до впрова д жен ня в сільсько -
му гос по дарстві з 1 лип ня 2005 р. мінімаль но го га ран то ва но го
розміру та риф ної став ки робітни ка першого роз ря ду за пов -
ністю ви ко на ну нор му праці — 372 грн. Більш до клад ний при -
клад роз ра хун ку оп ла ти праці за місяць відо б ра же но в табл.
3.7.

Ба зою для роз ра хунків є мінімальні га ран то вані розміри
го дин них та риф них ста вок та ко ефіцієнти міжроз ряд них спів -
відно шень, виз на чені Га лу зе вою уго дою.

Вра хо ву ю чи те, що нор ми праці на зби ранні зер но вих куль   -
тур виз на чені за се ми го дин ну зміну, для роз ра хун ку роз цінок
виз на чається та риф на став ка за се ми го дин ну ро бо ту. На при к -
лад, ро бо та на пря мо му ком бай ну ванні зер но вих, ско шу ванні у
вал ки, підби ранні й об мо ло чу ванні валків ком бай на ми та ри фі -
ку ється VI роз ря дом та риф ної став ки трак то ри с та�ма ши ніста
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за ви ко на ну нор мозміну, яка скла дає: 5,18 грн. х 7 год = 36,26 грн;
ско шу ванні у вал ки зер но вих, зер но бо бо вих, олійних та інших
куль тур жни вар кою з ши ри ною за хва ту до 6 м — V роз ря дом
та риф ної став ки трак то ри с та�ма шиніста 4,46 грн. х 7год =
= 31,22 грн, по над 6 м — VI роз ря дом від по відно 36,26 грн.

Та рифікація ме ханізо ва них робіт у сільсько му гос по дар -
стві, нор ми про дук тив ності та ви т ра ти па ли ва на зби ранні
уро жаю сільсько го с по дарсь ких куль тур містять ся у збірни ку
«Ме ханізо вані по льові ро бо ти», підго тов ле ному і ви да ному
Міністер ст вом сільсько го гос по дар ст ва і про до воль ст ва Ук -
раїни та Ук раїнською цен т раль ною нор ма тив но�дослідною
станцією по праці в 1996 р.

Оп ла ту праці трак то ристів�ма шиністів, зай ня тих на відве -
зенні со ло ми, і водіїв на відве зенні зер на від ком бай на ре ко -
мен дується про ва ди ти в розмірі 80% від се ред ньої оп ла ти ком -
бай нерів, яких об слу го ву ють за зна чені працівни ки.

Трак то ри с там�ма шиністам, яким ате с таційною комісією
гос по да рю ю чо го суб’єкта при своєно І та ІІ кла си, відповідно до
Га лу зе вої уго ди щомісяч но при на ра ху ванні за робітної пла ти до
за робітку на ме ханізо ва них ро бо тах, які оп ла чу ють ся по та риф -
них став ках трак то ристів�ма шиністів, на ра хо вується над бав ка:
трак то ри с там�ма шиністам І кла су — 20%, ІІ кла су — 10%.

Ефек тивність ро бо ти на зби ранні зер но вих куль тур знач -
ною мірою за ле жить від до дат ко во го ма теріаль но го сти му лю -
ван ня. Крім за зна че ної оп ла ти гос по да рю ю чий суб’єкт відпо -
відно до умов ко лек тив но го до го во ру вста нов лює інші ви ди
до дат ко вої оп ла ти. Зо к ре ма, ефек тив ним ви дом ма теріаль но го
сти му лю ван ня є вста нов лен ня до дат ко вої оп ла ти за пе реви ко -
нан ня змінних норм про дук тив ності або се зон них за вдань.
Ок ремі гос по дар ст ва ро бо ту, яка ви ко нується якісно та у виз -
на чені стро ки по над ус та нов ле ну змінну нор му, оп ла чу ють за
подвійни ми або інши ми підви ще ни ми розцінка ми.

При ско ро ченій жур наль но�ор дерній формі облік ве деть ся
в жур налі�ор дері № 05. При спро щеній формі у ма лих гос по -
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да рю ю чих суб’єктах облік ве деть ся в відо мо стях № В�8, В�3,
В�5. Сутність жур наль но�ор дер ної фор ми обліку за клю чаєть -
ся у впро ва д женні жур налів�ор дерів і до поміжних відо мо стей,
які яв ля ють ся ос нов ни ми облікови ми реєстра ми. Всі жур на -
ли�ор де ри по бу до вані так, що в них по сту по во на ко пи чу ють ся
і підра хо ву ють ся дані для пе ре не сен ня їх в звітні фор ми. Реєс -
трація ок ре мих опе рацій здійснюється в жур налі�ор дері в звіт -
но му періоді, а реєстрація ма со вих до ку ментів по пе ред ньо
гру пується і на ко пи чується в хро но логічно му по ряд ку в відо -
мо стях, підсум кові дані пе ре но сять ся в жур на ли�ор де ри [37].
При виз на ченні обо рот них ак тивів, їх кла сифікаційних оз нак,
ме то ди ки оцінки їх вар тості під час за ра ху ван ня на ба ланс
за сто со ву ють за галь но прий няті діючі ме то ди ки. У разі
будь�яко го ви бут тя обо рот них ак тивів за жур наль но�ор дер -
ною фор мою ве ден ня обліку та їх оцінка здійснюються за од -
ним з ме тодів, вста нов ле них національ ни ми стан дар та ми бух -
гал тер сь ко го обліку.

Син те тич ний облік ве дуть у Жур налі�ор дері № 9 та № 10.1.
Гро шові ра хун ки обліко ву ють ся за до по мо гою Пла ну ра хун -
ків, ви хо дя чи з кон крет них цілей. Особ ливістю обліку коштів
є за сто су ван ня суб ра хунків для відо б ра жен ня от ри ма них кош -
тів та по не се них ви т рат. Іншою суттєвою відмінністю є те, що
у син те тич них реєстрах за жур наль но�ор дер ною фор мою ко ш -
ти роз ме жо ву ють ся за ви дом у жур налі�ор дері № 1 та № 2.
Відо б ра жен ня в обліку роз ра хунків по дов го ст ро ко вих та
ко рот ко ст ро ко вих зо бов’язан нях, з оп ла ти праці, по стра ху -
ван ню, по по дат ках і пла те жах з дебіто ра ми та кре ди то ра ми
відбу вають ся згідно з за галь ними прин ципами ве ден ня бух -
гал терсь ко го обліку. Відмінність по ля гає ли ше у за сто су ванні
син те тич них ра хунків в жур на лах�ор де рах № 4, №6, № 7, № 8
та № 10.2.

Не за леж но від ре жи му ро бо ти по ви нен бу ти ор ганізо ва -
ний ана логічно до та бель но го обліку ро бо чо го ча су та бель
обліку тру до во го вкла ду працівників кож ної спеціаль ності в
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кож но му на род но му гос по дарстві, де вка зуються такі по каз ни -
ки: відпраць о ва но ча су кож ним працівни ком, ко ефіцієнт ви ко -
ри с тан ня ро бо чо го ча су, ко ефіцієнт якості, складність робіт,
відно шен ня до праці, КТУ. В табл. 3.8 за про по но ва ний при -
клад та бе ля обліку тру до во го вкла ду ме ханізаторів.

Та бель — це пер вин ний до ку мент з обліку відпраць о ва но -
го ча су. Він скла дається в од но му примірни ку керівни ка ми
підрозділу, спеціаліста ми або інши ми обліко ви ми працівни ка -
ми, яким до ру че но ве с ти та бель ний облік, і та бель обліку тру -
до во го вкла ду з підрозділу по дається до бух гал терії у вста нов -
лені гос по дар ст вом терміни. Ме та та бе ля обліку тру до во го
вкла ду — підси ли ти кон троль за діями працівників гос по дар -
ст ва. Пер вин ни ми до кумен та ми з обліку ви робітку є ра пор ти
або відо мості ви робітку бри гад.

Під час здійснен ня своєї діяль ності виз на ча ють власні ви -
т ра ти і до хо ди в жур на лах�ор де рах № 11 та № 15 з ме тою фор -
му ван ня при бут ку. Пер вин ний  облік ру ху ос нов них за собів
ве деть ся в жур налі�ор дері №13, а при ско ро ченій жур наль -
но�ор дерній формі — в жур налі�ор дері № 04. При спро щеній
формі ве ден ня обліку на яв ності та ру ху ос нов них за собів та
на ра ху ван ня амор ти заційних відра ху вань ве дуть в «Акті
інвен та ри зації та пе ре оцінки» (ф. Інв. 1). По ря док обліку ре -
монтів ос нов них за собів, що ви ко ну ють ся інши ми підрядни -
ка ми, ве деть ся на ос нові до го ворів або на рядів�за мов лень і
оформ ля єть ся на клад ною за фор мою № ОС — 1 «На клад на на
пе реміщен ня ос нов них за собів». Об лад нан ня, що зда не в ре -
монт, обліко вується на ба лансі підприємства. По мірі закін -
чен ня ре мон ту підряд ник пись мо во повідо мляє про це за мов -
ни ка. Прий ом закінче но го ре мон ту об лад нан ня про во дить ся
за ак том фор ми № ОС�2 «Акт прий ман ня�здачі відре мон то ва -
них об’єктів».
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3.3. Опе ра тив ний облік ви роб ни чих за пасів

По ря док оформ лен ня пер вин ної до ку мен тації по ви роб ни -
чих за па сах за ле жить від ви ду ма теріалів і дже рел їх над хо д  жен -
ня. Ма теріальні за па си оформ ля ють ся ра хун ка ми�фак ту ра ми,
платіжни ми до ру чен ня ми, на клад ни ми, то вар но�транс порт ни -
ми на клад ни ми, по дат ко ви ми на клад ни ми та ін. Внутрішнє
пе реміщен ня ма теріаль них цінно с тей здійснюється на ос нові
на клад них, які оформ ля ють ся в двох примірни ках. В міру над -
хо д жень до ку ментів від керівників підрозділів скла дається
реєстр на зда чу до ку ментів і пе ре дається в бух гал терію в од но -
му примірни ку з пер вин ни ми до ку мен та ми [117].

Ви да ча і ви ко ри с тан ня ви роб ни чих за пасів та спи сан ня їх
на ви т ра ти ви роб ництва оформ ля ють та ки ми до ку мен та ми:
на клад ни ми, че ка ми та лімітно�забірни ми карт ка ми, платіж -
ни  ми ви мо га ми�до ру чен ня ми.

Ви роб ничі ви т ра ти вклю ча ють та кож ви т ра ти по транс -
пор ту ван ню, націнку, комісійний збір, митні збо ри, при родні
втра ти в до розі, ви т ра ти по стра ху ван ню ван тажів та ін. Дані
ви т ра ти за ле жать від партії ван та жу, зміни місцез на хо д жен ня
по ста чаль ників, видів ви ко ри с та но го транс пор ту, спо со бу на -
ван та жен ня й інших фак торів.

При ви писці платіжних до ку ментів вка зується су ма по -
дат ку на до да ну вартість (ПДВ), яка в вартість ма теріалу не
вхо дить, а за пи сується ок ре мо су мою. На наш по гляд, по дат -
ко ва на клад на (не за реєстро ва ний плат ник по датку на до да ну
вартість) мо же не оформ ля тись, так як в да но му ви пад ку існує
дуб лю ван ня трьох пер вин них до ку ментів.

Ма теріальні цінності, які надійшли від по ста чаль ників,
офор м ля ють ся при бут ко ви ми ор де ра ми, що ви пи су ють ся на
ко жен но мен к ла тур ний но мер та партію ма теріалів, а ті, які
надійшли че рез підзвітних осіб — оформ ля ють ся ра хун ка ми,
то вар ни ми че ка ми, фіскаль ни ми че ка ми, що при кла да ють до
звіту про ви т ра ти коштів на відря д жен ня та з підзвітних сум.
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Завіду ю чий скла дом обліко вує над хо д жен ня то варів в кни гах
(кар точ ках) складсь ко го обліку.

Пе реміщен ня ма теріаль них цінно с тей зі скла ду на ви роб -
ництво завідуючи ми скла да ми оформ ля ють ся ви мо га ми, де за -
пи сується най ме ну ван ня ма теріалу, по ряд ко вий но мер, партія
та кількість. Пер винні до ку мен ти, при зна чені для облі ку ру ху
за пасів у про цесі ви роб ництва, містять ли ше кількісні дані. Оп -
ри бут ко ву ють ся за па си за тією вартістю, за якою їх от ри ма но з
вра ху ван ням ви т рат на до став ку (первісна вартість) на ра хун -
ку 20 «Ви роб ничі за па си». Ме то ди оцінки за пасів ви кла де но у
П(С)БО 9 «За па си», за твер д же но го на ка зом Мі ніст ра фінансів
Ук раїни від 30.11.2000 р. із зміна ми і до пов нен ня ми № 304 [6].

Од ним з важ ли вих пи тань в про цесі над хо д жен ня ма -
теріаль них цінно с тей є їх оцінка. Оцінка ма теріаль них цін но -
стей най частіше здійснюється за рин ко вими, до говірними
цінами, за фак тичною або пла новою (нор ма тивною) собі -
вартістю (ко ри гу ван ня про во дить ся в кінці ро ку).

Ос новні ме то ди спи сан ня за пасів в більшості гос по дарств є:
� за собівар тістю пер ших за ча сом над хо д жен ня за пасів

(ФІФО) — оцінка за пасів ґрун тується на при пу щенні,
що за па си ви ко ри с то ву ють ся у тій послідо вності, у якій
во ни над хо ди ли, тоб то оди ниці за пасів, які надійшли
(прид бані, ви роб лені) пер ши ми, відпу с ка ють ся (про да -
ють ся) та кож пер ши ми;

� за собівар тістю ос танніх за ча сом над хо д жен ня за пасів
(ЛІФО) — оцінка за пасів за сно ва на на при пу щенні, що
за па си ви ко ри с то ву ють ся у послідо вності що до над хо -
д жен ня за пасів, тоб то оди ниці за пасів, які надійшли
(прид бані, ви роб лені) ос танніми, відпу с ка ють ся (про -
да ють ся) пер ши ми;

� за фак тичною собівар тістю кож ної оди ниці за куп ле них
за пасів на день їх прид бан ня.

Завіду ючі скла да ми на кож ний вид ма теріалів при сво ю ють
но мен к ла турний но мер, який по вто рюється у всіх пер вин них
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до ку мен тах, що відо б ра жа ють рух цьо го ви ду. Складсь кий
облік ве дуть в кни гах та карт ках складсь ко го обліку. В реєст -
рах складсь ко го обліку відо б ра жа ють ся дані по кож но му
первин но му до ку мен ту. В міру над хо д жен ня до ку ментів
керівни ки підрозділів, завіду ючі скла да ми скла да ють реєстр на
їх зда чу і пе ре да ють в од но му примірни ку в бух гал терію ра зом
з пер вин ни ми до ку мен та ми. Про гре сив ним з точ ки зо ру ско ро -
чен ня тру домісткості обліку є спосіб оформ лен ня відпу с ку ма -
теріалів без по се ред ньо в карт ках складсь ко го обліку. При цьо -
му от ри му вач роз пи сується в кар точці складсь ко го обліку
ма теріалів, в якій пе ред ба че на спеціаль на гра фа для про став -
лен ня ко ду ви роб ни чих ви т рат. Та ким чи ном, карт ка складсь -
ко го обліку є од но час но ви прав до ву ю чим до ку мен том, в да но -
му ви пад ку ви клю чається мож ливість не своєчас ності за писів в
ній, по си люється кон троль за ви т ра та ми ма теріаль них цінно с -
тей. Про те цей спосіб не ви ко ри с то вується. Спи сан ня за пасів
оформ ля ють ся відповідни ми ак та ми на спи сан ня насіння, до б -
рив, за собів за хи с ту рос лин, кормів та ін.

Облік одер жа ної про дукції має свою спе цифіку. Так, на -
при клад, для обліку уро жаю зер но вих куль тур за сто со ву ють
путівки на ви ве зен ня про дукції з по ля. До по чат ку зби ран ня
бух гал терія ви дає кож но му ком бай не ру потрібну кількість
блан ків путівок. Ком бай нер на кож не відправ лен ня зер на від
ком бай на ви пи сує путівку в 3�х примірни ках, де за зна чає своє
прізви ще, ім’я та по бать кові, но мер відділу, ку ди відправ ле но
зер но, на зву про дукції і сорт, но мер по ля і ав то мобіля, прізви -
ще водія і бун кер ну ма су зер на. Зер но, що надійшло від ком -
бай не ра на тік або до ко мо ри, ва гар по ви нен обов’яз ко во зва -
жу ва ти і пе ре да ва ти 2�й і 3�й примірник путівки завіду ва чу
то ком (комірни кові), який за ли шає у се бе для звіту третій при -
мірник, а дру гий по вер тає водієві. На підставі цих до ку ментів
про во дять відповідні за пи си в бух гал терсь ких реєст рах. Після
цьо го та ло ни мо жуть бу ти ви дані під звіт ком бай не рам і водіям
для по втор но го ви ко ри с тан ня. Зер но, яке надійшло від ком -
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байнів на тік, в більшості ви падків ви ма гає до дат ко во го сор ту -
ван ня та сушіння. Ро бо ти, пов’язані з очи щен ням зер на,
оформ ля ють Ак том на сор туван ня і сушіння про дукції рос -
лин ництва, який скла да ють в од но му примірни ку на кож ну
партію про дукції в при сут ності аг ро но ма. Підпи сує йо го
завіду вач то ку, бри га дир, ва гар, та аг ро ном. Акт є підста вою
для оп ри бут ку ван ня очи ще но го зер на за куль ту ра ми та сор та -
ми, а та кож відходів, при дат них для ви ко ри с тан ня та спи сан -
ня відходів, які не мож на ви ко ри с та ти, і втрат від уси хан ня
зер на. Зер но або насіння олійних куль тур і трав, що відправ ля -
ють на прий мальні або за готівельні пунк ти, оформ ляється то -
вар  но�транс порт ною на клад ною, яка скла дається в трьох (чо -
ти  рьох) примірни ках. Як що сор то ве насіння відправ ляється на
хлібо прий маль ний пункт, крім То вар но�транс порт них на клад -
них аг ро но мом обов’яз ко во ви пи сується Сор то ве свідоцтво.

У ре зуль таті досліджень ви яв ле но не до ско налість пер вин -
но го обліку при оп ри бут ку ванні сільсько го с по дарсь кої про -
дукції че рез відсутність реквізитів, що ха рак те ри зу ють якісні
па ра ме т ри про дукції у реєстрах або відо мо стях чи то у то вар -
но�транс порт них на клад них, по дат ко вих на клад них, на клад -
них. Це в свою чер гу при зво дить до втра ти коштів при здачі
про дукції пе ре роб ни кам. Ре ко мен дується до пов ни ти у цих
пер вин них до ку мен тах реквізи ти якісних па ра метрів про -
дукції, зо к ре ма, сортність, вміст цу к ру, крох ма лю, клей ко ви -
ни, кис лот ності, білка, жи ру тощо з ме тою виз на чен ня спра -
вед ли вої вар тості за ви роб ле ну про дукцію та от ри ман ня
відповідно го до хо ду то ва ро ви роб ни ка ми (рис. 3.4, 3.5).

Облік про дукції овочівництва, садівництва, кар топлі та
ба ш тан них культур ве деть ся у Що ден ни ку над хо д жен ня сіль -
сько го с по дарсь кої про дукції, який що ден но скла дає бри га дир
в од но му примірни ку на всю бри га ду.

Кор ми, зго до вані тва ри нам внаслідок ви па су, в бух гал тер -
сь ких реєстрах не оп ри бут ко ву ють ся. Кількість зго до ва них у
та кий спосіб кормів виз на чає аг ро номічна та зо о технічна
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Рис. 3.5. Ре ко мен до ва на на клад на (для сільсько го гос подарства) 



служ ба шля хом зва жу ван ня зе ле ної ма си з кон троль них діля -
нок. На кож ний вид за го тов ле них і прий ня тих кормів комісія
скла дає Акт прий ман ня гру бих і со ко ви тих кормів в двох при -
мірни ках. Крім ак та комісія скла дає схе му діля нок з по зна чен -
ням роз та шу ван ня скирт, стогів, буртів, тран шей і т.ін. В кож -
ну скир ту, стіг, бурт за кла да ють де рев’яну до щечку, на якій
за зна ча ють но мер сто гу, бур та, тран шеї, час ук ла дан ня, об сяг в
ку бо ме т рах, ма су за го тов ле них кормів. 1�й примірник ак та пе -
ре да ють в бух гал терію, 2�й ра зом із схе мою діля нок роз та шу -
ван ня кормів вру чається керівни ку підрозділу.

Відпу с кан ня кормів зі скла ду або інших місць зберіган ня
для годівлі тва рин відбу вається за Відомістю ви т рат кормів,
яку ви пи сує бух гал терія на кож ну гру пу тва рин на підставі
раціонів годівлі, скла де них зо о техніком, а 2�й примірник пе ре -
дається одер жу ва чу кормів. У відо мості ви т ра ти кормів ве дуть
що ден ний облік по голів’я і кількості ви т ра че них кормів, які в
кінці міся ця пе ре ра хо ву ють на кор мові оди ниці. Після за твер -
д жен ня Відо мості ви т рат кормів керівни ком 1�й примірник з
підпи сом одер жу ва ча кормів слу жить підста вою для спи сан ня
їх з підзвіту ма теріаль но відповідаль ної осо би. 2�й примірник
з підпи сом осо би, яка відпу с ти ла кор ми, ви ко ри с то вується як
до ку мент для спи сан ня вар тості ви т ра че них кормів на за тра ти
ви роб ництва. Цей облік ве дуть у Жур налі обліку за трат
кормів. Всі до ку мен ти про рух кормів після пе ревірки і за пи су
їх да них в Кни гах складсь ко го обліку і Жур налі обліку за трат
кормів пе ре да ють в бух гал терію.

Ос нов ним пер вин ним до ку мен том по обліку над хо д жен ня
мо ло ка є Жур нал обліку на дою мо ло ка, який ве деть ся завіду ва -
чем фер ми, бри га ди ром, май ст ром ма шин но го доїння або стар -
шою до яр кою. В ньо му по кожній до ярці що ден но за пи су ється
кількість корів, що до ять ся, кількість на доєно го мо ло ка вранці,
вдень, уве чері. Завіду вач фер ми або інша по са до ва осо ба, яка
має до ру чен ня від керівни ка або струк тур но го під роз ділу що -
ден но виз на ча ють про цент жи ру в мо лоці по кож ній групі корів
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і пе ре ра хо вує прий ня те мо ло ко в од новідсот ко ве і стан дарт не.
Для обліку що ден но го над хо д жен ня і ви т ра чан ня мо ло ка про -
тя гом міся ця на кожній фермі ве деть ся Відомість ру ху мо ло ка.

По за вер шенні звітно го періоду один примірник Відо мості
ру ху мо ло ка ра зом з Жур на лом на дою мо ло ка по над хо д жен -
ню, Лімітно�забірни ми карт ка ми, То вар но�транс порт ни ми на -
клад ни ми та інши ми до ку мен та ми по ви т ра чан ню мо ло ка на -
дається в бух гал терію. Дру гий примірник Відо мості ру ху
мо ло ка слу жить підста вою для оп ри бут ку ван ня і спи сан ня ви -
т ра че но го мо ло ка в Книзі складсь ко го обліку.

Ос нов ним пер вин ним до ку мен том по обліку над хо д жен ня
во вни яв ляється Акт на ст ри гу і прий ман ня во вни. Акт скла -
дається зо о техніком з уча с тю стар шо го ча ба на і завіду ва ча
пунк ту стриж ки овець на підставі Що ден ни ка над хо д жен ня та
відправ ки во вни на за готівельні пунк ти. Акт на ст ри гу і прий -
ман ня во вни скла да ють у трьох примірни ках, з яких пер ший є
підста вою для оп ри бут ку ван ня во вни на складі, дру гий
примірник за ли шається у бри га ди ра, а третій пе ре да ють зо о -
техніку для скла дан ня за ключ но го звіту про стри жен ня овець.

Прий ня ту від стри галів во вну після виз на чен ня її клас -
нос ті па ку ють у тю ки і за пи су ють в Покіпний опис на шерсть,
відправ ле ну во вну оформ ля ють то вар но�транс порт ною на -
клад ною.

Оп ри бут ку ван ня зібра них яєць на пта хо фермі про во дять на
підставі Що ден ни ка над хо д жен ня сільсько го с по дарсь кої про -
дукції, де що ден но за пи сується кількість не су чок на фермі, кіль -
кість зібра них яєць (цілих і би тих), а та кож кількість яєць від
мо лод ня ку ку рей. Облік над хо д жен ня яєць ве деть ся в Картці
обліку ру ху до рос лої птиці, в якій що ден но відо б ра жається і
фак тич ний збір яєць. Що ден но зібрані яй ця зда ють за На клад -
ни ми (внутрішньо го с подарсь ко го при зна чен ня) на яй це с клад,
де їх сор ту ють відповідно до за твер д жених стан дартів за якістю
і ка те горіями. Ре зуль та ти сор ту ван ня яєць оформ ля ють ся Ак -
том на сор ту ван ня яєць це ху інку бації (для спеціалізо ва них
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гос по дарств). Відсор то вані яй ця, які не при датні для інку бації,
зда ють на склад за На клад ною з поміткою «Брак від інку бації».
Партії яєць, що за кла дені в інку ба тор, при своюється по ряд ко -
вий но мер, який зберігається за цією партією до кінця інку бації
і після ви ве ден ня кур чат до 150�ден но го віку. Що ден но під час
інку бації або періодич но у вста нов лені стро ки на чаль ник це ху
на підставі до ку ментів (на клад них, актів про рух і сор ту ван ня
яєць та інших) скла дає і на дає в бух гал терію звіт про про цес
інку бації. На складі (в кон торі) облік ру ху яєць ве дуть в Книзі
складсь ко го обліку за ви да ми і ка те горіями.

Облік ме ду і вос ку та іншої про дукції бджільництва ве де
завіду вач пасіки у що ден ни ку над хо д жен ня сільсько го с по -
дарсь кої про дукції. Мед ви ка чу ють із сот у при сут ності комі -
сії, при зна че ної керівни ком гос по да рю ю чо го суб’єкта.

Для обліку ви лов ле ної у став ку ри би, одер жа ної во -
вни�линь ки на фер мах та іншої про дукції тва рин ництва та кож
ви ко ри с то ву ють Що ден ник над хо д ження сільсько го с по дарсь -
кої про дукції. Як що ок ремі ви ди про дукції потрібно до дат ко во
очи ща ти або пе ре роб ля ти, то ці опе рації оформ ля ють ок ре мим
ак том, але до що ден ни ка слід вклю ча ти всю про дукцію, одер -
жа ну до її очи щен ня і пе ре роб ки.

Облік за галь но ви роб ни чих ви т рат ве дуть по кож но му під -
розділу, ок ре мо за прий ня тою но мен к ла ту рою ста тей у відо -
мості № 12. Місячні підсум ки відо мо стей пе ре но сять до жур -
на лу�ор де ра № 10.

Облік пря мих ви роб ни чих ви т рат відо б ра жа ють ся на ра -
хун ку 23 — «Ви роб ництво», а на ра хун ку 91 ве дуть облік по за -
галь но ви роб ни чих ви т ра тах, які на прикінці звітно го періоду
спи су ють ся на ра ху нок 23 — «Ви роб ництво» і роз поділя ють ся
між об’єкта ми каль ку лю ван ня. На при клад, в 24 гос по дар ст вах
відповідно до за робітної пла ти. Та ку ме то ди ку не мож на на з -
ва  ти обґрун това ною, оскільки найбільша су ма за галь но ви роб -
ни чих ви т рат бу де відне се на на ви роб ничі ви т ра ти, пов’язані з
руч ною пра цею.
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Кон трольні пи тан ня

1. Назвіть ета пи ор ганізації внутрішньо го с по дарсь ко го
(уп равлінсько го) обліку.

2. Що яв ля ють  со бою облікові реєстри та відо мості?
3. Що  та ке КТУ (ко ефіцієнт тру до вої участі)?
4. Як здійснюється пер вин ний облік оп ла ти праці?
5. Який по ря док оформ лен ня пер вин ної до ку мен тації по

ви роб ни чих за па сах?
6. Які існу ють ос новні ме то ди спи сан ня за пасів?
7. Яке відо б ра жен ня в пер вин них до ку мен тах, реєстрах та

відо мо стях зна хо дять якісні па ра ме т ри сільсько го с по -
дарсь кої про дукції?

8. Як здійснюється облік ви т рат у ма лих (при ват них)
суб’єк тах гос по да рюван ня?

Те с ти для са мо кон т ро лю знань

1. Пи тан ня ме то до логії об’єктів обліку ви роб ни чих ви т рат
по вин но вклю ча ти гру пу ван ня ви т рат за:

— еле мен та ми;
— стат тя ми;
— опе раційни ми періода ми;
— тех но логічни ми про це са ми.
2. КТУ яв ляє со бою:
— оп ла ту праці за ви ко нан ня гро мадсь ких і дер жав них

обов’язків;
— уза галь ню ю чу кількісну оцінку ре аль но го вкла ду кож -

но го працівни ка бри га ди;
— се редній за робіток за день ра зом з усіма ви да ми оп ла ти

та ут ри мань;
— особ ливість вста нов лен ня розмірів оп ла ти праці та

норм про дук тив ності.
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3. Відряд ний за робіток і всі ви ди ко лек тив них премій роз -
поділя ють на ос нові:

— про то ко лу рішен ня ра ди бри га ди про при своєння КТУ;
— га лу зе вої уго ди;
— жур наль но�ор дерної форми обліку;
— на ряду на оп ла ту праці.
4. Ви да ча і ви ко ри с тан ня ви роб ни чих за пасів та спи сан ня

їх на ви т ра ти ви роб ництва оформ ля ють: 
— платіжни ми до ру чен ня ми;
— на клад ни ми; 
— че ка ми;
— всі відповіді правильні.
5. Оцінка ма теріаль них цінно с тей не здійснюється по:
— рин ко вих цінах;
— до говірних цінах;
— по ви роб ничій собівар тості;
— по фак тичній або пла новій (нор ма тивній) собівар тості.
6. Облік пря мих ви роб ни чих ви т рат відо б ра жа єть ся на ра -

хун ку:
— 91 «За галь но ви роб ничі ви т ра ти»;
— 23 «Ви роб ництво»;
— кла су 8 «Ви т ра ти за еле мен та ми»;
— кла су 9 «Ви т ра ти діяль ності».
7. Спи сан ня на ви т ра ти ви роб ництва вар тості за пасів, спла -

че ної по ста чаль никам, має та ку ко ре с пон денцію ра хунків:
— Дт 20 — Кт 63;
— Дт 23 — Кт 63;
— Дт 80 — Кт 63;
— Дт 23 — Кт 20.
8. Фор му ю чи первісну вартість за пасів, транс порт но�за -

готівельні ви т ра ти (ТЗВ) ма ють бу ти відне сені до вар тості:
— го то вої про дукції;
— ма теріалів;
— по слуг за пе ре ве зен ня;
— т/км.
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Розділ 4

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В УМОВАХ
ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗРАХУНКУ І ЧЕКОВОЇ

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

4.1. Принципи організації внутрішньогосподарського
розрахунку

З ме тою ефек тив ної ор ганізації внутрішньо го с по дарсь ко -
го (уп равлінсько го) обліку в умо вах гос по дарсь ко го роз ра хун -
ку мож на виділи ти ос новні прин ци пи:

� підрозділи здійсню ють ви роб ни чу діяльність на ос нові
річно го внутрішньогос по дарсь ко го за вдан ня, або до го -
во ру, в яко му виз на чається ви роб ни че за вдан ня і нор ма -
тивні ви т ра ти на ви роб ництво, за твер д жені керівни ком;

� про дукція, ви роб ле на у внутрігос по дарсь ко му під -
розділі, над хо дить в роз по ря д жен ня гос по да рю ю чо го
суб’єк та, а потім ви ко ри с то вується за роз по ря д жен ням
йо го керівни ка;

� уп равлінський пер со нал бе ре на се бе функції ма тері -
аль  но�технічно го по стачан ня і за без пе чен ня, пла ну ван -
ня, обліку і аналізу, ре алізації про дукції і ви ко ри с тан ня
гро шо вих коштів;

� взаємовідно си ни між уп равлінським пер со на лом і ви роб -
ни чи ми підрозділа ми за от ри мані насіння, кор ми, паль   не
і ма с ти ла й інші ма теріали, на ра хо ва ну оп ла ту праці пра -
цівни кам підрозділів, відра ху ван ня на соці аль ні за хо ди і
т.ін., за ви роб ле ну у внутрішньогос по дарсь ких під роз -
ділах і зда ну на склад про дукцію, а та кож взаємо від но си -
ни між підрозділа ми за на дані по слу ги оформ ля ють внут -
рішньо го с по дарсь ки ми роз ра хун ко ви ми че ка ми [87].
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В гос по дар ст вах, де зберігся внутрішньо го с по дарсь кий
роз ра ху нок, на підставі річно го пла ну фінан со во�еко номічний
відділ до во дить за вдан ня до всіх підрозділів по об ся гу ви роб -
ництва про дукції (то варів, робіт, по слуг) і ліміту ви роб ни чих
ви т рат на рік з роз поділом на квар та ли, місяці.

За вдан ня по ви роб ництву про дукції (то варів, робіт, по -
слуг) до во дить ся в на ту раль них (цент не рах, то нах, тон -
но�кіло   ме т рах і т.ін.) й у вартісних по каз ни ках:

а) ос нов на про дукція рос лин ництва і тва рин ництва — оці -
ню ють ся за  опе раційно�тех но логічною або за пла но вою (нор -
ма тив ною) ви роб ни чою собівартістю;

б) побічна про дукція рос лин ництва і тва рин ництва — за
нор ма тив ни ми ви т ра та ми, за собівартістю ос нов ної про дукції,
пе ре ра хо ва ної за відповідни ми ко ефіцієнта ми, та за ре аліза -
цій ни ми ціна ми;

в) про дукція, ро бо ти і по слу ги про мис ло вих і до поміжних
ви роб ництв — за ви роб ни чою пла но вою (нор ма тив ною) собі -
вартістю;

г) ро бо ти трак тор но го пар ку — за ви роб ни чою пла но вою
(нор ма тив ною) собівартістю умов но го ета лон но го гек та ра.

Ліміт ви роб ни чих за трат виз на чається за та ки ми еле мен та ми:
а) у рос лин ництві — оп ла та праці з відра ху ван ня ми на

соціальні за хо ди, насіння, до б ри ва, за со би за хи с ту рос лин, по -
слу ги ма шин но�трак тор но го пар ку та ав то пар ку, еле к т ро е -
нергія, амор ти зація, інші ви т ра ти;

б) у тва рин ництві — оп ла та праці з відра ху ван ням на соці -
альні за хо ди, кор ми, вет пре па ра ти, підстил ку, по слу ги ма шин -
но�трак тор но го пар ку та ав то пар ку, еле к т ро е нергію, во до по с -
та чан ня, амор ти зацію та інші ви т ра ти; 

в) у про мис ло вих підрозділах — оп ла та праці з відра ху ван -
ням на соціальні за хо ди, си ро ви ну і ма теріали, паль не і ма с ти ла,
амор ти зацію, еле к т ро е нергію, во до по с та чан ня, інші ви т ра ти.

За вдан ня по ви роб ництву про дукції і сумі ви т рат в ціло му
і ок ре мо по кож но му ви роб ни чо му підрозділу роз роб ля ють ся
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під керівництвом керівни ка та на чаль ни ка фінан со во�еко -
номічно го відділу при обов’яз ковій участі керівників підроз -
ділів та го ло вних спеціалістів.

Спо чат ку про во дить ся аналіз ви роб ни чо�фінан со вої
діяль  ності суб’єкта гос по да рю ван ня і йо го підрозділів за пев -
ний період. На підставі ви роб ни чої про гра ми всьо го гос по да -
рю ю чо го суб’єкта виз на чається ви роб ни ча про гра ма кож но го
ви роб  ни  чо го підрозділу і ліміти ви роб ни чих ви т рат. В рос лин -
ництві виз на ча ють площі посіву сільсько го с по дарсь ких куль -
тур, пла но ву уро жайність і ва лові збо ри ос нов ної і побічної
про дукції; в тва рин ництві — се ред нь орічне по голів’я тва рин, їх
про дук тивність і вихід про дукції по всіх ви дах і гру пах тва рин
(табл. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12).

Роз ра ху нок ліміту ви роб ни чих ви т рат в ок ре мих гос по -
дар ст вах здійснюється кілько ма спо со ба ми.

Пер ший — по кож но му ви ду про дукції скла да ють ся тех но -
логічні кар ти, за до по мо гою яких роз ра хо вується ліміт ви т рат
за підрозділом. У те перішніх умо вах прак тич но відсутні тех -
но логічні кар ти, хо ча ме то ди ка скла дан ня їх є.

Дру гий — по ук руп не них нор ма ти вах за кож ним ви роб ни -
чим підрозділом. Ос новні статті в рос лин ництві пла нуються
на: оп ла ту праці з відра ху ван ням на соціальні за хо ди, за дію -
чи ми та риф ни ми став ка ми і нор ма ми, вра хо ву ю чи фор ми і си -
с те ми ма теріаль но го сти му лю ван ня; насіння — по фак тичній
собівар тості за по пе редній період, до б ри ва, наф то про дук ти,
за со би за хи с ту рос лин, ве те ри нарні пре па ра ти, за пасні ча с ти -
ни, ма лоцінний інвен тар — за по куп ни ми ціна ми, по слу ги ма -
шин но�трак тор но го пар ку і ав то транс пор ту — за фак тич ною
собівартістю т/км, ум/га по пе ред нь о го періоду; в тва рин -
ництві — кор ми, підстил ка — за фак тич ною собівартістю по пе -
ред нь о го періоду. Амор тизація на ра хо вується за ви б ра ною в
гос по дарстві ме то ди кою. Після цьо го опе раційно�тех но логічні
ви т ра ти підсу мо ву ють і в да но му ви пад ку мож на вста нов лю -
ва ти ліміт ви т рат на оди ни цю ви ко на ної ро бо ти або ви ро ще ної
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про дукції. В де я ких гос по дар ст вах на су му опе раційно�тех но -
логічних ви т рат на ра хо ву ють до 5% за галь но ви роб ни чих ви т -
рат в рос лин ництві і 10% — в тва рин ництві, а в кінці ро ку про -
во дять ко ри гу ван ня цих ви т рат. 

На підставі виз на че них лімітів роз ра хо ву ють нор ма ти ви ви -
т рат в роз ра хун ку на 1 га по кожній куль турі і на 1 ц за пла но ва -
но го ви роб ництва про дукції на ос нові діючої тех но логії ви роб -
ництва з ура ху ван ням її удо с ко нален ня. Ана логічно
роз ра хо ву ють нор ма тивні ви т ра ти по до гля ду на го ло ву всіх груп
тва рин і на 1 ц про дукції. По ма шин но�трак тор но му пар ку роз ра -
хо ву ють су му ви т рат на 1 умов ний ета лон ний гек тар ви ко на них
робіт, по ван таж но му ав то транс пор ту — на один тон но�кіло метр
ав то пе ре ве зень, по еле к т рогос по дар ст ву — на 1 кВт/год еле к т ро -
е нергії. По пе ре роб них про мис ло вих підрозділах об чис лю ють ся
ви т ра ти на пе ре роб ку 1ц зер на та іншої про дукції. На підставі цих
нор ма тивів ви т рат виз на чається за галь на річ на су ма ви т рат на за -
пла но ва ний об сяг ви роб ництва про дукції;

Третій — ко ли об сяг ви роб ництва про дукції рос лин ництва,
тва рин ництва і про мис ло вих підрозділів, об сяг ви ко нан ня робіт
ма шин но�трак тор ним пар ком, ав то пе ре ве зень ван таж ни ми ав -
то мобіля ми, ви ко ри с тан ня еле к т ро е нергії, во ди, от ри ман ня
інших видів про дукції і ви ко нан ня інших робіт, а та кож ліміт
ви т рат для ви ко нан ня цих робіт виз на чається не ме то дом роз ра -
хун ку, а ви хо дя чи з фак тич но го об ся гу ви роб ництва і фак тич -
них ви т рат за ос танні три ро ки на підставі да них бух гал терсь ко -
го обліку. Під час виз на чен ня об сягів ви роб ництва і ліміту
ви т рат на на ступ ний рік вра хо ву ють ся очіку вані і не обхідні
зміни в об сязі і тех но логії ви роб ництва, ви роб ни чих ви т ра тах.

При виз на ченні ліміту ви т рат в підрозділах вклю ча ють ся
всі прямі ви т ра ти по ви роб ництву про дукції, робіт і по слуг, і
не прямі (за галь но�ви роб ничі) ви т ра ти да но го ви роб ни чо го
підрозділу. В ліміт ви т рат ви роб ни чих підрозділів вклю ча ють
та кож ви т ра ти на ви ко нан ня робіт не за вер ше но го ви роб -
ництва. Адміністра тивні ви т ра ти та ви т ра ти на збут в ліміт ви -
т рат підрозділів не вклю ча ють ся.
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Таб ли ця 4.11
Роз ра ху нок уточ нен ня річно го ліміту за трат 

по трак торній бри гаді за 2003 рік

Таб ли ця 4.12
Роз ра ху нок уточ нен ня річно го ліміту ви т рат 

по ван таж но му автотранспорту
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4.2. Особливості організації
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку 

в умовах чекової форми розрахунку

Узагальнюючи досвід ве ден ня внутрішньо го с по дарсь ко го
(уп равлінського) обліку в умо вах внутрішньо го с по дарсь ко го
роз ра хун ку, мож на зро би ти такі вис нов ки:

� внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік у
більшості ви падків здійснюється по ва ло во му ви роб -
ництву про дукції, ви ко нан ню робіт (по слуг) і ліміту ви -
т рат. Си с те ма оп ла ти праці працівників підрозділу і
фор ма ма теріаль но го сти му лю ван ня по бу до ва на так,
що розмір оп ла ти праці і ма теріаль но го сти му лю ван ня
за ле жить від рівня ви ко нан ня ви роб ни чої про гра ми і
еко номії ви роб ни чих ви т рат;

� у де я ких гос по дар ст вах внутрішньо го с по дарсь кий (уп -
равлінський) облік здійснюється не ли ше по ви роб -
ництву про дукції і ліміту ви т рат, а й по сумі гро шо вих
над хо д жень від ре алізації про дукції (то варів, робіт, по -
слуг), тоб то на бри га ди, фер ми і інші підрозділи по кла -
да ють ся та кож функції збу ту (ре алізації) про дукції;

� ряд гос по дарств ве де внутрішньо го с по дарсь кий (уп -
равлінський) облік ли ше по ви ко на них ро бо тах або
над хо д жен ню про дукції в на ту раль них по каз ни ках, а в
кінці квар та лу або ро ку обліко ву ють ся вартісні по каз -
ни ки, по яких про во дить ся аналіз ви роб ни чо�фінан со -
вої діяль ності;

� де які гос по дар ст ва внутрішньо го с по дарсь кий (уп -
равлінський) облік ве дуть за спро ще ною си с те мою че -
рез дис пет черсь ку служ бу, а еле мен ти внутрішньо го с -
по дарсь ко го роз ра хун ку збе рег ли ли ше на облік оп ла ти
праці в за леж ності від кількості і якості ви ко на них
робіт з за сто су ван ням штраф них санкцій або ма теріаль -
но го сти му лю ван ня.



Матеріали ан ке ту ван ня керівни ків і спеціалістів суб’єктів
гос пода рю ван ня Пол тавсь кої об ласті свідчать, що в об ласті
ли ше близько 20 цих гос по дарств збе рег ли ча ст ко во еле мен ти
внутрішньо го с по дарсь ко го роз ра хунку (табл. 4.13).
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Таб ли ця 4.13
Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції



Аналіз ос нов них еко номічних по каз ни ків ко о пе ра тиву
«Бать ківщи на» Ко те левсь ко го рай о ну Пол тавсь кої об ласті
свід  чить, що за 13 років ос новні ви роб ничі по каз ни ки ма ють
тен денцію до зро с тан ня. Так, у порівнянні з 1990 р. у 2003 р.
уро   жайність зер но вих зрос ла на 2,3 ц/га, збільшив ся надій мо -
ло ка на од ну ко ро ву на 1383 кг, приріст ВРХ на 77 г та сви ней —
на 69 г. В ціло му ва ло ва про дукція має тен денцію до зро с тан -
ня, в порівню валь них цінах 2000 р. за 13 років во на зрос ла на
7560 тис. грн. По ряд з цим підви щи лась собівартість ос нов них
видів сільсько го с по дарсь кої про дукції, що при зве ло до зни жен -
ня рен та бель ності на 85%, хо ча по га лу зях во на за ли шається ви -
со кою — 58,6% в рос лин ництві і 41,4% в тва рин ництві.

Ос новні при чи ни збільшен ня собівар тості не за ле жать від
рівня гос по да рюван ня ко о пе ра ти ву, а є ре зуль та том знач но го
підви щен ня цін на наф топро дук ти, до б ри ва, за со би за хи с ту
рос лин, еле к т ро по с та чан ня, про що де таль но бу ло про аналізо -
ва но на по чат ку дру го го розділу.

У ва ло во му при бут ку відра ху ван ня на адміністра тивні ви -
т ра ти ста новлять — 17%, та ви т ра ти на збут — 15,4%. Дані ви -
т ра ти сто су ють ся кож но го ви ду про дукції або по слуг, то му їх
бу ло б ко ректніше роз поділи ти по кожній га лузі. Це да ло б
мож ливість роз ра хо ву ва ти по вну собівартість про дукції, що є
не обхідною умо вою при скла данні до го ворів з по ста чаль ни ка -
ми та підрядни ка ми.

Досвід по ка зує, що де які гос по дар ст ва в умо вах внутріш -
ньо го с по дарсько го роз ра хун ку за без пе чи ли ефек тив ну адап -
тацію до умов, які скла да ють ся під дією зовнішніх чин ників,
кон ку рентоспроможність і фінан со ву стійкість в умо вах рин -
ко вих пе ре тво рень.

Роз г ля не мо де таль но ор ганізацію внутрішньо го с по дарсь -
ко го обліку в умо вах внутрішньо го с по дарсь ко го роз ра хун ку і
че ко вої фор ми кон тро лю.

Всі гос по дарські опе рації всередині ко о пе ра ти ву оформ -
ля ють ся че ка ми, за до по мо гою яких здійснюється кон троль за
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ви роб ни чи ми ви т ра та ми (рис. 4.1). На су му ви т рат по кож но -
му ви ду про дукції — за тра ти на насіння, кор ми, паль не і т.ін.
керівни ки підрозділів ви пи су ють роз ра хун кові че ки. За ви -
роб ле ну про дукцію че ки от ри му ють від бух гал терії, за на дані
по слу ги че ки ви пи су ють ся керівни ка ми інших підрозділів.
Потім керівни ки підрозділів скла да ють звіт про кількість от -
ри ма ної про дукції і су му ви т рат. При ви ко нанні робіт у
підрозділі інши ми гос по дар ст ва ми чек на су му вар тості ви ко -
на них робіт (без ПДВ) пе ре дається в бух гал терію ра зом з
звітом про ви ко нан ня ви роб ни чо го за вдан ня. При роз ра хун -
ках че ко да вець ви пи сує од но час но два че ки. Один чек пе -
редається керівни ку внутрішньо го с по дарсь ко го підрозділу,
який ви ко нав ро бо ту (комірни ку) тощо, а дру гий чек за ли -
шається у ліміто ваній че ковій книжці, при цьо му су ма ви т рат
по че ку виз на чається так:

� при на ра ху ванні за робітної пла ти — на су му на ра хо ва -
ної за робітної пла ти;

191

Розділ 4

Рис. 4.1. Фор ма і рух роз ра хун ко во го че ку 



� при на ра ху ванні амор ти зації ос нов них за собів — на су -
му фак тич но на ра хо ва ної амор ти зації по ос нов них за -
со бах і інших не о бо рот них ак ти вах;

� при ви ко нанні робіт для ви роб ни чо го підрозділу інши -
ми гос по дар ст ва ми на су му, яку потрібно оп ла ти ти
підрядній ор ганізації без по дат ку на до да ну вартість;

� при ви ко нанні транс порт них робіт ав то транс пор том —
за кількістю ви ко на них пе ре ве зень в тон но�кіло ме т рах
за внутрішньогос по дарсь ки ми ціна ми;

� при ви ко нанні робіт ма шин но�трак тор ним пар ком — за
об ся гом ви ко на них робіт в умов них ета лон них гек та рах
за внутрігос по дарсь ки ми ціна ми;

� при ви ко нанні робіт ком бай на ми — за кількістю зібра -
ної площі в фізич них оди ни цях за внутрішньогос по -
дарсь ки ми ціна ми; 

� при ви ко ри с танні еле к т ро е нергії, га зу і во ди — су ма в
че кові виз на чається за кількістю ви т ра че ної еле к т ро е -
нергії, во ди і га зу і вар тості оди ниці цих по слуг, пе ред -
ба ченій у внутрішньогос по дарсь ко му за вданні на по ча -
ток ро ку;

� при ви ко ри с танні насіння, кормів, до б рив, паль но го і
ма с ти ла, інших ма теріалів їх оцінка виз на чається, ви хо -
дя чи з кількості ви т ра че них ма теріалів, оціне них за
внутрішньогос по дарсь ки ми та по куп ни ми ціна ми [103].
Че ко дав ця ми за твер д жу ють ся керівни ки підрозділів.
Во ни от ри му ють від фінан со во�еко номічно го відділу
ко о пе ра ти ву за вдан ня для ви роб ни чо го підрозділу за
об ся гом ви роб ництва, лімітом ви т рат і че ко ву книж ку
для про ве ден ня роз ра хунків за от ри мані то вар но�ма -
теріальні цінності і по слу ги інших підрозділів. Керівни -
ки підрозділів ви пи су ють і пе ре да ють комірни ку чек на
су му вар тості от ри ма них ма теріаль них цінно с тей, в
бух гал терію — на су му на ра хо ва ної за робітної пла ти,
відра ху вань на соціальні за хо ди, на су му на ра хо ва ної

192

Іванюта П.В., Левченко З.М. 



амор тизації ос нов них за собів та інших не о бо рот них ак -
тивів, в ре монт ну май стер ню — на су му ви т рат на ре -
монт ос нов них за собів, в ав то га раж — за ви ко нані
транс портні ро бо ти і т.д. За ви роб ле ну і зда ну на склад
або на прав ле ну для ре алізації й на інші по тре би про -
дукцію внутрішньогос по дарсь кий підрозділ от ри мує
чек від бух гал терії на су му вар тості цієї про дукції.

Роз ра хун кові че ки ви да ють ся че ко дав цем за про ве дені ро -
бо ти і по слу ги іншо му підрозділу: скла ду за от ри мані насіння,
кор ми, паль не та інші за па си; завіду ва чу га ра жем — за ви ко -
нані ав то транс портні ро бо ти; бри га ди ру трак торної бри га ди —
за ви ко нані ро бо ти трак то ра ми і ком бай на ми; керівни ку еле к -
т рогос по дар ст ва — за ви ко ри с та ну еле к т ро е нергію; за ви ко -
нані ре монтні ро бо ти че ки пе ре да ють ся завіду ва чу ре монт ної
май стер ні і до да ють ся до місяч но го звіту. За умо ви, як що бри -
га да, фер ма або інші підрозділи ви ко ну ють ро бо ту по ре алі -
зації про дукції, прид бан ню то вар но�ма теріаль них цінно с тей,
на будівництві, а та кож інші не вла с тиві для них функції,
керівник ви пи сує роз ра хун ко вий чек на су му ви т рат, оціне них
за внутрішньогос по дарсь ки ми ціна ми.

Ви роб ле на про дукція — ос нов на, побічна — обліко вується
в пер вин них до ку мен тах за за галь но прий ня ти ми фор ма ми
(реєстри відправ ки зер на та іншої про дукції з по ля, що ден ни ки
над хо д жен ня про дукції рос лин ництва, ак ти на оп ри бут ку ван -
ня гру бих і со ко ви тих кормів, що ден ни ки обліку на дою мо ло -
ка, ак ти на оп ри бут ку ван ня при пло ду тва рин, відо мості зва жу -
ван ня тва рин та інше). При здачі цих до ку ментів в бух гал терію
на су му вар тості ви роб ле ної про дукції ви пи сується при бут ко -
вий чек і пе ре дається керівни кові ви роб ни чо го під розділу.

Про тя гом міся ця іде зви чай ний про цес: зби рається, офор -
м  ля ється інфор мація, про во дить ся аналіз і внутрішній ау дит,
офор м ляється ви роб ни ча звітність. У фінан со во�еко номічно -
му відділі здійснюється аналітич ний облік. На ви мо гу ко ри с -
ту вачів ви дається внутрішньо го с по дарсь ка інфор мація і
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прий ма ють ся уп равлінські рішен ня. Особ ли вості внутрішньо -
го с по дарсь ко го обліку і звітності зо б ра жені на рис. 4.2.

Ре зуль та ти ви ко нан ня за вдан ня ви роб ни чи ми підрозділа -
ми оціню ють ся ме то дом співстав лен ня пла но вих по каз ників
та фак тич ни ми да ни ми роз ра хунко вих чеків.

Че ки за от ри мані ма теріали, ви роб ле ну про дукцію, ви ко -
нані ро бо ти і по слу ги ви пи су ють не пізніше ніж че рез два дні,
ос танній день по дан ня роз ра хун ко вих чеків — друге чис ло, а
по оп латі праці — п’яте чис ло на ступ но го міся ця. У ви пад ку
за трим ки при ви писці роз ра хун ко вих чеків, не своєчас но го по -
дан ня звітів про ви т ра ти і вихід про дукції ви роб ни чо му під -
розділу вин ний підрозділ штра фується в розмірі 1% за галь ної
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Рис. 4.2. Си с те ма внутрішньо го с по дарсь ко го обліку і звітності



су ми чеків за кож ний день про ст роч ки на ос нові скла де но го
ак ту�пре тензії. На су му штра фу керівник ви роб ни чо го підроз -
ді лу пе ре дає чек в бух гал терію. На прак тиці не ма ло ви падків,
ко ли рільничі бри га ди, тва рин ницькі фер ми й інші підрозділи
за роз по ря д жен ням керівництва ви ко ну ють ро бо ти, не пе ред -
ба чені внутрішньогос по дарсь ким за вдан ням. На при клад, ви -
ко ну ва лись ро бо ти по ре мон ту шко ли, бу дин ку ве те ранів. При
цьо му бу ли ви т ра чені будівельні ма теріали, на ра хо ву ва лась
за робіт на пла та, ви ко ристовувались транс портні ро бо ти. Всі
ці ви т ра ти вклю ча ють ся до звіту про ви роб ничі ви т ра ти. На
су му фак тич но про ве де них ви т рат бух гал терія ви пи сує чек
для цьо го підрозділу. Во ни вклю ча ють ся до звіту як про ве дені
ви т ра ти і як ви ко нані ро бо ти (по слу ги) на сто ро ну. При підве -
денні під сумків ро бо ти та ких підрозділів із за галь ної су ми ви -
т рат та кої бри га ди чи іншо го підрозділу потрібно ви клю чи ти
су му при бут ко вих чеків за такі ро бо ти і по слу ги. Ре ш та ви т рат
бе руть ся в роз ра ху нок при виз на ченні су ми еко номії або пе ре -
ви т рат. Пла но ве за вдан ня, яке бу ло до ве де не на по чат ку ро ку
по ви хо ду про дукції і ви роб ни чих ви т ра тах, мо же бу ти ско ри -
го ва не, як що зміни лась посівна пло ща, кількість по голів’я тва -
рин та у зв’яз ку з інши ми об’єктив ни ми при чи на ми. Для
порівнян ня пла но во го за вдан ня з фак тич ним, йо го ви ко нан -
ням і виз на чен ням су ми ви на го ро ди по кож но му ви роб ни чо му
підрозділу скла дається ок ре мий роз ра ху нок.

Як що бри га да або інша ви роб ни ча оди ни ця ви ко ну ва ла за
роз по ряджен ням керівництва ро бо ти або по слу ги на сто ро ну і
во ни не пе ред ба ча лись внутрішньогос по дарсь ким за вдан ням і
лімітом ви т рат, то су ма фак тич но про ве де них ви т рат цієї ви -
роб ни чої оди ниці змен шується на су му от ри ма них при бут ко -
вих чеків за ці ро бо ти.

Роз ра хун кові че ки ви го тов ля ють ся в поліграфічному
підприємстві, ну ме ру ють ся і ви да ють ся че ко дав цям під роз пи -
с ку. За пасні че кові книж ки зберіга ють ся в бух гал терії в сейфі
нарівні з гро ши ма.
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В кінці міся ця, але не пізніше п’ятого чис ла на ступ но го
міся ця керівни ки внутрішньогос по дарсь ких підрозділів по да -
ють в бух гал терію звіти (реєстри) чеків:

� про вихід про дукції, ви ко нані ро бо ти і по слу ги, в яких
реєстру ють ся при бут кові че ки;

� про про ве дені ви т ра ти, в яких реєстру ють ся ви дат кові
че ки.

Для зберіган ня чеків з чис ла працівників бух гал терії виз -
на ча ють відповідаль ну осо бу. В її обов’язок вхо дить зберіга ти
і ви да ва ти керівни кам підрозділів че ки, здійсню ва ти кон троль
за ви т ра чан ням чеків, ви пи су ва ти че ки за  ви роб ле ну про дук -
цію і ро бо ти, ви ко нані ви роб ни чим підрозділом для інших ор -
ганізацій і осіб, прий ма ти від внутрішньогос по дарсь ких під -
роз ділів че ки за на ра хо ва ну оп ла ту праці, амор ти заційні
відра ху ван ня, стра хові пла тежі, гро шові ви т ра ти, а та кож
місячні звіти цих підрозділів [18].

Керівни ки ви роб ни чих підрозділів, тва рин ниць ких ферм,
про мис ло вих підрозділів ра зом із бух гал те ра ми�обліков ця ми
оформ ля ють че ки про тя гом міся ця про кількість ви роб ле ної
про дукції, ви ко на ні ро бо ти (по слу ги) ви роб ни чі ви т ра ти і
скла да ють звіти. Внутрішньо го с по дарсь кий звіт скла дається
на ос нові копій чеків: на про ве дені ви т ра ти, чеків, от ри ма них
від підрозділів за ви ко нані ро бо ти і на дані по слу ги, чеків на
ви роб ле ну про дукцію. Звіти ма ють два розділи: пер ший міс -
тить інфор мацію — про су му про ве де них ви т рат всьо го, і в то -
му числі за еле мен та ми ви т рат; дру гий — про кількість ви роб -
ле ної про дукції і її вартість (рис. 4.3).

Всі звіти керівник підрозділу підпи сує осо би с то. Після пе -
ревірки звіту працівник бух гал терії ста вить за пис «пе ревіре -
но» і та кож підпи сує йо го.

Звіти є ос нов ним дже ре лом да них про про ве дені ви т ра ти і
от ри ма ну про дукцію кож ним ви роб ни чим підрозділом. Во ни
ви ко ри с то ву ють ся керівника ми підрозділів, керівни ка ми та
спеціаліста ми. На підставі звітів лег ко виз на чи ти, як ви ко на но
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за вдан ня про от ри ман ня про дукції і до ве дені ви т ра ти, де і чо -
му ста ли ся пе ре ви т ра ти коштів.

Особ ли во важ ли ве зна чен ня роз ра хун ко вих чеків в то -
му, що во ни слу жать за со бом по точ ної інфор мації і по точ но -
го кон тро лю за внутрішньогос по дарсь ким роз ра хун ком.
Суть по точ но го кон тро лю за клю чається в по всякденній пе -
ревірці ви ко нан ня ви роб ни чої про гра ми, виз на че ної на по -
чат ку ро ку.

Керівник підрозділу на ос нові да них чеків знає, в якій мірі
до три мується ліміт ви т рат по кожній статті, і, ко ри с ту ю чись
ци ми да ни ми, вирішує, які ви т ра ти  не обхідно про во ди ти, які
ма теріальні цінності не обхідно ви пи са ти зі скла ду, по яких ви -
т ра  тах потрібно по че ка ти до по чат ку на ступ но го міся ця. У вну   -
т рішньо гос по дарсь ко му підрозділі є по вна інфор мація про
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Рис. 4.3. Ти туль на сторінка книж ки роз ра хун ко вих чеків



кіль кість ви роб ле ної про дукції, об сяг ви ко на них робіт і по -
слуг. По суті — це по вна інфор мація про ро бо ту підрозділу.

Керівни ки і спеціалісти, ко ри с ту ю чись звіта ми ви роб ни -
чих  підрозділів, скла де ни ми на ос нові роз ра хун ко вих чеків,
зна ють про стан справ в кож но му підрозділі і уже на по чат ку
міся ця відо мо, де, в яко му підрозділі до пу щені не доліки і вжи -
ва ють за хо дів до їх усу нен ня, од но час но про во дять по пу ля ри -
зацію пе ре до во го досвіду.

Комірни ки і інші ма теріаль но відповідальні осо би в кінці
міся ця по да ють до бух гал терії звіти про рух про дукції, ви роб -
ни чих за пасів, інших обіго вих коштів. Од но час но во ни зда ють
відповідаль но му працівни кові бух гал терії че ки ви роб ни чих
підрозділів на су му вар тості цінно с тей, от ри ма них внутріш -
ньогос по дарсь ки ми підрозділа ми.

Звіти ви роб ни чих підрозділів, скла дені на ос нові да них
роз ра хун ко вих чеків, підши ва ють ся в ок ремій папці і зберіга -
ють ся як інші до ку мен ти бух гал терсь ко го обліку.

В цих умо вах, при за сто су ванні роз ра хун ко вих чеків гос -
по дар ст ва ма ють два дже ре ла інфор мації про ви ко нан ня ви -
роб ни чої про гра ми внутрішньогос по дарськи ми підрозділа ми.
Од не дже ре ло — це звіти підрозділів на ос нові роз ра хунко вих
чеків, дру ге дже ре ло — дані бух гал терсь ко го обліку на ос нові
пер вин них до ку ментів. В цих умо вах працівни ки обліку по -
винні слідку ва ти за тим, щоб по каз ни ки цих спо собів обліку
бу ли іден тич ни ми.

Як свідчить досвід з впро ва д жен ням внутрішньо го с по дар -
сь ко го роз рахун ку, ви ни ка ють нові ви мо ги до обліку. Перш за
все облік ви т рат і до ходів ве деть ся по ви роб ни чих підрозділах —
бри га дах, фер мах тощо, а також по куль ту рах в рос лин ництві
та інших ви дах про дукції. Облік в умо вах внутрішньо го с по -
дарсь ко го роз ра хун ку має бу ти ор ганізо ва ний так, щоб мож на
бу ло ви клю чи ти вплив по каз ників ро бо ти од но го підрозділу
на інший, щоб підви щен ня собівар тості робіт, що ви ко ну ють -
ся ма шин но�трак тор ним пар ком, не впли ва ло на собівартість
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про дукції рос лин ництва, собівартість тва ринництва, і щоб бу -
ло ви клю че но ви ко ри с тан ня по зи тив них ре зуль татів ро бо ти
інших підрозділів. Інфор мація про про це си ви роб ництва і ви -
роб ничі ви т ра ти по вин на надходити після здійснен ня гос по -
дарсь кої опе рації, а підсум ки ро бо ти мо жуть за без пе чи ти уп -
рав лінський пер со нал в міру не обхідності, але не пізніше 3—5
чис ла на ступ но го міся ця. Про по нуємо по бу до ву де ре ва цілей
ор ганізації внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) облі -
ку при ви ко нанні ме ханізо ва них робіт на зби ранні зер но вих
куль тур (рис. 4.4). Облік ви т рат і ви хо ду про дукції рос лин -
ництва ве дуть на ра хун ку 231, а ви т рат і ви хо ду про дукції тва -
рин ництва — на ра хун ку 232. Аналітичні ра хун ки відкри ва ють
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nm — кількість аг ре гатів;
W — швидкість;
Кзм — ко ефіцієнт змінності;
Wp — ро бо ча швидкість;
min — мінімаль не ви ко ри с тан ня коштів;
max — мак си маль не ви ко ри с тан ня коштів.

Рис. 4.4. По бу до ва де ре ва цілей ор ганізації внутрішньо  го с по -
дарсь ко го уп равлінсько го) обліку



по ви роб ни чих гру пах тва рин — ос нов не ста до ве ли кої ро га тої
ху до би, ви ро щуван ня мо лод ня ка і відгодівля ВРХ; ос нов не
ста до сви ней, ви ро щу ван ня мо лод ня ка сви ней стар ше двох
місяців, відгодівля сви ней, і т.ін., і крім то го, ок ре мо на кож ну
фер му. Ана логічно відкри ва ють аналітичні ра хун ки і ве дуть
облік ви т рат і от ри ма ної про дукції по інших ви дах і гру пах
тва рин.

За де бе том обліко ву ють ви т ра ти на ут ри ман ня по голів’я
тва рин, по кре ди ту — от ри ма ну про дукцію за пла но вою собі -
вартістю.

На ра хун ку 231 аналітичні ра хун ки відкри ва ють ок ре мо
по кожній рільничій бри гаді і на кож ну куль ту ру. По де бе ту
за пи су ють про ве дені ви т ра ти, а по кре ди ту — от ри ма ну про -
дукцію за пла но вою собівартістю. При цьо му потрібно вра хо -
ву ва ти, що ма теріальні ви т ра ти обліко ву ють ся за фак тич ною
вартістю прид ба них за пасів, ма теріалів і т.ін., тоді як у вну -
тріш ньогос по дарсь ко му за вданні ці ви т ра ти по винні бу ти
оцінені за внутрішньогос по дарсь ки ми ціна ми, ро бо та ма шин -
но�трак тор но го пар ку, ав то транс пор ту — за фак тич ною собі -
вартістю.

Облік ви т рат і ви хо ду про дукції про мис ло вих ви роб ництв
ве дуть на суб ра хун ку 233. Аналітичні ра хун ки відкри ва ють
ок ре мо на кож ний ви роб ничий підрозділ і на кож ний вид про -
дукції, що ним ви роб ляється. По де бе ту ве дуть облік ви т рат,
по кре ди ту за пи су ють кількість от ри ма ної про дукції за пла но -
вою собівартістю.

Облік ви т рат ван таж но го ав то транс пор ту ве дуть на суб ра -
хун ку 234, по де бе ту обліко ву ють ви т ра ти по ут ри ман ню ав то -
мобілів, по кре ди ту — ви ко нані ро бо ти по пе ре ве зен ню ван -
тажів в тон но�кіло ме т рах в оцінці за собівартістю.

В еко номічно му відділі аналізу ють ви т ра ти як в на ту раль -
них, так і у вартісних по каз ни ках, а потім порівню ють пла нові
дані з фак тич ни ми, після чо го облік ви т рат ве дуть роздільно по
га лу зях, ви роб ни чих підрозділах, по кож но му ви ду про дукції.
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Звіти ви роб ни чих підрозділів ви ко ри с то ву ють ся ме не д -
же ра ми, працівни ка ми бух гал терії, спеціаліста ми для кон тро -
лю за ви ко нан ням внутрішньогос по дарсь ко го за вдан ня,
аналізу гос по дарсь ко�фінан со вої діяль ності. Після уточ нен ня
пла но во го і фак тич но го за вдан ня по ви роб ництву про дукції і
річно му ліміту ви т рат скла да ють ся роз ра хун ки по виз на чен ню
су ми ви на го ро ди ко лек ти ва внутрішньогос по дарсь ких підроз -
ділів. Си с те ма ма теріаль но го сти му люван ня членів ко лек ти ву
є важ ли вим еле мен том внутрішньо го с по дарсь ко го роз ра хун -
ку. Во на сприяє підви щен ню ма теріаль ної заінте ре со ва ності
ко лек ти ву підрозділу у збільшенні ви роб ництва, підви щенні
якості і ско ро ченні ви т рат на оди ни цю про дукції, в більш по -
вно му ви ко ри с танні за собів праці. Від пра виль но го рішен ня
пи тан ня про ма теріаль не сти му лю ван ня за ле жить дійовість
внутрішньо го с по дарсь ко го роз ра хун ку. Непоодинокі ви пад -
ки, ко ли внутрішньо го с по дарсь кий роз ра ху нок не дає не об -
хідно го ефек ту ли ше то му, що керівни ки, прий няв ши рі шен  ня
про ма теріаль не за охо чен ня про тя гом ро ку, не за сто со ву ють
йо го на прак тиці, по си ла ю чись на не точ ності в обліку,
форс�ма жорні об ста ви ни, відсутність коштів та інші при чи ни.

Си с те ма ма теріаль но го за охо чен ня в су час них умо вах по -
вин на спри я ти осо бистій ма теріальній заінте ре со ва ності пра -
ців ників підприємства, але крім то го потрібно ство рю ва ти
мож ливості ма теріаль ної зацікавленності всьо го ко лек ти ву в
по кра щанні еко номічних по каз ників ро бо ти.

Внутрішньо го с по дарсь кий роз ра ху нок пе ред ба чає в си с -
темі ма теріаль ної заінте ре со ва ності і ма теріаль ну відпові даль -
ність, пов’яза ну із зни жен ням якості ви ко на ної ро бо ти, по ру -
шен ням термінів або не до три ман ням відповідної тех но логії чи
то по ру шен ням внутрішньо го с по дарсь ко го роз по ряд ку.

При впро ва д женні внутрішньо го с по дарсь ко го роз ра хун -
ку з за сто суван ням роз ра хун ко вих чеків мож ливі різні варіан -
ти ма теріаль но го сти му люван ня. Су ма, яка виділяється для
сти му лю ван ня працівників гос проз ра хун ко вих підрозділів,



виз на чається са мим підприємством в ме жах 10—25% су ми ос -
нов но го фон ду оп ла ти праці. Су ма ви на го ро ди роз ра хо вується
за кож ним ви роб ни чим підрозділом.

На кінець ро ку су ма ма теріаль но го сти му лю ван ня збіль -
шується або змен шується в за леж ності від рівня ви ко нан ня
пла ну ви роб ництва про дукції і су ми еко номії або до пу ще них
пе ре ви т рат.

Між чле на ми ко лек ти ву на леж на су ма роз поділяється
про порційно сумі на ра хо ва ної оп ла ти праці та ко ефіцієнту
тру до вої участі.

Крім то го, ок ре мо роз ра хо вується су ма ма теріаль но го сти -
му лю ван ня керівників ви роб ни чих підрозділів і спеціалістів.

Вста нов ле но, що над бав ки до ос нов ної за робітної пла ти
виз на ча ють ся в та ко му по ряд ку:

1) при ви ко нанні пла но во го за вдан ня по ви роб ництву
про дукції;

2) до дат ко во за кож ний відсо ток пе ре ви ко нан ня пла ну
ви роб ництва про дукції;

3) до дат ко во при на яв ності еко номії ви роб ни чих ви т рат;
4) до дат ко во за раціоналіза торські про по зиції по тех но -

логії ви ро щу ван ня про дукції і ефек тив но му ви ко ри с танні
техніки.

Су ма премії мо же бу ти змен ше на за рішен ням бри гад ної
ра ди, як що бу ли до пу щені аварії на транс порті, на не сені збит -
ки за не якісно ви ко на ну ро бо ту, до пу щені по ру шен ня в тех -
но логії ви роб ництва або пра вил техніки без пе ки. Бри га ди ри
ріль  ни чих і трак тор них бри гад, завіду ючі тва рин ниць ки ми
фер ма ми, керівни ки інших підрозділів от ри му ють ви на го ро ду
в розмірі 1,5% річно го за робітку за кож ний відсо ток пе ре ви ко -
нан ня за вдан ня по ви роб ництву про дукції і за кож ний відсо -
ток ско ро чен ня ви роб ни чих ви т рат.

Керівник, йо го за ступ ник, го ло вний (стар ший) інже -
нер�ме ханік, стар ший еко номіст, го ло вний бух гал тер от ри му -
ють ви на го ро ду в розмірі 1,5% річної став ки за робітної пла ти за
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кож ний відсо ток пе ре ви ко нан ня пла ну от ри ман ня при бут ку.
Го ло вний аг ро ном і го ло вний зо о технік от ри му ють ви на го ро ду
в розмірі 2,5% річної став ки за кож ний відсо ток пе ре ви ко нан ня
пла ну от ри ман ня при бут ку по відповідній га лузі. За галь на су -
ма ви на го ро ди керівни кам ви роб ничих підрозділів, керівни ку
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Рис. 4.5. По ря док впро ва д жен ня внутрішньо го с по дарсь ко го
роз ра хун ку і че ко вої фор ми кон тро лю 



гос по да рю ю чо го суб’єкта і спеціалістам не по вин на пе ре ви щу -
ва ти 25% річно го за робітку по ос новній оп латі.

Ви на го ро да адміністра тив но�уп равлінсько му пер со на лу і
го ло вним  (стар шим) спеціалістам вип ла чується за умо ви до -
три ман ня ліміту ви т рат на за галь но го с по дарські по тре би.
Розмір ма теріаль но го сти му лю ван ня виз на чається в за леж -
ності від фінан со вих мож ли во с тей, від кінце вих ре зуль татів
ро бо ти та рішен ня бри гад ної ра ди. Важ ли во, щоб вся ке підви -
щен ня оп ла ти праці, еко номічне сти му лю ван ня бу ло еко -
номічно обґрун то ва ним. Це мож ли ве ли ше в то му ви пад ку, як -
що до дат кові за тра ти на оп ла ту праці відшко до ву ють ся
до датко вим ви хо дом про дукції, от ри ма ної за ра ху нок рос ту
про дук тив ності праці.

Та ким чи ном, уза галь ню ю чи ви кладене, мож на обґрун ту -
ва ти доцільність впро ва д жен ня внутрішньо го с по дарсь ко го
роз ра хун ку і че ко вої фор ми кон тро лю (рис. 4.5).

4.3. Особливість організації внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку в умовах диспетчеризації

Важлива роль у фор му ванні внутрішньо го с по дарсь ко го
(уп равлінсько го) обліку на ле жить дис пет черській службі, яка
збе ре глась в більшості гос по дарств на сьо годнішній день. Дис -
пет черсь ка служ ба — центр фор му ван ня опе ра тив ної інфор -
мації для своєчас но го прий нят тя уп равлінських рішень. Ос -
нов ні функції дис пет черсь кої служ би:

� прий нят тя і об роб ка опе ра тив них да них про хід ви ко -
нан ня сільськогос по дарсь ких робіт та пе ре да ча їх
керівни кам і відповідним тех но логічним служ бам зі
своїми про по зиціями;

� збір опе ра тив ної інфор мації про над хо д жен ня та ре -
алізацію го то вої про дукції;

� кон троль за ви ко нан ням опе ра тив них планів, за вдань,
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графіків як по гос по дар ст ву в ціло му, так і по ви роб ни -
чих підрозділах та ок ре мих працівників;

� збір опе ра тив ної інфор мації про ви ко ри с тан ня ма шин -
но�трак тор но го пар ку, об лад нан ня та ро бо чої си ли;

� про ве ден ня ма не в ру ван ня ма теріаль но�технічни ми за -
со ба ми, тру до ви ми ре сур са ми га лу зей та підрозділів —
відповідно до за твер д же них опе ра тив них планів, рі шень
дис пет черсь ких на рад, а та кож в аварійних си ту аціях,
прий нят тя від ви роб ни чих і об слу го ву ю чих підрозділів
за явок на ма теріаль но�технічне за без пе чен ня;

� підтрим ка постійно го зв’яз ку із підрозділа ми та на дан -
ня їм не обхідної ор ганізаційно�технічної до по мо ги у
ви ко нанні пла но вих за вдань;

� підго тов ка внутрішньогос по дарсь ких звітів для керів -
ників і спеціалістів.

На рис. 4.6 зо б ра же на ор ганізація опе ра тив ної звітності.
Очо лює дис петчерсь ку служ бу дис пет чер (він же — за ступ ник
керівни ка з опе ра тив ної діяль ності), ра зом із ним мо же пра -
цю ва ти опе ра тор і ме ханік.
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Рис. 4.6. Схе ма ор ганізації опе ра тив ної інфор мації



Дис пет черсь ка служ ба ви ко ри с то вує спеціальні пер винні
до ку мен ти, в яких роз роб ляє внутрішньо го с по дарські реквізи -
ти, які оформ ля ють ся відповідни ми жур на ла ми (табл. 4.14,
4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 та 4.20).

Таб ли ця 4.14
Облік ма теріаль них цінно с тей

Таб ли ця 4.15
Опе ра тив на звітність по рос лин ництву

Таб ли ця 4.16
Опе ра тив на звітність по тва рин ництву

Таб ли ця 4.17
Облік ро бо ти трак торів
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Таб ли ця 4.18
Облік ро бо ти ком байнів

Таб ли ця 4.19
Облік ро бо ти ав то транс пор ту

Таб ли ця 4.20
Облік ви ко ри с тан ня  тру до вих ре сурсів
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Ви роб ничі ви т ра ти в сільсько му гос по дарстві, на відміну
від інших га лу зей, обліко ву ва ти ду же склад но. На при клад, в
ме то дич них ре ко мен даціях по ор ганізації та ве ден ню бух гал -
терсь ко го обліку в фер мерсь ких гос по дар ст вах від 02.07.2001 р.
№ 189 [10] та інших нор ма тив них до ку мен тах не вка зу ють на
не обхідність каль ку ляції ви роб ни чих ви т рат сільсько го с по -
дарсь кої про дукції. В Пол тавській об ласті фер мер чи при ват -
ний підприємець ве де облік ви роб ництва за про стою мо дел лю
(без об чис лен ня собівар тості про дукції), що сприяє спро щеній
си с темі обліку, але інфор мації, не обхідної внутрішнім спо жи -
ва чам для уп равління ви роб ництвом, недо стат ньо. Де які фер -
мерські гос по дар ст ва ви ро щу ють декілька видів сільсько го с -
по дарсь кої про дукції, зай ма ють ся як рос лин ництвом, так і
тва рин ництвом. В цих умо вах прид бані за па си од ра зу спи су -
ють на ви роб ництво, а П(С)БО 9 «За па си» пе ред ба чає відо б -
ра жен ня прид ба них за пасів за первісною (фак тич ною) собі -
вартістю. Відповідно про ве ден ня на ра хун ках опе рації Дт 80 —
Кт 63 вміщує в собі спи сан ня на ви т ра ти ви роб ництва тільки
вар тості за пасів, спла че ної по ста чаль ни кам. Як що ма теріали
пе ре во зять ся від по ста чаль ни ка транс пор том да но го гос по дар -
ст ва чи сто ронніх ор ганізацій, то ви т ра ти збільшу ють ся ра зом
з вклю чен ням їх до став ки. Фор му ю чи первісну вартість за -
пасів, транс порт но�за готівельні ви т ра ти (ТЗВ), які ма ють бу -
ти відне сені до вар тості ма теріалів, ви т ра ти на оп ла ту праці —
на де бет 81, амор ти зацію — на де бет 83, ро бо ти і по слу ги — на
84 ра ху нок не вра хо вані в ви роб ничі ви т ра ти. На фінан со вий
ре зуль тат це ніяк не впли ва ти ме, але при відо б ра женні у Звіті
про фінан сові ре зуль та ти (ф. № 2) бу де за ни же на за галь на су -
ма ма теріаль них ви т рат.

Зро зуміло, що з вве ден ням ра хунків складнішає облік у
цих гос пода рю ю чих суб’єктах, але для каль ку ляції фак тич ної
собівар тості за пасів слід відкри ти аналітичні ра хун ки що до
відо б ра жен ня транс порт но�за готівель них ви т рат до кож но го з
ра хунків 8�го кла су з ме тою пра виль но го їх роз поділу між ви -

208

Іванюта П.В., Левченко З.М. 



т ра че ни ми ма теріала ми та за ли ше ни ми в складі не за вер ше но -
го ви роб ництва на кінець ро ку.

Про стий облік доцільно ве с ти в Книзі або Відо мості
обліку ви т рат на підставі пер вин них до ку ментів з виділен ням
таких граф: но мер за по ряд ком, да та здійснен ня гос по дарсь кої
опе рації, зміст, ви т ра ти в розрізі ста тей, вста нов ле них гос по -
дар ст вом са мостійно й еле ментів ви т рат згідно з П(С)БО 16
«Ви т ра ти» та за галь на су ма (табл. 4.21). Це дасть змо гу без
труд нощів за пов ни ти Звіт про фінан сові ре зуль та ти (ф. № 2)
у при ват них, фер мерсь ких та осо би с тих се лянсь ких гос по дар -
ст вах. Роз г ля ну та таб ли ця не пе ред ба чає виділен ня в обліку
за галь но ви роб ни чих ви т рат.

Всі ви т ра ти вва жа ють ся пря ми ми і відо б ра жа ють ся на ра -
хун ках 8�го кла су, кож ний з яких доцільно за кри ва ти уза галь -
ню ю чим ра хун ком 23 «Ви роб ництво», а не спи су ва ти од ра зу
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Таб ли ця 4.21
Ре ко мен до ва на відомість обліку ви т рат на ви роб ництво



на ра ху нок 79 «Фінан сові ре зуль та ти», як вва жа ють ок ремі ав -
то ри. Та ким чи ном по де бе ту ра хун ка 23 «Ви роб ництво» за
стат тя ми за пасів бу де відо б ра жа ти ся їх фак тич на вартість з
кре ди ту 81, 83, 84 ра хунків. На ра хун ку 79 «Фінан сові ре зуль -
та ти» відо б ра жа ти муть ся за галь ною су мою ви т ра ти, а по кре -
ди ту — ви руч ка від ре алізо ва ної про дукції в ко ре с пон денції з
де бе том ра хунків гро шо вих коштів та дебіторсь кої за бор го ва -
ності (30, 31, 36). При за критті цьо го ра хун ку саль до спи -
сується на 44 ра ху нок «Не роз поділені при бут ки (не по криті
збит ки)». Ра ху нок 23 «Ви роб ництво», з на шої точ ки зо ру, має
ви ко ри с то ву ва тись про тя гом ро ку, а не тільки у кінці, так як,
на при клад, в тва рин ництві кож ний день здійсню ють ся опе -
раційні ви т ра ти та над хо д жен ня про дукції.

Влас ник зацікав ле ний ма ти інфор мацію що до опе -
раційно�тех но логічних ви т рат, постійно по ви нен одер жу ва ти
опе ра тивні дані за еле мен та ми ви т рат по кож но му ви ду ви ро -
ще ної про дукції, які мо же за без пе чи ти чітка ор ганізація
внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку.
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Кон трольні пи тан ня

1. Які ос новні прин ци пи гос по дарсь ко го роз ра хун ку?
2. За яки ми еле мен та ми виз на чається ліміт ви роб ни чих

за трат?
3. Яки ми спо со ба ми здійснюється роз ра ху нок ліміту ви -

роб ни чих ви т рат?
4. Які особ ли вості ве ден ня внутрішньо го с по дарсь ко го

(уп равлінсько го) обліку в умо вах внутрішньо го с по -
дарсь ко го роз ра хун ку?

5. Як здійснюється роз ра ху нок еко номії чи пе ре ви т рат?
6. Який роз поділ ма теріаль но го сти му лю ван ня?
7. Як фор му ють ся ви т ра ти при че ковій формі кон тро лю?
8. Який рух роз ра хун ко вих чеків?
9. Який рух ви дат ко вих чеків?
10. Хто здійснює оформ лен ня чеків?

Те с ти для са мо кон т ро лю

1. За вдан ня по ви роб ництву про дукції (то варів, робіт, по -
слуг) до во дить ся в:

— гро шо вих по каз ни ках;
— на ту раль них по каз ни ках;
— вартісних по каз ни ках;
— нор ма тив них по каз ни ках.
2. Роз ра ху нок ліміту ви роб ни чих ви т рат в ок ре мих гос по -

дар ст вах здійснюється:
— на підставі ви роб ни чої про гра ми; 
— по ук руп не них нор ма ти вах;
— по кож но му ви ду про дукції;
— по за гальній річній сумі ви т рат.
3. При виз на ченні ліміту ви т рат у підрозділах вклю ча -

ють ся:
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— всі прямі ви т ра ти по ви роб ництву про дукції, робіт і по -
слуг;

— адміністра тивні ви т ра ти;
— ви т ра ти на збут;
— ви т ра ти на ви ко нан ня робіт не за вер ше но го ви роб -

ництва;
4. Внутрішньо го с по дарсь кий (уп равлінський) облік у

біль шості ви падків здійснюється  по:
— розміру оп ла ти праці;
— ви ко нан ню робіт (по слуг);
— рівню пла ну ван ня;
— гро шо вих над хо д жен нях  від ре алізації про дукції.
5. Че ко дав ця ми за твер д жується:
— керівник гос по дар ст ва;
— бух гал те ри, еко номісти;
— керівни ки підрозділів;
— спеціалісти.
6. Ре зуль та ти ви ко нан ня за вдан ня ви роб ни чи ми підроз -

діла ми оціню ють ся ме то дом:
— відніман ня фак тич них да них від пла но вих по каз ників;
— співстав лен ня пла но вих по каз ників та фак тич них да -

них роз ра хун ко вих чеків;
— до да ван ня фак тич них да них до пла но вих по каз ників та

відніман ня всієї су ми від ліміту роз ра хун ко вих чеків;
— відніман ня фак тич них да них від ліміту роз ра хун ко вих

чеків.
7. Ко ли  по да ються в бух гал терію звіти (реєстри) чеків ке -

рів ни ка ми :
— на кінець ро ку в на ко пи чу вальній формі;
— пе ред по чат ком на ступ но го міся ця;
— за ко жен ви роб ни чий про цес;
— в кінці міся ця, але не пізніше 5 чис ла на ступ но го міся ця.
8. Звіти (реєстри) чеків є ос нов ним дже ре лом да них про:
— ви ко на ну ро бо ту кож но го ви роб ни чо го підрозділу;
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— про ве дені ви т ра ти і от ри ма ну про дукцію кож ним ви -
роб ни чим підрозділом;

— про ве ден ня ви роб ни чої про гра ми;
— ви ко нан ня внутрішньогос по дарсь ко го за вдан ня.
9. Дис пет черсь ка служ ба — це:
— служ ба, що повідо мляє про хід ви ко нан ня сільсько го с -

по дарсь ких робіт;
— підрозділ, що зай мається збо ром опе ра тив ної інфор -

мації про про цес ви робництва та над хо д жен ня й ре -
алізацію го то вої про дукції;

— центр фор му ван ня опе ра тив ної інфор мації для своєчас -
но го прий нят тя уп равлінських рішень;

— ус та но ва, що здійснює кон троль за ви ко нан ням опе ра -
тив них планів, за вдань, графіків.

10. Внутрішньо го с по дарсь кий звіт скла дається на ос нові:
— копій чеків;
— пла но во го за вдан ня по ви роб ництву про дукції;
— жур на лу опе ра тив ної звітності;
— відо мості обліку ви т рат на підставі пер вин них доку -

ментів.

Розділ 4
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Розділ 5

ОРГАНІЗАЦІЙНО+ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО

(УПРАВЛІНСЬКОГО) ОБЛІКУ

5.1. Автоматизація внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку

Теоретичні ос но ви ав то ма ти зо ва них си с тем уп равління
(АСУ) бу ли за по чат ко вані В.М.Глуш ко вим [30]. В умо вах
рин ко вої еко номіки ав то ма тизація (комп’юте ри зація) бух гал -
терсь ко го обліку, опе ра тивність, точність от ри ма ної інфор ма -
ції стає важ ли вим чин ни ком успішно го роз вит ку кож но го гос -
по да рю ю чо го суб’єкта. При цьо му змінюється сам підхід до
обліку. Як що раніше облік об ме жу вав ся ли ше реєстрацією
фактів гос по дарсь кої діяль ності, то в умо вах комп’юте ри зації
змінюється йо го спря мо ваність, знач но по лег шується ро бо та
працівників бух гал терсь кої служ би. Ефек тивність функціо -
ну ван ня інфор маційної си с те ми, як і будь�якої ви роб ни чої
си с те ми, виз на чається її про дук тивністю, тоб то кількістю, опе   -
ра   тивністю і якістю за до во лен ня по треб спо жи вачів в інфор -
мації, а та кож її еко номічністю — тоб то об ся гом ви т рат на збір,
пе ре да чу, зберіган ня, об роб ку і роз пов сю д жен ня  інфор мації.

При за сто су ванні комп’ютер них тех но логій інфор мація
зай має на ба га то мен ше місця, відпа дає по тре ба по втор но го
вве ден ня да них, їх пе ре несення з од них реєстрів в інші. При
цьо му змен шується ри зик до пу щен ня по ми лок ме ханічно го
ха рак те ру. За сто су ван ня комп’ютер них тех но логій знач но
збільшує швидкість пе ре дачі інфор мації. Сільсько го с по дарсь -
ке ви роб ництво ве ли комас штаб не, те ри торіаль но ро зо се ре д -
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же не, зна хо дить ся під впли вом при род них фак торів.
М.Ф.Кро пив ко відмічає, що в ос нові сільсько го с по дарсь ко го
ви робництва ле жить еко тип, най важ ливіши ми і най менш ру -
хо ми ми еле мен та ми  яко го є  зе мельні ре сур си, в то му числі
ґрунт, рельєф, гідро логія, а та кож аг рокліма тичні умо ви, що
виз на ча ють про дук тивність зе мель них ре сурсів в за лежності
від місцез на хо д жен ня в різних при род но�кліма тич них зо нах.
Більш ру хо ма і ди намічна скла до ва ча с ти на при род них фак -
торів ве ден ня сільсько го гос по дар ст ва об’єднує біологічні еле -
мен ти, яки ми, з од но го бо ку, ви с ту па ють ко рисні куль ту ри і
тва ри ни, а з іншо го — їх ан ти по ди: бур’яни, па ра зи ти, шкідни -
ки, мікро ор ганізми — збуд ни ки хво роб. Ан т ро по ген на скла до -
ва аг роеко си с те ми містить весь ком плекс впли ву лю ди ни на
ґрунт, рос ли ни і тва ри ни і в су куп ності скла дає тех но логії
ви ро щен ня сільсько го с по дарсь ких рос лин чи до гля ду за тва -
ри на ми [49, с. 59]. До три ман ня найбільш ефек тив них енер -
гозберіга ю чих тех но логій ви роб ництва з ура ху ван ням при род -
них фак торів і рин ко вої кон’юнк ту ри мож ли ве при до б ре
на ла го д женій си с темі інфор маційно го за без пе чен ня з ви ко ри -
с тан ням комп’ютер ної техніки. Про те до сяг ну тий рівень ав то -
ма ти зації обліко вих про цесів не доз во ляє в до стат нь о му об сязі
за до воль ни ти ці по тре би. Досліджен ня свідчать, що із 640 гос -
подарств ли ше близько 120 ма ють комп’ютер ну техніку, а ке -
рів ни ки і спеціалісти, в то му числі бух гал те ри, прак тич но не
во лодіють су ча сни ми інфор маційни ми тех но логіями.

Раціональ на ор ганізація інфор маційної си с те ми гос по да -
рю  ю чо го суб’єкта пе ред ба чає роз ме жу ван ня і рег ла мен тацію
як інфор маційних по токів, так і обов’язків керівників та спе -
ціалістів в ро боті з інфор мацією, раціоналізацію уп равлін ських
робіт і ро бо чих місць, їх комп’юте ри зацію. В сільсько го с -
подарській га лузі на сьо годні за сто со вується як цен т ралізо ва -
на, так і децен т ралізо ва на фор ма ор ганізації до ку мен то обігу
по функціональ них служ бах, при якій ор ганізаційно�роз по -
ряд ча інфор мація кон цен т рується в дис пет черській службі,
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бух гал терії, еко номічно му відділі, відділі кадрів, тех но ло -
гічних служ бах, ви роб ни чих підрозділах. Обов’яз ки по си с те -
ма ти зації інфор мації по кла дені на го ло вних спеціалістів та
керівників підрозділів.

Ведеться дис кусія віднос но ефек тив ності ве ден ня форм  і
си с тем обліко во го про це су. Роз г ля не мо цю про бле му де таль -
ніше. За галь новідо мо, що ос нов на ор ганізація обліко вої ро -
бо ти по ля гає у скла дан ні обліко вих реєстрів, їх ви ду, змісту,
послідо вності їх оформ лен ня та по ряд ку їх ве ден ня. З роз -
вит ком бух гал терсь кої на уки пе ре гля да лись і зміню ва лись
під ходи до фор ми обліку, кри терії і ос новні чин ни ки що до
ут во рен ня си с тем обліку. Бе зу мов но, різно манітність у
підхо дах і по шу ках правильно го і ґрун тов но го виз на чен ня
по нят тя фор ми обліку є про це сом за ко номірним і діалек тич -
но об’єктив ним. Про те для більш ґрун тов но го виз на чен ня
фор   ми бух гал терсь ко го обліку, вра хо ву ю чи і орієнту ю чись на
су часні за со би об роб ки обліко вої інфор мації (ПЕ ОМ), слід
бра ти не ок ремі ви ще на ве дені підхо ди, а по вний їх ком плекс
в ціло му.

Це пе ред ба чає в ра хо ву ван ня таких чин ників:
� вид і зміст пер вин ної до ку мен тації та обліко вих реєс -

трів;
� тех но логія об роб ки обліко вої інфор мації;
� технічні за со би (інстру мен ти) об роб ки інфор мації;
� ор ганізаційні фор ми про це су обліку (цен т ралізо ва на —

на об чис лю валь ному центрі, де цен т ралізо ва на — на ав -
то ма ти зо ва но му ро бо чо му місці бух гал те ра).

За ува жи мо, що в умо вах функціонуван ня ав то ма ти зо ва -
но го ро бо чо го місця бух гал те ра (АРМБ) на базі ПЕ ОМ, а
точніше за вдя ки особ ли во с тям ма те ма тичних і про грам них за -
собів ПЕ ОМ, на дається мож ливість «пов то ри ти» і за ли ша ти
незмінни ми облікові реєстри як ос новні чин ни ки фор ми
обліку при пе ре ве денні руч ної фор ми обліку (на при клад, жур -
наль но�ор дер ної) на ав то ма ти зо ва ну си с те му. В да но му ви -
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пад ку та кий ос но во по лож ний і за галь но прий ня тий фак тор
виз на чен ня фор ми обліку, як ви ди і зміст обліко вих реєстрів,
не змінюється і ствер д жу ва ти при цьо му, що ут во ри ла ся «но -
ва» (тоб то дру га) фор ма обліку, не доцільно. Тож, ви хо дя чи з
ком плекс но го підхо ду до по нят тя фор ми обліку, правильніше
бу де роз гля да ти не фор ми, а си с те ми обліко во го про це су
(табл. 5.1). Для підтвер д жен ня сут ності са мої си с те ми обліку
роз г ля не мо і да мо порівняль ну ха рак те ри с ти ку жур наль -
но�ор дер ної і ма шин но�орієнто ва ної форм обліку на ПЕ ОМ.
Зміст таб лиці пе ре кон ли во свідчить, що при ав то ма ти зації
бух гал терсь ко го обліку, зо к ре ма на базі ПЕ ОМ, ство рюється
не фор ма, а ав то ма ти зо ва на си с те ма обліку.

В сільсько го с по дарській га лузі си с те ма об роб ки обліко вої
інфор мації  мо же здійсню ва тись за до по мо гою комп’ютер ної
ме режі, де кон цен т рується збір, об роб ка, аналіз, збе ре жен ня,
пе ре да ча інфор мації адміністра то ром комп’ютер них ме реж на
сер вер з по даль шою пе ре да чею її на ро бочі місця керівників і
спеціалістів. У да но му ви пад ку важ ли ва роль на ле жить ав то -
ма ти зова но му ро бо чо му місцю бух гал те ра.

Ав то ма ти зо ва не ро бо че місце (АРМ) — це ро бо че місце
спеціаліста, яке по ряд з інши ми за со ба ми праці об лад на не пер -
со наль ним комп’юте ром або або нентсь ким пунк том, ком плек -
сом про грам для ви ко нан ня спеціалістом своїх обов’язків по
збо ру, си с те ма ти зації, об робці і аналізу інфор мації.

Кількість АРМів за ле жить від ор ганізаційної струк ту ри
гос по да рю ю чо го суб’єкта, йо го розмірів, спеціалізації, техніч -
них мож ли во с тей комп’ютер ної техніки та їх на яв ності. То му
інте г  ро ва на си с те ма по вин на ма ти блоч ний прин цип по бу до ви
з мож ливістю ство рен ня конфігу рації АРМів з поєднан ням ав -
то ма ти зо ва них, ме ханізо ва них і не ме ханізо ва них опе рацій по
об робці інфор мації для найбільш ефек тив ної ро бо ти си с те ми.
Обмін інфор мацією між АР Ма ми мо же здійсню ва ти ся за до -
по мо гою па пе ро вих носіїв, дис кет, за со ба ми еле к трон ної по -
шти і ло каль ної комп’ютер ної ме режі (рис. 5.1) [49].
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Таб ли ця 5.1
Фак то ри виз на чен ня фор ми і си с те ми обліку



На рис. 5.2 про по нується АРМ керівників ви роб ни чих під -
розділів. Для впо ряд ку ван ня збо ру, си с те ма ти зації, збері ган ня
і ви ко ри с тан ня інфор мації го ло вний бух гал тер роз роб ляє і за -
твер д жує графік до ку мен то обігу, яким виз на ча ють ся осо би,
відповідальні за зби ран ня інфор мації, стро ки її одер жан ня
(онов лен ня), ко ло ко ри с ту вачів. Мож на виділи ти ос нов ні
прин ци пи ор ганізації інфор маційних си с тем в гос по дар ст вах:

� інфор маційні си с те ми гос по дарств по винні бу ду ва ти ся
як відкриті си с те ми і бу ти за со бом для ефек тив ної
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Рис. 5.1. Схе ма ор ганізації обліко во го про це су із за сто су ван ням ло -
каль ної комп’ютер ної ме режі
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Рис. 5.2. Орієнто в ний пе релік робіт, ви ко ну ва них на АР Мах інте -
г ро ва ної си с те ми для керівників струк тур них підрозділів рос лин -

ництва і тва рин ництва



взаємодії як з внутрішньо го с по дарсь ким, так і зовніш -
нім се ре до ви щем;

� го ло вним цен т ром інфор маційних си с тем гос по дарств є
гос по дарсь кий облік;

� раціональ на ор ганізація інфор маційних си с тем по вин -
на пе ред ба ча ти роз ме жу ван ня і рег ла мен тацію інфор -
маційних по токів відповідно до до ку мен то обігу;

� ор ганізація інфор маційної си с те ми пе ред ба чає ство рен   -
ня ав то ма ти зова них ро бо чих місць (АРМів), за без пе че -
них за со ба ми зв’яз ку, орг техніки і комп’ютер ної техніки;

� у ве ли ких гос по дар ст вах ос нов ний на прям роз вит ку
інфор маційних си с тем — інте г рація АРМів і їх об’єд -
нан ня мож ли ве за умо ви ство рен ня ло каль ної комп’ю -
тер ної ме режі;

� у ма лих і фер мерсь ких гос по дар ст вах зв’язок з на вко -
лишнім се ре до ви щем і одер жан ня ре ле вант ної інфор -
мації для своїх по треб мо же здійсню ва тись за до по мо -
гою ПК та до рад чих служб.

Ав то ма ти зо ва на інфор маційна си с те ма — це відкри та си с -
те ма, яд ром якої є гос по дарсь кий облік [107, с. 148]. При впро -
ва д женні ав то ма ти зо ва ної си с те ми обліку ви ни ка ють про бле -
ми, а са ме — брак коштів і пов’язані з цим про бле ми технічно го
і про грам но го ор ганізаційно�ме то до логічно го та ка д ро во го за -
без пе чен ня.

Про ве дені досліджен ня да ють підста ву зро би ти вис но вок,
що у ба га ть ох гос по дарствах відсутні про грамні інфор маційні
си с те ми, а існу ючі не  при сто со вані до універ саль них бух гал -
терсь ких про грам. Зо к ре ма, по тре бує комп’юте ри зації най -
більш склад на ділян ка обліку — облік про це су ви роб ництва з
ме тою ви кла ден ня мож ли во с тей і про блем комп’юте ри зації
об ліку ви роб ни чо го про це су та за до по мо гою найбільш роз -
пов сю д же ної універ саль ної бух гал терсь кої про гра ми «1С:
Під приємство» (конфігу рація: сільське гос по дарство), яка
доз  во  ляє ве с ти облік в розрізі підрозділів.
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У де я ких гос по дар ст вах комп’ютер ний облік ве деть ся за
до по мо гою опе раційної си с те ми MS DOS, роз роб ле ної спе -
ціалістом�про грамістом, яка при сто со ва на до кон крет но го гос -
по дар ст ва і має ви со ку ефек тивність в плані збо ру, об роб ки,
зберіган ня і на дан ня інфор мації за ко рот кий час. Да на про гра -
ма доз во ляє опе ра тив но ве с ти внутрішньо го с по дарсь кий (уп -
равлінський), ста тистич ний, по дат ко вий і фінан со вий облік.

Ос нов на функція внутрішньо го с по дарсь ко го (уп рав лін -
сько го) обліку по ля гає в на данні інфор мації при виз на ченні
по каз ників для аналізу, ау ди ту та поєднан ня їх з бю д же ту ван -
ням. На ми за про по но ва на комп’ютер на тех но логія аналітич -
них досліджень за до по мо гою ПК в опе раційній си с темі Mic -
ro soft Excel при аналізі май на, капіта лу, фінан со вої стійкості,
оцінки ліквідності, кре ди то с про мож ності та рей тин го вої оцін -
ки фінан со во го ста ну кож но го гос по дар ст ва.

Для виз на чен ня рей тин го вої оцінки про по нується про гра -
ма ком плекс ної (рей тин го вої) оцінки фінан со во го ста ну гос -
по да рю ю чо го суб’єкта [101].

Ос нов ним за вдан ням аналізу є оцінка ре зуль татів фінан -
со во�гос по дарської діяль ності за по пе редній та по точ ний ро -
ки, ви яв лен ня фак торів, які по зи тив но чи не га тив но впли ну ли
на ви ко ри с тан ня при бут ку, не ма теріаль них ак тивів, то вар -
но�ма теріаль них цінно с тей, виз на чен ня фінан со вих ре зуль -
татів та рен та бель ності, прий нят тя рішен ня про виз нан ня
струк ту ри ба лан су за довільною чи не за довільною, а гос по дар -
ст во — пла то с про мож ним чи не пла тоспро мож ним.

Фінан со вий стан гос по да рю ю чо го суб’єкта — ступінь за -
без пе че ності йо го не обхідни ми фінан со ви ми ре сур са ми для
здійснен ня ефек тив ної гос по дарсь кої діяль ності, за без пе чен ня
стійкої пла то с про мож ності.

Ком плекс на (рей тин го ва) оцінка фінан со во го ста ну да но го
гос по да рюючо го суб’єкта про во дить ся банківськи ми ус та но ва -
ми для виз на чен ня доцільності на дан ня кре ди ту та зни жен ня
ри зи ку кре дит них опе рацій шля хом пе ревірки фінан со во го
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ста ну на йо го кре ди то с про можність та ви ко нан ня цим суб’єк -
том�по зи чаль ни ком своїх зо бов’язань для прий нят тя керів -
ниц твом уп равлінських рішень.

Для виз на чен ня рей тин го вої оцінки за до по мо гою опе ра -
ційної си с те ми Microsoft Excel на ПК ви ко ри с то вується дані
фінан со вої звітності, про во дить ся роз ра ху нок си с те ми фінан -
со вих по каз ників, які за еко номічним змістом поділя ють ся на
5 груп: по каз ни ки ліквідності, по каз ни ки діло вої ак тив ності
(обо рот ності), по каз ни ки фінан со вої не за леж ності, по каз ни ки
рен та бель ності, інші по каз ни ки.

Таб ли ця «Комп лекс на (рей тин го ва) оцінка фінан со во го
ста ну» ство рюється не за до по мо гою спеціаль них ма т риць, які
ди фе ренційо вані по сек то рах еко номіки, фінан со вих по каз -
ників на ос нові зна чень. Рей тинг кож но го фінан сово го по каз -
ни ка мо же прий ма ти зна чен ня від 0 (най ниж чий рей тинг) до
10 (най ви щий рей тинг), а для га лу зей сільсько го гос по дар ст ва
виз на ча ють ся за до по мо гою на ступ ної ма т риці (табл. 5.2).

При виз на ченні рей тингів фінан со вих по каз ників мо жуть
ма ти місце спе цифічні ви пад ки:

� як що зна чен ня фінан со во го по каз ни ка співпа дає з ме -
жею інтер ва лу, то при виз на ченні рей тин гу по каз ни ка
бе реть ся інтер вал з ви щим рей тин гом;

� як що і чи сель ник, і зна мен ник по каз ників 1 і 2 (табл.
5.2) дорівню ють ну лю, то прий мається рей тинг 0;

� як що чи сель ник по каз ників 1 і 2 (табл. 5.2) більше ну -
ля, а зна мен ник дорівнює ну лю, то прий мається рей -
тинг 10;

� як що зна мен ник по каз ників 3—11 (табл. 5.2) дорівнює
ну лю, то прий мається рей тинг 0;

� як що зна мен ник по каз ників 12 і 13 (табл. 5.2) дорівнює
ну лю, то прий мається рей тинг 10;

� як що при роз ра хун ку чи сель ни ка по каз ни ка 7 (табл.
5.2) маємо від’ємну су му, йо го зна чен ня дорівнює ну лю
(рей тинг 0).
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Таб ли ця 5.2
Ма т ри ця виз на чен ня рей тингів фінан со вих по каз ників



Роз ра ху нок ве ли чи ни інте г ро ва но го по каз ни ка фінан со -
во го ста ну (ІПФС) об чис люється за фор му лою:

де:  Ri — рей тинг і#го фінан со во го по каз ни ка;
Vi — пи то ма ва га і�го фінан со во го по каз ни ка в інте г ро ва -

но му по каз ни ку, %.
Інте г ро ва ний по каз ник фінан со во го ста ну підприємства

мо же прий ма ти зна чен ня від 0 до 10. Аналіз ди наміки йо го ве -
ли чи ни доз во лить сфор му лю ва ти вис но вок про по зи тивні (чи
не га тивні) зміни у фінан со во му стані.
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Виз на чен ня підсум ко во го рей тин гу фінан со во го ста ну
гос по да рю ю чо го суб’єкта на ос нові ве ли чи ни інте г ро ва но го
по каз ни ка фінан со во го ста ну гос пода рю ю чо го суб’єкту
представлено у табл. 5.3.

В ра хо ву ю чи особ ли вості сільсько го с по дарсь ких га лу зей
за умов роз та шу ван ня відо крем ле них їх підрозділів на до сить
ве ликій відстані від ос нов но го офісу та бух гал терії впро ва ди -
ти інфор маційні си с те ми ду же склад но. В цьо му ви пад ку
доцільне ви ко ри с тан ня комп’ютер ної техніки і за стосу ван ня
кор по ра тив них ме реж [105]. Це дасть змо гу керівни кам ви роб -
ни чих підрозділів вно си ти відповідні дані відра зу після здій -
снен ня опе рацій. А працівни кам бух гал терії і го ло вно му бух -
гал те ру в лічені се кун ди ма ти інфор мацію що до ви т ра чан ня
ма теріалів, хо ду про це су ви роб ництва. Важ ли во відміти ти, що
на ба га ть ох гос по дар ст вах мож ли ве за сто су ван ня та ко го
підхо ду, при яко му го ло вний бух гал тер ви с ту пав би го ло вним
ме не д же ром. Ад же при ав то ма ти зо ваній си с темі обліку, з ви -
ко ри с тан ням внутрішньої ме режі, у го ло вно го бух гал те ра є
по вний до ступ до інфор мації про всі ви роб ничі і гос по дарські
про це си, що відбу ва ють ся в гос по дарстві. Крім то го, го ло вно -
му бух гал те ру як фахівцю з бух гал терсь ко го обліку на ба га то
лег ше орієнту ва ти ся в от ри маній інфор мації і, от же, вірно об -
роб ля ти її й інтер пре ту ва ти для прий нят тя оп ти маль них уп -
равлінських рішень.
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Таб ли ця 5.3
Шка ла виз на чен ня рей тин гу фінан со во го ста ну 

гос по да рю ю чо го суб’єкта



От же впро ва д жен ня ав то ма ти зо ва них інфор маційних
си с  тем сприяє підви щен ню ефек тив ності ве ден ня внутріш -
ньо  го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку, підвищен ню про -
дук  тив ності праці керівників і спеціалістів, за без пе ченню опе -
ра тивності в прий нятті уп равлінських рішень.

Ав то ром про по нується впро ва д жен ня у ко жен ви роб ни -
чий підрозділ для ав то ма ти зації внутрішньо го с по дарсь ких
роз ра хунків та спро щен ня і при скорен ня зв’яз ку керівництва з
ме не д же ра ми (керівни ка ми підрозділів) під час ви роб ни чої
діяль ності комп’ютерних ме реж, які скла да ють ся з комп’ю -
терів, за собів зв’яз ку (на при клад, мідних або оп то во ло кон них
ка белів), та інших при ст роїв, та ких як кон цен т ра то ри різних
типів і мар ш ру ти за то ри, що ство рю ють ме режеву інфра с т рук -
ту ру. Де які при ст рої, на при клад ме режеві адап те ри, слу гу ють
для підклю чен ня комп’юте ра до ме режі. Кон цен т ра то ри і мар -
ш ру ти за то ри доз во ля ють уп рав ля ти ме реж евим трафіком.
Для пе ре дачі інфор мації від од но го комп’юте ра до іншо го мо -
жуть ви ко ри с то ву ва ти ся різні тех но логії, вклю ча ю чи ме -
режеві ка белі (мідні або оп то во ло конні), радіох вилі й ін.

На прак тиці ви ко ри с то ву ють два різно ви ди ме реж:
� ло каль на ме ре жа (LAN), що яв ляє со бою набір комп’ю -

терів та інших пе ри ферійних при ст роїв, об’єдна них в
ме жах од но го приміщен ня;

� гло баль на ме ре жа (WAN) вміщує в собі декілька ге о -
графічно роз поділе них ло каль них ме реж, які пов’язані
за допомогою різних WAN�тех но логій.

Ме режі та кож мо жуть ви ко ри с то ву ва ти ся для внутріш -
ньо го с по дарсь ких роз ра хунків між підрозділа ми в да но му гос -
по дарстві, йо го го ло вно го шта бу з підрозділа ми, а та кож здій -
сню ва ти роз ра хун ки з інши ми гос по да рю ю чи ми суб’єкта ми.

Усі ме режі, ве ликі та малі, зазви чай ство рю ють ся та ким чи -
ном, щоб уп равлінський пер со нал зміг спільно ви ко ри с та ти ме -
режеві ре сур си і че рез них спілку ва ти ся між со бою на пев ній
відстані. Пе ре ва ги за сто су ван ня ме реж по ля га ють в на ступ но му:
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� ме ре жа доз во ляє спільно ви ко ри с та ти фай ли да них. Це
відно сить ся як до файлів, що зберіга ють ся на комп’ю -
тері кон крет но го ко ри с ту ва ча ме режі, так і до файлів,
які мо жуть бу ти розміщені на спеціаль но му фай ло во му
сер вері — цен т ралізо ва но му схо вищі файлів, що не -
обхідні для ко ри с ту вачів ме режі;

� ко ри с ту вачі мо жуть спільно звер та ти ся до та ких при ст -
роїв, як прин те ри, при во ди CD�ROM і жорсткі дис ки,
або от ри му ва ти до ступ до ви со кошвидкісних прин терів
або інших при ст роїв, які вста нов лені на сер вері;

� спільне ви ко ри с тан ня про грам но го за без пе чен ня (еле к -
тронні таб лиці і тек с тові про це со ри мо жуть за пу с ка ти ся
в ме режі). Більшість файлів, які вхо дять в склад до датків,
бу дуть зберіга ти ся на спеціаль но му сер вері до датків. Це
по лег шує вста нов лен ня і віднов лен ня про грам но го за без -
пе чен ня, так як во ни ви ко ну ють ся тіль ки на сер вері;

� ме ре жа доз во ляє ви ко ри с то ву ва ти такі за со би спілку -
ван ня, як еле к трон на по шта, оскільки як зо б ра жен ня,
так і текст, а та кож спілку ван ня в ме режі не об ме жу -
ються тек с то вою пе ре да чею.

Існує безліч опе раційних си с тем (та ких як Windows і MS
DOS), що при зна чені для од но ран го вих ме реж, частіше всьо го
ме ре жа скла дається з клієнтів і сер верів. Клієнт — це ком п’ю -
тер, що доз во ляє ко ри с ту ва чу вхо ди ти в ме ре жу і звер та ти ся
до ме реж евих ре сурсів. Клієнтським комп’юте ром ке рує клі -
єнтська опе раційна си с те ма (на при клад, Windows XP Profes -
sional). При зна чен ня клієнта по ля гає в то му, щоб нада ти ко ри -
с ту ва чу до ступ до ме режі. Клієнтсько му комп’юте ру не
потрібні по тужні об чис лювальні мож ли вості і та кий самий
обсяг постійної і опе ра тив ної пам’яті, як у сер ве ра, оскільки
клієнту не до во дить ся об слу го ву ва ти ме режеві ре сур си (хо ча
зни жен ня цін на пер со нальні комп’юте ри і роз ви ток тех но логії
при зве ли до то го, що мож на ку пи ти клієнтський комп’ю тер та -
кої ж по туж ності, як кілька років тому ви ма га лось сер ве рам).
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Так як і клієнти, і сер ве ри во лодіють виз на че ною об чис -
лю валь ною по тужністю, ро бо че на ван та жен ня в комп’ютерній
ме режі мож на роз поділи ти між клієнтом і сер ве ром. У цьо му
за клю чається ос нов на відмінність від цен т ралізо ва них комп’ю -
тер них ме реж, де всі об чис лю вальні мож ли вості зо се ре д жені в
цен т раль но му комп’ютері, а ко ри с ту вачі підклю ча ли ся до ньо -
го че рез терміна ли вво ду/ви во ду.

Сер вер зазви чай  яв ляє з со бою більш по туж ний комп’ю -
тер, який пра цює під керівництвом ме реж евої, або сер вер ної
опе раційної си с те ми (network operating system NOS), на при -
клад Microsoft Windows Server 2003 або Novell Net Ware.

Сер вер за без пе чує цен т ралізо ва не адміністру ван ня ме -
режі і об слу го вує ме режеві ре сур си, такі як прин те ри і фай ли.
Від си с тем но го адміністру ван ня за ле жить, хто з ко ри с ту вачів
мо же або не мо же ввійти в ме ре жу і яким ре сур сам йо му бу де
наданий до ступ.

Для ве ден ня внутрішньо го с по дарсь ких роз ра хунків та че -
ко вої фор ми кон тро лю в ав то ма ти зо ва но му ре жимі ко ри с ту -
вачі ста нов лять більшість учас ників у комп’ютерній ме режі.
Ко ри с ту ва ча ми яв ля ють ся го ло вний еко номіст і ме не д же ри
(керівни ки підрозділів). У комп’ютерній ме режі во ни от ри му -
ють до ступ до ме реж евих ре сурсів. Для вхо ду в ме ре жу ко ри с -
ту ва чу потрібно вве с ти реєстраційні ім’я та па роль.

Го ло вний еко номіст мо же ви ко ну ва ти функції си с тем но го
адміністра то ра комп’ютер ної ме режі. Він кон тро лює ро бо ту
ме режевих сер верів. Більшість ме реж евих опе раційних си с тем
доз во ля ють си с тем но му адміністра то ру слідкува ти за функці -
о ну ван ням ме режі, в то му числі за до пу с ком в ме ре жу ко ри с -
ту вачів. В обов’яз ки си с тем но го адміністра то ра та кож вхо дить
пла ну вання дій в аварійних си ту аціях і за хист ме режевих ре -
сурсів від вірусів і зовнішніх атак.

До керівни ка че рез ме ре жу з ви роб ни чих підрозділів мо же
надійти інфор мація про функціональ но�тех но логічну струк ту -
ри зацію ви т рат, тоб то ви т рат, струк ту ро ва них за без по се редніми

229

Розділ 5



230

Іванюта П.В., Левченко З.М. 

об’єкта ми їх при кла дан ня, в ролі яких ви с ту па ють па ра ме т ри
ви роб ни чої про гра ми: посівна пло ща, збирання ос нов ної про -
дукції, кількість насіння, до б рив, ро бо чо го роз чи ну за собів за -
хи с ту рос лин, кількість працівників. Відповідно до цьо го ви -
роб ничі ви т ра ти кла сифікують ся на незмінні, умов но постійні
(на 1 га), про дук тивні (на 1 т ос нов ної про дукції) та сервісні
(на оди ни цю тех но логічних ма теріалів, на 1 працівни ка), на
вне сен ня до б рив, на ра ху ван ня зно су май на під час ви роб ни чої
діяль ності, що доз во ляє знач но спро с ти ти і зро би ти більш до -
стовірни м роз ра ху нок межі беззбит ко вості.

Ав то ма ти зація обліку з ви ко ри с тан ням комп’ютер них ме -
реж не ли ше доз во ляє, а й поліпшує збирання керівни ком з ви -
роб ни чих підрозділів інфор мації для скла дан ня ви роб ни чих бю -
д  жетів на ко жен ви роб ни чий підрозділ, де вка зу ють ся на ос  но ві
да них тех но логічних карт пла та за ко ри с ту ван ня кре ди та ми —
для про ве ден ня по льо вих робіт; вартість ма теріаль них ре сур сів —
з об сягами їх по ста чан ня за ви да ми і періода ми та очі ку вані
рин кові ціни на мо мент їх прид бан ня; ви ди по льо вих робіт —
згідно з спла но ва ним об ся гом ви ро щен ня куль ту ри, скла  ду ма-
шин; оп ла та праці — за леж но від скла ду та кількості ви ко навців,
нор ми ви робітку, кількості нор мозмін, нор ми ви т ра чан ня та вар -
тості еле к т ро е нергії, паль но го та інших робіт і по слуг. 

Для пе ре дачі да них та кож ви ко ри с то вується ме режева
кар та, що скла дається з тран си ве ра (прий о мо пе ре да ва ча), що
за без пе чує па ра лель ний потік да них з од но го комп’юте ра в
інший за леж но від відстані їх роз та шу ван ня і на впа ки. Тоб то,
ме реж ева кар та при зна че на для з’єднан ня комп’юте ра (клієнта
або сер ве ра) з ме режевими за со ба ми зв’яз ку і здійснює пе ре да -
чу да них з комп’юте ра кож но го керівни ка підрозділу до керів -
ни ка да но го гос по да рю ю чо го суб’єкта або го ло вно го еко но міс -
та. Для вста нов лен ня комп’ютер ної ме режі з 11 комп’ютерів
не обхідні ви т ра ти складуть блиько 200 тис. грн.

Конфігу рація для га лу зей сільсько го гос по дар ст ва Ук раї -
ни, що яв ляється до дат ком до стан дарт ної конфігу рації «Бух -



гал терсь кий облік для Ук раїни 7.70.252», доз во ляє вве с ти
облік ви т рат в розрізі декількох підрозділів. Всі підрозділи пе -
ре ра хо ву ють ся в од ной мен но му довідни ку, який відкри ва -
ється ме ню «Довідни ки» підпунк том «Підрозділи» (рис. 5.3).

Для ок ре мо го обліку ви т рат в розрізі ви роб ни чих підроз -
ділів, на ра хун ку 23 (крім 23.1) «Ви роб ництво» в конфігу рації
ве деть ся аналітич ний облік по суб кон то «Підрозділи».

У більшості ви падків підрозділ вка зується без по се ред ньо
в фор мах тих до ку ментів, які фор му ють про вод ки по до хо дах
або ви т ра тах. Відповідно в кінці міся ця фінан сові ре зуль та ти
бу дуть от ри мані в розрізі кож но го підрозділу.

В де я ких ви пад ках підрозділ жор ст ко виз на чається для
еле ментів довідників. На при клад, для кож но го працівни ка (в
довідни ку «Працівни ки») по вин но бу ти вка за но підрозділ, на
який бу дуть відно си ти ся ви т ра ти по на ра хо ваній працівни ку
за робітній платі.

Ко жен підрозділ в довідни ку «Підрозділи» ха рак те ри зу -
ється унікаль ним ко дом і най ме ну ван ням. Як що не потрібно
ве с ти облік в розрізі декількох підрозділів, то тре ба за ли ши ти
в цьо му довідни ку тільки один еле мент, на при клад, «О снов -
ний підрозділ».
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Рис. 5.3. Облік ви роб ни чих ви т рат по підрозділах з за сто су ван ням
комп’ютер них тех но логій



Довідник «Працівни ки» при зна че ний для зберіган ня
інфор мації про працівників, які пра цю ють в да но му гос по дар -
стві, і відкри вається ме ню «Довідни ки» пунк том «Працівни -
ки». Він ви ко ри с то вується як при ви писці пер вин них до ку мен -
тів, так і для ве ден ня аналітич но го обліку по бух гал терських
ра хун ках: 37.2 «Роз ра хун ки з підзвітни ми осо ба ми», 37.7.3
«Роз ра хун ки з працівни ка ми і служ бов ця ми по інших опе -
раціях» і 66 «Роз ра хун ки по оп латі праці». Довідник «Пра -
цівни ки» ре алізо ва ний трьохрівне вим, працівників в цьо му
довідни ку мож на об’єдна ти в довільні гру пи і підгру пи. Рекві -
зи ти діало го вої фор ми пе ре гля ду і ре да гу ван ня свідчень про
кон крет но го працівни ка згру по вані на декількох за клад ках.

В нижній ча с тині фор ми пе ре гля ду спи с ку довідни ка
«Пра цівни ки», а та кож на всіх за клад ках діало го вої фор ми
еле мен ту роз та шо ва на кноп ка «Історія», що доз во ляє про гля -
ну ти історію змін зна чен ня періодич них реквізитів для кож но -
го еле мен ту довідни ка (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Облік оп ла ти праці працівників з за сто су ван ням
комп’ютер них тех но логій.

Та ки ми є реквізи ти: «Тип працівни ка» — прий має зна чен -
ня «1» — як що працівник ос нов ний, «0» — як що сумісник,
«Кількість дітей», «Кількість пільг», «По са да», «О клад», «Ра -
ху нок за трат», «Вид за трат», «Вид діяль ності».
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На за кладці «За гальні» містять ся ос новні свідчен ня про
працівни ка — йо го та бель ний но мер (він є ко дом), прізви ще,
ім’я, по бать кові, стать, по са да. В реквізиті «Підприємство»
слід вка за ти на зву гос по дар ст ва, на яко му пра цює працівник,
цей реквізит до ступ ний до то го мо мен ту, по ки еле мент
довідни ка не за пи са ний. Ви б ра не гос по дар ст во впли ває на код
еле мен ту довідни ка, до ньо го до бав ляється префікс, який за -
дається в довідни ку «Підприємство».

На за кладці «Дані по за робітній платі» вво дять ся дані, що
не обхідні для на ра ху ван ня працівни ку за робітної пла ти і ут -
ри ман ня при бут ко во го по дат ку: су ма місяч но го ок ла ду (або
по ча со во го та ри фу), розмір аван су, кількість дітей і кількість
пільг по при бут ко во му по дат ку, а та кож ра ху нок і стат тя ви т -
рат, по яких бу де спи су ва ти ся су ма на ра хо ва ної  працівни ку
за робітної пла ти.

Як що в конфігу рації ви б ра на ме то ди ка обліку ви т рат з ви -
ко ри с тан ням ра хунків кла су 8 і 9 або з ви ко ри с тан ням тільки
ра хунків кла су 8, то су ми різних на ра ху вань по працівни ку бу -
дуть відо б ра жені по де бе ту відповідних суб ра хунків ра хун ка
81. А са ме, су ма на ра хо ва но го ок ла ду — по де бе ту ра хун ка 811,
су ма відпу ск них — по де бе ту ра хун ка 814, су ма ма теріаль ної
до по мо ги і су ми по лікар ня них ли с тках, що вип ла чу ють ся за
ра ху нок влас них за собів, — по де бе ту ра хун ка 816. Як що су ми
та ких на ра ху вань по винні бу ти відо б ра жені по іншо му ви т рат -
но му ра хун ку, то йо го слід вка за ти в реквізиті «Ра ху нок ви т -
рат». У цьо му ви пад ку са ме цей ра ху нок бу де де бе ту ю чим ра -
хун ком в про вод ках по на ра ху ван ню працівни ку зар пла ти,
відпу ск них, ма теріаль ної до по мо ги і лікар ня них за ра ху нок за -
собів гос по дар ст ва. Ана логічно, що при ви б раній ме то диці
обліку ви т рат з ви ко ри с тан ням тільки ра хунків кла су 9, при
не за пов не но му реквізиті «Ра ху нок  ви т рат», всі ви ще пе релі -
чені на ра ху ван ня по працівни ку бу дуть відне сені в де бет ра хун -
ка 91. Як що ці су ми та ких на ра ху вань по працівни ку не обхідно
відно си ти на інший ви т рат ний ра ху нок, що відрізняється від

233

Розділ 5



ра хун ка 91, йо го слід вка за ти в реквізиті «Ра ху нок ви т рат».
Та ким чи ном, за пов ня ти реквізит «Ра ху нок ви т рат» не обхідно
тільки в то му ви пад ку, як що за трат ний ра ху нок у вка за них
про вод ках по ви нен відрізня ти ся від ви ко ри с та них. В іншо му
ви пад ку цей реквізит слід за ли ша ти не за пов не ним. Аналіти ку
за трат но го ра хун ка/або ра хунків (в реквізи тах «Вид  ви т рат» і
«Вид діяль ності»), на впа ки, слід вка за ти обов’яз ко во.

Па с портні дані працівни ка: серія, но мер, ким и ко ли ви да -
ний, а та кож ад ре са місця реєстрації (або фак тич но го про жи -
ван ня) працівни ка, кон такт ний те ле фон вно сять ся на за кладці
«Па с портні дані».

У реквізиті за клад ки «По дат кові дані» вво дять ся
індивіду аль ний по дат ковий но мер працівни ка, на зва і ад ре са
по дат ко вої інспекції по йо го місцю про жи ван ня.

В реквізи тах «Про цент аліментів» і «О три му вач аліментів»
не обхідно вка за ти про цент для відра ху вань по ви ко нав чих ли с -
тах, і без по се ред ньо працівни ка, яко му не обхідно пе ре ра ху ва ти
ут ри мані алімен ти. В довідник до бав лені періодичні реквізи ти:
«Пенсіонер», «Інвалід» і «До говірник», а та кож не періодич ний
реквізит «Су ма май но во го паю». За пов нен ня цих полів впли ває
на роз ра ху нок за робітної пла ти. Як що вста но ви ти зна чен ня
реквізи ту «Пенсіонер» = 1, то в до ку менті «На ра ху ван ня ЗП» з
працівни ка не бу дуть ут ри му ва ти ся відра ху ван ня в фонд стра -
ху ван ня від без робіття. Як що реквізит «Інвалід» = 1, то до ку -
мент «На ра ху ван ня в фон ди» бу де на ра хо ву ва ти на за робітну
пла ту цьо го працівни ка по да ток по ставці для інвалідів. Як що
вста но ви ти реквізит «До говірник» = 1, то в до ку менті «На ра ху -
ван ня ЗП» з працівни ка бу дуть ут ри му ва ти ся відра ху ван ня в
пенсійний фонд і при бут ко вий по да ток з гро ма дян. В реквізиті
«Су ма май но во го паю» не обхідно вста но ви ти за галь ну су му
май но во го паю, яким во лодіє да ний працівник.

За сто со ву ю чи комп’ютер ну тех но логію, мож на ефек тив но
ве с ти звіт по по лях, який при зна че ний для аналізу трак тор них
робіт по по лях і куль ту рах, що на них ви ро щені. Для фор му -
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ван ня звіту потрібно ви бра ти пункт «По по лях» ме ню «Звіти»
підме ню «Рос лин ництво».

Для на ст ро ю ван ня па ра метрів звіту не обхідно вка за ти
період, за який по ви нен бу ти сфор мо ва ний звіт; та кож мож на
ви бра ти з довідни ка «По ля» кон крет не по ле і куль ту ру з
довідни ка «ТМЦ». Для то го, щоб ви бра ти од ну куль ту ру, не -
обхідно вклю чи ти оз на ку «Куль ту ра».

В дру ко ва ну фор му ви во дить ся пе релік ви ко на них робіт і
їх обсяг у гек та рах за ви б ра ний період.

Звіт по тру до за т ра тах містить інфор мацію про кількість
відпраць о ва них працівни ка ми днів за вка за ний період ча су,
інфор мацію про кількість чо ловіків і жінок, які пра цю ють в
да но му гос по дарстві, і за галь ний аналіз оп ла ти праці за ок ре -
мий період. Для фор му ван ня звіту потрібно ви бра ти пункт
«Від праць о ва но днів» ме ню «Звіти» підме ню «Зар пла та».
Для фор му ван ня до ку мен та не обхідно за да ти потрібний пе -
ріод, і всі не обхідні дані бу дуть пред став лені у ви гляді таб -
лиць. Звіт про ви т ра ти праці вклю чає в се бе дані по ра хун ках
і під роз ділах, а та кож по су мах, що роз поділені між ци ми
підрозділа ми. Для фор му ван ня звіту потрібно ви бра ти ме ню
«Звіти» підме ню «Зар пла та» пункт «Тру доза тра ти». Звіт фор -
мується на кінець міся ця, який не обхідно ви бра ти в діало говій
формі. При на ти с канні кноп ки «Сфор му ва ти» в дру ко ва ну
фор му ви ве дуть ся дані про за тра ти праці за місяць, а та кож з
по чат ку по точ но го ро ку по ра хун ках і по підрозділах. Звіт по
трак тор но му пар ку при зна че ний для от ри ман ня звітності по
підроз ділу «Трак тор ний парк» на ос нові до ку ментів «Лист
ма ши ніста�трак то ри с та». Для фор му ван ня звіту потрібно ви -
бра ти ме ню «Звіти» підме ню «Зар пла та» пункт «Трак тор ний
парк».

В го ло вно му вікні діало гу здійснюється вибір ви ду звіту:
«Відпраць о ва но трак то ри с том» (скільки за період трак то рист
відпра цю вав го дин, відпра цю вав гек тарів, яка ос нов на оп ла та і
до пла ти, скільки всьо го на ра хо ва но зар пла ти), «Відпраць о ва но
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трак то ром» (скільки на трак торі за період відпраць о ва но го -
дин, гек тарів, умов них гек тарів, ви ко на но змінних норм),
«Відпраць о ва но трак то ри с том на трак торі» (скільки за період
відпра цю ва но на кон крет но му трак торі го дин, гек тарів, умов -
них гек тарів, ви ко нано змінних норм), «За т ра ти по трак торній
бри гаді» (роз поділ робіт по ви т рат них ра хун ках з ура ху ван -
ням ви ду па ли ва і йо го ви т ра ти за нормою і фак тич но). У звіт
«Ви т ра ти по трак торній бри гаді» вхо дить підзвіт «Зве де на
відомість по ви т ра тах» (роз поділ робіт по ви т рат них ра хун -
ках). В за леж ності від ви б ра но го ви ду звіту ста ють  до ступ ни -
ми для ви бо ру по ля «Трак то рист» та/або «Трак тор». У го ло -
вно му вікні ви би рається період звіту. При будь�яко му виді
звіту мож на не ви би ра ти кон крет но го трак то ри с та або трак -
тор, і тоді звіт фор мується по всіх трак то ри с тах та/або трак то -
рах, що існу ють в до ку мен тах за період. Звіт по ав то пар ку при -
зна че ний для от ри ман ня звітності по підрозділу на ос нові
до ку ментів «До рожній лист». Для фор му ван ня звіту потрібно
ви бра ти ме ню «Звіти» підме ню «Зар пла та» пункт «Ав то -
парк». У го ло вно му вікні діало гу здійснюється вибір ви ду
звіту: «Відпраць о ва но водієм» (скільки і на яко му ав то мобілі
за період водій відпра цю вав го дин, який пробіг, скільки всьо -
го на ра хо ва но зар пла ти), «Відпраць о ва но ав то мобілем»
(скільки на ав то мобілі за період бу ло відпраць о ва но го дин,
який пробіг, який вид па ли ва, ви т ра та па ли ва за нормою і фак -
тич но), «За т ра ти по ав то пар ку» (роз поділ робіт по ви т рат них
ра хун ках з ура ху ван ням пробігу і тон но�кіло метрів), «Ро бо ти,
ви ко нані ав то мобілем» (скільки кіло метрів і тон но�кіло метрів
відно сить ся до кож ної ро бо ти, ви ко на ної ав то мобілем за
період). В за леж ності від ви б ра но го ви ду звіту ста ють  до ступ -
ни ми для ви бо ру по ля «Водій» та/або «Ав то мобіль». Та кож у
го ло вно му вікні ви би рається період звіту. При будь�яко му
виді звіту мож на не ви би ра ти кон крет но го водія або ав то -
мобіль, і тоді звіт фор мується по всіх водіях або ав то мобілях,
що при сутні в до ку мен тах за період.
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Звіт про рух ху до би містить інфор мацію про за лиш ки тва -
рин у ва го во му і кількісно му обчисленні на по ча ток і кінець
періоду і ру ху ти пу приплід, купівля, пе реміщен ня, про даж,
забій. Цей звіт яв ляється од ним з найбільш ча с то ви ко ри с -
товуваних звітів у тва рин ництві.

Для фор му ван ня звіту потрібно ви би ра ти ме ню «Звіти»
підме ню «Тва рин ництво» пункт «Звіт про рух ху до би». На ек -
ран бу де ви ве де на діало го ва фор ма за пи ту па ра метрів звіту, в
який не обхідно вка за ти, за який період не обхідно сфор му ва ти
звіт. Період за дається ви бо ром да ти по чат ку періоду і да ти
закінчен ня періоду.

В полі «Місця зберіган ня» не обхідно за да ти склад або ма -
теріаль но�відповідаль ну осо бу, по яко му не обхідно сфор му ва -
ти звіт. Звіт фор мується у ви гляді спи с ку, в яко му для кож ної
гру пи тва рин ви во дить ся за ли шок на по ча ток періоду, обо ро -
ти за період (ва га і кількість), за ли шок на кінець періоду. В зві -
ті про ви т ра ти кормів відо б ра жається інфор мація про спи сані
кор ми на кож ну гру пу тва рин. Дані пред став лені в двох пері -
одах: за місяць і з по чат ку ро ку.

Для фор му ван ня звіту потрібно ви бра ти пункт «Жур нал
обліку за трат кормів» ме ню «Звіти» підме ню «Тва рин ниц -
тво» го ло вно го ме ню про гра ми. В діалозі ви би рається не об -
хідний період (місяць) для фор му ван ня звіту. Після цьо го
слід на тис ну ти клавішу «Сфор му ва ти». Ав то ма тич но сфор -
мується дру ко ва на фор ма. Звіт по при ро с ту і при пло ду доз во -
ляє одер жа ти інфор мацію про приплід і приріст як в ціло му
по гос по дар ст ву, так і з різним ступенем де талізації: по під -
роз ділу, по кон кретній групі тва рин за будь�який ви б ра ний в
звіті період. Для фор му ван ня звіту потрібно ви бра ти ме ню
«Звіти» підме ню «Тва рин ництво» пункт «Звіт по припло ду/
приросту».
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5.2. Бюджетування у системі
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку

Для стабільно го, спря мо ва но го на пер спек ти ву роз вит ку
сіль сько го гос по дар ст ва необхідне ство рен ня еко номічно об -
грун  то ва ної си с те ми уп равління, в якій цен т раль не місце зай має
бю д же ту ван ня, ба зою яко го є внутрішньо го с подарсь кий облік.
Бю д жет є інстру мент ко ор ди нації, ре гу лю ван ня, адап тації,
сти му лю ван ня, оцінки ке ро ва ної си с те ми. Бю д же ти ство  рю ють
мож   ливість для ек с прес�аналізу та кон тро лю за ви роб ни чи ми ви -
тра та ми, що доз во ляє оціни ти діяльність ме не д жерів, виз на чи -
ти ефек тивність і ре зуль та тивність уп равлін ських рішень [89].

При бю д же ту ванні не обхідною умо вою є виз на чен ня ор -
ганізаційної струк ту ри гос по да рю ю чо го суб’єкта. Су час не
сільське гос по дар ст во має ве ли ку кількість струк тур них оди -
ниць звер ху до ни зу, які мож на роз гля да ти як су купність різ -
них центрів відповідаль ності.

В табл. 5.4 приведені центри відповідальності, які сформо -
вані на основі центрів витрат. Розподіл витрат за центрами
відповідальності дає можливість конкретно розробити поса -
дові інструкції персоналу, закріпити працівників за операцій -
но�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 прийняття
управ лінських рішень [48]:

«Ре сурс — ре сурс» — пе ред ба чає вибір ви ду ре сур су та
оцінку йо го впли ву на ви т ра ти;

«Ре сурс — про дукт» — пе ред ба чає, для яко го ви ду ви роб -
ництва про дукції найбільш доцільно ви ко ри с то ву ва ти ре сур си;
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Таб ли ця 5.4
Цен т ри відповідаль ності у ви роб ничій сфері



240

Іванюта П.В., Левченко З.М. 

Продовження табл. 5.4



«Про дукт — про дукт» — пе ред ба чає, яку кількість мож на
ви ро би ти про дукції при об ме же них ре сур сах для одер жан ня
мак си маль ної кількості при бут ку.

Ос нов ним інстру мен том бю д же ту ван ня є нор ми та нор ма -
ти ви.

Не обхідність ство рен ня ти по вих га лу зе вих си с тем норм і
нор ма тивів підтвер д жується прак ти кою ба га ть ох гос по да рю -
ю чих суб’єктів аг ро про мис лово го ком плек су. На при клад, на
ство рен ня за галь но го с по дарсь кої ав то ма ти зова ної ба зи еко -
номічних нор ма тивів певні гос по дар ст ва ви т ра ча ють при близ -
но 470 тис. грн за сім років.

Пер шу на род но го с по дарсь ку си с те му норм за про ва д же но в
1980 р. Відповідно до цьо го роз роб ле на і за твер д же на у 1985 р.
си с те ма норм і нор ма тивів для га лу зей АПК [63]. У дер жав -
но�пла новій еко номіці го ло вна ува га зо се ре д жу ва лась на цен -
т раль но му уп равлінні ма теріаль но�ре чо ви ми про це са ми і по -
то ка ми, ліміту ва лись за со би ви роб ництва, йо го ре зуль та ти
(про дукція і по слу ги) пла но во роз поділя лись, нор ма тив не
гос по дар ст во ма ло цен т ралізо ва ний ха рак тер. У 1985 р. в п’яти
ос нов них гру пах місти ло ся 92 ви ди норм і нор ма тивів [27].
Нині в зв’яз ку з ут во рен ням су ве рен них дер жав ме ре жа роз -
роб лю вачів ме то дич них до ку ментів і нор ма тив них по каз ників
знач но змен ши ла ся. В АПК є 59 на уко во�дослідних, про ект -
них, на вчаль них інсти тутів, центрів, які мо жуть зай ма ти ся
нор му ван ням. Од нак ба га то з них че рез низ ку при чин ор гані -
заційно го ха рак те ру пе ре профілю ва ли свої нор ма тивні під -
роз діли на ви ко нан ня інших досліджень.

На наш по гляд, потрібно відно ви ти і ви ко ри с та ти до сяг -
нен ня ми ну лих років, роз ро би ти чітку ско ор ди но ва ну ме ре жу
для ство рен ня га лу зе вих си с тем еко номічних норм і нор ма -
тивів. Ці си с те ми ма ють скла да ти ся із су куп ності по ло жень, ме -
то   дич них ре ко мен дацій, нор ма тив них ма теріалів, кла сифі ко  ва -
но го пе реліку і скла ду норм та нор ма тивів. Їх за сто су ван ня
дасть змо гу в кож но му гос по дарстві постійно ма ти не обхідний
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для прий нят тя уп равлінських рішень пе релік обґрун то ва них
норм і нор ма тивів, які б вра хо ву ва ли їх ор ганізаційно�еко -
номічні й при род но�кліма тичні особ ли вості. Си с те ма по вин на
пе ред ба ча ти мож ливість ви ко ри с тан ня сфор мо ва ної на її ос -
нові нор ма тив ної ба зи для обліку, аналізу і бю д же ту ван ня,
роз ра хун ку по каз ників, не обхідних для скла дан ня до го ворів з
оренд ни ми та підряд ни ми ко лек ти ва ми, ок ре ми ми орен да ря -
ми, ко о пе ра ти ва ми та кон тро лю за їх діяльністю. То му пот -
рібно в кожній га лузі й підга лузі аг ро про мис ло во го ком плек су
ство рю ва ти свої ти пові га лу зеві си с те ми нор ма тивів, які бу ли
б по бу до вані за ієрархічним прин ци пом. Ти по ва га лу зе ва си с -
те ма норм і нор ма тивів є скла до вою ча с ти ною си с те ми для
функціону ван ня еко номічно го ме ханізму аг ро про мис ло во го
ком плек су.

Ви хо дя чи з прин ци пу взаємозв’яз ку і сумісності си с те ми
норм і нор ма тивів, а та кож не обхідності ав то ма ти зації про -
цесів фор му ван ня нор ма тив ної ба зи (зби ран ня, на гро ма д жен -
ня, віднов лен ня норм і нор ма тивів), га лу зе ва струк ту ра ви ра -
жається в си с темі техніко�еко номічних норм і нор ма тивів за
ви да ми робіт і за ви т ра та ми праці, си ро ви ни, ма теріалів і па -
лив но�енер ге тич них ре сурсів, нор ма тивів ви ко ри с тан ня ви -
роб ни чих по тужно с тей та інве с тицій то що.

Для га лузі сільсько го гос по дар ст ва, як відміча ють вчені,
[17] мо жуть бу ти вста нов ле но такі гру пи норм і нор ма тивів:
ефек тивність сільськогос по дарсь ко го ви роб ництва; за тра ти
праці і за робітної пла ти; ви т ра ти і за па си си ро ви ни, ма те рі а лів,
па ли ва й енергії; три ва лості ос воєння про ект них по туж но с тей
підприємств, що за про ва д жу ють ся, по каз ни ки ви ко ри с тан ня
ви роб ни чих по туж но с тей; інве с тиції капіталь но го будів ниц -
тва; ви ко ри с тан ня сільсько го с по дарсь кої техніки, ус тат ку ван -
ня і по тре би в них; фінан сові, гро шові (ком плексні) ви т ра ти на
ви роб ництво (об слу го ву ван ня, цільові за хо ди і т.ін.); соціаль -
но�еко номічні; охо ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща; га лу зеві
спе цифічні нор ми і нор ма ти ви.
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Про дов жу ю чи дум ку вче них, ав тор про по нує таку струк -
ту ру норм і нор ма тивів  при  пла ну ванні  ви ро щу ван ня  сільсь -
ко  го с по дарсь кої  про дукції: 1) по каз ни ки, що ха рак те ри зу ють
ос новні тех но логічні умо ви ви ро щу ван ня сільсько го с по дарсь -
ких куль тур; 2) за тра ти праці і за робітної пла ти, відра хувань і
на ра ху вань на неї; 3) ви т ра ти си ро ви ни, ма теріалів, па ли ва й
енергії в на ту раль них вимірни ках; 4) нор ми за пасів ма теріаль -
них цінно с тей в на ту ральних вимірни ках; 5) нор ма ти ви капі -
та  ло в кла день; 6) нор ма ти ви три ва лості ос воєння ос нов них
фондів, ви ко ри с тан ня техніки, ус тат ку ван ня і по тре би в них;
7) нор ма ти ви фінан со вих по каз ників; 8) нор ми вартісних
техніко�опе раційних ви т рат на ви ро щу ван ня сільсько го с по -
дарсь кої про дукції; 9) стан дар ти на сільсько го с по дарсь ку про -
дукцію; 10) соціаль но�еко номічні нор ма ти ви; 11) норма ти ви
охо ро ни праці й на вко лиш нь о го се ре до ви ща.

До пер шої гру пи нор ма тивів на ле жать терміни про ве ден -
ня сільськогос по дарсь ких робіт, аг ро технічні і зо о ве те ри нарні
ви мо ги, санітар но�гігієнічні умо ви ут ри ман ня ху до би, птиці,
звірів, по тре би ок ре мих видів посівної площі для бджіль ниц -
тва і шовківництва, фізи ко�хімічний склад ґрун ту, конфігу -
рація, то по графія зе мель ної площі, технічна ха рак те ри с ти ка
сільсько го с по дарсь ких ма шин, ко мунікаційні зв’яз ки, стан
доріг, рівень про фесійної підго тов ки працівників, ер го номіч -
но�соціальні умо ви та ін.

Друга група — це нор ма ти ви ча су, ви робітку, об слу го ву -
ван ня, та риф на си с те ма, нор ма ти ви на ос нов ну і до дат ко ву оп -
ла ту, її ком пен сацію, над бав ки, до пла ти і преміюван ня, а та -
кож відра ху ван ня та на ра ху ван ня на за робітну пла ту, у Фон ди
соціаль но го стра ху ван ня і за без пе чен ня. 

Третя гру па — нор ми ви ко ри с тан ня си ро ви ни і ма теріалів,
мікробак теріальних та ор га номіне раль них до б рив, ре гу ля то -
рів рос ту рос лин, хімічних і біологічних за собів за хи с ту рос -
лин, де фоліантів і де си кантів, біологічно го па ли ва, насіння, роз   -
са ди і по сад ко во го ма теріалу, кормів, ма к ро� і мікро е ле ментів,
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ка ро ти ну і вітамінів для годівлі ху до би, звірів і птиці, аміно -
кис лот, во ди, підстил ко во го ма теріалу, хімічних кон сер вантів,
кормів, нор ми ви т ра ти си рови ни і ма теріалів для пер вин ної
об роб ки і пе ре роб ки сільсько го с по дарсь кої про дукції, техніч -
не об слу го ву ван ня і ре монт ос нов них фондів, ви роб ничі нор -
ми ви т рат ма теріалів у будівництві й на ви го тов лен ня буді -
вель  них де та лей, ви робів і кон ст рукцій, нор ми ви т ра ти
па лив но�енер ге тич них ре сурсів, нор ми ви роб ни чих за пасів,
ма теріалів і па ли ва, нор ми при род них втрат сільськогос по -
дарсь кої про дукції, па ли ва при транс пор ту ванні і збе ре женні,
нор ма ти ви при ро с ту про дук тив ності сільсько го с по дарсь ких
тва рин, звірів і птиці за леж но від різних чин ників.

Четверта гру па — нор ми стра хо вих пе рехідних фондів,
насіння, кормів, нор ма ти ви за пасів ма теріаль них ре сурсів
(міне раль них до б рив, от ру тохімікатів, па ли ва, ме ди ка ментів,
за собів за хи с ту тва рин, ре монт них ма теріалів, зап частин, твер -
дого па ли ва то що).

П’ята гру па — нор ма ти ви пи то мих капіталь них вкла день на
технічне пе реоз б роєння, ре кон ст рукцію, роз ши рен ня і но ве
будівництво об’єктів ви роб ничо го і не ви роб ни чо го при зна чен -
ня, нор ми три ва лості будівництва об’єктів, жит ло вих бу динків і
об’єктів ко му наль но го гос по дар ст ва, нор ма ти ви ве ли чи ни роз -
ри ву в часі (лаг) між про ве ден ням капіталь них вкла день і одер -
жан ням ефек ту, нор ми три ва лості ос воєння про ект них по туж -
но с тей об’єктів тва ринництва і про мис ло во го птахів ництва.

Шоста гру па — нор ми по тре би в техніці, ден ної (змінної)
про дук тив ності, річний (се зон ний) ви робіток і за ван та жен ня
трак торів, ком байнів та іншої сільсько го с по дарсь кої техніки,
нор ма тивні терміни служ би ма шин, терміни про ве ден ня
капіталь них, по точ них ре монтів і технічних до глядів техніки,
нор ми ван та жопідйом ності та ін.

Сьома гру па — нор ма ти ви, що рег ла мен ту ють взаємо -
відно си ни з дер жавни ми і місце ви ми бю д же та ми, по за бю д -
жет ни ми фон да ми, внутрішньогос по дарськи ми підрозділа ми
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та ок ре ми ми працівни ка ми, бан ка ми і підприємства ми, що
виз на ча ють розміри відра ху вань на цільові фон ди і ре зер ви,
які відо б ра жа ють фінан со вий стан і пла то с про можність кож -
но го гос по дар ст ва.

Восьма гру па — нор ма ти ви ви т рат у вартісних вимірни ках
на 1 га сільсько го с по дарсь ких куль тур, на сто голів тва рин і
птиці, оди ни цю про дукції, ком плекс робіт з ви го тов лен ня до б -
рив, до став ки, збе ріган ня і вне сен ня міне раль них до б рив та
хімічної об роб ки посівів сільсько го с по дарсь ких куль тур, нор -
ма ти ви ком плекс них ви т рат коштів на за сто су ван ня біоло -
гічних за собів за хи с ту рос лин, вап ну ван ня, фо с фо ри ту ван ня й
об роб ку со лон це вих грунтів, ре куль ти вацію зе мель, по верх не -
ве поліпшен ня при род них угідь і па со вищ,  до гля д за куль тур -
ни ми і при род ни ми сіно ко са ми і па со ви ща ми, лісо сму га ми і
лісо меліора тив ни ми на са д жен ня ми, са да ми, ви но град ни ка ми
й інши ми ба га торічни ми на са д жен ня ми, за готівлі, транс пор ту -
вання різних видів кормів, ве те ри нар но�санітар не об слу го ву -
ван ня тва рин, нор ма ти ви гро шо вих ви т рат у пер винній об робці
сільсько го с по дарсь кої про дукції в підсоб них гос по дар ст вах і
про мис лах, до поміжних і об слу го ву ю чих ви роб ництвах.

Дев’ята гру па — стан дар ти на сільсько го с по дарсь ку про -
дукцію (розміри, вміст клей ко ви ни, фізи ко�хімічний склад,
на явність нітратів, жирність та ін.)

Де сята гру па — нор ма ти ви із удо с ко на лен ня соціаль ної
струк ту ри тру до во го ко лек ти ву, нор ми і нор ма ти ви умов пра -
ці й охо ро ни здо ров’я, нор ми роз ра хун ку соціаль ної інфра с т -
рук ту ри (жит ла, підприємств торгівлі й громадсько го хар чу -
ван ня, куль тур но�просвітніх ус та нов, шкіл і дошкільних
ус та нов, по бу то во го об слу го ву ван ня, ліку валь но�оз до ров чих
ус та нов), нор ми гос по дарсь ко�пит но го спо жи ван ня во ди і во -
довідве ден ня, спо жи ван ня еле к т роенергії на ко му наль -
но�по бу тові по тре би, ви т ра ти га зу, за без пе че ності
внутрішньо гос по дарсь ки ми до ро га ми з твер дим по крит тям,
нор ма ти ви зе ле них на са д жень.
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Оди над цята гру па — нор ми ви ве ден ня зе мель під за хисні
лісові на са д ження, нор ма ти ви на ре куль ти вацію зе мель, відве -
ден ня зе мель для сільськогос по дарсь ких по треб во до спо жи -
ван ня і во довідве ден ня, во до охо ронні зо ни, нор ма тивні ви мо -
ги до збе ре жен ня і за сто су ван ня за собів хімізації, розміщен ня
на се ле них пунктів і ви роб ни чих центрів [43].

Струк ту ра і склад норм і нор ма тивів да ють змо гу ви ко ри -
с то ву ва ти їх під час ор ганізації ав то ма ти зо ва ної си с те ми зби -
ран ня і на гро ма д жен ня да них для скла дан ня бю д жетів.

Бю д же ту ван ня в сільсько му гос по дарстві має ряд особ ли -
во с тей і мо же скла да тись із декількох етапів: збір інфор мації,
пла ну ван ня графіку ко ор ди нації дій між цен т ра ми відпо -
відаль ності; виз на чен ня стра тегії роз вит ку підприємства та
чин ників, які не га тив но впли ва ють на об сяг ви ро щу ван ня
про дукції; уточ нен ня еле ментів ви т рат за об’єкта ми та сфе ра -
ми відповідаль ності; обґрун ту ван ня нор ма тивів як на вартісні,
так і на кількісні па ра ме т ри ви ко нан ня тех но логічних про -
цесів; про ве ден ня до поміжних роз ра хунків по виз на чен ню і
обґрун ту ван ню кількісних і якісних ха рак те ри с тик об’єктів
ви т рат і до ходів, об го во рен ня бю д жет них по каз ників за цен т -
ра ми ви т рат і відповідаль ності, їх ко ор ди нація, про ек ту ван ня і
за твер д жен ня, а та кож уз го д жен ня з на пря ма ми діяль ності
гос по да рю ю чо го суб’єкта (рис. 5.5) [76, с. 105].

Як по ка зує досвід, про цес бю д же ту ван ня в сільсько му гос -
по дарстві мо же здійсню ва тись після 10 січня кож но го ро ку і
од но час но по всіх цен т рах відповідаль ності.

Пла ну ван ня здійснюється спо чат ку за об ся га ми ви роб -
ництва, потім за  еле мен та ми ви т рат, далі про во дить ся пла ну -
ван ня фінан со вих ре зуль татів. Раніше при пла ну ванні зберіга -
лась ана логічна послідовність, відмінність по ля гає в то му, що
за сто со ву вав ся рег ла мен то ва ний нор ма тивний ме тод на ос -
нові ди рек тив них по каз ників, а в да ний час — роз ра хун ко -
во�кон ст рук тив ний, який ба зується на мар ке тин го вих
досліджен нях. На базі да ної ме то до логії на ми про ве де но пла -
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Рис. 5.5. Мо дель ор ганізаційно�логічної по бу до ви бю д жетів



ну ван ня собівар тості зер но вих куль тур. Не зва жа ю чи на за пе -
ре чен ня ок ре мих вче них про не мож ливість поділу ви т рат на
постійні і змінні на сільсько го с по дарсь ку про дукцію [109], ав -
то ром за про по но ва ний цей поділ на ос нові роз роб ле них в
Пол тавській дер жавній агарній ака демії тех но логічних карт
для виз на чен ня точ ки беззбит ко вості, мар жи наль но го до хо ду
та опе рацій но го ва же лю (ліве ри д жу).

Слід відміти ти, що цей поділ умов ний, але доз во ляє виз на -
чи ти ос нов ну тен денцію. Роз г ля не мо де таль но про ве дені роз -
ра хун ки (табл. 5.5).

Відповідно до ліміту ви т рат в тех но логічній карті близько
2/3 ви т рат по еле мен ту «О пла та праці» відне се но до умов -
но�постійних (оп ла та праці на підго товці ґрун ту, посіву, до -
гляду за посіва ми), а 1/3 ви т рат на оп ла ту праці — до умов -
но�змінних (оп ла та праці на зби ранні уро жаю зна хо дить ся в
прямій за леж ності від кількості зібра ної про дукції). Ана -
логічний поділ прий ня тий на ми і на роз поділі ви т рат по еле -
мен ту «Паль но�ма с тильні ма теріали».

Еле мен ти «Ор ганічні та міне ральні до б ри ва», «Насіння»
відне сені до умов но�змінних ви т рат, то му що від кількості
вне се них до б рив, якості та сор ту насіння за ле жить кількість
ви ро ще ної про дукції.

Еле мен ти «За со би за хи с ту рос лин», «А мор ти зація» відне -
сені повністю до умов но�постійних, так як вста нов лені нор ми
ви т рат на за со би за хи с ту, амор ти зацію, яких потрібно до три -
му ва тись, як пра ви ло, не впли ва ють на кількість ви ро ще ної
про дукції.

Еле мен ти «По точ ний ре монт» та «О рен да землі» відне сені
до умов но�постійних ви т рат, так як ці ви т ра ти не впли ва ють на
збільшен ня ви ро щу ван ня про дукції. За галь но ви роб ничі ви т ра -
ти, на наш по гляд до реч но відне с ти на умов но�змінні, ад же во ни
за ле жать від кількості ви ро ще ної про дукції (на при клад, оп ла та
праці керівників і спеціалістів га лузі рос лин ництва, ви т ра ти на
відря д жен ня, ви т ра ти на пер вин ну до ку мен тацію та ін.).
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Еле мент «Інші опе раційні ви т ра ти» мож на відне с ти до
умов но�змінних (крім фіксо ва но го по дат ку), до цих ви т рат від -
не сені ви т ра ти на ма лоцінний швид коз но шу ва ний інвен тар,
еле к т ро е нергію, по дат ки, ви т ра ти до поміжних і об слу го ву ю чих
підрозділів. В ос нов но му ці ви т ра ти за ле жать від кіль кості ви -
роб ле ної про дукції. Цей поділ умов ний і кож не гос по дар ст во
мо же роз ро би ти свою ме то ди ку роз поділу ви т рат. 

В при ве деній на ми тех но логічній карті роз ра ху нок ви т рат
про  ве де ний в на ту раль них, вартісних та енер ге тич них вимір ни -
ках. Да ний поділ доз во ляє по бу ду ва ти графік беззбит ко вості та
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Таб ли ця 5.5
Каль ку ляція собівар тості ози мої пше ниці



виз на чи ти точ ку беззбит ко вості. Дані досліджень (рис. 5.6)
свідчать, що постійні ви т ра ти в 2001 р. бу ли май же в 2 ра зи
менші, ніж в 2002 і 2003 ро ках (відповідно 480, 914 та 988 тис.
грн) . У цьо му році, як по ка за но на графіку беззбит ко вості, об -
сяг ре алізації до 1500 т збит ко вий — при се ред ньоре -
алізаційній ціні — 43, 52 грн/ц, тоб то гос по дар ст во з цьо го об -
ся гу не мо же відшко ду ва ти власні ви т ра ти. В 2002 р. на 34%
зни зи лась се ред ньоре алізаційна ціна і на 6% підви щи лись ви -
роб ничі ви т ра ти, збит ко вий об сяг ви роб ництва до сяг 5000 т, у
2003 р. зни жен ня ви роб ни чих ви т рат на 11%, а та кож збіль -
шен ня на 47% се ред ньоре алізаційної ціни за без пе чує при бут -
ковість від ре алізації по над 2500 т зер на.

От же, при бю д же ту ванні роз ра ху нок точ ки беззбит ко вості
дає мож ливість пе ред ба чи ти, до яко го рівня ви ро щу ван ня
про дукції бу де збит ко вим, а при яких умо вах мо же за без пе чи -
ти при бу ток [38].

Після по бу до ви графіка беззбит ко вості на ступ ним ета пом
пла ну ван ня є ство рен ня графіка мар жи наль но го до хо ду, що
ілю с т рує за лежність мар жи нально го до хо ду від об ся гу про да -
жу і ви роб ни чих ви т рат.
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Графік мар жи наль но го до хо ду, як різни ця між ви руч кою
від ре алізо ва ної про дукції та умов но�змінни ми ви т ра та ми, зо -
б ра же ний на рис. 5.7, по ка зує, як ефек тив но потрібно ви ко ри -
с то ву ва ти умов но�змінні ви т ра ти.

На відміну від графіка беззбит ко вості графік мар жи наль -
но го до хо ду містить ще й лінію змінних ви т рат. Да ний роз -
поділ ви т рат ми здійсню ва ли на умов ну про дукцію, яка вклю -
чає зер но, со ло му, зер новідхо ди.

Ме тою на шо го досліджен ня бу ло обґрун ту ван ня точ ки
беззбит ко вості ос нов ної про дукції зер на, хо ча до дат кові над -
хо д жен ня мо жуть бу ти від ре алізації со ло ми і зер новідходів.
При роз ра хун ках пло ща ви ро щу ван ня ози мої пше ниці бу ла
постійною, тоб то не впли ва ла на кількість ви ро ще ної про -
дукції.

На ступ ним ета пом бю д же ту ван ня є ко ефіцієнт мар жи -
наль но го до хо ду — співвідно шен ня мар жи наль но го до хо ду та
ви руч ки від ре алізації про дукції, за пас міцності — ве ли чи на,
на яку фак тич ний або за пла но ва ний об сяг про да жу пе ре ви щує
беззбит ко вий об сяг ви руч ки від ре алізації про дукції та ко -
ефіцієнт за па су міцності — співвідно шен ня за па су міцності й
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Рис. 5.7. Графік мар жи наль но го до хо ду



фак тич но го або за пла нова но го об ся гу ви руч ки від ре алізації
про дукції, а та кож опе раційний важіль, або ліве ридж —
співвідно шен ня постійних і змінних ви т рат, що за без пе чує
більший відсо ток зро с тан ня при бут ку, ніж відповідний відсо -
ток зро с тан ня кількості про дукції.

Ко ефіцієнт мар жи наль но го до хо ду, за пас міцності й опе ра -
ційний важіль (ліве ридж) — важ ливі інди ка то ри ре а гу ван ня
при бут ку на зміну ви роб ле ної  про дукції та ви роб ни чих ви т рат.

Бю д же ту ван ня має свої по зи тивні та не га тивні сто ро ни.
Пе ре ва ги бю д же ту ван ня по ля га ють у по зи тивній дії на

мо ти  ваційний настрій ко лек ти ву; ко ор ди нації ро бо ти  підроз -
ділів і підприємства в ціло му; мож ли вості про ве ден ня аналізу
бю д жетів та своєчас но го вне сен ня ко ри гу ю чих змін; удо с ко на -
ленні про це су роз поділу ре сурсів; до по мозі керівни кам
підрозділів постійно здійсню ва ти кон троль за ви ко ри с тан ням
ви роб ни чих ви т рат. Го ло вним не доліком бю д же ту ван ня є ве -
ли кий об сяг обліко вої ро бо ти, її складність та до ро го виз на си -
с те ми бю д же ту ван ня, а та кож не до ско налість ме то ди ки роз -
поділу ви роб ни чих ви т рат. То му ме тою по даль шо го на шо го
досліджен ня є роз роб ка мо де лей роз поділу за галь но ви роб ни -
чих ви т рат та ви т рат на не за вер ше не ви роб ництво.

5.3. Кон тролінг ви роб ни чих ви т рат

Си с те ма кон тро лю ви роб ни чих ви т рат за су час них умов
стає вирішаль ним мо мен том що до впли ву на ре зуль та ти ді -
яль  ності підрозділів і гос по да рю ю чо го суб’єкту в ціло му. То му
доцільно роз г ля ну ти пи тан ня що до ви ко ри с тан ня та кої си с те -
ми в сільсько му гос по дарстві Ук раїни.

У прак тиці діяль ності гос по да рю ю чих суб’єктів та те о ре -
тичній спад щині, що бу ло відміче но в пер шо му розділі, є кілька
ме тодів обліку і кон тро лю ви роб ни чих ви т рат (стан дарт�кост,
ди рект�ко с тинг, нор ма тив ний ме тод, че ко ва фор ма кон тро лю
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ви т рат). Во ни відрізня ють ся один від од но го ор ганізаційно�пра -
во ви ми та ме то до логічни ми за са да ми. Як що перші з на зва них
ме тодів ви ко ри с то ву ють як за со би для по даль шо го прий нят тя
рішень, то че ко ва фор ма кон тро лю є, крім то го, ме то дом са мо -
кон т ро лю з бо ку керівників і ко лекти ву підрозділу та за со бом
сти му лю ван ня за ре зуль та ти ро бо ти ко лек ти ву.

В уза галь не но му ви гляді особ ли вості за зна че них ме тодів
обліку і кон тро лю ви роб ни чих ви т рат по да но в табл. 5.6 [66].

Ме то ди обліку і кон тро лю ви т рат на ве де но у міру їх роз -
роб ки та впро ва д жен ня у ви роб ництво.

Нор ма тив ний ме тод обліку ви т рат, який по ча ли впро ва д -
жу ва ти в СРСР в 30�ті рр., суттєво не відрізняв ся від стан -
дарт�кост з ме то до логічно го бо ку. Ми по го д жуємось з точ кою
зо ру Ю.Лит ви на та В.Олійни ка з цьо го при во ду [58], які за -
зна ча ють, що аналіз вітчиз ня ної літе ра ту ри, яка висвітлює за -
ру біжний досвід ор ганізації обліку ви т рат ви роб ництва
(зокре ма ро бо ти ака деміка М.Чу ма чен ка [110], про фе со рів
М.Мар гуліса [61], О.Мухіна [68], С.Са ту балдіна [90] і С.Сту -
ко ва [96] та ін.) пе ре ко нує, що, на при клад, в США не має жод -
но го гос по да рю ю чо го суб’єкта, який не вів би облік за си с те -
мою «стан дарт�кост».

Хо ча ав то ри вба ча ють у цій си с темі відмінності від на шо -
го нор ма тив но го ме то ду, їх прак тич но не має, ад же цей ме тод
ре ко мен до ва ний про фе со ром М.Же б ра ком в 30�ті рр., ана -
логічний ме то ду «стан дарт�кост», який діяв в ці ро ки в США
[35]. Відмінності між «стан дарт�кост» і нор ма тив ним ме то дом,
на наш по гляд, по ля га ють у по ряд ку зби ран ня та в ме то дах оп -
ра цю ван ня інфор мації.

У ба га ть ох за рубіжних суб’єктах гос по да рю ван ня бух гал -
терсь кий облік про во див ся в ціло му по гос по дар ст ву, ма те рі -
али спи су ва ли під час їх одер жан ня від по ста чаль ни ка, був від -
сутній облік ви т рат за об’єкта ми каль ку ляції та підрозділа ми.
То му кон троль за ви т ра та ми здійсню ва ли, як пра ви ло, порів -
нян ням стан дарт них ви т рат з фак тич ни ми, але здебільшо го у
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на ту раль них вимірни ках. За на яв ності відхи лень їх оціню ва ли
за по вною собівартістю або за по точ ни ми ціна ми прид бан ня.

При нор ма тив но му ме тоді відхи лен ня у ви т ра тах ма тері -
алів та оп латі праці фіксу ва ли в нор ма тив них до ку мен тах, а
всі інші відхи лен ня виз на ча ли роз ра хун ко во. Тим са мим цей
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Таб ли ця 5.6
Ха рак те ри с ти ка ос нов них ме тодів обліку і кон тро лю 

ви роб ни чих ви т рат



ме тод да вав більш точні, ґрун товні та до кладні дані про ре -
зуль та ти гос по да рю ван ня. При цьо му су ми еко номії і пе ре ви -
т рат виз на ча ли в ре зуль таті аналізу ви яв лен ня фак торів та
осо ба ми, які відповіда ли за відхи лен ня, але все це по тре бу ва -
ло знач них за трат ча су на до ве ден ня лімітів до ви ко навців, до -
ку мен таль не підтвер д жен ня фактів пе реви т рат, од но час но го
обліку в од но му реєстрі нор ма тивів, відхи лень і фак тич них да -
них про ви т ра ти за всіма стат тя ми пря мих і не пря мих ви т рат.
Нор ма тив ний ме тод кон тро лю да вав точні дані для кон тро лю
за умо ви до три ман ня пе ред ба чу ва но го об ся гу ви роб ництва,
що в сільсько му гос по дарстві важ ко пе ред ба чи ти, то му в да но -
му ви пад ку доцільний поділ на постійні і змінні ви т ра ти, що
пе ред ба чає ме тод обліку ви т рат «ди рект�ко с тинг». Особ ли -
вістю цьо го ме то ду кон тро лю є те, що відхи лен ня виз на ча ють -
ся за змінни ми ви т ра та ми при умові, що постійні ви т ра ти за
да ний період про во дять ся за пла но ви ми роз ра хун ка ми і зали -
ша ють ся незмінни ми. Да ний ме тод доз во ляє ско ро ти ти аналі -
тичні роз ра хун ки.

У гос по дар ст вах з ве ли кою но мен к ла ту рою про дукції до -
сить ча с то це ство рю ва ло такі ве ликі по то ки інфор мації, що їх
аналіз за відхи лен ня ми не мож ли во бу ло здійсни ти. Крім то го,
відсутність до стовірних і обґрун то ва них нор ма тивів знач но
ус клад ню ва ла облік. Слід виз на ти, що при цьо му ме тоді до -
сить ча с то ство рю вав ся істот ний пси хо логічний бар’єр між
бух гал те ра ми та керівни ка ми підрозділів, ад же облік ви т рат (а
са ме во ни на сам пе ред ста ва ли об’єкта ми обліку) вівся по
кожній особі. Це при зво ди ло до то го, що в бух гал терії за во ди -
ли «досьє» на підрозділи та осіб, внаслідок чо го ви ни ка ли не -
по ро зуміння та не до реч ності. Нор ма тив ний ме тод, не зва жа ю -
чи на йо го пе ре ва ги, впро ва д жу вав ся під ти с ком і, як пра ви ло,
«три мав ся» на ініціативі еко номістів чи бух гал терів.

У на уковій літе ра турі ос танніх років знач на ува га приді -
ляється кон тро лю як важ ли во му за со бу поліпшен ня уп рав -
ління гос по дар ст вом. В за рубіжній прак тиці да на си с те ма має
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на зву «кон тролінг». Сло во «кон т ролінг» від англійсько го «to
control» — кон тро лю ва ти, у Франції на бу ло по ши рен ня як
«реєстр, кон тро люючий спи сок», у США як «у правлінський
облік», в Німеч чині як «кон т ролінг» [47]. У цій країні кон -
тролінг ви ко нує такі функції:

� інфор маційну — здійснює інфор маційне і кон суль та -
тив не за без пе чен ня уп равлінських рішень, ство рює
функціону ван ня інфор маційної си с те ми уп равління
гос по дар ст вом;

� обліко во�кон троль ну — ви ко ри с то вується для порів -
нян  ня пла но вих і фактич них ви т рат, виз на чення відхи -
лень та обґрун ту вання при чин їх ви ник нен ня;

� аналітич ну — про яв ляється при роз робці ме то ди ки виз -
на чен ня підкон т роль них по каз ників, які доз во ля ють
ви я ви ти при чи ни відхи лень від пла но вих або нор ма -
тив них по каз ників;

� пла но ву — скла дан ня бю д жетів і ко ор ди нація ро бо ти
підрозділів та гос по да рю ю чо го суб’єкта в ціло му для
до сяг нен ня по став ле ної ме ти. От же, кон тролінг за без -
пе чує ефек тивність уп равлінсько го про це су.

Інфор маційна функція кон тролінгу по тре бує ряд ви мог.
Ос новні із них зо б ра жені на рис. 5.8 [109, с. 100]. 

Ор ганізаційні еле мен ти кон тролінгу — виз на чен ня об’єк -
тів, їх інфор маційне за без пе чен ня (рис. 5.9) [109, с. 112]. Го лов -
ною ме тою кон тролінгу є ефек тив не ви ко ри с тан ня ви роб ни -
чих ви т рат, їх видів шля хом ви яв лен ня при чин но�наслідко вих
фак торів, прий нят тя своєчас них рішень по ре гу лю ванню від -
хи  лень, оп тимізації співвідно шен ня «ви т ра ти — при бу ток».
Інстру мен тарій і уза гальнен ня інфор мації мож ли ве при за сто -
су ванні цілої си с те ми по каз ників і ме тодів аналізу. Роз г ля не -
мо ос новні по каз ни ки, які за сто со ву ють ся кон тролінгом, по бу -
до вані на логіко�де дук тив них схе мах [46]:

1. Du Pont — роз роб ле на аме ри кансь кою ком панією з ана -
логічною на звою, де цен т раль ним по каз ни ком ви с ту пає рен та -
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бельність інве с то ва но го капіта лу (ROI) із та ки ми скла до ви ми,
як рен та бельність обо ро ту та обіг капіта лу [86].

2. Pyramid Structure of Rations — за про по но ва на Бри тансь -
ким інсти ту том ме недж мен ту, де ос нов ним по каз ни ком є ROI
та різні по каз ни ки обо ро ту.

3. Zvei — роз роб ле на Цен т раль ною спілкою еле к т ро -
технічної про мис ло вості Німеч чи ни і скла дається з двох ве ли -
ких блоків: аналізу зро с тан ня та струк тур но го аналізу [122].

4. RL — за про по но ва на Райх ма ном [121] та Ліхніттом
[120] і пе ред ба чає як ос новні по каз ни ки рен та бельність і
ліквідність.

Крім то го, є низ ка емпіри ко�індук тив них си с тем (Blaver,
Weibel, Camel), по бу до ва них на пе ред ба ченні мож ли вих си ту -
ацій що до не пла то с про мож ності пев но го гос по да рю ю чо го
суб’єкта.

Роз г ля нуті ви ди аналізу діяль ності гос по да рю ю чо го суб’єк -
та підтвер д жують факт, що всі во ни є си с те мою фінан со во го ана -
лізу, а при вив ченні скла ду, кла сифікації та фор му ван ня ви т рат
ви роб ництва за сто со ву ють ся за галь ноприй няті підхо ди, то му
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Рис. 5.8. Ви мо ги до функції кон тролінгу в розрізі вхідної і 
вихідної інфор мації
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Рис. 5.9. Ор ганізаційні еле мен ти кон тролінгу 



вітчиз ня на ка те горія «кон т роль» і за рубіжна «кон т ролінг»
мають спільну ме ту, об’єкти, інстру мен тарій.

У прак тиці обліко во�аналітич ної ро бо ти ви ко ри с то ву ють -
ся ряд ме тодів еко номічно го аналізу, зо к ре ма фак тор ний
аналіз, який доз во ляє виз на чи ти відхи лен ня кож но го фак то ра
і да ти оцінку при чин, які впли ну ли на да не відхи лен ня, при
цьо му ви ко ри с то ву ють ся ме то ди лан цю го вих підста но вок, ме -
тод відхи лень, ко ре ляційно�ре г ре сив ний ме тод і т.ін. Най -
більш про стий і най менш тру до ви т рат ний є ме тод лан цю го вих
підста но вок. Роз г ля не мо йо го на при кладі ви ро щу ван ня цу к -
ро во го бу ря ка і про аналізуємо зміну ве ли чи ни умов -
но�змінних ви т рат від об ся гу ви роб ництва, ціни і нор ми ви т -
рат на 1 га, ви ко ри с то ву ю чи такі по зна чен ня і фор му ли:

Зв — змінні ви т ра ти ста но ви ли 5 грн. — пла нові (фак -
тичні);

Нп (ф) — нор ма ви т рат на 1 га посіву (2400, 2440) грн —
пла но ва (фак тич на);

Оп (ф) — об сяг ви роб ле ної про дукції (175, 162) ц — пла -
но вий (фак тич ний);

Цп (ф) — ціна ре алізації (15,62, 11,10) грн — пла но ва (фак -
тич на).

Як що по бу ду ва ти за галь ну фор му лу:
Зв = О х Ц х Н,

то вид но, що відхи лен ня змінних ви т рат від нор ма тив них да -
них відбу лись:

� за ра ху нок зміни обсягу ви ро ще ної про дукції —
(Оф — Оп) х Цп х Нп на 4873,44 грн;

� за ра ху нок зміни ціни — Оф х (Цф — Цп) х Нп на
17573,76 грн;

� за ра ху нок зміни нор ми ви т рат на 1 га — Оф х Цф х
х(Нф — Нп) на 719,28 грн.

Ви ко ри с тан ня да но го ме то ду доз во ляє нам по бу ду ва ти
мо  дель відхи лень ви роб ни чих ви т рат від пла но вих (рис. 5.10)
[112].
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де:  Пп (ф) — посівна пло ща, га — пла но ва (фак тич на);
Уп (ф) — уро жайність, ц/га — пла но ва (фак тич на);
В на 1 га — ви роб ничі ви т ра ти на 1 га;
К — кількість одер жа ної про дукції, ц;
Ц — ціна прид ба них ма теріаль но�гро шо вих цінно с тей;
Оп (ф) — об сяг ви ко на них робіт, га — пла но вий (фак тич -

ний);
Фв — фак тичні ви роб ничі ви т ра ти;
Н — нор ми ви т рат;
Зв — за галь но ви роб ничі ви т ра ти;
ПММп (ф) — паль но�ма с тильні ма теріали — пла нові (фак -

тичні);
Ап (ф) — амор ти заційні відра ху ван ня — пла нові (фак тич ні);
Вп (ф) — ви роб ничі ви т ра ти — пла нові (фак тичні).
Да ний ме тод ши ро ко відо мий спеціалістам, йо го мож на

ви ко ри с то ву ва ти, як вва жає ав тор, при аналізі ви роб ни чих ви -
т рат за стадіями життєво го цик лу про дукції.

На при клад, на пер шо му етапі життєво го цик лу ви ро щу -
ван ня про дукції рос лин ництва — «Техніко�еко номічне обґрун -
ту ван ня» доцільно про ве с ти аналіз обґрун ту ван ня ви ро щу -
вання тієї чи іншої куль ту ри, вибір кри теріїв і еко номічних
по каз ників, чин ників зни жен ня ви т рат, обґрун ту ван ня ме то -
дів, ал го ритмів роз ра хун ку аналітич них по каз ників ефек тив -
ності ви ко ри с тан ня землі, приміщень, орієнто в но го по пи ту,
гра нич ної ціни, варіантів опе раційно�тех но логічних ви т рат
відповідно до енер гоз беріга ю чих та еко логічно чи с тих тех но -
логій, рівень вкла ду уп равлінсько го пер со на лу в удо с ко на -
лення ви роб ництва. З цією ме тою про во дить ся збір, си с те ма -
ти зація і підго тов ка вихідних да них для інфор маційно го
за без пе чен ня, про ве ден ня техніко�еко номічних роз ра хунків,
аналітич на об роб ка про ве де них роз ра хунків, вибір най оп ти -
мальнішо го технічно го рішен ня.

На дру го му етапі життєво го цик лу «Ор ганізація ви роб -
ництва» аналіз  виз на чає доцільність до ве ден ня тех но логічних
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про цесів до ви ко навців, рівень технічної підго тов ки, рівень
технічно го за без пе чен ня, адап тацію всіх служб до  да но го тех -
но логічно го про це су, якісні па ра ме т ри ви ко нан ня робіт, ре -
монт, мо дернізацію, підго тов ку і транс пор ту ван ня, відхи лен ня
від існу ю чої тех нології, вдо с ко на лен ня спо жив них вла с ти во с -
тей про дукції, аналіз відхи лень за стат тя ми і еле мен та ми ви т -
рат, взаємозв’язок постійних і змінних ви т рат. Ця стадія най -
більш ви т ра тоємка.

Третій етап життєво го цик лу — «Зберіган ня про дукції» —
на цьо му етапі про во дить ся аналіз ма теріаль но�технічної ба зи
для зберіган ня, тех но логічних норм зберіган ня, ви т рат на
транс пор ту ван ня, пер вин ну об роб ку про дукції.

Чет вер тий етап життєво го цик лу — «Ре алізація про дук -
ції» — вклю чає аналіз про бле ми ринків збу ту, ре аліза ційних
цін, про цес фор му ван ня ви т рат на збут, рек ла му, якісні па ра -
ме т ри ре алізо ва ної про дукції, ро бо ту мар ке тин го вої служ би.
Важ ли ве місце в рам ках кон тро лю є оцінка фінан со вої стій -
кості підприємства, яка виз на чається си с те мою по каз ників
лік відності.

Приєдну ю чись до дум ки вче них [45, 59, 74, 78, 82, 100], ми
про по нуємо такі ета пи аналізу оцінки фінан со во го ста ну
(рис. 5.11) [47].

Рівень ліквідності гос по да рю ю чо го суб’єкта свідчить про
ступінь ри зи ку вкла ден ня коштів у гос по дар ст во. Аналіз
ліквідності дає змо гу виз на чи ти, наскільки ри зи ко ва но вкла -
да ти ко ш ти у гос по дар ст во, а та кож чи не мо же підприємство
ма ти ліквідні ак ти ви для по га шен ня своїх зо бов’язань.

Ліквідність ха рак те ри зується здатністю гос по дар ст ва ви -
ко ну ва ти свої ко рот ко термінові (по точні) зо бов’язан ня за ра -
ху нок влас них по точ них ак тивів. Гос по дар ст во мо же вва жа -
тись ліквідним, як що йо го по точні ак ти ви пе ре вищу ють
по точні зо бов’язан ня, а са мо во но здат не опе ра тив но пе ре тво -
рю ва ти ак ти ви у платіжні зо бов’язан ня для оп ла ти ко рот ко ст -
ро ко вих зо бов’язань. Ліквідність гос по дар ст ва — це йо го
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здатність швид ко про да ти ак ти ви й одер жа ти гроші для оп ла -
ти своїх зо бов’язань. Ліквідність виз на чається співвідно шен -
ням ве ли чи ни ліквідних за собів, які мо жуть бу ти ви ко ри с тані
для по га шен ня боргів і ве ли чи ни зо бов’язань. За своїм змістом
ліквідність гос по да рю ю чо го суб’єкта оз на чає ліквідність йо го
ба лан су.

З ка те горією ліквідності тісно пов’яза не по нят тя пла то -
спро мож ності, під якою ро зуміють здатність гос по да рю ю чо го
суб’єкта ви ко ну ва ти свої зовнішні (ко рот ко ст ро кові та дов го -
ст ро кові) зо бов’язан ня, ви ко ри с то ву ю чи власні ак ти ви.

Важ ли ве зна чен ня при аналізі має виз на чен ня ве ли чини
обо рот но го капіта лу, яке мо же до ся га ти ну ля або бу ти мен ше
ну ля. Це го во рить про те, що по точні ак ти ви рівні або мен ше
ко рот ко ст ро ко вих зо бов’язань. По каз ник обо рот но го капіта лу
тісно пов’яза ний із за галь ним ко ефіцієнтом ліквідності.

Аналіз якості ак тивів зво дить ся до аналізу двох по каз ни -
ків: частки важ ко релізуючих ак тивів в за гальній ве ли чині по -
точ них ак тивів і співвідно шен ня важ ко релізуючих і легко
реалізуючих ак тивів. У ви пад ку, ко ли ріст частки важ ко ре -
алізу ю чих акти вів у за гальній ве ли чині по точ них ак тивів
постійний від пе ревірки до пе ревірки, це мо же слу гу ва ти сиг -
на лом про зни жен ня ви роб ництва.
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Рис. 5.11. Ета пи аналізу фінан со вої стійкості гос по да рю ю чо го
суб’єкта
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Збільшен ня ве ли чи ни співвідно шен ня важ ко ре алізу ючих
і лег ко ре алізуючих ак тивів мо же ви ни ка ти че рез збільшен ня
кількості важ ко ре алізу ю чих ак тивів або че рез змен шен ня
кількості лег ко ре алізу ю чих ак тивів. І те, і інше свідчить про
не обхідність більш ре тель но го аналізу цієї про бле ми. Аналіз
ко ефіцієнтів аб со лют ної ліквідності про по нується  на рис. 5.12
[76, с. 126].

На ос нові за про по но ва ної ме то ди ки про ве де ний аналіз по -
каз ників аб солют ної ліквідності [108]. Досліджен ня по ка за ли,
що жод не із 75 гос по дарств не зна хо дить ся на першій стадії
(аб со лют на пла то с про можність), тоб то жод не з них не є аб со -
лют но ліквідним. Більшість гос по дарств зна хо дять ся на третій
стадії (кри тич на не пла то с про можність) — 50,7%. На етапі над -
кри тич ної не пла тоспро мож ності (яв но го бан крут ст ва) пе ре -
бу ває 13 (3%), тоб то це гос по дар ст ва, які одер жа ли збит ки, а

Рис. 5.12. Ал го ритм по каз ників ліквідності гос по да рю ю чо го
суб’єкта



зна чить, ко ефіцієнт по крит тя, аб со лют ної ліквідності та за без -
пе чен ня вла сни ми за со ба ми менші нор ма тив них (табл. 5.7)
[108]. Як що вра хува ти, що налічується по над шістсот гос по -
дарств, то близько 85 гос по дарств не во лодіють до статніми ре -
сур са ми, щоб са мостійно вий ти з кри зо во го ста ну, і єди ний
шлях їх фінан со во го оз до ров лен ня — це са нація. Ав тор поді -
ляє дум ку В.Д.Чу мак, що про гно зу ва ти мож на втра ти (віднов -
лен ня) гос по дар ст вом своєї пла то с про мож ності за до по мо гою
співстав лен ня про гноз них дже рел по крит тя за пасів та про -
гноз но го зна чен ня са мих за пасів. Зро зуміло, що в струк турі
обо рот них ак тивів пев ну пи то му ва гу по винні ста но ви ти ви -
роб ничі за па си. Змен шен ня гро шо вих за собів, дебіторсь кої за -
бор го ва ності, го то вої про дукції в ак тиві ба лан су не впли ває на
ко ефіцієнт по крит тя, оскільки зміни відбу ва ють ся ли ше в
струк турі ак тивів да но го гос по дар ст ва.
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Таб ли ця 5.7
Гос по да рю ючі суб’єкти сільсько го с по дарсь кої га лузі за

оцінкою фінан со во го ста ну



Не обхідно зни зи ти ко ефіцієнт по крит тя до рівня 1,0 так,
щоб тре ти на при ро с ту за пасів по кри ва лась за ра ху нок збіль -
шен ня при бут ку да но го періоду. 

От же, з ме тою про гно зу ван ня мож ли вої втра ти пла то с -
про мож ності в най б лижчі три місяці не обхідно: по�пер ше,
роз ра ху ва ти ве ли чи ну ви роб ни чих за пасів на кінець аналізо -
ва но го періоду, вра хо ву ю чи тем пи зву жен ня чи збільшен ня
ви роб ництва; по�дру ге, роз ра ху ва ти при бу ток на кінець про -
гнозно го періоду; по�третє, порівня ти при бу ток з ви роб ни чи -
ми за па са ми. Як що про гно зо ва ний при бу ток по кри ває не мен -
ше тре ти ни при ро с ту за пасів, мож на зро би ти вис но вок, що
гос по дар ст во в най б лижчі три місяці збе ре же свою пла то с про -
можність. Вра хо ву ю чи се зон ний ха рак тер сільсько го с по дарсь -
ко го ви роб ництва, ця ме то ди ка ду же важ ли ва.

Своєчас но про ве де ний кон троль доз во ляє ви я ви ти ос -
новні при чи ни  відхи лен ня від нор ма тив них по каз ників, пе -
ред ба чи ти мож ливість по даль шо го фінан со во го ста ну гос по -
да рю ю чо го суб’єкта.

Як уже відміча лось раніше і як ствер д жу ють вчені Л.С.Шат -
ковсь ка [111] та Д.М.Фе сен ко [103], са ме че ко ва фор ма кон -
тро лю доз во ляє своєчас но і опера тив но здійсню ва ти кон троль
за опе раційною діяльністю: «...важ ли во за значи ти, що це єди -
на, про ста, зро зуміла прак ти кам, ро зум на, діюча і прий ня та на
оз б роєння спеціаліста ми сільсько го гос по дар ст ва си с те ма пла -
ну ван ня, обліку і кон тро лю ви т рат на ви роб ництво».

Да на си с те ма ви ник ла в ре зуль таті не до ско на лості діючої
си с те ми обліку ви т рат на ви роб ництво, її не о пе ра тив ності у
виз на ченні відхи лен ня від нор ма тивів та особ ли вості се зон но -
го ха рак те ру сільсько го с по дарсь ко го ви робництва. Про по -
нуємо послідовність про ве ден ня кон тро лю за ви роб ни чи ми
ви т ра та ми (рис. 5.13).

Уза галь не ний досвід свідчить, що підрозділи спер шу охо -
че пе ре хо ди ли на че ко ву фор му кон тро лю ви т рат, але за ос -
танні ро ки ця си с те ма кон тро лю за тор мо зи лась, по слаб ла у
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зв’яз ку із про ве де ною ре с т рук ту ри зацією в гос по дарствах аг -
рар  но го сек то ра, низь ким рівнем про фесійної підго тов ки ке рів -
ників се ред ньої лан ки, ус та  ле ним мен таліте том праців ни ків аг -
рар ної сфе ри, си с те мою уп равління. Вив чен ня по зи тив них та
не га тив них сторін че ко вої фор ми кон тро лю ви т рат дає змо гу
ор ганізу ва ти си с те му уп равління ви т ра та ми ви робництва в
су  час них умо вах.

Прак ти ка свідчить, що в до сяг ненні еко номії по винні бу ти
зацікав лені ви ко навці че рез си с те му ма теріаль но го сти му лю -
ван ня за підсум ка ми ро бо ти ко лек ти ву. Од нак при цьо му слід
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Рис. 5.13. Послідовність про ве ден ня кон тро лю ви роб ни чих ви т рат



виз на ти, що за сто су ван ня цьо го за хо ду на сам пе ред виз на -
чається влас ни ком, який мо же вва жа ти, що найбільш по вне і
раціональ не ви ко ри с тан ня ре сурсів за ле жить від йо го керів -
ництва, і то му в при ват них гос по да рю ю чих суб’єктах за про ва -
д жен ня за сад гос проз ра хун ку має ре гу люва ти ся за до по мо гою
ко лек тив но го до го во ру. Особ ли во це доцільно ро би ти що до
підрозділів, які роз та шо вані да ле ко від гос по дар ст ва і де влас -
ни кові важ ко здійсню ва ти кон троль за ви ко нан ням тех но -
логічних опе рацій та по несе ни ми ви т ра та ми і ви хо дом про -
дукції. У всіх інших гос по дар ст вах пи тан ня про за сто су ван ня
гос проз ра хун ко вих за сад має вирішу ва ти без по се ред ньо ко -
лек тив.

У да но му ви пад ку ви ни кає пи тан ня, як за ра хо ву ва ти мар -
жи наль ний дохід, що ви ни кає при пе ре ви ко нанні пла но вих
зав  дань, та обґрун ту ва ти ме то ди ку виз на чен ня рівня ви ко нан -
ня за вдань з ви хо ду про дукції в цих умо вах.

Ряд ав торів вва жає [71, 75], що мар жи наль ний дохід не
по ви нен вклю чати ся до гос проз ра хун ко во го до хо ду підроз ді -
лу, то му еко номія ви т рат (пе реви т ра ти) має виз на ча ти ся по рів -
нян  ням фак тич ної су ми з роз ра хо ва ною за фор му лою:

Е = Вф — (К х З + П х Ву�з + Вп),
де  Вф — фак тичні ви т ра ти на ви роб ництво;

К — кількість про дукції;
З — змінні ви т ра ти на оди ни цю про дукції;
П — пло ща посівів (се реднє по голів’я), що ви ко ри с тані при

ви роб ництві про дукції;
Ву�з — умов но�змінні ви т ра ти на пло щу посіву чи се ред ню

го ло ву;
Вп — постійні пла нові ви т ра ти на ви роб ництво пев ної про -

дукції.
Та ка ме то ди ка виз на чен ня відхи лень від за пла но ва них

ви т рат по тре бує на леж ної по бу до ви обліку фак торів, які виз -
на ча ти муть нор ма тивні ви т ра ти з ме тою їх порівнян ня з фак -
тич ни ми, а по глиб ле ний аналіз — істот ної пе ре бу до ви обліку

268

Іванюта П.В., Левченко З.М. 



ви т рат. По�пер ше, не обхідно виділи ти ті еле мен ти ви т рат, які
є змінни ми і умов но�змінни ми, і ве с ти їх облік з яко мо га біль -
шою де талізацією з ме тою вив чен ня і уза галь нен ня, тоді як
постійні мож на ук руп ни ти, виділя ю чи ли ше найбільш суттєві,
що важ ли во для кон тро лю за ви ко нан ням ко ш то ри су. По�дру -
ге, особ ли вої ува ги по тре бу ють ті статті, до скла ду яких вхо -
дять ви т ра ти, які за ле жать від кількості ви роб ле ної про дукції.

На при клад, у ба га ть ох ви роб ництвах до скла ду пря мої оп -
ла ти вхо дить по го дин ний за робіток, на ра хо ва ний ок ре мим
працівни кам за ви роб ництво кон крет ної про дукції. На явність
подібних сум при во дить до ви ник нен ня мар жи наль но го до хо -
ду при зро с танні об сягів ви роб ництва, або на впа ки — до пе ре -
ви т рат на оп ла ту праці при змен шенні об ся гу ви роб ництва.
Вплив цьо го фак то ра за ле жить від пи то мої ва ги по го дин ної
оп ла ти в кон крет но му періоді.

Тут мож на бу ло б ре ко мен ду ва ти за про ва д жен ня та кої си -
с те ми оп ла ти праці, за якої всім працівни кам оп ла та на ра хо ву -
ва ла ся б за вихід про дукції. Од нак при цьо му слід вра хо ву ва -
ти, що для роз ра хунків потрібно бра ти се редній рівень ви хо ду
про дукції, оскільки при за ви щенні об ся гу ви роб ництва в
розцінки мо же бу ти за кла де но мар жи наль ний дохід, що мо же
піти на ко ристь влас ни ка, але змен шить за робіток працівників
підрозділу.

У цен т рах до хо ду ве ли ку ува гу не обхідно приділя ти пи -
тан ням кон тро лю за об ся га ми ре алізації, на сам пе ред що до
інфор маційно го за без пе чен ня. Труд нощі ви ни ка ють у тих гос -
по дар ст вах, підрозділи яких на да ють ана логічні по слу ги чи
ви роб ля ють ана логічні ви ди про дукції (на при клад рос лин -
ницькі бри га ди), ад же при цьо му ви ни кає по тре ба у де -
талізації да них про об ся ги та якість ре алізо ва ної про дукції в
розрізі підрозділів.

В подібних умо вах ма теріаль не сти му лю ван ня мо же здій -
сню ва ти ся за лежно від розміру ство ре но го підрозділом гос -
проз ра хун ко во го до хо ду з порівнян ням ви руч ки від ре алізації
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з фак тич ною або ско ри го ва ною су мою ви т рат на фак тич ний
об сяг ви роб ництва. При цьо му потрібно вра хо ву ва ти, що гос -
прозра хун ко вий дохід слід змен ши ти на ви т ра ти, пов’язані зі
збу том про дукції, ад же ціна на про дукцію мо же за ле жа ти від
умов по ста чан ня, тоб то прямі ви т ра ти на збут впли ва ють на
розмір гос проз ра хун ко во го до хо ду.

На ко ристь цьо го свідчать ще два мо мен ти. По�пер ше, в ок -
ре мих га лу зях на род но го гос по дар ст ва при об чис ленні собівар -
тості про дукції пе ред ба че но за сто со ву ва ти по вну собівартість.
Так, при об чис ленні собівар тості сільськогос по дарсь кої про -
дукції виз на че но ме жу ви т рат, які вхо дять до скла ду ви роб ни -
чої собівар тості про дукції, на при клад, при об чис ленні собі -
вар тості зер на до її скла ду вклю ча ли ся ви т ра ти з по чат ку
ви роб ництва до очи ст ки зер на на то ку (фран ко�тік), а овочів —
фран ко�місце зберіган ня або про да жу, тоб то і нині до скла ду
собівар тості цієї про дукції вклю ча ють ви т ра ти на збут, а це су -
пе ре чить чин ним по ло жен ням з бух гал терсь ко го облі ку, де не
пе ред ба чається об чис лен ня по вної собівар тості про дукції.

От же, при ви ко ри с танні си с те ми кон тро лю за до по мо гою
цен т ру до хо ду ви ни ка ють труд нощі що до об чис лен ня гос проз -
ра хун ко во го до хо ду і, відповідно, си с те ми ма теріаль но го сти -
му лю ван ня.

На не обхідність об чис лен ня по вної собівар тості про дукції
свідчить і той факт, що існує звітність, зо к ре ма фор ма № 50
с.г., де зістав ляється собівартість то вар ної про дукції пев но го
ви ду з ви руч кою від її ре алізації. Аналіз да них цієї звітності за
ос танні ро ки по ка зує, що всі ви ди про дукції, як пра ви ло, ви со -
кодохідні, тоді як у ціло му сільсько го с по дарсь ке ви роб ництво
збит ко ве.

І тут ви ни ка ють два пи тан ня, які по тре бу ють вирішен ня.
По�пер ше, згідно з За ко ном Ук раїни «Про бух гал терсь кий

об лік та фінан со ву звітність в Ук раїні» від 16.07.99 р. №
996�XIV підприємства самі виз на ча ють по ря док ве ден ня
обліку ви т рат ви роб ництва. Вод но час Пла ном ра хунків та
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інструк цією про йо го за сто су ван ня не пе ред ба че но об чис лю -
ва ти по вну собівартість про дукції, що ус клад нює за сто су ван -
ня кон тро лю за ре зульта та ми гос по да рю ван ня за схе ма ми
центрів до ходів.

По�дру ге, за ко но дав че закріплен ня прав гос по дар ст ва на
ко мерційну таємни цю, зо к ре ма що до ви т рат ви роб ництва і
наслідків ре алізації ок ре мих видів про дукції, ста вить під
сумнів пра вомірність прак ти ки звітності про собівартість про -
дукції. На ми про по нується виз на ча ти три ви ди собівар тості:
собівартість опе раційно�тех но логічну — за опе раційно�тех но -
логічни ми ви т ра тами відповідно до прий ня тої ме то ди ки; ви -
роб ни чу собівартість — за опе раційно�тех но логічни ми ви т ра -
та ми і за галь но ви роб ни чи ми ви т ра та ми; по вну собівартість —
за ви роб ни чи ми ви т ра та ми, адміністра тив ни ми ви т ра та ми та
ви т ра та ми на збут.

За сто со ву ють опе раційно�тех но логічну, ви роб ни чу собі -
вар  тість, до скла ду якої вхо дять опе раційно�тех но логічні ви т -
ра ти, збільшені на 5%, що ста нов лять су му за галь но ви роб  ни -
чих ви т рат за по пе редні ро ки в рос лин ництві, і на 10% в
тва рин  ництві. При роз ра хун ках з інши ми гос по дар ст ва ми тут
за сто со ву ють по вну собівартість, яку роз ра хо ву ють, ви хо дя чи
із су ми ви роб ни чих ви т рат і ви т рат на збут, а та кож адміні -
стра тив них ви т рат, що роз поділені між ви да ми про дукції.

Функціону ван ня ре фор мо ва них гос по дарств, послідо вне
зміц нен ня са мостійних пер вин них ко лек тивів, на дум ку В.Я.Ам -
б ро  со ва [14], ґрун тується на роз вит ку пря мих до говірних відно -
син са ме цих гос по дарств на сам пе ред зі своїми пер вин ни ми
підрозділа ми в сфері ви роб ництва, пе ре роб ки, об слу го ву ван -
ня та по ста чан ня. Вод но час у всіх гос по дар ст вах пер винні ко -
лек ти ви зберіга ють зв’яз ки з керівництвом да но го гос по дар ст -
ва, ви роб ничі підрозділи пе ре хо дять на до говірні відно си ни з
підрозділа ми за галь но го с по дарсь ко го при зна чен ня — ре монт -
ни ми май стер ня ми, га ра жа ми, будівель ни ми це ха ми, це ха ми з
пе ре роб ки про дукції, ко му наль но го об слу го ву ван ня. Та кий
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ха рак тер відно син по ви нен бу ти взаємо вигідним і усвідо мле -
ний всіма сто ро на ми. Бе зу мов но, з пе ре хо дом на прямі вну тріш -
ньо го с по дарські зв’яз ки відбу деть ся пе ре роз поділ функ цій уп -
равління як у пер вин них підрозділах, так і по гос по дар ст ву в
ціло му. Як свідчить ба га торічний досвід, ос нов не за вдан ня
внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку пов’яза не
з підви щен ням відповідаль ності пер вин них ко лек тивів і кож -
но го влас ни ка за ре зуль та ти своєї ро бо ти. Од нак чис ленні
фак ти з роз па ю ван ням землі і май на свідчать, що рівень від -
по  відаль ності не підвищив ся. У де я ких гос по дар ст вах спо с те -
рігається по ру шен ня тру до вої дис ципліни, крадіжки, не го с -
по дарсь ке став лен ня до землі і май на. При цьо му рівень
від по відаль ності мо же бу ти за без пе че ний за ра ху нок ціле с -
пря мо ва ної ро бо ти що до ре аль но го роз ши рен ня прав пер вин -
них тру до вих ко лек тивів з пи тань ор ганізації ви роб ництва, са -
мостійної ре алізації про дукції, роз поділу роз ра хунко во го
до хо ду на базі ко мерційно го роз ра хун ку, ко ли кож на ви роб ни -
ча струк ту ра має свій ба ланс, роз ра хун кові ра хун ки, їх про -
дукція ре алізується за роз ра хун ко ви ми ціна ми. Роз г ля не мо
де таль но взаємозв’язок функцій внутрішньо го с по дарсь ко го
(уп равлінсько го) обліку (табл. 5.8) [58].

Ви ко нан ня цих функцій по тре бує підго тов ки спеціалістів
са ме в цій га лузі. Ви ко ри с то ву ю чи за рубіжний досвід, роз г ля -
не мо роль бух гал те ра�аналіти ка в ор ганізації внутрішньо го с -
по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку. В про цесі пла ну ван ня
бух гал тер�аналітик бере участь в роз робці бізнес�планів,
відповідає за фор му ван ня да них про ре зуль та ти ми ну ло го
періоду, які потрібні при про гно зу ванні по каз ників. Він роз -
роб ляє ме то ди ку скла дан ня ко ш то ри су, скла дає графіки ро -
бо ти, ко ор ди нує роз роб ку ко рот ко ст ро ко вих планів всіма
під розділа ми і слідкує за тим, щоб ці пла ни бу ли тісно взаємо -
пов’язані. Потім він зво дить ці пла ни в єди не.

Для здійснен ня про це су кон тро лю і ре гу лю ван ня ви ко ри -
с то ву ють ся дані внутрішньо го с по дарсь ко го обліку, які зво -
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Взаємозв’язок функцій внутрішньо го с по дарсь ко го 

(уп равлінсько го) обліку
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дять ся в звіти про на явні ре зуль та ти. В цих звітах дається по -
рів няль ний аналіз фак тич них ре зуль татів і за пла но ва них по -
каз ників для кож но го цен т ру відповідаль ності. Бух гал те -
ри�прак ти ки, які пра цю ють в гос по дар ст вах сільсько го
сек то ра, поки що, як по ка за ли ре зуль та ти ан ке ту ван ня, не во -
лодіють ме то да ми внутрішньо го с по дарсь ко го обліку.

Бух гал тер�аналітик сприяє ефек тивній ко мунікації шля -
хом ор ганізації обміну інфор мацією і звітністю, якою мо же ко -
ри с ту ва тись кож ний ме не д жер (керівник, спеціаліст) різних
ор ганізаційних підрозділів да но го ко о пе ра ти ву з точ ки зо ру
ор ганізації взаємодії між ни ми, ко ли ко жен з них знає, в яких
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умо вах бу де діяти йо го ко ле га. Ме не д жер (керівник, спеціа -
ліст) мо же зро би ти вис нов ки про те, наскільки вда ло ко муні -
кація здійснюється керівництвом і які пи тан ня ви ма га ють
де таль но го роз гля ду за до по мо гою ме то ду уп равління за від -
хи лен ням.

Крім то го, бух гал тер�аналітик до по ма гає сти му лю ван ню
діяль ності пер сона лу, на да ю чи ве ли ку до по мо гу в виз на ченні
по тенційних уп равлінських проблем і ко ла пи тань, що ви ма га -
ють де таль но го вив чен ня при скла данні ко ш то рисів та ви ко -
нанні пла но вих за вдань.

Про по нуємо про фесійно�кваліфікаційну мо дель бух гал те -
ра�аналіти ка (рис. 5.14).

Вва жаємо, що в ор ганізації фінан со во�еко номічної служ би
роль бух галте ра�аналіти ка спри я ти ме ефек тивній ор ганізації
внутрішньо го с по дарсь ко го (уп равлінсько го) обліку.
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Рис 5.14. Про фесійно�кваліфікаційна мо дель бух гал те ра�аналіти ка



Кон трольні пи тан ня

1. Які пріори те ти за сто су ван ня комп’ютер них тех но логій
в сільсько му гос по дарстві?

2. Що та ке ав то ма ти зо ва не ро бо че місце (АРМ)?
3. Яка суть виз на чен ня рей тин го вої оцінки фінан со во го

ста ну за до по мо гою ПЕ ОМ?
4. Яка доцільність за сто су ван ня комп’ютер них ме реж у

ви роб ни чих підрозділах?
5. Які скла дові ча с ти ни комп’ютерної ме режі?
6. Що та ке бю д же ту ван ня?
7. Які ви ди норм та нор ма тивів до ціль но за сто со ву ва ти в

сільськогос по дарсь ко му ви роб ництві?
8. Як виз на чи ти точ ку беззбит ко вості та мар жи наль ний

дохід?
9. Які взаємозв’яз ки та відмінності між по нят тя ми «кон т -

роль» та «кон т ролінг», та їх функцій?
10. Які функції ви ко нує бух гал тер�аналітик ?

Те с ти для са мо кон т ро лю знань

1. Ав то ма ти зо ва на інфор маційна си с те ма — це:
— об’єднан ня АРМів за умо ви ство рен ня ло каль ної

комп’ютер ної ме режі;
— ство рен ня ав то ма ти зо ва них ро бо чих місць (АРМів);
— засіб для ефек тив ної взаємодії як з внутрішньо го с по -

дарсь ким, так і зовнішнім се ре до ви щем;
— відкри та си с те ма, яд ром якої є гос по дарсь кий облік.
2. Ос нов на функція внутрішньо го с по дарсь ко го (уп рав -

лінсько го) обліку по ля гає в:
— найбільш ефек тив но му над хо д женні інфор мації по за -

сто су ван ню тех но логій ви роб ництва;
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— на данні інфор мації при виз на ченні по каз ників для
аналізу, ау ди ту та поєднан ня їх з бю д же ту ван ням;

— оцінка ре зуль татів фінан со во�гос по дарської діяль ності
за по пе редній та по точ ний ро ки;

— ефек тив ності ве ден ня форм  і си с тем обліко во го про це су.
3. Ос нов ним за вдан ням аналізу  є: 
— оцінка ре зуль татів фінан со во�гос по дарсь кої діяль ності; 
— роз ме жу ван ня і рег ла мен тація інфор маційних по токів

відповідно до до ку мен то обігу;
— виз на чен ня фінан со вих ре зуль татів та рен та бель ності;
— прий нят тя рішен ня про виз нан ня струк ту ри ба лан су

за довільною чи не за довільною.
4. Сер вер за без пе чує: 
— спро щен ня і при ско рен ня зв’яз ку керівництва з ме не д -

же ра ми (керівни ка ми підрозділів) під час ви роб ни чої
діяль ності;

— цен т ралізо ва не адміністру ван ня ме режі і об слу го вує
ме  ре жеві ре сур си, такі як прин те ри і фай ли;

— спільне ви ко ри с тан ня файлів, що зберіга ють ся на
комп’ю тері кон крет но го ко ри с ту ва ча ме режі;

— спільне ви ко ри с тан ня файлів, які мо жуть бу ти розмі -
щені тільки в цьому сер вері.

5. При бю д же ту ванні не обхідною умо вою є:
— ство рен ня еко номічно об грун то ва ної си с те ми уп рав -

ління;
— виз на чен ня ефек тив ності і ре зуль та тив ності уп рав -

лінських рішень;
— виз на чен ня ор ганізаційної струк ту ри гос по да рю ю чо го

суб’єкта;
— су купність різних центрів відповідаль ності.
6. Си с те ма норм і нор ма тивів не по вин на скла да ти ся із:
— су куп ності по ло жень;
— ме то дич них ре ко мен дацій;
— про ект них роз ро бок;
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— кла сифіко ва но го пе реліку і скла ду норм та нор ма тивів.
7. Виз на чен ня точ ки беззбит ко вості здійснюється на ос -

нові:
— тех но логічних карт;
— пла но во го за вдан ня;
— мар ке тин го вих досліджень;
— роз роб ки мо де лей роз поділу ви роб ни чих ви т рат.
8. Ме то ди обліку і кон тро лю ви т рат  ви ко ри с то ву ють ся у:
— по даль шо му прий нятті рішень;
— са мо кон т ро лі з бо ку керівників і ко лек ти ву підрозділу;
— міру їх роз роб ки та впро ва д жен ня у ви роб ництво;
— за со бах сти му лю ван ня за ре зуль та ти ро бо ти ко лек ти ву.
9. Го ло вною ме тою кон тролінгу  є: 
— ефек тив не ви ко ри с тан ня ви роб ни чих ви т рат;
— прий нят тя своєчас них рішень по ре гу лю ванню відхи -

лень;
— за сто су ван ня цілої си с те ми по каз ників і ме тодів ана -

лізу;
— оп тимізація співвідно шен ня «ви т ра ти — при бу ток».
10. Бух гал тер�аналітик  своєю діяльністю сприяє:
— сти му лю ван ню діяль ності пер со на лу;
— ефек тивній ко мунікації шля хом ор ганізації обміну

інфор мацією і звітністю, якою мо же ко ри с ту ва тись
кож ний ме не д жер;

— виз на ченню по тенційних уп равлінських про блем і ко ла
пи тань, що ви ма га ють де таль но го вив чен ня при скла -
данні ко ш то рисів та ви ко нанні пла но вих за вдань;

— роз робці ме то ди ки скла дан ня ко ш то ри су.
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ДО ДАТ КИ

До да ток А

ПО ЛО ЖЕН НЯ (СТАН ДАРТ) 
БУХ ГАЛ ТЕРСЬ КО ГО ОБЛІКУ 16 «ВИТРАТИ»

Затверджено наказом Міністерства фінансів України 
від 31 грудня 1999 року № 318

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
19 січня 2000 року за № 27/424Я

Загальні по ло жен ня
1. Це По ло жен ня (стан дарт) визначає ме то до логічні за са ди фор -

му ван ня в бухгал терсь кому обліку інфор мації про ви т ра ти підпри -
ємства та її роз крит тя у фінан совій звітності.

2. Нор ми цьо го По ло жен ня (стан дар ту) за сто со ву ють ся підпри -
єм ства ми, ор ганізаціями та інши ми юри дич ни ми осо ба ми (далі —
підприємства) не за леж но від форм влас ності (крім банків і бю д жет -
них ус та нов).

3. По ло жен ня (стан дарт) 16 за сто со вується до обліку ви т рат за
будівель ни ми кон трак та ми з ура ху ван ням особ ли во с тей їх виз нан ня
і скла ду, ус та нов ле них По ло жен ням (стан дар том) бух гал терсь ко го
обліку 18 «Будівельні контракти».
(Пункт З в редакції наказу Мінфіну № 131 від 14.06.2000, із змінами,

внесеними згідно з наказом Мінфіну № 989 від 10.12.2002)
4. Терміни, що на ве дені в по ло жен нях (стан дар тах) бух гал терсь -

ко го обліку, ма ють та ке зна чен ня:
Еле мент ви т рат — су купність еко номічно од норідних ви т рат.
Прямі ви т ра ти — ви т ра ти, що мо жуть бу ти відне сені без по се ред -

ньо до кон крет но го об’єкта ви т рат еко номічно доцільним шля хом.
(Аб зац третій пунк ту 4 із зміна ми, вне се ни ми згідно з на ка зом

Мінфіну № 989 від 10.12.2002)
Нор маль на по тужність — очіку ва ний се редній об сяг діяль ності,

що мо же бу ти до сяг ну тий за умов зви чай ної діяль ності підприємства
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про тя гом кількох років або опе раційних циклів з ура ху ван ням за -
пла но ва но го об слу го ву ван ня ви роб ництва.

Об’єкт ви т рат — про дукція, ро бо ти, по слу ги або вид діяль ності
підприємства, які по тре бу ють виз на чен ня пов’яза них з їх ви роб -
ництвом (ви ко нан ням) ви т рат.

(Аб зац п’ятий пунк ту 4 із зміна ми, вне се ни ми згідно з на ка зом
Мінфіну № 131 від 14.06.2000)

Виз нан ня ви т рат
5. Ви т ра ти відо б ра жа ють ся в бух гал терсь ко му обліку од но час но

зі змен шен ням ак тивів або збільшен ням зо бов’язань.
6. Ви т ра та ми звітно го періоду виз на ють ся або змен шен ня ак -

тивів, або збільшен ня зо бов’язань, що при зво дить до змен шен ня
влас но го капіта лу підприємства (за ви нят ком змен шен ня капіта лу
внаслідок йо го ви лу чен ня або роз поділу влас ни ка ми), за умо ви, що
ці ви т ра ти мо жуть бу ти до стовірно оцінені.

7. Ви т ра ти виз на ють ся ви т ра та ми пев но го періоду од но час но з
виз нан ням до хо ду, для от ри ман ня яко го во ни здійснені.

Ви т ра ти, які не мож ли во пря мо пов’яза ти з до хо дом пев но го
періоду, відо б ража ють ся у складі ви т рат то го звітно го періоду, в яко -
му во ни бу ли здійснені.

8. Як що ак тив за без пе чує одер жан ня еко номічних ви год про тя -
гом кількох звітних періодів, то ви т ра ти виз на ють ся шля хом си с те -
ма тич но го роз поділу йо го вар тості (на при клад, у ви гляді амор ти -
зації) між відповідни ми звітни ми періода ми.

9. Не виз на ють ся ви т ра та ми й не вклю ча ють ся до звіту про
фінан сові ре зуль та ти:

9.1. Пла тежі за до го во ра ми комісії, агентсь ки ми уго да ми та ін -
ши   ми ана логічни ми до го во ра ми на ко ристь комітен та, прин ци па ла
то що.

9.2. По пе ред ня (аван со ва) оп ла та за пасів, робіт, по слуг.
9.3. По га шен ня одер жа них по зик.
9.4. Інші змен шен ня ак тивів або збільшен ня зо бов’язань, що не

відповіда ють оз на кам, на ве де ним у пункті 6 цьо го По ло жен ня (стан -
дар ту).

9.5. Ви т ра ти, які відо б ра жа ють ся змен шен ням влас но го капіта -
лу відповідно до по ло жень (стан дартів) бух гал терсь ко го обліку.
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Додатки

Склад ви т рат
10. Собівартість ре алізо ва них то варів виз на чається за По ло жен -

ням (стандар том) бух гал терсь ко го обліку 9 «За па си».
11. Собівартість ре алізо ва ної про дукції (робіт, по слуг) скла -

дається з ви роб ни чої собівар тості про дукції (робіт, по слуг), яка бу ла
ре алізо ва на про тя гом звітно го періоду, не роз поділе них постійних
за галь но ви роб ни чих ви т рат та над нор ма тив них ви роб ни чих ви т рат.

До ви роб ни чої собівар тості про дукції (робіт, по слуг) вклю ча -
ють ся:

— прямі ма теріальні ви т ра ти;
— прямі ви т ра ти на оп ла ту праці;
— інші прямі ви т ра ти;
— змінні за галь но ви роб ничі та постійні роз поділені за галь но -

ви роб ничі ви т ра ти.
(Аб зац шо с тий пунк ту 11 в ре дакції на ка зу Мінфіну 

№ 304 від 30.11.2000)
Ви роб ни ча собівартість про дукції змен шується на спра вед ли ву

вартість су пут ньої про дукції, яка ре алізується, та вартість су пут ньої
про дукції в оцінці мож ли во го її ви ко ри с тан ня, що ви ко ри с то вується
на са мо му підприємстві.

(Пункт 11 до пов не но аб за цом сьо мим згідно з на ка зом Мінфіну 
№ 989 від 10.12.2002)

Пе релік і склад ста тей каль ку лю ван ня ви роб ни чої собівар тості
про дукції (робіт, по слуг) ус та нов лю ють ся підприємством.

12. До скла ду пря мих ма теріаль них ви т рат вклю чається вартість
си ро ви ни та ос нов них ма теріалів, що ут во рю ють ос но ву ви роб лю ва -
ної про дукції, купівель них напівфа б ри катів та ком плек ту ю чих ви -
робів, до поміжних та інших ма теріалів, які мо жуть бу ти без по се ред -
ньо відне сені до кон крет но го об’єкта ви т рат. Прямі ма теріальні
ви т ра ти змен шу ють ся на вартість зво рот них відходів, от ри ма них у
про цесі ви роб ництва, які оціню ють ся у по ряд ку, ви кла де но му в
пункті 11 цьо го По ло жен ня (стан дар ту).

(Пункт 12 із зміна ми, вне се ни ми згідно з на ка зом Мінфіну 
№ 989 від 10.12.2002)

13. До скла ду пря мих ви т рат на оп ла ту праці вклю ча ють ся за -
робітна пла та та інші ви пла ти робітни кам, зай ня тим у ви роб ництві
про дукції, ви ко нанні робіт або на данні по слуг, які мо жуть бу ти без -
по се ред ньо відне сені до кон крет но го об’єкта ви т рат.



14. До скла ду інших пря мих ви т рат вклю ча ють ся всі інші ви роб -
ничі ви т ра ти, які мо жуть бу ти без по се ред ньо відне сені до кон крет -
но го об’єкта ви т рат, зо к ре ма відра ху ван ня на соціальні за хо ди, пла та
за орен ду зе мель них і май но вих паїв, амор ти зація, втра ти від бра ку,
які скла да ють ся з вар тості ос та точ но за бра ко ва ної з тех но логічних
при чин про дукції (ви робів, вузлів, напівфа б ри катів), змен ше ної на її
спра вед ли ву вартість, та ви т рат на ви прав лен ня та ко го технічно не -
ми ну чо го бра ку.

(Пункт 14 із зміна ми, вне се ни ми згідно з на ка за ми Мінфіну 
№ НІ від 14.06.2000, № 989 від 10.12.2002)

15. До скла ду за галь но ви роб ни чих ви т рат вклю ча ють ся:
15.1. Ви т ра ти на уп равління ви роб ництвом (оп ла та праці апа ра -

ту уп равління це ха ми, дільни ця ми то що; відра ху ван ня на соціальні
за хо ди й ме дич не стра ху ван ня апа ра ту уп равління це ха ми, дільни -
ця ми; ви т ра ти на оп ла ту служ бо вих відря д жень пер со на лу цехів,
дільниць то що).

15.2. Амор ти зація ос нов них за собів за галь но ви роб ни чо го (це хо -
во го, дільни чо го, лінійно го) при зна чен ня.

15.3. Амор ти зація не ма теріаль них ак тивів за галь но ви роб ни чо го
(це хо во го, дільни чно го, лінійно го) при зна чен ня.

15.4. Ви т ра ти на ут ри ман ня, ек сплу а тацію та ре монт, стра ху ван -
ня, опе раційну орен ду ос нов них за собів, інших не о бо рот них ак тивів
за галь но ви роб ни чо го при зна чен ня.

15.5. Ви т ра ти на вдо с ко на лен ня тех но логії й ор ганізації ви роб -
ництва (оп ла та праці та відра ху ван ня на соціальні за хо ди праців -
ників, зай ня тих удо с ко на лен ням тех но логії й ор ганізації ви роб -
ництва, поліпшен ням якості про дукції, підви щен ням її надійності,
дов говічності, інших ек сплу а таційних ха рак те ри с тик у ви роб ни чо му
про цесі; ви т ра ти ма теріалів, купівель них ком плек ту ю чих ви робів і
напівфа б ри катів, оп ла та по слуг сто ронніх ор ганізацій то що).

15.6. Ви т ра ти на опа лен ня, освітлен ня, во до по с та чан ня, во -
довідве ден ня та інше ут ри ман ня ви роб ни чих приміщень.

15.7. Ви т ра ти на об слу го ву ван ня ви роб ни чо го про це су (оп ла та
праці за галь но ви роб ни чо го пер со на лу; відра ху ван ня на соціальні за -
хо ди, ме дич не стра ху ван ня робітників та апа ра ту уп равління ви роб -
ництвом; ви т ра ти на здійснен ня тех но логічно го кон тро лю за ви роб -
ни чи ми про це са ми та якістю про дукції, робіт, по слуг).
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15.8. Ви т ра ти на охо ро ну праці, техніку без пе ки і охо ро ну на вко -
лиш нь о го при род но го се ре до ви ща.

15.9. Інші ви т ра ти (внутрішньо за водсь ке пе реміщен ня ма -
теріалів, де та лей, напівфа б ри катів, інстру ментів зі складів до цехів і
го то вої про дукції на скла ди; не стачі не за вер ше но го ви роб ництва; не -
стачі і втра ти від псу ван ня ма теріаль них цінно с тей у це хах; оп ла та
про стоїв то що).

(Підпункт 15.9 пунк ту 15 в ре дакції на ка зу Мінфіну 
№ 131 від 14.06.2000)

16. За галь но ви роб ничі ви т ра ти поділя ють ся на постійні і змінні.
До змінних за галь но ви роб ни чих ви т рат на ле жать ви т ра ти на об -

слу го ву ван ня і уп равління ви роб ництвом (цехів, дільниць), що
зміню ють ся пря мо (або май же пря мо) про порційно до зміни об ся гу
діяль ності. Змінні за галь но ви роб ничі ви т ра ти роз поділя ють ся на ко -
жен об’єкт ви т рат з ви ко ри с тан ням ба зи роз поділу (го дин праці, за -
робітної пла ти, об ся гу діяль ності, пря мих ви т рат то що), ви хо дя чи з
фак тич ної по туж ності звітно го періоду.

До постійних за галь но ви роб ни чих ви т рат відно сять ся ви т ра ти
на об слу го ву ван ня і уп равління ви роб ництвом, що за ли ша ють ся
незмінни ми (або май же незмінни ми) при зміні об ся гу діяль ності.
Постійні за галь нови роб ничі ви т ра ти роз поділя ють ся на ко жен
об’єкт ви т рат з ви ко ри с тан ням ба зи роз поділу (го дин праці, за -
робітної пла ти, об ся гу діяль ності, пря мих ви т рат то що) при нор -
мальній по туж ності. Не роз поділені постійні за галь но ви роб ничі ви т -
ра ти вклю ча ють ся до скла ду собівар тості ре алізо ва ної про дукції
(робіт, по слуг) у періоді їх ви ник нен ня. За галь на су ма роз поділе них
та не роз поділе них постійних за галь но ви роб ни чих ви т раг не мо же
пе ре ви щу ва ти їх фак тич ну ве ли чи ну.

(Аб зац третій пунк ту 16 із зміна ми, вне се ни ми згідно з на ка зом
Мінфіну № 131 від 14. О6. 2000)

При клад роз поділу за галь но ви роб ни чих ви т рат на ве де но в до -
дат ку до цьо го По ло жен ня (стан дар ту).

Пе релік і склад змінних і постійних за галь но ви роб ни чих ви т рат
ус та нов лю ють ся підприємством.

17. Ви т ра ти, пов’язані з опе раційною діяльністю, які не вклю ча -
ють ся до собівар тості ре алізо ва ної про дукції (то варів, робіт, по слуг),
поділя ють ся на адміністра тивні ви т ра ти, ви т ра ти на збут та інші опе -
раційні ви т ра ти.
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18. До адміністра тив них ви т рат відно сять ся такі за галь но го с по -
дарські ви т ра ти, спря мо вані на об слу го ву ван ня та уп равління під -
приємством:

— за гальні кор по ра тивні ви т ра ти (ор ганізаційні ви т ра ти, ви т -
ра ти на про ве ден ня річних зборів, пред став ницькі ви т ра ти
то що);

— ви т ра ти на служ бові відря д жен ня і ут ри ман ня апа ра ту уп -
равління підприємством та іншо го за галь но го с по дарсь ко го
пер со на лу;

— ви т ра ти на ут ри ман ня ос нов них за собів, інших ма теріаль них
не о бо рот них ак тивів за галь но го с по дарсь ко го ви ко ри с тан ня
(опе раційна орен да, стра ху ван ня май на, амор ти зація, ре -
монт, опа лен ня, освітлен ня, во до по с та чан ня, во довідве ден -
ня, охо ро на);

— ви на го ро ди за про фесійні по слу ги (юри дичні, ау ди торські, з
оцінки май на то що);

— ви т ра ти на зв’язок (по штові, те ле графні, те ле фонні, те лекс,
факс то що);

— амор ти зація не ма теріаль них ак тивів за галь но го с по дарсь ко го
ви ко ри с тан ня;

— ви т ра ти на вре гу лю ван ня спорів у су до вих ор га нах;
— по дат ки, збо ри та інші пе ред ба чені за ко но дав ст вом обов’яз -

кові пла тежі (крім по датків, зборів та обов’яз ко вих пла тежів,
що вклю ча ють ся до ви роб ни чої собівар тості про дукції, робіт,
по слуг);

— пла та за роз ра хун ко во�ка со ве об слу го ву ван ня та інші по слу -
ги банків;

— і нші ви т ра ти за галь но го с по дарсь ко го при зна чен ня.
19. Ви т ра ти на збут вклю ча ють такі ви т ра ти, пов’язані з ре -

алізацією (збу том) про дукції (то варів, робіт, по слуг):
— ви т ра ти па ку валь них ма теріалів для за та рю ван ня го то вої

про дукції на скла дах го то вої про дукції;
— ви т ра ти на ре монт та ри;
— оп ла та праці та комісійні ви на го ро ди про дав цям, тор го вим

аген там та працівни кам підрозділів, що за без пе чу ють збут;
— ви т ра ти на рек ла му та досліджен ня рин ку (мар ке тинг);
— ви т ра ти на пе ред про даж ну підго тов ку то варів;
— ви т ра ти на відря д жен ня працівників, зай ня тих збу том;
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— ви т ра ти на ут ри ман ня ос нов них за собів, інших ма теріаль них
не о бо рот них ак тивів, пов’яза них зі збу том про дукції, то варів,
робіт, по слуг (опе раційна орен да, стра хуван ня, амор ти зація,
ре монт, опа лен ня, освітлен ня, охо ро на);

— ви т ра ти на транс пор ту ван ня, пе ре вал ку і стра ху ван ня го то -
вої про дукції (то варів), транс порт но�ек с пе диційні та інші по -
слу ги, пов’язані з транс пор ту ван ням про дукції (то варів)
відповідно до умов до го во ру (ба зи су) по став ки;

— ви т ра ти на га рантійний ре монт і га рантійне об слу го ву ван ня;
— ви т ра ти на стра ху ван ня при зна че ної для по даль шої ре алі за -

ції го то вої про дукції (то варів), шо зберігається на складі під -
приємства;

(Пункт 19 до пов не но аб за цом оди над цятім згідно з на ка зом 
Мінфіну № 989 від 10.12.2002)

— ви т ра ти на транс пор ту ван ня го то вої про дукції (то варів) між
скла да ми підрозділів (філій, пред став ництв) підприємства;

(Пункт 19 до пов не но аб за цом два над ця тим згідно з на ка зом
Мінфіну №989 від 10.12.2002)

— інші ви т ра ти, пов’язані зі збу том про дукції, то варів, робіт, по -
слуг. До скла ду ви т рат на збут у тор го вель них ор ганізаціях
вклю ча ють ся ви т ра ти обігу, за ви нят ком ви т рат, на ве де них у
пунк тах 18, 20 і 27 цьо го По ло жен ня (стан дар ту).

20. До інших опе раційних ви т рат вклю ча ють ся: ви т ра ти на
досліджен ня та роз роб ки відповідно до По ло жен ня (стан дар ту) бух -
гал терсь ко го обліку 8 «Не ма теріальні ак ти ви»;

— собівартість ре алізо ва ної іно зем ної ва лю ти, яка для цілей
бух гал терсь ко го обліку виз на чається шля хом пе ре ра хун ку
іно зем ної ва лю ти в гро шо ву оди ни цю України за кур сом
Національ но го бан ку Ук раїни на да ту про да жу іно зем ної ва -
лю ти, плюс ви т ра ти, пов’язані з про да жем іно зем ної ва лю ти;
(Аб зац третій пунк ту 20 із зміна ми, вне се ни ми: згідно 

з на ка зом Мінфіну № 989 від 10.12.2002)
— собівартість ре алізо ва них ви роб ни чих за пасів, яка для цілей

бух гал терсь ко го обліку скла дається з їх обліко вої вар тості та
ви т рат, пов’яза них з їх ре алізацією;

— су ма без надійної дебіторсь кої за бор го ва ності та відра ху ван -
ня до ре зер ву сумнівних боргів;
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— втра ти від опе раційної кур со вої різшиці (тоб то від зміни кур -
су ва лю ти за опе раціями, ак ти ва ми і зо бов’язан ня ми, що
пов’язані з опе раційною діяльністю підприємства);

— втра ти від знецінен ня за пасів; 
— не стачі й втра ти від псу ван ня цінно с тей; 
— виз нані штра фи, пе ня, не у стой ка;
— ви т ра ти на ут ри ман ня об’єктів соціаль но�куль тур но го при -

зна чен ня;
(Аб зац де ся тий пунк ту 20 із зміна ми, вне се ни ми згідно З на ка зом

Мінфіну № 131 від 14.06.2000)
— інші ви т ра ти опе раційної діяль ності.
21. Ви т ра ти опе раційної діяль ності гру пу ють ся за та ки ми еко -

номічни ми еле мен та ми:
— ма теріальні за тра ти;
— ви т ра ти на оп ла ту праці;
— відра ху ван ня на соціальні за хо ди;
— амор ти зація;
— інші опе раційні ви т ра ти.
22. До скла ду еле мен та («Ма теріальні за тра ти» вклю ча ють ся

вартість ви т ра че них у ви роб ництві (крім про дук ту влас но го ви роб -
ництва):

— си ро ви ни й ос нов них ма теріалів;
— купівель них напівфа б ри катів та ком плек ту ю чих ви робів;
— па ли ва й енергії;
— будівель них ма теріалів;
— за пас них ча с тин; та ри й тар них ма теріалів; до поміжних та

інших ма теріалів.
Вартість зво рот них відходів, от ри ма них у про цесі ви роб ництва, не

вклю чається до еле мен та опе раційних ви т рат «Ма теріальні за тра ти».
(Пункт 22 до пов не но аб за цом дев’ятим згідно з на ка зом Мінфіну

№989 від 10.12.2002)
23. До скла ду еле мен та «Ви т ра ти на оп ла ту праці» вклю ча ють ся

за робітна пла та за ок ла да ми й та ри фа ми, премії та за охо чен ня, ма -
теріаль на до по мо га, ком пен саційні ви пла ти, оп ла та відпу с ток та
іншо го невідпраць о ва но го ча су, інші ви т ра ти на оп ла ту праці.

(Пункт 23 із зміна ми, вне се ни ми згідно з на ка зом Мінфіну 
№ 131 від 14.06.2000)
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24. До скла ду еле мен та «Відра ху ван ня на соціальні за хо ди»
вклю ча ють ся: відра ху ван ня на пенсійне за без пе чен ня, відра ху ван ня
на соціаль не стра ху ван ня, стра хові вне ски на ви па док без робіття,
відра ху ван ня на індивіду аль не стра ху ван ня пер со на лу підприєм -
ства, відра ху ван ня на інші соціальні за хо ди.

25. До скла ду еле мен та «А мор ти зація» вклю чається су ма на ра -
хо ва ної амор ти зації ос нов них за собів, не ма теріаль них ак тивів та
інших не о бо рот них ма теріаль них ак тивів.

26. До скла ду еле мен та «Інші опе раційні ви т ра ти» вклю ча ють ся
ви т ра ти опе раційної діяль ності, які не увійшли до скла ду еле ментів,
на ве де них в п. 22—25 цьо го По ло жен ня (стан дар ту), зо к ре ма ви т ра -
ти на відря д жен ня, на по слу ги зв’яз ку, пла та за роз ра хун ко во�ка со ве
об слу го ву ван ня то що.

(Пункт 26 із зміна ми, вне се ни ми згідно з на ка зом Мінфіну 
№131 від 14.06.2000)

27. До фінан со вих ви т рат відно сять ся ви т ра ти на про цен ти (за
ко ри с ту ван ня кре ди та ми от ри ма ни ми, за облігаціями ви пу ще ни ми,
за фінан со вою орен дою то що) та інші ви т ра ти підприємства, пов’я -
зані із за лу чен ням по зи ко во го капіта лу.

28. Втра ти від участі в капіталі є збит ка ми від інве с тицій в асоці -
йо вані, дочірні або спільні підприємства, які обліко ву ють ся ме то дом
участі в капіталі. При клад роз ра хун ку втрат від участі в капіталі на -
ве де но в до дат ку 2 до цьо го По ло жен ня (стан дар ту).

29. До скла ду інших ви т рат вклю ча ють ся ви т ра ти, які ви ни ка -
ють під час зви чай ної діяль ності (крім фінан со вих ви т рат), але не
пов’язані без по се ред ньо з ви роб ництвом та/або ре алізацією про -
дукції (то варів, робіт, по слуг). До та ких ви т рат на ле жать:

— собівартість ре алізо ва них фінан со вих інве с тицій (ба лан со ва
вартість та ви т ра ти, пов’язані з ре алізацією фінан со вих інве -
с тицій);

— собівартість ре алізо ва них не о бо рот них ак тивів (за лиш ко ва
вартість та ви т ра ти, пов’язані з ре алізацією не о бо рот них ак -
тивів);

— собівартість ре алізо ва них май но вих ком плексів;
— втра ти від не о пе раційних кур со вих різниць;
— су ма уцінки не о бо рот них ак тивів і фінан со вих інве с тицій;
— ви т ра ти на ліквідацію не о бо рот них ак тивів (роз би ран ня, де -

мон таж то що);
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— за лиш ко ва вартість ліквідо ва них (спи са них) не о бо рот них
ак тивів; інші ви т ра ти зви чай ної діяль ності.

30. По дат ки на при бу ток виз на ють ся ви т ра та ми згідно з По ло -
жен ням (стан дар том) бух гал терсь ко го обліку 17 «По да ток на при бу -
ток».

31. Над зви чайні ви т ра ти вклю ча ють ся до фінан со вої звітності
за ви ра ху ван ням су ми, на яку змен шується по да ток на при бу ток від
діяль ності підприємства внаслідок збитків від над зви чай них подій.
При клад роз ра хун ку для вклю чен ня до фінан со вої звітності втрат
від над зви чай них подій на ве де но в до дат ку 3 до цьо го По ло жен ня
(стандарту).

Розкриття інформації про витрати у примітках 
до фінансової звітності

32. У примітках до фінан со вої звітності на во дить ся інфор мація
про:

— склад і су му ви т рат, відо б ра же них у стат тях «Інші опе раційні
ви т ра ти» та «Інші ви т ра ти» Звіту про фінан сові ре зуль та ти;

— склад і су му до ходів і витрат за кож ною над зви чай ною подією;
— склад і су му ви т рат, які не вклю чені до ста тей ви т рат Звіту

про фінан сові ре зуль та ти, а відо б ра жені без по се ред ньо у
складі влас но го капіта лу (крім ви лу чен ня капіта лу та роз -
поділу між влас ни ка ми).

298

Іванюта П.В., Левченко З.М. 



299

Додатки

Роз ра ху нок роз поділу за галь но ви роб ни чих ви т рат

(Додаток 1 в редакції наказу Мінфіну № 131 від 14.06.2000)



Розрахунок втрат від участі в капіталі

* Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій

(Додаток 2 в редакції наказу Мінфіну № 131 від 14.06.2000)

Розрахунок суми витрат від надзвичайних подій для
відображення в звіті про фінансові результати*

У випадку якщо сума прибутку від звичайної діяльності не
менше збитків від надзвичайних подій.
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До да ток Б

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 18 травня 2001 р. № 132 м.Київ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З
ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Відповідно до пунк ту шо с то го статті 6 За ко ну Ук раїни «Про
бух гал терсь кий облік та фінан со ву звітність в Ук раїні» та про то ко лу
№ 2 засідан ня На уко во�ме то дич ної Ра ди (Цен т ру) «Облік, звітність
та ау дит в га лу зях аг ро про мис ло во го ви роб ництва» від 2 лю то го
2001 ро ку, з ме тою за без пе чен ня єдності в складі і кла сифікації ви т -
рат, за сто су ван ня ме то ди ки пла ну ван ня та обліку і виз на чен ня собі -
вар тості про дукції (робіт, по слуг) в сільсько го с по дарсь ких підпри -
ємствах, НА КА ЗУЮ:

1. За твер ди ти Ме то дичні ре ко мен дації з пла ну ван ня, обліку і
каль ку лю ван ня собівар тості про дукції (робіт, по слуг) сільсько го с -
по дарсь ких підприємств (далі — Ме то дичні ре ко мен дації), що до да -
ють ся.

2. Міністер ст ву аг ро про мис ло во го ком плек су Ав то ном ної Ре с -
публіки Крим, го ло вним уп равлінням сільсько го гос по дар ст ва і про -
до воль ст ва об лас них дер жав них адміністрацій, уп равлінню сільсь ко -
го гос по дар ст ва і про до воль ст ва Се ва с то польсь кої міської дер жав ної
адміністрації за без пе чи ти до ве ден ня вка за них Ме то дич них ре ко -
мен дацій до відо ма підприємств, ус та нов і ор ганізацій аг ро про мис -
ло во го ви роб ництва.

3. Уп равлінню ор ганізації і ме то до логії бух гал терсь ко го обліку
та фінан со вої звітності (Лаврінен ко Л.І.), Уп равлінню бух гал терсь -
ко го обліку, фінансів та кон тро лю Дер жав но го де пар та мен ту про до -
воль ст ва (За го руй Г.І.), Уп равлінню фінансів, ва лют но го ре гу лю -
ван ня та бух гал терсь ко го обліку Дер жав но го де пар та мен ту риб но го



гос по дар ст ва (Ко жу хо ва Н.П.) на да ва ти роз’яс нен ня що до за сто су -
ван ня Ме то дич них ре ко мен дацій.

4. Уп равлінню ор ганізації і ме то до логії бух гал терсь ко го обліку
та фінан со вої звітності за без пе чи ти публікацію Ме то дич них ре ко -
мен дацій з пла ну ван ня, обліку і каль ку лю ван ня собівар тості про -
дукції (робіт, по слуг) сільсько го с по дарсь ких підприємств в га зеті
«Сільський час».

5. Кон троль за ви ко нан ням на ка зу по кла с ти на Пер шо го за ступ -
ни ка Міністра Лу за на Ю.Я.

Міністр І. КИРИЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України

від 18.05.2001р. №132

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ І
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ,
ПОСЛУГ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

1. ЗА ГАЛЬ НА ЧА С ТИ НА
1.1. Ме то дичні ре ко мен дації з пла ну ван ня, обліку і каль ку лю -

ван ня собівар тості про дукції (робіт, по слуг) сільсько го с по дарсь ких
підприємств (далі — Ме то дичні ре ко мен дації) роз роб лені відповідно
до За ко ну Ук раїни від 16 лип ня 1999 р. № 996 «Про бух гал терсь кий
облік та фінан со ву звітність в Ук раїні» (зі зміна ми та до пов нен ня -
ми), За ко ну Ук раїни від 22 трав ня 1997 ро ку № 283 «Про опо дат ку -
ван ня при бут ку підприємств» (зі зміна ми та до пов нен ня ми) та наці -
о наль них по ло жень (стан дартів) бух гал терсь ко го обліку з ме тою
за без пе чен ня єдності в складі і кла сифікації ви т рат, за сто су ван ня
ме то ди ки їх пла ну ван ня та обліку і виз на чен ня собівар тості про дук -
ції (робіт, по слуг) в сільсько го с по дарсь ких підприємствах різних ор -
ганізаційно�пра во вих форм і форм влас ності, вклю ча ю чи їх до по -
між ні і підсобні підрозділи (далі — підприємства).

Дія Ме то дич них ре ко мен дацій по ши рюється на струк турні
підрозділи несільсько го с по дарсь ких підприємств, що зай ма ють ся
ви роб ництвом сільськогос по дарсь кої про дукції.
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1.2. Собівартість про дукції (робіт, по слуг) — це ви т ра ти під -
приємства, пов’язані з ви роб ництвом про дукції, ви ко нан ням робіт та
на дан ням по слуг.

1.3. Пла ну ван ня (нор му ван ня) собівар тості про дукції (робіт,
по с луг) пе ред ба чає найбільш ефек тив не ви ко ри с тан ня ма теріаль -
но�технічних і гро шо вих ре сурсів на ос нові нор ма тивів та за без пе -
чен ня дії про ти ви т рат но го ме ханізму відповідно до тех но логічних
умов та ви мог охо ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща.

1.4. Ме тою обліку ви т рат та виз на чен ня собівар тості про дукції
(робіт, по слуг) є до ку мен то ва не, своєчас не, по вне і до стовірне відо б -
ра жен ня фак тич них ви т рат на ви роб ництво про дукції для за без пе -
чен ня кон тро лю за ви ко ри с тан ням ма теріаль них, тру до вих і фінан -
со вих ре сурсів.

1.5. Каль ку лю ван ня собівар тості оди ниці про дукції (робіт, по -
слуг) здійснюється для виз на чен ня ефек тив ності за пла но ва них і
фак тич но здійсне них аг ро технічних, тех но логічних, ор ганізаційних і
еко номічних за ходів, спря мо ва них на роз ви ток і вдо с ко на лен ня ви -
роб ництва та для обґрун ту ван ня ціно вої політи ки підприємства.

1.6. Ви т ра ти, про ве дені в іно земній ва люті, пе ре ра хо ву ють ся у
гро шо ву оди ни цю Ук раїни за кур сом Національ но го бан ку на мо -
мент здійснен ня опе рацій по бухгал терсь ко му обліку, тоб то за па си,
які пер ши ми відпу с ка ють ся у ви роб ництво (про даж  та інше ви бут -
тя), оціню ють ся за собівартістю пер ших за ча сом над хо д жен ня за -
пасів.

1.7. Оцінка за пасів за ме то дом ЛІФО ба зується на при пу щенні,
що за па си ви ко ри с то ву ють ся у послідо вності, що є про ти леж ною їх
над хо д жен ню на підприємство (за ра ху ван ню у бух гал терсь ко му
обліку), тоб то за па си, які пер ши ми відпу с ка ють ся у ви роб ництво
(про даж та інше ви бут тя), оціню ють ся за собівартістю ос танніх за
ча сом над хо д жен ня за пасів.

1.8. Оцінка за нор ма тив ни ми за тра та ми по ля гає у за сто су ванні
норм ви т рат на оди ни цю про дукції (робіт, по слуг), які вста нов лені
підприємством з ура ху ван ням нор маль них рівнів ви ко ри с тан ня за -
пасів, праці, ви роб ни чих по туж но с тей і діючих цін. Для за без пе чен -
ня мак си маль но го на бли жен ня нор ма тив них за трат до фак тич них у
нор ма тивній базі по винні ре гу ляр но пе ревіря ти ся і пе ре гля да ти ся
нор ми за трат і ціни на ма теріали та по слу ги.
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1.9. Ма лоцінні та швид коз но шу вані пред ме ти спи су ють ся з ба -
лан су при пе ре дачі в ек сплу а тацію; їх ви клю ча ють зі скла ду ак тивів
з на ступ ною ор ганізацією опе ра тив но го кількісно го обліку за місця -
ми ек сплу а тації і відповідни ми осо ба ми про тя гом стро ку їх фак тич -
но го ви ко ри с тан ня.

1.10. Ро бо ти та по слу ги до поміжних ви роб ництв спи су ють ся на
відповідні об’єкти обліку ви хо дя чи з ви ко на но го об ся гу робіт та фак -
тич ної собівар тості, яку виз на ча ють щоміся ця (крім транс порт них
робіт, трак торів і жи вої тяг ло вої си ли).

1.11. Прямі ви т ра ти на ре монт кож но го склад но го об’єкта (трак -
то ра, ма ши ни та об лад нан ня) гру пу ють ся в жур налі . обліку ви т рат
ре монт ної май стерні на аналітич них ра хун ках, відкри тих за ви да ми
ре монтів (робіт), де роб лять за пи си на підставі відо мо стей де фектів
ма шин, лімітно�забірних кар ток, на клад них, на рядів та ін. Ви т ра ти
на ре монт інших сільсько го с по дарсь ких ма шин та ро бо ти, пов’язані
з ви го тов лен ням ви робів та інвен та ря, обліко ву ють в розрізі видів
(груп) робіт.

В жур налі обліку ви т рат ре монт ної май стерні мо жуть обліко ву -
ва ти ся і ви т ра ти з ре мон ту та технічно го об слу го ву ван ня, про ве де -
них без по се ред ньо в бри га дах.

На ок ре мо му аналітич но му ра хун ку у розрізі ста тей обліко ву -
ють ся це хові ви т ра ти ре монт ної май стерні.

Собівартість закінче них робіт май стерні скла дається з пря мих
ви т рат на ви ко нан ня робіт та су ми це хо вих ви т рат у вста нов ле но му
відсот ку.

1.12. Ви т ра ти на ек сплу а тацію ван таж но го ав то транс пор ту гру -
пу ють ся в на ко пи чу вальній відо мості, за пи си в якій здійсню ють ся
на підставі до рожніх листів, то вар но�транс порт них на клад них то що.
Ви т ра ти відно сять ся на спо жи вачів по слуг ав то транс пор ту ви хо дя -
чи з об ся гу ви ко на них робіт в тон но�кіло ме т рах та їх фак тич ної
собівар тості. При цьо му ви т ра ти на пе ре ве зен ня лю дей та на ро бо ту
спеціаль них ма шин спи су ють ся на відповідні об’єкти на підставі да -
них про кількість ма ши но�го дин (днів).

У разі ве ден ня ок ре мо го обліку ви т рат на ван тажні та па са -
жирські пе ре ве зен ня і на ро бо ту спеціаль них ма шин ви ни ка ють це -
хові ви т ра ти ав то транс пор ту, які роз поділя ють ся про порційно ма -
ши но�дням ро бо ти.
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1.13. Вартість транс порт них робіт, ви ко на них трак то ра ми, до
скла ду якої вхо дить оп ла та праці, паль не та інші ви т ра ти, відно сить -
ся на відповідні об’єкти обліку ви хо дя чи з об ся гу пе ре ве зень та пла -
но вої собівар тості од но го ета лон но го гек та ра ро бо ти з ко ри гу ван ням
її в кінці ро ку до рівня фак тич них ви т рат.

1.14. Облік ви т рат на ут ри ман ня сільсько го с по дарсь кої техніки
ве дуть про тя гом ро ку на ра хун ку 91 «За галь но ви роб ничі ви т ра ти».
Аналітичні ра хун ки відкри вають в розрізі видів ма шин (трак то ри,
зер нові ком бай ни, спеціальні ком бай ни, ґрун то об робні, посівні ма -
ши ни тощо). До скла ду ви т рат відно сять оп ла ту праці працівників,
які зай ма ють ся об слу го ву ван ням кон крет них ма шин (без оп ла ти
праці трак то ристів, які пра цю ють на цих машинах), амор ти зацію, ви -
т ра ти на ре монт то що. В кінці ці ви т ра ти відно сять на ок ремі об’єкти
ви т рат пря мо (по спеціаль них ма ши нах) або роз поділя ють про пор -
ційно об ся гу ви ко на них робіт у фізич них об ся гах, а по трак то рах — в
умов них ета лон них гек та рах (між сільськогоспо дарсь ки ми, транс -
порт ни ми та бу дівель ни ми ро бо та ми).

6. КАЛЬ КУ ЛЮ ВАН НЯ СОБІВАР ТОСТІ ПРО ДУКЦІЇ
(РОБІТ, ПО СЛУГ)

6.1. Точність та обґрун то ваність каль ку ляційних розрахунків є
важ ли вою пе ре ду мо вою об’єктив ності ціло го ряду важ ли вих еко но -
мічних по каз ників.

Собівартість ок ре мих видів сільсько го с по дарсь кої продукції
виз  на чається ви хо дя чи з ви т рат, відне се них на відповідну куль ту ру
(гру пу куль тур) чи вид (гру пу) тва рин.

Фак тич на собівартість про дукції (робіт та по слуг в сільсько го с -
по дарсь ких підприємствах роз ра хо вується в ціло му за рік, крім про -
дукції (робіт, по слуг) до поміжних ви роб ництв, фак тич на собі -
вартість яких виз на чається щоміся ця.

Об’єкта ми каль ку ляції є кон кретні ви ди про дукції, робіт та по с -
луг (до да ток 1, див. стор. 18). 

У рос лин ництві, крім сільсько го с по дарсь кої про дукі об’єкта ми
обліку ви т рат мо жуть бу ти ро бо ти, ви ко нані в по точ но му році під
уро жай май бут нь о го ро ку.

6.2. Роз ра ху нок собівар тості про дукції (робіт, по слуг) здійсню -
ється в такій послідо вності:
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а) роз поділя ють ся між ок ре ми ми об’єкта ми пла ну ванні та
обліку ви т ра ти з ут ри ман ня не о бо рот них ак тивів;

б) виз на чається собівартість робіт та по слуг до поміжних ви роб -
ництв;

в) роз поділя ють ся за гальні ви т ра ти: на зро шен ня та осу шен ня зе -
мель, вклю ча ю чи ви т ра ти на ут ри ман ня меліора тив них спо руд, на
вап ну ван ня та гіпсу ван ня ґрунтів та на ут ри ман ня по ле за хис них смуг;

г) спи сується ча с ти на ви т рат бджільництва на сільськогос по -
дарські куль ту ри, що за пи лю ють ся;

д) спи су ють ся з ви т рат ос нов но го ви роб ництва су ми над зви чай -
них втрат;

е) роз поділя ють ся бри гадні, фермівські, це хові та за гально ви -
роб ни чі ви т ра ти;

є) виз на чається за галь на сума ви роб ни чих ви т рат по об’ єктах
обліку;

ж) виз на чається собівартість про дукції рос лин ництва;
з) виз на чається собівартість про дукції підсоб них про мис ло вих

ви роб ництв з пе ре роб ки рос лин ниць кої про дукції;
и) роз поділя ють ся ви т ра ти з ут ри ман ня кор моднів;
і) виз на чається собівартість про дукції тва рин ництва;
ї) виз на чається собівартість про дукції інших про ми с лових ви -

роб ництв;
й) виз на чається собівартість то вар ної про дукції рос лин ництва,

тва рин ництва та підсоб них про мис ло вих ви роб ництв.

7. КАЛЬ КУ ЛЮ ВАН НЯ СОБІВАР ТОСТІ ПРО ДУКЦІЇ
(РОБІТ. ПО СЛУГ) ДО ПОМІЖНИХ ВИ РОБ НИЦТВ

7.1. Собівартість оди ниці про дукції (робіт, по слуг) до поміжних
ви роб ництв виз на чається ділен ням су ми ви т рат на об сяг про дукції
(робіт та по слуг).

7.2. Фак тич на собівартість про дукції, робіт та по слуг до поміж -
них ви роб ництв виз на чається щоміся ця і за цією оцінкою відно сить -
ся на спо жи вачів. По слу ги, на дані од ним до поміжним ви роб ництвом
іншо му, оціню ють ся за пла но вою собівартістю і не ко ри гу ють ся.
Аналітичні ра хун ки за кри ва ють ся в такій чер го вості: га зо�, теп ло�,
еле к т ро� та во до по с та чан ня, ре монт на май стер ня, хо ло дильні ус та -
нов ки, ван таж ний ав то транс порт, гу жо вий транс порт.



Транс портні ро бо ти трак торів і по слу ги жи вої тяг ло вої си ли
каль кулю ють ся раз в кінці ро ку.

7.3. Ви т ра ти на ут ри ман ня га зо во го гос по дар ст ва обліко ву ють ся
на од но му аналітич но му ра хун ку в розрізі ок ре мих ста тей, вклю ча ю -
чи вартість одер жа но го га зу. Обліко вою і каль ку ляційною оди ни цею
в га зо по с та чанні є 1 куб. метр. У підприємствах, де ви ко ри с то ву -
ється ли ше скрап ле ний (ба лон ний) газ, роз ра хо вується собівартість
1 кіло г ра ма га зу.

Для роз ра хун ку фак тич ної собівар тості 1 куб. ме т ра га зу не -
обхідно ви т ра ти на га зо по с та чан ня, вклю ча ю чи вартість прид ба но го
га зу, поділи ти на йо го кількість і за цією оцінкою на дані по слу ги
відно си ти на спо жи вачів відповідно до кількості відпу ще но го кож -
но му з них га зу.

7.4. Собівартість 10 ГКал теп ло енергії виз на чається ділен ням
су ми ви т рат на ви роб ництво, прид бан ня та пе ре да чу спо жи ва чам
теп ло енергії на її за галь ну кількість без вра ху ван ня енергії, що ви ко -
ри с та на на власні по тре би ко тельні, та втрат її в ме режі. Собівартість
теп ло енергії відно сить ся щоміся ця на ко ри с ту вачів ви хо дя чи з її
кількості, спо жи тої кож ним з них.

7.5. Для роз ра хун ку собівар тості 10 кіло ват�го дин еле к т ро -
енергії потрібно всі ви т ра ти, пов’язані з її ви роб ництвом на влас них
еле к т ро с танціях, вартість еле к т ро е нергії, одер жа ної із за галь ної ме -
режі і ви т ра ти на ут ри ман ня еле к т ро го с по дар ст ва поділи ти на за галь -
ну кількість спо жи тої еле к т ро е нергії без ура ху ван ня еле к т ро  енергії,
ви ко ри с та ної еле к т ро го с по дар ст вом. Собівартість еле к т ро е нергії
щоміся ця спи сується на спо жи вачів ви хо дя чи з її кількості, відпу ще -
ної кож но му з них. Ви т ра ти на ут ри ман ня еле к т ро ге не раторів, змон -
то ва них з доїльни ми, стри галь ни ми, зва рю валь ни ми та інши ми аг ре -
га та ми, відно сять без по се ред ньо на відповідні ви роб ництва.

7.6. У во до по с та чанні виз на чається собівартість 1 куб. ме т ра
во ди, до бу тої влас ною во до кач кою і одер жа ної зі сто ро ни. Для цьо -
го ви т ра ти на во до по с та чан ня (ви т ра ти на ут ри ман ня во до кач ки,
вар тість во ди, одер жа ної зі сто ро ни, ви т ра ти на ут ри ман ня вну тріш -
ньо гос по дарсь кої во до роз подільної ме режі то що) ділять ся на за -
галь ну кількість ви ко ри с та ної во ди. Щоміся ця собівартість її відно -
сить ся на спо жи вачів ви хо дя чи з її кількості, відпу ще ної кож но му з
них.

307

Додатки



Ви т ра ти на ут ри ман ня на сос них ус та но вок, які об слу го ву ють
по ля, фер ми, став ки, па со ви ща, відно сять ся на ви т ра ти відповідно го
об’єкта чи на за галь но ви роб ничі ви т ра ти.

7.7. Фак тич на собівартість ви ко на них робіт в ре монт но�ме ха -
нічній май стерні виз на чається щоміся ця. В бух гал терсь ко му обліку
ви т ра ти відо б ра жа ють ся за ок ре ми ми за мов лен ня ми (гру пою од -
норідних за мов лень), а за галь но ви роб ничі ви т ра ти ре монт но�ме -
ханічної май стерні роз поділя ють ся між ок ре ми ми за мов лен ня ми
про порційно до на ра хо ва ної пря мої оп ла ти праці. Зняті з відре мон -
то ва но го об’єкта вуз ли і де талі оціню ють ся за спра вед ли вою вар -
тістю (вартістю віднов лен ня), або вартістю прид бан ня. На вартість
зня тих вузлів (де та лей) змен шу ють ся ви т ра ти на ре монт об’єкта.

Фак тич на собівартість закінче них ре монт них робіт щоміся ця
спи сується на спо жи вачів по слуг.

7.8. Облік ви т рат на ут ри ман ня хо ло диль них ус та но вок ве деть -
ся на ок ре мо му аналітич но му ра хун ку.

На підставі жур на лу обліку ру ху та зберіган ня про дукції в хо ло -
диль них ка ме рах і спеціаль них схо ви щах щоміся ця роз ра хо вується
кількість цент не ро�днів зберіган ня кож но го ви ду про дукції. Фак тич -
на собівартість по слуг хо ло диль них ка мер відно сить ся на спо жи -
вачів, збільшен ня собівартості про дукції, що зберігається, або на ви -
т ра ти збу ту.

7.9. Облік ви т рат на ут ри ман ня ван таж но го ав то транс пор ту ве -
деть ся, як пра ви ло, на од но му аналітич но му ра хун ку не за леж но від
кількості, видів, ван та жопідйом ності та ха рак те ри с ти ки ку зо ва ма -
шин. В ок ре мих ви пад ках ве дуть облік ви т рат на ро бо ту спеціаль них
ма шин (ав то кранів то що).

Пе ре ве зен ня ван тажів обліко вується в тон но�кіло ме т рах, а ро -
бо та спеціаль них ма шин та об сяг пе ре ве зень лю дей ван таж ним ав то -
транс пор том — в ма ши но�го ди нах, кількість яких в кінці звітно го
періоду пе ре ра хо вується в ма ши но�дні.

Для виз на чен ня собівар тості ви ко на них робіт спо чат ку роз ра хо -
вується собівартість ма ши но�дня ро бо ти ван таж но го ав то транс пор -
ту, як що ним ви ко ну ва ли ся ро бо ти на за са дах по го дин ної оп ла ти.
Для цьо го всі ви т ра ти на йо го ут ри ман ня ділять ся на кількість ма -
ши но�днів, відпраць о ва них на всіх ви дах робіт, та виз на ча ють ви т ра -
ти, пов’язані з ро бо та ми з по го дин ною оп ла тою. Ре ш та ви т рат ста но -
ви ти ме собівартість робіт з пе ре ве зен ня ван тажів, для виз на чен ня
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якої ви т ра ти на ці ро бо ти ділять на об сяг робіт у тон но�кіло ме т рах
(каль ку ляційною оди ни цею ро бо ти є 10 тон но�кіло метрів). Щоміся -
ця фак тичні ви т ра ти спи су ють ся на відповідні об’єкти.

Ви т ра ти на ут ри ман ня ав то кранів та інших спеціаль них ма шин ві -
до  б ра жа ють ок ре мо і відно сять на спо жи вачів, ви хо дя чи з об ся гу ви ко -
на них робіт та відпраць о ва но го ча су на об слу го ву ванні кож но го з них.

7.10. На собівартість по слуг жи вої тяг ло вої си ли відно сить ся
вартість кормів, амор ти зація ро бо чих тва рин та інших не о бо рот них
ак тивів, оп ла та праці працівників, що до гля да ють за тва ри на ми, ви -
т ра ти на профілак тичні ве те ри нарні за хо ди то що.

Собівартість однієї го ло ви при пло ду об чис люється за вартістю
60 кор мо�днів ут ри ман ня однієї го ло ви до рос лої ро бо чої ху до би.
Собівартість од но го кор мо�дня (для оцінки вар тості при пло ду) роз -
ра хо вується ділен ням всієї су ми ви т рат з ут ри ман ня ро бо чої ху до би
на кількість кор мо�днів.

Собівартість од но го ро бо чо го дня виз на чається ділен ням за -
галь ної су ми ви т рат на ут ри ман ня ро бо чої ху до би (без вар тості при -
пло ду, гною та іншої побічної про дукції) на кількість відпраць о ва -
них ро бо чих днів (без днів ро бо ти на са мо об слу го ву ванні). При
цьо му ро бо чий день ко ней і волів прирівнюєть ся один до од но го.

Виз на че на собівартість оди ниці по слуг жи вої тяг ло вої си ли є
підста вою для відне сен ня ви т рат на спо жи вачів, ви хо дя чи з кіль -
кості ви ко ри с та них ни ми ро бо чих днів (ко не�днів).

8. КАЛЬ КУ ЛЮ ВАН НЯ СОБІВАР ТОСТІ ПРО ДУКЦІЇ
РОС ЛИН НИЦТВА

8.1. Ви роб ни ча собівартість про дукції за ви да ми сільсько го с по -
дарсь ких куль тур виз на чається:

а) зер на, насіння со няш ни ку — фран ко�тік (фран ко�місце
зберіган ня);

б) со ло ми, сіна — фран ко�місце зберіган ня;
в) цу к ро вих бу ряків, кар топлі, ба ш тан них куль тур, овочів, ма -

точ ників цу к ро вих бу ряків, ко ре неп лодів — фран ко�по ле (фран -
ко�місце зберіган ня),

г) плодів, ягід, ви но гра ду, ли с тя тю тю ну, про дукції лікарсь ких
та ефіро олійних куль тур і квітництва, овочів за кри то го ґрун ту —
фран ко�пункт прий ман ня (зберіган ня);
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д) со лом ки та тре с ти льо ну, ко но пель — фран ко�пункт зберіган -
ня чи пе ре роб ки (в підприємстві);

е) насіння трав, льо ну.ко но пель, ово че вих та інших куль тур —
фран ко�пункт зберіган ня;

є) зе ле ної ма си на корм — фран ко�місце спо жи ван ня;
ж) зе ле ної ма си на си лос, трав’яно го бо рош на, сіна жу, гра нул —

фран  ко�місце си ло су ван ня, стогу ван ня, ви роб ництва бо рош на, гра -
нул.

Всі посліду ючі ви т ра ти на ви ко нан ня опе рацій по підго товці про -
дукції до ре алізації та її про ве ден ня відно сять ся на ви т ра ти зі збу ту.

Як що ці опе рації здійсню ють ся за пла ту, їх роз гля да ють як ви -
ко нан ня робіт на сто ро ну з відо б ра жен ням в складі до ходів.

8.2. Ви т ра ти на об робіток площ, на яких повністю за ги нув уро -
жай внаслідок стихійно го ли ха, спи су ють ся як над зви чайні втра ти.
При пе ресіві повністю за гиб лих посівів су ма ви т рат ста но ви ти ме
вартість насіння, ви т ра ти на пе ред посівний об робіток фрун ту, посів
та інші ро бо ти, які ви ко ну ють ся зно ву при пе ресіві но вою куль ту рою
(по вто рю вані ви т ра ти). Всі інші су ми ви т рат на лу щен ня стерні,
піднят тя зя бу і сніго за т ри ман ня, вартість до б рив та ви т ра чені на їх
вне сен ня су ми то що, тоб то (не по вто рю вані ви т ра ти) спи су ють ся в
розрізі ста тей на пе ресіяну куль ту ру.

Ви т ра ти на ви ро щу ван ня куль тур, які ча ст ко во за ги ну ли або по
яких став ся не добір про дукції внаслідок стихійно го ли ха, спи су ють -
ся на втра ти від стихійно го ли ха чи від тех но ген них ка та ст роф і
аварій то що.

Собівартість со ло ми, гич ки, сте бел ку ку руд зи і со няш ни ку, ка -
пу с тя но го ли с тя та іншої побічної про дукції рос лин ництва виз на -
чається, ви хо дя чи із роз ра хун ко во�нор ма тив них ви т рат на зби ран ня,
транс пор ту ван ня, пре су ван ня, скир ту ван ня та інші ро бо ти, пов’язані
із за готівлею побічної чи ос нов ної про дукції. При скла данні звітної
каль ку ляції із за галь ної су ми ви т рат на ви ро щу ван ня пев ної куль ту -
ри ви клю чається вартість побічної про дукції згідно з до дат ком 2
(див. стор. 24).

8.3. Ви т ра ти на ви ро щу ван ня і зби ран ня зер но вих куль тур
(вклю   ча ю чи вартість з до роб ки зер на на то ку, що про во дить ся в ме -
жах ка лен дар но го ро ку) ста нов лять собівартість зер на, зер но від -
ходів та со ло ми.
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За галь на су ма ви т рат (без вар тості со ло ми) роз поділяється між
зер ном і зер новідхо да ми, при цьо му зер но прий мається за оди ни цю,
а зер новідхо ди прирівню ють ся до ньо го за ко ефіцієнтом, який роз ра -
хо вується за вмістом в них по вноцінно го зер на.

На при клад, в підприємстві зібра но 20000 цент нерів по вноцінно -
го зер на ози мої пше ниці та 1500 цент нерів зер новідходів із вмістом в
них зер на 60 відсотків. Ви т ра ти на ви ро щу ван ня цієї куль ту ри (без
вар тості со ло ми) ста но ви ли 292600 грн. Роз ра ху нок собівар тості
одер  жа ної продукції ви ко нується та ким чи ном. Кількість по вно цін -
но го зерна у зер новідхо дах ста но вить 900 цент нерів (1500 х 60 : 100).
За галь на йо го кіль кість з ура ху ван ням зер новідхо дів дорівнюватиме
20900 цент нерів (20000 + 900). Собівартість цент не ра по вноцінно го
зер на ста но ви ти ме 14 гр (292600 грн. : 20900 цент нерів), а собівартість
цент нера зер новідходів ста но ви ти ме 8,4 грн. (14 х 900 : 1500).

У разі ви ро щу ван ня насіння зер но вих куль тур за гальні су ма ви -
т рат, вклю ча ю чи до дат кові ви т ра ти, без по се редньо пов’язані з одер -
жан ням насіннєво го зер на відповідних ре про дукцій (без вар тості ря -
до во го зер на та зер новідходів), роз поділяється між ци ми кла са ми
насіння (супе реліта, еліта, І і II ре про дукції) про порційно йо го вар -
тості за ре алізаційни ми ціна ми. Собівартість цент не ра насіння виз -
на чається ділен ням су ми ви т рат, відне се них на насіння відповідно го
кла су, на йо го ма су після до роб ки.

Собівартість цент не ра зер на ку ку руд зи виз на чається шля хом
ділен ня ви т рат на ви ро щу ван ня і зби ран ня прои дукції (без вар тості
ку ку руд зин ня) на ма су су хо го зерні по вної стиг лості. Пе ре ра ху нок
ка чанів ку ку руд зи по вної стиг лості в су хе зер но здійснюється за
фак тич ним ви хо дом зер на з ка чанів, який виз на чається хлібо прий -
маль ни ми пунк та ми шля хом об мо ло ту се ред нь о до бо вих зразків з:
вра ху ван ням ба зо вої во ло гості зер на в ка ча нах (ба зо ва во логість зер -
на в ка ча нах ку ку руд зи бе реть ся на рівні 14 відсотків). Пе ре ра ху нок
ка чанів ку ку руд зи по вної стиг лосі в су хе зер но, за ли ше них на кінець
ро ку в підприємстві, та пе ре роб ле них для внутрішньогос по дарсь ких
по треб, ви ко нується за се реднім відсот ком ви хо ду зер на ба зо вої во -
ло гості, який вста нов люється за да ни ми реєстрів на клад них на
прий ня те по куп ця ми зер но.

При по требі до дат ко во роз ра хо вується фак тич на собівартість
цент не ра ку ку руд зи в ка ча нах.
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8.4. Ви роб ни ча собівартість цент не ра цу к ро вих бу ряків (фа б -
рич них і ма точ них) виз на чається ділен ням за галь ної су ми ви т рат на
їх ви ро щу ван ня і зби ран ня (без вар тост гич ки, оціне ної за нор ма тив -
но�роз ра хун ко ви ми ви т ра та ми) на фізич ну ма су бу ряків, виз на че ну
шля хом зва жу ван ня.

Для роз ра хун ку собівар тості про дукції бу ряків�ма точ ників від
ви т рат, відне се них на всю ви роб ле ну про дукцію, віднімається
вартість гич ки і за бра ко ва них бу ряків та до да ють ся ви т ра ти на до -
очи щен ня бу ряків, ка га ту ван ня і до гляд за ка га та ми в звітно му році.
Поділив ши цю су му на кількість цент нерів бу ряків, за кла де них в ка -
га ти, виз на ча ють собівартість од но го цент не ра.

Облік ви т рат на до гляд за ка га та ми, по чи на ю чи з січня, та ви т -
рат на роз крит тя ка гатів, ви би ран ня ко ренів, їх сор ту ван ня та інші
ро бо ти, ве деть ся на ок ре мо му аналітич но му ра хун ку, на який спи -
сується після роз крит тя ка гатів собівартість за кла де них на зберіган -
ня ко ренів. У ре зуль таті сор ту ван ня одер жу ють бу ря ки, при датні
для ви сад ки та за бра ко вані, які оціню ють ся за се ред нь ою собі вар -
тістю кор мо вих бу ряків з ура ху ван ням їх якості, та виз на чається
собі вартість цент не ра бу ряків�ви садків ділен ням ви т рат (без вар -
тості за бра ко ва них бу ряків) на фізич ну ма су одер жа них бу ряків�ви -
садків.

Ви ро ще не насіння цу к ро вих бу ряків та кор мо вих бу ряків каль ку -
люється в по ряд ку, пе ред ба че но му для про дукції зер но вих куль тур.

8.5. Для виз на чен ня собівар тості про дукції льо ну та ко но пель
одер жа не насіння оцінюється за нор ма тив но�роз ра хун ко вою (пла но -
вою) вартістю, ви хо дя чи із ви т рат на підго тов ку та об мо лот сте бел,
транс пор ту ван ня та об роб ку насіння. Ре ш та за галь ної су ми ви т рат
на ви ро щу ван ня льо ну чи ко но пель (без вар тості насіння) відно сить -
ся на со лом ку. Собівартість со лом ки виз на чається ділен ням ви т рат
на фізич ну ма су. Собівартість тре с ти льо ну�дов гун ця чи ко но пель
вклю чає вартість со лом ки і ви т ра ти на її роз сти лан ня, пе ре гор тан ня,
піднят тя із сте лищ то що.

8.6. Собівартість цент не ра насіння со няш ни ку виз на чається
ділен ням за галь ної су ми ви т рат на ви ро щу ван ня та зби ран ня про -
дукції (без вар тості со няш ни чин ня та ко шиків у оцінці за нор ма тив -
но�роз ра хун ко ви ми ціна ми) на фізич ну ма су насіння після йо го до -
роб ки.
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8.7. Для виз на чен ня собівар тості тю тю но вої си ро ви ни, про -
дукції лікарсь ких та ефіро олійних куль тур ви т ра ти на ви ро щу ван ня
відповідних куль тур роз поділя ють ся між ок ре ми ми ви да ми одер жа -
ної про дукції про порційно її вар тості за ре алізаційни ми ціна ми.

8.8. Для роз ра хун ку собівар тості цент не ра кар топлі із за галь ної
су ми ви т рат на її ви ро щу ван ня та зби ран ня ви клю чається вартість
кар топлі, яка зго до ва на ху добі, що оцінюється за собівартістю кор -
мо вих бу ряків з ура ху ван ням по жив ності. Ре ш та су ми ви т рат ді -
лить ся на кількість по вноцінної про дукції.

8.9. Собівартість цент не ра про дукції овочівництва відкри то го і
за кри то го ґрун ту виз на чається ділен ням ви т рат (без вар тості по -
бічної про дукції) на фізич ну ма су ос нов ної про дукції. Побічною вва -
жається ба дил ля і про дукція, яка не ре алізо ва на, зго до ва на ху добі і
оціне на за собівартістю кор мо вих бу ряків з вра ху ван ням по жив -
ності.

При ве денні обліку ви т рат по групі ово че вих куль тур роз ра хо -
вується се ред ня собівартість про дукції цих куль тур. Для виз на чен ня
собівар тості про дукції ок ре мої куль ту ри ви т ра ти на гру пу куль тур
роз поділя ють ся між ок ре ми ми ви да ми про дукції про порційно її вар -
тості за ре алізаційни ми ціна ми.

До собівар тості про дукції теп лиць вклю ча ють ся і ви т ра ти на ут -
ри ман ня бджо ли них сімей для за пи лен ня (без вар тості одер жа но го
ме ду та іншої про дукції бджільництва за ре алізаційни ми ціна ми).

Між ок ре ми ми куль ту ра ми, що ви ро щу ють ся в теп ли цях, ви т ра -
ти роз поділя ють ся про порційно вар тості одер жа ної про дукції за ре -
алізаційни ми ціна ми.

8.10. Для роз ра хун ку собівар тості цент не ра про дукції ба ш тан -
них куль тур всі ви т ра ти ділять ся на кількість оп ри бут ко ва ної про -
дукції. При цьо му фак тичні ви т ра ти на ви ро щу ван ня ба ш тан них
куль тур роз поділя ють ся між ви да ми про дукції про порційно їх вар -
тості за ре алізаційни ми ціна ми.

8.11. Собівартість цент не ра насіння ово че вих та ба ш тан них
куль тур виз на чається ділен ням ви т рат на їх ви ро щу ван ня, зби ран ня,
сушіння та сор ту ван ня (без вар тості відходів та побічної про дукції за
ціна ми мож ли во го ви ко ри с тан ня) на кількість одер жа ної про дукції.

8.12. Собівартість кор мо вих бу ряків, а та кож цу к ро вих бу ряків,
ви ро ще них для годівлі ху до би, виз на чається ділен ням ви т рат (без
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вар тості гич ки за нор ма тив но�роз ра хун ко ви ми ви т ра та ми) на
кількість одер жа ної про дукції.

8.13. Ви т ра ти на ви ро щу ван ня та зби ран ня кор мо вих куль тур
ста нов лять собівартість одер жа ної про дукції (зе ле ної ма си, сіна та ін.).

8.14. Ви т ра ти на ви ро щу ван ня і до гляд за сіяни ми тра ва ми,
поліпше ни ми і при род ни ми сіно жа тя ми, куль тур ни ми па со ви ща ми,
які ви ко ри с то ву ють ся для одер жан ня од но го ви ду про дукції,
повністю відно сять ся на її собівартість. При одер жанні кількох видів
про дукції ви т ра ти на їх ви ро щу ван ня трав ми ну ло го і по точ но го
років роз поділя ють ся про порційно пло щам, ви ко ри с та ним для одер -
жан ня відповідно го ви ду про дукції, а ви т ра ти на зби ран ня, транс -
пор ту ван ня, до роб ку пев но го ви ду про дукції відно сять ся без по се -
ред ньо на її собівартість. Як що з ок ре мих площ сіяних трав
одер жу ють кілька видів про дукції, то ви т ра ти, відне сені на цю пло -
щу, роз поділя ють ся між ви да ми про дукції про порційно кількості
зібра ної зе ле ної ма си.

При зби ранні сіяних трав на насіння со ло ма оцінюється за нор -
ма тив но�роз ра хун ко вою вартістю і ви клю чається із за галь них ви т -
рат, а ре ш та су ми ста но ви ти ме собівартість одер жа но го насіння.

8.15. Ви т ра ти на ви ро щу ван ня ба га торічних трав (підго тов ка грун -
ту, посів ба га торічних трав, вартість насіння та інші ви т ра ти)
рівномірно роз поділя ють ся за ро ка ми за леж но від терміну ек сплу а тації
посівів. Ці ви т ра ти в розрізі ста тей до да ють ся до ви т рат по точ но го ро ку.

8.16. Ви т ра ти на поліпшен ня при род них сіно жа тей та ство рен -
ня куль тур них па со вищ (дис ку ван ня, підсів трав, вартість насіння
то що) роз гля да ють ся як ви т ра ти май бутніх періодів і роз поділя ють -
ся про тя гом на ступ них 3�4 років.

8.17. Собівартість цент не ра го то во го си ло су та сіна жу виз на -
чається вартістю за кла де ної зе ле ної ма си і ви т ратами на транс пор ту -
ван ня, за кла дан ня в си лос ну спо ру ду, трам бу ван ня (вклю ча ю чи
вартість ви ко ри с та ної плівки, кон сер вантів та інших ком по нентів).
За галь на су ма ви т рат ділить ся на фізич ну ва гу одер жа но го го то во го
си ло су чи сіна жу.

Побічна про дукція, ви ко ри с та на для си ло су ван ня чи ви го тов -
лен ня сіна жу (ко ре неп ло ди, со ло ма, ка пу с тя не ли с тя, ко ши ки со -
няш ни ку то що), спи сується на ви роб ництво си ло су (сіна жу) за їх
вартістю згідно з до дат ком 2.
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8.18. Для виз на чен ня собівар тості про дукції садівництва та
ягідників із за галь ної су ми ви т рат по точ но го ро ку ви клю чається
вартість живців, відсадків, па ростків, вусів, оціне них за ре -
алізаційни ми ціна ми, та па да лиці, оціне ної за ціна ми мож ли во го ви -
ко ри с тан ня.

Собівартість цент не ра плодів, ягід, ви но гра ду виз на чається ділен -
ням за галь ної су ми ви т рат на ви ро щу ван ня пев ної куль ту ри (а при по -
требі — за її ви да ми та сор та ми) на кількість одер жа ної про дукції.

У не спеціалізо ва них підприємствах ви т ра ти об чис лю ють ся в
ціло му по садівництву і каль ку люється се ред ня собівартість одер жа -
ної про дукції. При по требі виз на чен ня собівар тості кож но го ви ду
про дукції ви т ра ти роз поділя ють ся між ви да ми про дукції про -
порційно до вар тості за ре алізаційни ми ціна ми.

8.19. Для виз на чен ня собівар тості ви ро ще но го са див но го ма -
теріалу (са д жанці насінняч ко вих і кісточ ко вих порід то що) за галь на
су ма ви т рат на ви ро щу ван ня ок ре мих куль тур чи груп з кож но го по -
ля (без ви т рат на ви ко пу ван ня) роз поділяється про порційно
кількості са д жанців, ви ко па них для ре алізації і за ли ше них в ґрунті
для до ро щу ван ня.

Для виз на чен ня собівар тості 1000 ви ко па них са д жанців не -
обхідно до ви т рат, що при па да ють на їх ви ро щу ван ня, до да ти ви т ра -
ти на ви ко пу ван ня і за галь ну су му поділи ти на кількість ви ко па них
са д жанців.

8.20. Ви т ра ти на ви ро щу ван ня і зби ран ня та до роб ку хме лю роз -
поділя ють ся між одер жа ною про дукцією про порційно її вар тості за
ре алізаційни ми ціна ми.

8.21. У спеціалізо ва них підприємствах облік ви т рат на ви ро щу -
ван ня квітів ве деть ся за куль ту ра ми, а собівартість про дукції роз ра -
хо вується ділен ням ви т рат на її кількість. У разі ви ро щу ван ня
кількох куль тур на одній площі (в одній теп лиці) су ма ви т рат роз -
поділяється між ви да ми одер жа ної про дукції про порційно її вар тості
за ре алізаційни ми ціна ми.

Не спеціалізо вані підприємства облік ви т рат на ви ро щу ван ня
квітів ве дуть в розрізі відкри то го і за кри то го ґрун ту; ок ре мий ра ху -
нок відкри ва ють для обліку ви т рат на ви ро щу ван ня насіння. Між
ви да ми про дукції су ма ви т рат роз поділяється про порційно її вар -
тості за ре алізаційни ми ціна ми.
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8.22. На підприємствах, які ви ро щу ють гри би, ви роб ництво
скла дається з двох пе реділів.

Про дукцією пер шо го є ком пост, собівартість яко го виз на чається
ділен ням за галь ної су ми ви т рат на кількість от ри ма но го ком по с ту.

Ос нов ною про дукцією дру го го пе реділу є то вар ний гриб, собі -
вартість яко го виз на чається су мою ви т рат, вклю ча ю чи собівартість
за кла де но го ком по с ту, за міну сом вар тості ви ко ри с та ної побічної
про дукції, ділен ням на кількість от ри ма них грибів.

Ви ко ри с та ний ком пост та корінці роз гля да ють як побічний про -
дукт.

9. КАЛЬ КУ ЛЮ ВАН НЯ СОБІВАР ТОСТІ ПРО ДУКЦІЇ
ТВА РИН НИЦТВА

9.1. Ви т ра ти на ут ри ман ня ху до би і птиці (без ви т рат на не за -
вер ше не ви роб ництво на кінець ро ку та вар тості побічної про дукції,
ме то ди ку оцінки якої на ве де но в до дат ку 2) ста нов лять собівартість
про дукції тва рин ництва, при чо му:

а) вартість тва рин, що за ги ну ли внаслідок стихійно го ли ха,
відно сить ся на над зви чайні ви т ра ти;

б) вартість тва рин, що за ги ну ли з інших при чин (без сум, відне -
се них на ма теріаль но відповідаль них осіб), відо б ра жається за ок ре -
мою стат тею в складі ви т рат на ут ри ман ня відповідних видів і груп
тва рин.

9.2. Вартість гною, одер жа но го від гру пи тва рин, виз на чається,
ви хо дя чи з нор ма тив но�роз ра хун ко вих ви т рат, ви т рат на йо го при -
би ран ня та до став ки до місця зберіган ня вар тості підстил ки.
Собівартість тон ни гною виз на чається ділен ням за галь ної су ми ви т -
рат на йо го фізич ну ма су. Кількість рідко го гною пе ре во дить ся в зви -
чай ний гній, ви хо дя чи з вмісту су хих ре чо вин.

Інша побічна про дукція, та ка як: во вна�линь ка, пух, пе ро, міраж ні
яй ця, м’ясо півників яєчних ку рей, за би тих в до бо во му віці, м’ясо за -
би тих звірів, шку ри за гиб лих тва рин, оцінюється за ціна ми мож ли вої
ре алізації чи іншо го ви ко ри с тан ня, її вартість відно сить ся на змен -
шен ня ви т рат на ут ри ман ня відповідних видів і груп ху до би (птиці).

9.3. Про дукцією ви ро щу ван ня та відгодівлі ху до би і птиці (ве -
ли кої ро га тої ху до би, сви ней, овець, кролів, птиці) є приріст жи вої
ма си, одер жа ний в звітно му періоді, та жи ва ма са.
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Ви т ра ти на ут ри ман ня мо лод ня ку тва рин, який не зва жується
(мо лод няк ро бо чих ко ней, звірів то що), відно сять ся на збільшен ня
вар тості цих тва рин, ви хо дя чи з кількості кор мо�днів та собівар тості
кор мо�дня.

9.4. Приріст жи вої ма си мо лод ня ку тва рин і тва рин на відгодівлі
та птиці пев но го ви ду та гру пи виз на чається як різни ця між ма сою
по голів’я, яке бу ло на кінець ро ку та яке ви бу ло про тя гом ро ку
(вклю ча ю чи за гиб лих), і ма сою тва рин і птиці, які надійшли в гру пу
про тя гом ро ку, вклю ча ю чи приплід, та які бу ли на по ча ток ро ку.

Собівартість цент не ра при ро с ту жи вої ма си виз на чається ділен -
ням за галь ної су ми ви т рат на ут ри ман ня відповідної гру пи ху до би
чи птиці (без вар тості побічної про дукції) на кількість цент нерів
при ро с ту жи вої ма си.

9.5. Собівартість жи вої ма си мо лод ня ку тва рин і тва рин на
відгодівлі та птиці всіх віко вих груп виз на чається, ви хо дя чи з ви т рат
на їх ви ро щу ван ня і відгодівлю в по точ но му році (без вар тості
побічної про дукції), вар тості ху до би і птиці, що бу ли в групі на по ча -
ток ро ку та надійшли з ос нов но го ста да чи з інших груп, ферм і
підприємств, та вар тості при пло ду (без вар тості за гиб лих тва рин).

Кількість жи вої ма си ста но ви ти ме ма су тва рин, що ре алізо вані,
за биті, пе ре ве дені в інші гру пи та за ли шені на кінець ро ку.

Собівартість цент не ра жи вої ма си ху до би і птиці виз на чається
ділен ням їх вар тості на кількість цент нерів жи вої ма си (без ма си тва -
рин, що за ги ну ли).

На підставі роз ра хо ва ної собівар тості цент не ра жи вої ма си об -
чис люється фак тич на собівартість ху до би, яка ре алізо ва на, пе ре ве -
де на в ос нов не ста до, за би та на м’ясо, а та кож та, що за ли ши ла ся в
підприємстві на кінець ро ку. Вартість ху до би, що за ги ну ла з різних
при чин, в кінці ро ку не уточ нюється.

Сільсько го с по дарські підприємства ма ють пра во виз на ча ти
собівартість жи вої ма си тва рин в розрізі партії (ре алізо ва них, пе ре -
ве де них в стар шу віко ву гру пу, за би тих то що) на підставі да них про
вартість тва рин, одер жа них від при пло ду, пе ре ве де них з мо лод ших
груп, прид ба них то що, та вартість при ро с ту ма си тва рин цієї партії.

9.6. У мо лоч но му ско тарстві роз ра хо вується собівартість цент -
не ра мо ло ка і однієї го ло ви при пло ду. Собівартість однієї го ло ви при -
пло ду роз ра хо вується за вартістю 60 кор мо�днів ут ри ман ня ко ро ви.



Собівартість од но го кор мо�дня роз ра хо вується ділен ням всієї
су ми ви т рат на ут ри ман ня ос нов но го ста да корів на кількість кор -
мо�днів.

Для виз на чен ня собівар тості цент не ра мо ло ка не обхідно за -
галь ну су му ви т рат на ут ри ман ня корів (без вар тості при пло ду та
по біч ної про дукції) розділи ти на кількість цент нерів одер жа но го
мо ло ка.

9.7. У підприємствах, які спеціалізу ють ся на ви ро щу ванні при -
зна че них для ре алізації корів�первісток, ви т ра ти на їх ут ри ман ня до
роз те лен ня (без вар тості побічної про дукції) відно сять ся на приріст
жи вої ма си корів�первісток і жи ву ма су одер жа но го при пло ду, а ви -
т ра ти на їх ут ри ман ня з ча су роз те лен ня до ре алізації ста но ви ти муть
собівартість одер жа но го від них мо ло ка.

9.8. Собівартість при ро с ту ма си та жи вої ма си мо лод ня ку ве ли -
кої ро га тої ху до би і тва рин, ви б ра ку ва них з ос нов но го ста да в мо лоч -
но му ско тарстві роз ра хо вується відповідно до пунктів 9.4—9.5 цих
Ре ко мен дацій.

9.9. У м’яс но му ско тарстві собівартість при ро с ту жи вої ма си
телят до 8�місяч но го віку (вклю ча ю чи ма су одер жа но го при пло ду)
скла дається із ви т рат  на ут ри ман ня корів і не телів (ос танні за 2
місяці до роз те лен ня пе ре во дять ся в ос нов не ста до) і те лят до
8�місяч но го віку (без вар тості побічної про дукції та мо ло ка, яке
оцінюється за ре алізаційни ми ціна ми). Собівартість цент не ра жи вої
ма си виз на чається ділен ням су ми ви т рат, відне се них на приплід і
приріст жи вої ма си те лят до 8�місяч но го віку, і ба лан со вої вар тості
те лят, що бу ли в цій групі на по ча ток ро ку та надійшли в гру пу про -
тя гом ро ку, на за галь ну жи ву ма су те лят до 8 місяців, відлу че них від
ма ток (без ма си тва рин, що за ги ну ли), та тих, що за ли ши ли ся під
мат ка ми на кінець ро ку. Роз ра хо ва на собівартість цент не ра ви ко ри -
с то вується для оцінки те лят, що за ли ши ли ся під мат ка ми на кінець
ро ку та пе ре ве дені в старші гру пи.

Собівартість при ро с ту ма си та жи вої ма си мо лод ня ку стар ше 8
місяців та ху до би на відгодівлі виз на чається відповідно до пунктів
9.4 і 9.5 цих Ре ко мен дацій.

9.10. Ви т ра ти на ут ри ман ня ос нов но го ста да сви ней (сви но ма -
ток з по ро ся та ми до їх відлу чен ня та кнурів) ста но ви ти муть
собівартість при ро с ту жи вої ма си і діло во го при пло ду.
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Собівартість при ро с ту жи вої ма си і однієї го ло ви при пло ду на
мо мент йо го відлу чен ня від сви но ма ток виз на чається ділен ням за -
галь ної су ми ви т рат на ут ри ман ня ос нов но го ста да (без вар тості
побічної про дукції) на кількість цент нерів при ро с ту жи вої ма си при
відлу ченні (вклю ча ю чи жи ву ма су одер жа но го при пло ду).

Собівартість цент не ра жи вої ма си по ро сят на мо мент їх відлу -
чен ня від сви но ма ток виз на чається ділен ням вар тості по ро сят під
мат ка ми на по ча ток ро ку і ви т рат на ос нов не ста до за по точ ний рік
на жи ву ма су (без за гиб лих) по ро сят, які відлу чені та які за ли ши ли -
ся під мат ка ми на кінець ро ку.

Собівартість цент не ра при ро с ту ма си та жи вої ма си сви ней
інших груп (на до ро щу ванні та відгодівлі) виз на чається відповідно
до пунктів 9.4 і 9.5 цих Ре ко мен дацій.

У не спеціалізо ва них підприємствах собівартість ва ло во го при -
ро с ту жи вої ма си сви ней (вклю ча ю чи жи ву ма су при пло ду) виз на -
чається в ціло му по га лузі ділен ням ви т рат на ут ри ман ня всіх груп
сви ней на кількість при ро с ту. Собівартість цент не ра жи вої ма си сви -
ней виз на чається відповідно до пунк ту 9.5 цих Ре ко мен дацій.

9.11. Ви т ра ти на ут ри ман ня до рос ло го по голів’я і мо лод ня ку
овець роз поділя ють ся між ви да ми ос нов ної про дукції (во вною,
при ро с том жи вої ма си, при пло дом). Мо ло ко, а та кож шку ри за гиб -
лих тва рин вва жа ють ся побічною про дукцією і оціню ють ся за ре -
алі заційни ми ціна ми, а гній — за нор ма тив но�роз ра хун ко вою вар -
тістю.

9.12. На собівартість при пло ду яг нят відно сить ся в ро манів -
сько му вівчарстві 12 відсотків, ка ра кульсь ко му — 15, а в усіх інших
на пря мах — 10 відсотків за галь ної су ми на ут ри ман ня овець ос нов -
но го ста да. В підприємствах, де вівці всіх груп ут ри му ють ся ра зом,
на приплід відно сить ся ча с ти на (у за зна че но му розмірі) за галь ної
су ми ви т рат.

9.13. Ви т ра ти на ут ри ман ня овець (без вар тості побічної про -
дукції та при пло ду) роз поділя ють ся між во вною (цент нер во вни
прирівнюється до 5 оди ниць) та при ро с том жи вої ма си, один цент -
нер яко го бе реть ся та оди ни цю.

9.14. Ви т ра ти на ут ри ман ня стри галь но го пунк ту, стриж ку
овець, кла су ван ня, па ку ван ня, мар ку ван ня во вни відно сять ся пря мо
на собівартість во вни.
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9.15.Вартість яг нят на мо мент відлу чен ня від ма ток скла дається
з собівар тості при пло ду та ви т рат на приріст їх жи вої ма си до відлу -
чен ня.

Собівартість цент не ра жи вої ма си інших груп мо лод ня ку і овець
на відгодівлі виз на чається відповідно до пунктів 9.4 і 9.5 цих Ре ко -
мен дацій.

9.16. Собівартість про дукції птахівництва виз на чається ділен -
ням ви т рат на ут ри ман ня чи ви ро щу ван ня відповідної гру пи птиці
(без вар тості посліду та іншої про дукції) на кількість відповідної
про  дукції. По ос нов но му ста ду птиці каль ку люється собівартість
1 тис. яєць, а по мо лод ня ку птиці — 1 цент нер при ро с ту жи вої ма си
та 1 цент нер жи вої ма си відповідно до пунктів 9.4 і 9.5 цих Ре ко мен -
дацій (кількість при ро с ту жи вої ма си виз на чається роз ра хун ко во).

9.17. Яй ця батьківсько го ста да птиці, не при датні для інку бації,
оціню ють ся за собівартістю яєць про мис ло во го ста да, а за йо го від -
сут ності — за ре алізаційни ми ціна ми. За ци ми ж ціна ми оп ри бут ко -
ву ють ся яй ця, одер жані від мо лод ня ку птиці.

9.18. При інку бації мо же бу ти не за вер ше не ви роб ництво. Для
йо го оцінки пла но ву собівартість однієї го ло ви до бо во го мо лод ня ку
птиці слід поділи ти на три валість інку бації в днях і одер жа ний ре -
зуль тат по мно жи ти на кількість яєць, що за ли ши ли ся в інку ба то рах
на кінець ро ку, та фак тич ний період їх інку бації в днях.

Для виз на чен ня су ми ви т рат, відне се них на одер жа ну про дук -
цію інку бації, не обхідно до вар тості не за вер ше но го ви роб ництва на
по ча ток ро ку до да ти ви т ра ти за рік і відня ти вартість не за вер ше но го
ви роб ництва на кінець ро ку. Розділив ши цю су му (без вар тості яєць,
ви лу че них при пер шо му і дру го му міражі, шка ра лу пи, ту шок пів -
ників, за би тих в до бо во му віці, за ціна ми мож ли во го ви ко ри с тан ня)
на кількість голів, виз на ча ють собівартість го ло ви діло во го до бо во го
мо лод ня ку птиці.

9.19. Ви т ра ти на ут ри ман ня ос нов но го ста да племінних ко ней
(без вар тості гною за вста нов ле ною оцінкою, іншої про дукції за ре -
алізаційни ми ціна ми та вар тості ви ко на них робіт, оціне них за нор -
ма тив ною або пла но вою собівартістю ро бо чо го дня ро бо чих ко ней)
ста но ви ти муть собівартість при пло ду на мо мент відлу чен ня.

Собівартість при пло ду ро бо чих ко ней виз на чається згідно з
п. 7.10.

320

Іванюта П.В., Левченко З.М. 



9.20. Річні ви т ра ти на ви ро щу ван ня мо лод ня ку ко ней (без вар -
тості побічної про дукції) приєдну ють ся до ба лан со вої вар тості мо -
лод ня ку, який був у групі на по ча ток ро ку та який надійшов в по точ -
но му році, вклю ча ю чи приплід.

Собівартість мо лод ня ку ко ней, пе ре ве де но го в ос нов не ста до,
ре алізо ва но го і за ли ше но го на кінець ро ку для по даль шо го ви ро щу -
ван ня, виз на чається до да ван ням до йо го вар тості на по ча ток ро ку, в
мо мент прид бан ня чи відлу чен ня від ма ток, ви т рат на ут ри ман ня ло -
шат у звітно му році, роз ра хо ва них за кількістю кор мо�днів і се ред -
ньою їх со бівартістю.

9.21. Собівартість однієї го ло ви при пло ду кролів виз на чається в
розмірі 50 відсотків пла но вої собівар тості однієї го ло ви мо лод ня ку
на мо мент йо го відлу чен ня. При відлу ченні приплід до оцінюється на
50 відсотків пла но вої собівар тості.

Собівартість однієї го ло ви діло во го при пло ду виз на чається ді -
лен ням за галь ної су ми ви т рат на ут ри ман ня до рос лих кролів ос нов -
но го ста да та мо лод ня ку до відлу чен ня (без вар тості побічної про -
дукції — гною, шку рок за би тих звірів) на кількість голів діло во го
(відлу че но го) при пло ду.

Як що в підприємстві на кінець ро ку за ли шається пев на кіль -
кість невідлу че но го мо лод ня ку, йо го вартість (на рівні 50 відсотків
пла но вої собівар тості го ло ви при відлу ченні) ви клю чається із за -
галь ної су ми ви т рат.Собівартість при ро с ту ма си та жи вої ма си мо -
лод ня ку після відлу чен ня виз на чається відповідно до пунктів 9.4 і
9.5 цих Ре ко мен дацій.

9.22. У звірівництві собівартість однієї го ло ви при пло ду виз на -
чається в розмірі 50 відсотків пла но вої собівар тості однієї го ло ви мо -
лод ня ку на час відлу чен ня. При відлу ченні приплід до оцінюється ще
на 50 відсотків. Собівартість однієї го ло ви мо лод ня ку на час відлу -
чен ня виз на чається ділен ням ви т рат на ут ри ман ня до рос лих звірів з
при пло дом до відлу чен ня (без вар тості шку рок за гиб лих тва рин та
м’яса за би тих звірів за ре алізаційни ми ціна ми) на кількість відлу че -
но го мо лод ня ку. За галь на су ма ви т рат без вар тості мо лод ня ку, що
за ли шив ся під мат ка ми на кінець ро ку, ста но ви ти ме собівартість
діло во го при пло ду.

Мо лод няк звірів після відлу чен ня до оцінюється, ви хо дя чи із се -
редніх ви т рат на ут ри ман ня однієї го ло ви про тя гом дня та відпо -
відної кількості кор мо�днів.
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Вартість мо лод ня ку звірів при пло ду ми ну лих років (за би то го на
шкур ки, пе ре ве де но го в ос нов не ста до, ре алізо ва но го та за ли ше но го
на кінець ро ку) виз на чається на ос нові вар тості мо лод ня ку на по ча -
ток ро ку і ви т рат на йо го ут ри ман ня, які роз ра хо ву ють ся, ви хо дя чи
із ви т рат на ут ри ман ня го ло ви про тя гом дня та кількості кор мо�днів.

9.23. Собівартість то вар ної ри би, що ви ро щується в став ках та
інших во дой мах, скла дається із ви т рат на за риб лен ня во дой мищ
(вклю ча ю чи вартість мальків), ви т рат на ви ро щу ван ня та ви лов ри -
би. В спеціалізо ва них підприємствах з по вно си с тем ним риб ним гос -
по дар ст вом (вклю ча ю чи ри бо роз ве ден ня) виз на чається собівартість
1 тис. мальків шля хом ділен ня су ми ви т рат на ут ри ман ня плідників,
що зна хо дять ся про тя гом ро ку в ма точ ни ках і не ре с то вих став ках, на
кількість мальків, пе ре са д же них з не ре с то вих ставків. Собівартість
од но го цент не ра цьо голіток виз на чається ділен ням за галь ної вар -
тості мальків та ви т рат на ви ро щу ван ня ри бо роз сад ниць ко го ма -
теріалу (цьо голіток) на кількість цент нерів об чис ле ної про дукції.
При цьо му се ред ня ма са цьо голітки прий мається за 30 грамів.

Вартість цьо голіток, що за ли ши ли ся в став ках�зимівниках, роз -
гля дається як ви т ра ти на не за вер ше не ви роб ництво, що пе ре хо дить
на май бутній рік. До ви т рат на ут ри ман ня ви гуль них ставків вклю -
чається вартість ви пу ще них цьо голіток і ви т ра ти на їх ви ро щу ван ня
до ви ло ву і ре алізації. Собівартість цент не ра то вар ної ри би виз на -
чається ділен ням всіх ви т рат на її ви ро щу ван ня на кількість одер жа -
ної то вар ної ри би.

У ри бо ло вець ких підприємствах виз на чається собівартість од -
но го цент не ра ва ло вої ри би, що скла дається із ви т рат на ви лов лен ня,
транс пор ту ван ня та підго тов ку її до зберіган ня (охо ло д жен ня,
підмо ро жен ня та підсо лен ня ри би) та на ут ри ман ня су ден і фло ту, а
та кож за собів ви лов лен ня.

Ви т ра ти су ден і фло ту, які ви ко ну ють функції транс порт них або
по шу ко вих, вра хо ву ють ся в за галь них транс порт них ви т ра тах.

Крім то го, роз ра хо вується собівартість тон ни го то вої рибо про -
дукції, яка вклю чає в се бе вартість сир цю або мо ро же но го напівфа б -
ри ка ту та ви т ра ти на об роб ку, по чи на ю чи з опе рацій прий ман ня ри -
би до ви пу с ку го то вої про дукції.

9.24. Собівартість ок ре мих видів про дукції бджільництва виз на -
чається шля хом роз поділу ви т рат, вклю ча ючи вартість не за вер ше но -
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го ви роб ництва на по ча ток ро ку між ви да ми про дукції про порційно
її вар тості за ре алізаційни ми ціна ми. Собівартість при ро с ту
кількості сот роз ра хо вується за собівартістю топ ле но го кон диційно -
го вос ку.

Нові бджо лині сім’ї оціню ють ся за ціна ми про да жу. Собі -
вартість кіло г ра ма бджіл прирівнюється до собівар тості 10 кіло г -
рамів ме ду. У бджільництві каль ку люється ва ло вий вихід ме ду, до
скла ду яко го вхо дить то вар ний мед і мед, за ли ше ний у ву ли ках, що
роз гля дається як вартість не за вер ше но го ви роб ництва на кінець ка -
лен дар но го ро ку.

Пев на ча с ти на ви т рат на ут ри ман ня бджіл по вин на бу ти відне -
се на на ро бо ти із за пи лен ня сільсько го с по дарсь ких куль тур. То му
од ним з пер ших етапів каль ку лю ван ня собівар тості про дукції
бджільництва ме до во�за пи лю валь ного на пря му є роз ме жу ван ня ви -
т рат, що відно сять ся на ви роб ле ну про дукцію і на за пи лю вальні
куль ту ри згідно із за твер д же ни ми нор ма ти ва ми.

У разі ви ко ри с тан ня на опи лен ня більшої кількості бджо ли них
сімей, ніж пе ред ба че но нор ма ми, ви т ра ти бджільництва, відне сені на
за пи лю вальні куль ту ри, не збільшу ють ся.

9.25. Собівартість гре ни скла дається з вар тості племінних ко -
конів і ви т рат на при го ту ван ня гре ни (без вар тості гре наж них ко -
конів з ме те ли ка ми, що не вий ш ли, оціне них за ціна ми ре алізації).

До собівар тості си рих ко конів вклю чається вартість гре ни за
собівартістю її при го ту ван ня або за ціною прид бан ня, ви т ра ти на
інку бацію гре ни, ви го до ву ван ня черв’яків і одер жан ня ко конів.
Собівартість цент не ра си рих ко конів виз на чається ділен ням ви т рат
(без вар тості побічної про дукції) на ма су ви ро ще них си рих ко конів.

9.26. На підприємствах і в ор ганізаціях з племінної спра ви і
штуч но го осіменіння сільсько го с по дарсь ких тва рин собівартість
спер ми роз ра хо вується за ви да ми плідників. Го то вою про дукцією є
ви роб ле на і ре алізо ва на в звітно му періоді спер мо про дукція.

До собівар тості роз бав ле ної свіжо о дер жа ної і ре алі зо ва ної спер -
ми плідників вклю ча ють ви т ра ти на їх ут ри ман ня та тех но логічні ви -
т ра ти (вартість хімікатів і азо ту, оп ла та праці спеціалістів, вклю ча ю -
чи відра ху ван ня на соціальні за хо ди то що). Для виз на чен ня
собівар тості спер ми із за галь ної су ми ви клю чається вартість побіч -
ної про дукції.
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Собівартість 1 до зи роз бав ле ної спер ми виз на чається ділен ням
су ми ви т рат по точ но го ро ку на фак тич но ре алізо ва ну спер му пев но -
го ви ду тва рин.

Собівартість 1 до зи роз бав ле ної спер ми плідників влас но го ви -
роб ництва та прид ба ної виз на чається ділен ням за галь ної су ми ви т -
рат, що скла да ють ся із собівар тості спер ми влас но го ви роб ництва і
вар тості прид ба ної спер ми, на за галь ну кількість ре алізо ва ної роз -
бав ле но спер ми.

По вна собівартість однієї до зи ре алізо ва ної за мо ро же ної спер ми
виз на чається ділен ням за галь ної суми ви т рат по точ но го ро ку та вар -
тості ре алізо ва ної прид ба ної спер ми на кількість про да ної в по точ но -
му році про дукції.

За мо ро же на спер ма плідників, одер жа на в по точ ному році, відо -
б ра жається в опе ра тив но му обліку на за ба лансо во му ра хун ку за
кількістю (без вартісної оцінки). Облік ви т рат на за мо ро же ну спер -
му ве деть ся за ок ре ми ми га лу зя ми тва рин ництва.

Ви т ра ти на до став ку рідко го азо ту і спер ми та вар тості азо ту, що
ви ко ри с то вується для до за прав лен ня по су дин Д’юа ра, на пунк тах
штуч но го осіменіння щоміся ця спи су ють ся на ви т ра ти з ре алізації.

10. КАЛЬ КУ ЛЮ ВАН НЯ СОБІВАР ТОСТІ ПРО ДУКЦІЇ
ПІДСОБ НИХ (ПРО МИС ЛО ВИХ) ВИ РОБ НИЦТВ
10.1. У підсоб них (про мис ло вих) ви роб ництвах собівартість ви -

роб ле ної про дукції виз на чається на умо вах фран ко�склад.
Собівартість про дукції підсоб них ви роб ництв, на при клад,

підприємств з пе ре роб ки насіння со няш ни ку, що здійсню ють пе ре -
роб ку сільсько го с по дарсь кої про дукції, роз ра хо вується ділен ням ви -
т рат на пе ре роб ку та вар тості пе ре роб ле ної про дукції за до говірною
ціною (без побічної про дукції) на кількість одер жа ної ос нов ної про -
дукції.

У разі пе ре роб ки влас ної і да валь ниць кої си ро ви ни каль ку ляція
собівар тості про дукції здійснюється в два ета пи: спо чат ку об чис -
люється собівартість пе ре роб ки оди ниці си ро ви ни, для чо го всі ви т -
ра ти на пе ре роб ку (без вар тості побічної про дукції) ділять на
кількість пе ре роб ле ної (влас ної та да валь ниць кої) си ро ви ни (пе ре -
роб ка да валь ни цької си ро ви ни роз гля дається як ви ко нан ня робіт на
сто ро ну), а потім виз на чається собівартість влас ної го то вої про -
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дукції, для чо го вартість си ро ви ни та су ми ви т рат, пов’яза них з її пе -
ре роб кою (без вар тості ви ко ри с та них відходів та побічної про дукції
за ре алізаційни ми ціна ми), ділять ся на кількість влас ної го то вої про -
дукції.

10.2. У пло до ово че кон серв но му ви роб ництві роз ра хо вується
со бі вартість кож но го ви ду про дукції. Для цьо го вартість пе ре роб ле -
них овочів і фруктів (без вар тості відходів за ціна ми мож ли во го їх
ви ко ри с тан ня) та інших ком по нентів (оц ту, спецій, солі), оп ла та
праці, відра ху ван ня на соціальні за хо ди працівників пря мо відно -
сять ся на відповідні ви ди кон сервів. Ви т ра ти, які не мо жуть бу ти
пря мо відне сені на пев ний вид про дукції (не прямі ви т ра ти), роз -
поділя ють ся між ок ре ми ми її ви да ми про порційно кількості ви роб -
ле них умов них ба нок.

Ана логічним чи ном роз ра хо вується собівартість про дукції
пунк ту соління, од нак між ви да ми про дукції вартість ком по нентів
(солі, спецій то що) роз поділяється за тех но логічни ми нор ма ми, пе -
ред ба че ни ми ре цеп ту рою, а не прямі ви т ра ти — про порційно кіль кос -
ті ви роб ле ної про дукції.

Не прямі ви т ра ти в су шиль но му ви роб ництві роз поділя ють ся
між ви да ми про дукції про порційно цент не ро�дням.

10.3. Собівартість про дукції ви но роб но го ви роб ництва виз на -
чається ділен ням су ми ви т рат на ви го тов лен ня про дукції, вклю ча ю -
чи си ро ви ну і до поміжні ма теріали, ви ко ри с тані у ви роб ництві (без
вар тості відходів за реа лізаційни ми ціна ми), на кількість го то вої
про дукції. Не прямі ви т ра ти на ви го тов лен ня ви на та ви но ма теріалів
роз поділя ють ся між ви да ми про дукції про порційно кількості, а при
по требі вра хо вується ще й три валість її зберіган ня.

10.4. В підприємствах та підрозділах по пе ре робці і при го ту ван -
ню кормів роз ра хо вується собівартість кож но го ви ду одер жа ної про -
дукції (вітамінно�трав’яно го бо рош на, комбікормів, гра ну ль о ва них
кормів, кор мосумішей то що). Для цьо го вартість пе ре роб ле ної ма си
і до ба вок відно сить ся пря мо на кон крет ний вид про дукції, а не прямі
ви т ра ти на пе ре роб ку роз поділя ють ся про порційно масі пе ре роб ле -
ної си ро ви ни.

10.5. Собівартість ви роб ле ної про дукції млинів і кру по ру шок
вклю чає в се бе вартість пе ре роб ле ної си ро ви ни та ви т ра ти, пов’язані
з її пе ре роб кою.
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Для виз на чен ня собівар тості кож но го ви ду про дукції (бо рош на,
дерті) вартість пе ре роб ле но го зер на та інші прямі ви т ра ти відно сять ся
без по се ред ньо на кон крет ний вид про дукції, а не прямі ви т ра ти на пе -
ре роб ку роз поді ля ють ся між ви да ми про дукції про порційно умовній
кількості пе ре роб ле ної си ро ви ни. Для роз ра хун ку ви ко ри с то вується
по каз ник про дук тив ності мли на у разі ви го тов лен ня кон крет но го ви -
ду про дукції. На при клад, як що про дук тивність мли на при пе ре робці
зер на на дерть на 30 відсотків ви ща, ніж при йо го роз ме лю ванні на бо -
рош но, то зер но, пе ре роб ле не на бо рош но, пе ре ра хо вується в умов ну
про дукцію із за сто су ван ням ко ефіцієнта 10, а на дерть — 0,7.

10.6. У хлібо пе кар но му ви роб ництві ви т ра ти відно сять ся на со -
бі вартість пев но го ви ду про дукції, а су ми, які не мо жуть бу ти відне -
сені без по се ред ньо, роз поділяються між видами продукції пропор -
ційно виручці від ре алізації.

10.7. Собівартість ок ре мих видів про дукції пе ре роб ки мо ло ка
(вер ш ки, сме та на, мас ло, сир то що) виз на чається ділен ням ви т рат на
ви роб ництво кон крет но го ви ду про дукції на її ма су. При цьо му з за -
галь ної су ми ви т рат ви клю чається вартість ви ко ри с та них відвійок
та іншої побічної про дукції за ціна ми ре алізації. Не прямі ви т ра ти
роз поділя ють ся між ок ре ми ми ви да ми про дукції про порційно ви -
ручці від ре алізації.

10.8. Для об чис лен ня собівар тості про дукцію за бою тва рин і
птиці оціню ють за фак тич ною собівартістю. Роз ра хо вується фак тич -
на собівартість м’яса ок ре мих видів тва рин. Для цьо го до вар тості
тва рин до да ють ся ви т ра ти на забій і ви клю чається вартість побічної
про дукції (шкур, суб про дуктів пер шої та дру гої ка те горії то що) за
вста нов ле ни ми ціна ми чи ціна ми мож ли вої ре алізації. Ре зуль тат
ділить ся на кількість одер жа но го м’яса.

На пта хо забійних це хах каль ку люється собівартість 1 цент не ра
охо ло д же но го м’яса. Побічну про дукцію (пух, пір’я, підкри лок, не -
стан дартні туш ки, суб про дук ти, кров, киш ки) слід оціню ва ти за
ціна ми мож ли вої ре алізації.

У разі пе ре роб ки декількох видів птиці не прямі ви т ра ти пта хо -
забійно го це ху роз поділя ють ся з ура ху ван ням про дук тив ності кон -
веєрної лінії для пе ре роб ки ок ре мих видів птиці шля хом роз ра хун ку
кількості умов них голів з ви ко ри с тан ням та ких ко ефіцієнтів: до -
рослі ку ри і кур ча та —1,0, кач ки — 2,0, інди ки і гу си — 4,0. На кон -
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крет ний вид про дукції відно сять без по се ред ньо вартість за би тої
птиці та ви ко ри с та них ма теріалів.

Для виз на чен ня собівар тості про дукції за бою кролів (м’ясо і
шкур ки) всі ви т ра ти на забій, вклю ча ю чи вартість за би тих кролів за
собівартістю (без вар тості побічної про дукції за ціна ми її мож ли вої
ре алізації), роз поділя ють ся між ци ми ви да ми про дукції про порційно
її вар тості за ре алізаційни ми ціна ми.

10.9. Собівартість шку рок ху т рових звірів каль ку люється ок ре -
мо за їх ви да ми. Ви т ра ти на забій роз поділя ють ся між ни ми про -
порційно кількості за би тих голів. Шкур ки, які за своїми розміра ми
чи якістю не відповіда ють діючим стан дар там, вва жа ють ся не стан -
дарт ни ми. Ви т ра ти між стан дарт ни ми і не стан дарт ни ми шкур ка ми
роз поділя ють ся за ціна ми мож ли вої ре алізації. Собівартість шку рок
скла дається з вар тості за би тих звірів, ви т рат на забій, пер вин ну об -
роб ку та зберіган ня зне жи ре них шку рок в хо ло диль ни ку (без вар -
тості побічної про дукції). При цьо му ви т ра ти на зберіган ня зне жи ре -
них шку рок в хо ло диль ни ку роз поділя ють ся між їх ви да ми
про порційно площі та три ва лості зберіган ня.

10.10. Собівартість 1 тон ни тре с ти скла дається з вар тості  пе ре -
роб ле ної со лом ки і ви т рат, пов’яза них з її пе ре роб кою. У разі пе ре -
роб ки тре с ти у во лок но собівартість во лок на скла дається з вар тості
пе ре роб ле ної тре с ти і ви т рат, пов’яза них з її пе ре роб кою (без вар -
тості побічної про дукції).

10.11. У це гель но му ви роб ництві собівартість про дукції об чис -
люється за пе реділа ми: за готівля гли ни та піску, ви го тов лен ня цег -
ли�сир цю, ви па лю ван ня цег ли. На пер ших двох пе реділах роз ра хо -
ву ють ся ви т ра ти на одер жан ня відповідно 1 куб. ме т ра за го тов ле них
гли ни і піску та 1000 цег лин�сир цю. Собівартість ви па ле ної цег ли
скла дається з ви т рат на ви па лю ван ня, вклю ча ю чи вартість цег -
лин�сир цю без вар тості побічної про дукції (по ло ви нок та би тої цег -
ли за ре алізаційни ми ціна ми).

При не знач но му об сязі це гель но го ви роб ництва пе реділи не
виділя ють ся. В цьо му разі собівартість ви па ле ної цег ли об чис -
люється ви хо дя чи з ви т рат на за готівлю си ро ви ни, ви го тов лен ня
сир цю та ви па лю ван ня цег ли (без вар тості побічної про дукції).

10.12. У разі за готівлі де ре ви ни з влас них лісо на са д жень роз ра хо -
вується собівартість 1 куб. ме т ра діло вої де ре ви ни. Для цьо го ви т ра ти,
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вклю ча ю чи пла ту за де ре ви ну, ре алізо ва ну на пні (без вар тості
побічної про дукції, на при клад дров за ціною мож ли во го ви ко ри с тан -
ня), ділять ся на кількість одер жа ної про дукції.

Ок ре мо об чис лю ють ся ви т ра ти на ви го тов лен ня пи ло ма -
теріалів, фак тич на собівартість яких скла дається з вартості роз пи ля -
ної де ре ви ни (ко лод), за го тов ле ної власними си ла ми та прид ба ної, а
та кож ви т рат на їх роз пилюван ня, змен ше них на вартість одер жа ної
побічної продукції (оба пол ку, обрізків, тир си), яка оцінюється за
цінами мож ли во го ви ко ри с тан ня. У разі роз пи лю ван ня на пи ло ра -
мах сільсько го с по дарсь ких підприємств де ре вини інших юри дич них
та фізич них осіб об чис лен ня собівар тості здійснюється відповідно
до пунк ту 10.1 цих Ре ко мен дацій.

10.13. Ви т ра ти сільсько го с по дарсь ких підприємств на добу ван -
ня тор фу пла ну ють ся і обліко ву ють ся в ціло му по вироб ництву не -
за леж но від цільо во го при зна чен ня тор фу. Гото вою про дукцією є за -
го тов ле ний торф, ви су ше ний до встанов ле них кон дицій.

У разі по тре би роз ра ху нок собівар тості тор фу здійсню -
ватиметься з ура ху ван ням йо го во ло гості, яка береться на рівні: торф
для до б рив — 55 відсотків, для підстил ки — 4 відсотки, ку с ко вий для
па ли ва — 33 відсот ки, фре зер ний для па ли ва — 40 відсотків. Це дає
змо гу виз на чи ти собівартість за го тов ле ної про дукції в пе ре ра хун ку
на торф умов ної во ло гості.

Для виз на чен ня собівар тості 1 тон ни за го тов ле но го для пев но го
при зна чен ня тор фу не обхідно ви т ра ти на тор фороз роб ку розділи ти
на кількість тор фу умов ної во ло гості й по мно жи ти на кількість тор -
фу умов ної во ло гості пев ного при зна чен ня. Одер жа ний ре зуль тат
ділить ся на йо го фізич ну ма су. Ви го тов лен ня тор фо б ри кетів слід
роз гля да ти як ок ре мий пе реділ тор фо роз ро бок. Собівартість ви го -
тов лених бри кетів скла дається з вар тості ви ко ри с та но го торфу та
інших ком по нентів і ви т рат на при го ту ван ня ма си, її фор му ван ня та
сушіння.

На чаль ник Уп равління ор ганізації ме то до логії бух гал -
терсь ко го обліку та фінан со вої звітності

Л.І. ЛАВРІНЕН КО
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до Ме то дич них ре ко мен дацій з пла ну ван ня, обліку і 
каль ку лю ван ня собівар тості про дукції (робіт, по слуг) 

сільсько го с по дарсь ких підприємств

Об’єкти планування та обліку виробничих витрат і
визначення собівартості продукції
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Начальник Уп равління ор ганізації і ме то до логії бух гал -
терсь ко го обліку та фінан со вої звітності

Л. І. ЛАВРІНЕН КО
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До да ток В

ЗА КОН УК РАЇНИ 
ПРО ОПО ДАТ КУ ВАН НЯ ПРИ БУТ КУ ПІДПРИЄМСТВ

Стат тя 5. Ва лові ви т ра ти
5.2. До скла ду ва ло вих ви т рат вклю ча ють ся:
5.2.1. Су ми будь�яких ви т рат, спла че них (на ра хо ва них) про тя -

гом звітно го періоду у зв’яз ку з підго тов кою, ор ганізацією, ве ден ням
ви роб ництва, про да жем про дукції (робіт, по слуг) і охо ро ною праці, у
то му числі ви т ра ти на прид бан ня еле к т рич ної енергії (вклю ча ю чи
ре ак тив ну), з ура ху ван ням об ме жень, ус та нов ле них пунк та ми 5.3—
5.7 цієї статті.

5.3. Не вклю ча ють ся до скла ду ва ло вих ви т рат ви т ра ти на:
5.3.1. По тре би, не пов’язані з ве ден ням гос по дарсь кої діяль -

ності, а са ме:
— ор ганізацію та про ве ден ня прий омів, пре зен тацій, свят, роз -

ваг та відпо чин ку, прид бан ня та роз пов сю д жен ня по да рунків
(крім бла годійних внесків та по жерт ву вань не при бут ко вим
ор ганізаціям, виз на че ним пунк том 7.11 цьо го За ко ну, та ви т -
рат, пов’яза них з про ве ден ням рек лам ної діяль ності, які ре гу -
лю ють ся нор ма ми підпунк ту 5.4.4 цієї статті). Об ме жен ня
ча с ти ни дру гої цьо го підпунк ту не сто су ють ся плат ників по -
дат ку, ос нов ною діяльністю яких є:

— ор ганізація прий омів, пре зен тацій і свят за за мов лен ням та за
ра ху нок інших осіб;

— прид бан ня ло те рей, участь в азарт них іграх;
— фінан су ван ня осо би с тих по треб фізич них осіб за ви нят ком

ви плат, пе ред ба че них пунк та ми 5.6 і 5.7 цієї статті, та в інших
ви пад ках, пе ред ба че них нор ма ми цьо го За ко ну.

5.3.2. Прид бан ня, будівництво, ре кон ст рукцію, мо дернізацію,
ре монт та інші поліпшен ня ос нов них фондів та ви т ра ти, пов’язані з
ви до бу ван ням ко рис них ко па лин, а та кож з прид бан ням не ма тері -
аль них ак тивів, які підля га ють амор ти зації, згідно зі стат тя ми 8 і 9 та
підпунк том 7.9.4 цьо го За ко ну.
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5.3.3. Спла ту по дат ку на при бу ток підприємств, по дат ку на не -
ру хомість, а та кож по датків, ус та нов ле них пунк та ми 7.8, 10.2 і стат -
тею 13 цьо го За ко ну; спла ту по дат ку на до да ну вартість, вклю че но го
до ціни то варів (робіт, по слуг), що прид ба ва ють ся плат ни ком по дат -
ку для ви роб ни чо го або не ви роб ни чо го ви ко ри с тан ня, спла ту по -
датків на до хо ди фізич них осіб, які відра хо ву ють ся за ра ху нок сум
ви плат та ких до ходів згідно із за ко ном Ук раїни про опо дат ку ван ня
до ходів фізич них осіб.

Для плат ників по дат ку на при бу ток підприємств, які не за реє -
стро вані як плат ни ки по дат ку на до да ну вартість, до скла ду ва ло вих
ви т рат ви роб ництва (обігу) вхо дять су ми по датків на до да ну вар -
тість, спла че них у складі ціни  прид бан ня то варів (робіт, по слуг),
вартість яких на ле жить до ва ло вих ви т рат та ко го плат ни ка по дат ку.

У разі як що плат ник по дат ку на при бу ток, за реєстро ва ний  як
плат ник по дат ку на до да ну вартість, од но час но здійснює опе рації з
про да жу то варів (робіт, по слуг), що об кла да ють ся по дат ком на до да -
ну вартість та звільнені від опо дат ку ван ня, або не є об’єктом об кла -
ден ня та ким по дат ком, по да ток на до да ну вартість, спла че ний у
складі ви т рат на прид бан ня то варів (робіт, по слуг), які відно сять ся
до скла ду ва ло вих ви т рат, та ос нов них фондів і не ма теріаль них ак -
тивів, що підля га ють амор ти зації, вклю чається відповідно до ва ло -
вих ви т рат або ба лан со ва вартість відповідної гру пи ос нов них
фондів збільшується на су му, що не вклю че на до скла ду по дат ко во -
го кре ди ту та ко го плат ни ка по дат ку згідно із За ко ном Ук раїни «Про
по да ток на до да ну вартість».

5.3.4. Спла ту вар тості тор го вих па тентів, яка вра хо вується у
змен шен ня по дат ко вих зо бов’язань плат ни ка по дат ку в по ряд ку, пе -
ред ба че но му пунк том 16.3 цьо го За ко ну.

5.3.5. Спла ту штрафів та/або не у стой ки чи пені за рішен ням
сторін до го во ру або за рішен ням відповідних дер жав них ор ганів, су ду.

5.3.6. Ут ри ман ня ор ганів уп равління об’єднань плат ників по дат -
ку, вклю ча ю чи ут ри ман ня хол дин го вих ком паній, які є ок ре ми ми
юри дич ни ми осо ба ми.

Під терміном «хол дин гові ком панії» слід ро зуміти юри дич них
осіб, які є влас ни ка ми інших юри дич них осіб або здійсню ють кон -
троль над та ки ми юри дич ни ми осо ба ми як пов’язані осо би, відповід -
но до пунк ту 1.26 цьо го За ко ну.

340

Іванюта П.В., Левченко З.М. 



5.3.7. Ви пла ту емісійно го до хо ду на ко ристь емітен та кор по ра -
тив них прав.

5.3.8. Ви пла ту дивідендів.
5.3.9. Ви пла ту ви на го род або інших видів за охо чень пов’яза ним

з та ким плат ни ком по дат ку фізич ним чи юри дич ним осо бам у разі,
як що не має до ку мен тальних до казів, що та ку ви пла ту або за охо чен -
ня бу ло про ве де но як ком пен сацію за фак тич но на да ну по слу гу
(відпраць о ва ний час). За на яв ності за зна че них до ку мен таль них до -
казів відне сен ню до скла ду ва ло вих ви т рат підля га ють фак тичні су -
ми ви плат (за охо чень), але не більші ніж су ми, роз ра хо вані за зви -
чай ни ми ціна ми.

Не підля га ють відне сен ню до скла ду ва ло вих ви т рат су ми збит -
ків плат ни ка по дат ку, по не се них у зв’яз ку з про да жем то варів (робіт,
по слуг) або їх обміном за ціна ми, що нижчі за зви чайні, пов’я за ним з
та ким плат ни ком по дат ку осо бам.

У разі ко ли су ма ви плат (за охо чень) або її ча с ти на пов’яза ним
фізич ним осо бам не виз на ють ся ва ло ви ми ви т ра та ми, та ка су ма (або
її ча с ти на) є ба зою для на ра ху ван ня внесків на соціальні за хо ди, пе -
ред ба чені пунк том 5.7 цієї статті.

Не на ле жать до скла ду ва ло вих ви т рат будь�які ви т ра ти, не
підтвер д жені відповідни ми роз ра хун ко ви ми, платіжни ми та інши ми
до ку мен та ми, обов’яз ковість ве ден ня і зберіган ня яких пе ред ба че на
пра ви ла ми ве ден ня по дат ко во го обліку.

У разі втра ти, зни щен ня або зіпсут тя за зна че них до ку ментів
плат ник по дат ку має пра во пись мо во за яви ти про це по дат ко во му
ор га ну та здійсни ти за хо ди, не обхідні для по нов лен ня та ких до ку -
ментів. Пись мо ва за ява має бу ти надісла на до/або ра зом з по дан ням
роз ра хун ку по дат ко вих зо бов’язань звітно го періоду. Як що плат ник
по дат ку не по дасть у та кий строк пись мо ву за яву та не по но вить за -
зна че них до ку ментів до закінчен ня по дат ко во го періоду, що на стає
за звітним, непідтвер д жені відповідни ми до ку мен та ми ви т ра ти не
виз на ють ся ва ло ви ми ви т ра та ми і на су му не до спла че но го по дат ку
на ра хо вується пе ня у розмірі обліко вої став ки Національ но го бан ку
Ук раїни, збільше ної в 1,2 ра зу.

Як що плат ник по дат ку по но вить за зна чені до ку мен ти у на ступ -
них періодах, підтвер д жені ви т ра ти (з ура ху ван ням спла че ної пені)
вклю ча ють ся до ва ло вих ви т рат по дат ко во го періоду, на який при па -
дає та ке по нов лен ня.
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5.4. Особ ли вості відне сен ня ви т рат подвійно го при зна чен ня до
скла ду ва лових ви т рат плат ни ка по дат ку.

До ва ло вих ви т рат вклю ча ють ся:
5.4.1. Ви т ра ти плат ни ка по дат ку на за без пе чен ня най ма них пра -

цівників спеціаль ним одя гом, взут тям, об мун ди ру ван ням, що не об -
хідні для ви ко нан ня про фесійних обов’язків, а та кож про дук та ми
спеціаль но го хар чу ван ня за пе реліком, що вста нов люється Кабіне -
том Міністрів Ук раїни.

5.4.2.Ви т ра ти, крім тих, що підля га ють амор ти зації, пов’язані з
на уко во�технічним за без пе чен ням гос по дарсь кої діяль ності, на ви -
нахідництво і раціоналізацію гос по дарсь ких про цесів, про ве ден ня
дослідно�ек с пе ри мен таль них та кон ст рук торсь ких робіт, ви го тов -
лен ня та досліджен ня мо де лей і зразків, пов’яза них з ос нов ною ді -
яль ністю плат ни ка по дат ку, ви пла тою ро ялті та прид бан ням не ма те -
ріаль них ак тивів (крім тих, що підля га ють амор ти зації) для їх
ви  ко   ри с тан ня в гос по дарській діяль ності плат ни ка по дат ку. Нор ми
цьо го підпунк ту сто су ють ся ви т рат на за зна чені за хо ди не за леж но
від то го, чи при зве ли такі за хо ди до збільшен ня до ходів плат ни ка по -
дат ку.

Ви т ра ти на прид бан ня літе ра ту ри для інфор маційно го за без пе -
чен ня гос по дарської діяль ності плат ни ка по дат ку, у то му числі з пи -
тань за ко но дав ст ва, і пе ред пла ту спеціалізо ва них періодич них ви -
дань, а та кож на про ве ден ня ау ди ту згідно з чин ним за ко но дав ст вом,
вклю ча ю чи про ве ден ня до б ровільно го ау ди ту за рішен ням плат ни ка
по дат ку.

Ви т ра ти плат ни ка по дат ку, пов’язані з про фесійною підго тов -
кою або пе репідго тов кою за профілем та ко го плат ни ка по дат ку
фізич них осіб, що пе ре бу ва ють у тру до вих відно си нах з та ким плат -
ни ком по дат ку, в ук раїнських за кла дах освіти, за ви нят ком фізич них
осіб, пов’яза них з та ким плат ни ком по дат ку. По ря док про фесійної
підго тов ки і пе репідго тов ки та розміри ви т рат на такі цілі вста нов -
лю ють ся Кабіне том Міністрів Ук раїни.

Обов’яз ки з до ве ден ня зв’яз ку ви т рат на цілі, обу мов лені цим
підпунк том, з ос нов ною діяльністю плат ни ка по дат ку, по кла да ють ся
на та ко го плат ни ка по дат ку.

У разі ви ник нен ня розбіжно с тей між по дат ко вим ор га ном та
плат ни ком по дат ку сто сов но зв’яз ку ви т рат на цілі, обу мов лені цим
підпунк том, з ос нов ною діяльністю плат ни ка по дат ку, такі по дат кові
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ор га ни зо бов’язані звер ну ти ся до Міністер ст ва Ук раїни у спра вах
на уки і тех но логій, чий ек с перт ний вис но вок є підста вою для прий -
нят тя рішен ня по дат ко вим ор га ном.

Ос кар жен ня рішень по дат ко вих ор ганів, прий ня тих на підставі
ек с перт них вис новків Міністер ст ва Ук раїни у спра вах на уки і тех но -
логій, про ва дить ся плат ни ка ми по дат ку в за галь но му по ряд ку.

5.4.3. Будь�які ви т ра ти на га рантійний ре монт (об слу го ву ван ня)
або га рантійні заміни то варів, про да них плат ни ком по дат ку, вартість
яких не ком пен сується за ра ху нок по купців та ких то варів, але не
більше від су ми, яка відповідає рівню га рантійних замін, прий ня тих
(оп ри люд не них) плат ни ком по дат ку, але не ви ще 10 відсотків від су -
куп ної вар тості та ких то варів, що бу ли про дані, та за яки ми не
закінчив ся строк га рантійно го об слу го ву ван ня.

У разі здійснен ня га рантійних замін то варів плат ник по дат ку зо -
бов’яза ний ве с ти ок ре мий облік бра ко ва них то варів, по вер ну тих по -
куп ця ми, а та кож облік по купців, що от ри ма ли та ку заміну або по -
слу ги з ре мон ту (об слу го ву ван ня), у по ряд ку, вста нов ле но му
цен т раль ним по дат ко вим ор га ном.

Здійснен ня заміни то ва ру без зво рот но го от ри ман ня бра ко ва но -
го то ва ру або без на леж но го ве ден ня за зна че но го обліку не дає пра -
ва на збільшен ня ва ло вих ви т рат про дав ця та ко го то ва ру на вартість
замін.

По ря док га рантійно го ре мон ту (об слу го ву ван ня) або га ран тій -
них замін, а та кож пе релік то варів, на які вста нов люється га рантійне
об слу го ву ван ня, виз на ча ють ся Кабіне том Міністрів Ук раїни на
підставі норм за ко но дав ст ва з пи тань за хи с ту прав спо жи вачів.

Під терміном «о при люд нен ня» слід ро зуміти роз пов сю д же не в
змісті рек ла ми, технічної до ку мен тації, до го во ру або іншо го до ку -
мен та зо бов’язан ня про дав ця що до умов та строків га рантійно го об -
слу го ву ван ня.

5.4.4. Ви т ра ти плат ни ка по дат ку на про ве ден ня пе ред про даж них
та рек лам них за ходів сто сов но то варів (робіт, по слуг), що про да ють -
ся (на да ють ся) та ки ми плат ни ка ми по дат ку.

Ви т ра ти на ор ганізацію прий омів, пре зен тацій і свят, прид бан ня
і роз пов сю д жен ня по да рунків, вклю ча ю чи бе зо плат ну роз да чу
зразків то варів або бе зо плат не на дан ня по слуг (ви ко нан ня робіт) з
рек лам ною ме тою, але не більше двох відсотків від опо дат ко ва но го
при бут ку плат ни ка по дат ку за по пе редній звітний (по дат ко вий) рік.

343

Додатки



5.4.5. Будь�які ви т ра ти плат ни ка по дат ку, пов’язані з ут ри ман -
ням та ек сплу а тацією фондів при ро до охо рон но го при зна чен ня (крім
ви т рат, що підля га ють амор ти зації або відшко ду ван ню згідно із нор -
ма ми ста тей 8 і 9 цьо го За ко ну), які пе ре бу ва ють у йо го влас ності,
ви т ра ти із са мостійно го зберіган ня, пе ре роб ки, за хо ро нен ня або оп -
ла ти по слуг зі зберіган ня, пе ре роб ки, по хо ван ня та ліквідації відхо -
дів від гос по дарсь кої діяль ності плат ни ка по дат ку сто ронніми ор -
ганізаціями, з очи щен ня стічних вод, інші ви т ра ти на збе ре жен ня
еко логічних си с тем, які пе ре бува ють під не га тив ним впли вом гос по -
дарсь кої діяль ності плат ни ка по дат ку.

У разі ви ник нен ня розбіжно с тей між по дат ко вим ор га ном та
плат ни ком по дат ку сто сов но зв’яз ку про ве де них ви т рат на при ро до -
охо ронні за хо ди з діяльністю плат ни ка по дат ку по дат кові ор га ни зо -
бов’язані звер ну ти ся до Міністер ст ва охо ро ни на вко лиш нь о го при -
род но го се ре до ви ща та ядер ної без пе ки Ук раїни, чий ек с перт ний
вис но вок є підста вою для прий нят тя рішен ня по дат ко вим ор га ном.

5.4.6. Будь�які ви т ра ти зі стра ху ван ня ри зиків за ги белі вро жаю,
транс пор туван ня про дукції плат ни ка по дат ку; цивільної відпові -
даль ності, пов’яза ної з ек сплу а тацією транс порт них за собів, що пе -
ре бу ва ють у складі ос нов них фондів плат ни ка по дат ку; еко логічної
та ядер ної шко ди, що мо же бу ти за вда на плат ни ком по дат ку іншим
осо бам; май на плат ни ка по дат ку; кре дит них та інших ко мерційних
ри зиків плат ни ка по дат ку, за ви нят ком стра ху ван ня жит тя, здо ров’я
або інших ри зиків, пов’яза них з діяльністю фізич них осіб, що пе ре -
бу ва ють у тру до вих відно си нах з плат ни ком по дат ку, обов’яз ковість
яко го не пе ред ба че на за ко но дав ст вом, або будь�які ви т ра ти зі стра -
ху ван ня сто ронніх фізич них чи юри дич них осіб.

Як що умо ви стра ху ван ня пе ред ба ча ють ви пла ту стра хо во го
відшко ду ван ня на ко ристь плат ни ка по дат ку — стра ху валь ни ка, за -
ст ра хо вані збит ки, по не сені та ким плат ни ком по дат ку, відно сять ся
до йо го ва ло вих ви т рат у по дат ко вий період їх по не сен ня, а су ми
стра хо во го відшко ду ван ня та ких збитків вклю ча ють ся до ва ло вих
до ходів та ко го плат ни ка по дат ку у по дат ко вий період їх от ри ман ня.

Будь�які ви т ра ти на прид бан ня ліцензій та інших спеціаль них
доз волів, ви да них дер жав ни ми ор га на ми для ве ден ня гос по дарсь кої
діяль ності, вклю ча ю чи пла ту за реєстрацію підприємства в ор га нах
дер жав ної реєстрації, зо к ре ма в ор га нах місце во го са мо вря ду ван ня,
їх ви ко нав чих ор га нах, крім ви т рат на прид бан ня тор го вих па тентів,
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ус та нов ле них За ко ном Ук раїни «Про па тен ту ван ня де я ких видів
підприємниць кої діяль ності». Ви т ра ти на прид бан ня ліцензій та
інших спеціаль них доз волів на пра во здійснен ня за ме жа ми Ук раїни
ви ло ву ри би та мо ре про дуктів, а та кож на дан ня транс порт них по слуг.

Ви т ра ти на відря д жен ня фізич них осіб, що пе ре бу ва ють у тру -
до вих відно си нах з та ким плат ни ком по дат ку або є чле на ми керівних
ор ганів плат ни ка по дат ку, у ме жах фак тич них ви т рат осо би, яка
відря д же на, на проїзд (вклю ча ю чи пе ре ве зен ня ба га жу) як до місця
відря д жен ня і на зад, так і за місцем відря д жен ня, оп ла ту вар тості
про жи ван ня у го те лях (мо те лях), а та кож вклю че них до та ких ра -
хунків ви т рат на хар чу ван ня чи по бу тові по слу ги (пран ня, чи щен ня,
ла го д жен ня та пра су ван ня одя гу, взут тя чи білиз ни), найм інших
жит ло вих приміщень, те ле фон них ра хунків, оформ лен ня за кор дон -
них па с портів, доз волів на в’їзд (віз), обов’яз ко во го стра ху ван ня, ви -
т рат на ус ний та пись мо вий пе ре кла ди, інших до ку мен таль но офор -
м ле них ви т рат, пов’яза них з пра ви ла ми в’їзду та пе ре бу ван ня у місці
відря д жен ня, вклю ча ю чи будь�які збо ри і по дат ки, що підля га ють
сплаті у зв’яз ку зі здійснен ням та ких ви т рат.

За зна чені ви т ра ти мо жуть бу ти вклю чені до скла ду ва ло вих ви -
т рат плат ни ка по дат ку ли ше за на яв ності підтверджуваль них до ку -
ментів, що засвідчу ють вартість цих ви т рат у ви гляді транс порт них
квитків або транс порт них ра хунків (ба гаж них кви танцій), ра хунків з
го телів (мо телів) або від інших осіб, що на да ють по слу ги з розміщен -
ня та про жи ван ня фізич ної осо би, стра хо вих полісів то що. Не вклю -
чається до скла ду ви т рат плат ни ка по дат ку готівка, ви т ра че на на
цілі, виз на чені підпунк та ми 5.3.1 та 5.4.4 цієї статті, а та кож на цілі,
не пов’язані з відшко ду ван ням осо би с тих ви т рат фізич ної осо би, яка
пе ре бу ває у відря д женні.

Не доз во ляється відно си ти до скла ду ви т рат на хар чу ван ня
вартість ал ко голь них на поїв та тю тю но вих ви робів, су ми «чай о вих»,
за ви нят ком ви падків, ко ли су ми та ких «чай о вих» вклю ча ють ся до
ра хун ка згідно із за ко на ми країни пе ре бу ван ня, а та кож пла ти за ви -
до вищні за хо ди.

До дат ко во до ви т рат, виз на че них пер шим аб за цом цьо го
підпунк ту, відно сять ся не підтвер д жені до ку мен таль но ви т ра ти на
хар чу ван ня та фінан су ван ня інших влас них по треб фізич ної осо би
(до бо вих ви т рат), по не се них у зв’яз ку з її відря д жен ням, у ме жах
гра нич них норм, вста нов лю ва них Кабіне том Міністрів Ук раїни за
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кож ний по вний день відря д жен ня, вклю ча ю чи день від’їзду та
приїзду.

За зна чені гра ничні нор ми вста нов лю ють ся в грив нях: 
—  в єдиній сумі для відря д жень за кор дон не за леж но від країни

відря д жен ня та ста ту су на се ле них пунктів;
—  в єдиній сумі для відря д жень у ме жах Ук раїни не за леж но від

ста ту су на се ле них пунктів.
Кабіне том Міністрів Ук раїни ок ре мо виз на ча ють ся гра ничні

нор ми до бо вих для відря д же них членів екіпажів су ден (інших транс -
порт них за собів) або су ми, що на прав ля ють ся на хар чу ван ня та ких
членів екіпажів замість до бо вих, у разі як що такі суд на (інші транс -
портні за со би):

— здійсню ють ко мерційну, про мис ло ву, на уко во�по шу ко ву чи
ри бо ло вець ку діяльність за ме жа ми те ри торіаль но го мо ря
(вод) Ук раїни;

— ви ко ну ють міжна родні рей си для здійснен ня навігаційної
діяль ності чи пе ре ве зен ня па са жирів або ван тажів за пла ту за
ме жа ми повітря но го або мит но го кор донів Ук раїни;

— ви ко ри с то ву ють ся для аварійно�ря ту валь них та по шу ко -
во�ря ту валь них робіт за ме жа ми мит но го кор до ну або те ри -
торіаль но го мо ря (вод) Ук раїни.

Су ма до бо вих виз на чається:
— у разі відря д жен ня у ме жах Ук раїни та країн, з яки ми не вста -

нов ле но або спро ще но при кор дон ний кон троль;
— згідно з відмітка ми сто ро ни, що відря д жає, та сто ро ни, що

прий має, на посвідченні про відря д жен ня, фор ма яко го за -
твер д жується цен т раль ним по дат ко вим ор га ном;

— у разі відря д жен ня до країн, з яки ми вста нов ле но по вний
при кор дон ний мит ний кон троль;

— згідно з відмітка ми ор ганів при кор дон но го кон тро лю у па с -
порті або до ку менті, що йо го замінює.

За відсут ності за зна че них відміток су ма до бо вих не вклю чаєть -
ся до ва ло вих ви т рат плат ни ка по дат ку.

Будь�які ви т ра ти на відря д жен ня мо жуть бу ти вклю чені до
скла   ду ва ло вих ви т рат плат ни ка по дат ку за на яв ності підт верд -
жуваль них до ку ментів що до зв’яз ку та ко го відря д жен ня з ос нов ною
діяльністю та ко го плат ни ка по дат ку — за про шень сто ро ни, що прий -
має, діяльність якої збігається з діяльністю плат ни ка по дат ку; ук ла -
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де но го до го во ру (кон трак ту); інших до ку ментів, які вста нов лю ють
або засвідчу ють ба жан ня вста но ви ти цивільно�пра вові відно си ни;
до ку ментів, що засвідчу ють участь осо би, яка відря д же на сто ро ною,
у пе ре го во рах, кон фе ренціях або сим позіумах, які про во дять ся за те -
ма ти кою, що збігається з ос нов ною діяльністю плат ни ка по дат ку. За
за пи том пред став ни ка по дат ко во го ор га ну плат ник по дат ку має за -
без пе чи ти за влас ний ра ху нок пе ре клад звітних та підтверджуваль -
них до ку ментів, ви да них іно зем ною мо вою. Су ми та склад ви т рат на
відря д жен ня дер жав них служ бовців, а та кож інших осіб, які направ -
ля ють ся у відря д жен ня підприємства ми, ус та но ва ми та ор ганіза -
ціями, які повністю або ча ст ко во ут ри му ють ся (фінан су ють ся) за ра -
ху нок бю д жет них коштів, виз на ча ють ся Кабіне том Міністрів
Ук раїни. Су ма до бо вих для та ких ка те горій фізич них осіб не мо же
пе ре ви щу ва ти су му, вста нов ле ну дру гим аб за цом цьо го підпунк ту
для інших відря д же них осіб. Влас ник або упов но ва же на ним осо ба
мо же вста нов лю ва ти до дат кові об ме жен ня що до сум та цілей ви ко -
ри с тан ня коштів, на да них на відря д жен ня.

5.4.9. До ва ло вих ви т рат від но сять ся ви т ра ти плат ни ка по дат ку
на ут ри ман ня, ек сплу а тацію та за без пе чен ня ос нов ної діяль ності та -
ких об’єктів соціаль ної інфра с т рук ту ри, що пе ре бу ва ли на ба лансі та
ут ри му ва ли ся за ра ху нок та ко го плат ни ка по дат ку на мо мент на -
бран ня чин ності цим За ко ном (крім капіталь них за трат, які підля га -
ють амор ти зації):

— ди тя чих ясел або садків;
— за кладів се ред ньої та се ред ньої про фесійно�технічної освіти

та за кладів підви щен ня кваліфікації працівників та ко го
плат ни ка по дат ку;

— ди тя чих, му зич них та ху дожніх шкіл, шкіл ми с тецтв у разі,
як що во ни не на да ють плат них по слуг та не зай ма ють ся
іншою ко мерційною діяльністю;

— за кладів охо ро ни здо ров’я, пунктів бе зо плат но го ме дич но го
об сте жен ня, профілак ти ки та до по мо ги працівни кам;

— спор тив них залів і май дан чиків, що ви ко ри с то ву ють ся бе зо -
плат но для фізич но го оз до ров лен ня та пси хо логічно го
віднов лен ня працівників, клубів і бу динків куль ту ри, у разі
як що во ни не ви ко ри с то ву ють ся для на дан ня плат них по слуг
та іншої ко мерційної діяль ності (крім бу динків відпо чин ку,
ту ри с тич них баз та інших подібних за кладів);
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— приміщень, що ви ко ри с то ву ють ся плат ни ком по дат ку для
ор ганізації хар чу ван ня працівників та ко го плат ни ка по дат ку;
ба га ток вар тир но го жит ло во го фон ду, вклю ча ю чи гур то жит -
ки, од но квар тир но го жит ло во го фон ду в сільській місце вості
та об’єктів жит ло во�ко му наль но го гос по дар ст ва, які пе ре бу -
ва ють на ба лансі юри дич них осіб, що до яких плат ни ком по -
дат ку прий ня то до ку мен таль но оформ ле не рішен ня про пе -
ре да чу на ба ланс місце вих рад;

— ди тя чих та борів відпо чин ку за умо ви, що во ни не зда ють ся в
орен ду, не ви ко ри с то ву ють ся для на дан ня плат них по слуг
або іншої ко мерційної діяль ності.

5.4.10. До ва ло вих ви т рат плат ни ка по дат ку відно сять ся ви т ра ти
на ут ри ман ня і ек сплу а тацію та за без пе чен ня основ ної діяль ності
(крім тих, що підля га ють амор ти зації): пунктів ме дич но го ог ля ду най -
ма них  працівників, на явність яких зу мов ле на за ко но дав ст вом або ко -
лек тив ни ми до го во ра ми, ук ла де ни ми згідно із За ко ном; приміщень
жит ло во го фон ду, які на ле жать юри дич ним осо бам, ос нов ною діяль -
ністю яких є на дан ня плат них по слуг з ту ри с тич но го об слу го ву ван ня
сто ронніх гро ма дян чи зда ван ня та ких приміщень в орен ду (найм)
сто роннім гро ма дя нам або ор ганізаціям у по ряд ку, виз на че но му цим
За ко ном; лег ко вих ав то мобілів, по бу то вих літаль них апа ратів, мо тор -
них човнів, ка терів і яхт, при зна че них для відпо чин ку, що на ле жать
плат ни кам по дат ку, ос нов ною діяльністю яких є на дан ня плат них по -
слуг з транс порт но го чи ту ри с тич но го об слу го ву ван ня сто ронніх гро -
ма дян або ор ганізацій, а та кож як що ці за со би на ле жать спор тив ним
ор ганізаціям і ви ко рис то ву ють ся як спор тив не зна ряд дя.

Не вклю ча ють ся до скла ду ва ло вих ви т рат ви т ра ти плат ни ка по -
дат ку (крім ви т рат на оп ла ту праці) на ут ри ман ня й ек сплу а тацію
приміщень жит ло во го фон ду (крім жит ло во го фон ду, виз на че но го у
підпункті 5.4.9 цієї статті), по бу то вих літаль них апа ратів, мо тор них
човнів, ка терів і яхт, при зна че них для відпо чин ку, що ви ко ри с то ву -
ють ся з інши ми ціля ми, ніж за зна чені у цьо му підпункті, або інши ми
плат ни ка ми по дат ку, ніж за зна чені у цьо му підпункті; ви т ра ти,
пов’язані зі сто ян кою та пар ку ван ням лег ко вих ав то мобілів, а та кож
50 відсотків ви т рат  на прид бан ня паль но�ма с тиль них ма теріалів для
лег ко вих ав то мобілів та опе ра тив ну орен ду лег ко вих ав то мобілів.
При цьо му плат ник по дат ку звільняється від обов’язків до ве ден ня
зв’яз ку та ких ви т рат з йо го гос по дарсь кою діяльністю.
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Об ме жен ня, вста нов лені цим підпунк том, не сто су ють ся плат -
ників по дат ку, ос нов ною діяльністю яких є на дан ня по слуг з ут ри -
ман ня та ек сплу а тації приміщень жит ло во го фон ду, по бу то вих
літаль них апа ратів, мо тор них човнів, ка терів і яхт, при зна че них для
відпо чин ку, які на ле жать іншим осо бам, за за мов лен ням та за ра ху -
нок та ких інших осіб.

5.5. Особ ли вості виз на чен ня скла ду ви т рат плат ни ка по дат ку у
разі спла ти про центів за бор го ви ми зо бов’язан ня ми.

До скла ду ва ло вих ви т рат відно сять ся будь�які ви т ра ти,
пов’язані з ви пла тою або на ра ху ван ням про центів за бор го ви ми зо -
бов’язан ня ми (у то му числі за будь�яки ми кре ди та ми, де по зи та ми)
про тя гом звітно го періоду, як що такі ви пла ти або на ра ху ван ня
здійсню ють ся у зв’яз куз ве ден ням гос по дарсь кої діяль ності плат ни -
ка по дат ку.

Для плат ників по дат ку, за зна че них у підпункті 5.5.3 цьо го пунк -
ту, відне сен ня до скла ду ва ло вих ви т рат на ви пла ту або на ра ху ван ня
про центів за бор го ви ми зо бов’язан ня ми на ко ристь осіб, виз на че ни ху
підпункті 5.5.3 цьо го пунк ту, у будь�яко му по дат ко во му періоді доз -
во ляється у сумі, що не пе ре ви щує су ми до ходів та ко го плат ни ка по -
дат ку про тя гом звітно го періоду, от ри ма них у ви гляді про центів,
збільше ної на су му, що дорівнює 50 відсот кам опо дат ко ву ва но го при -
бут ку звітно го періоду, без ура ху ван ня су ми от ри ма них про центів.

5.5.3. Ви мо ги підпунк ту 5.5.2 по ши рю ють ся на плат ників подат -
ку, 50 або більше відсотків ста тут но го фон ду яких пе ре бу ває у влас -
ності або уп равлінні (без по се ред ньо чи опо се ред ко ва но) осіб, що є
не ре зи ден та ми, а та кож юри дич них осіб, звільне них від спла ти по -
дат ку на при бу ток підприємств згідно з по ло жен ня ми пунктів 7.11—
7.13 статті 7 цьо го За ко ну, чи тих, що відповідно до за ко но дав ст ва
спла чу ють по да ток за став ка ми інши ми, ніж за зна чені у пункті 7,2
статті 7 або статті 10 цьо го За ко ну.

Для цілей підпунк ту 5.5.2 опо дат ко ву ва ний при бу ток без ура ху -
ван ня про центів виз на чається як ско ри го ва ний ва ло вий дохід
звітно го періоду без ура ху ван ня до хо ду звітно го періоду, от ри ма но -
го у ви гляді про центів, змен ше ний на су му ва ло вих ви т рат звітно го
періоду, за ви нят ком ва ло вих ви т рат звітно го періоду, пов’яза них із
ви пла тою про центів.

Ви т ра ти на спла ту про центів, які відповіда ють ви мо гам під пун -
к ту 5.5.1, але не відне сені до скла ду ви т рат ви роб ництва (обігу)
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згідно з по ло жен ня ми підпунк ту 5.5.2 про тя гом звітно го періоду,
підля га ють пе ре не сен ню на ре зуль та ти май бутніх по дат ко вих
періодів зі збе ре жен ням об ме жень, пе ред ба че них підпунк том 5.5.2.

5.6. Особ ли вості виз на чен ня скла ду ви т рат на оп ла ту праці:
5.6.1. 3 ура ху ван ням норм пунк ту 5.3 цієі статті до скла ду ва ло -

вих ви т рат плат ни ка по дат ку відно сять ся ви т ра ти на оп ла ту праці
фізич них осіб, що пе ре бу ва ють у тру до вих відно си нах з та ким плат -
ни ком по дат ку (далі — працівни ки), які вклю ча ють ви т ра ти на ви пла -
ту ос нов ної і до дат ко вої за робітної пла ти та інших видів за охо чень і
ви плат, ви хо дя чи з та риф них ста вок, у ви гляді премій, за охо чень,
відшко ду вань вар тості то варів (робіт, по слуг), ви т ра ти на ви пла ту
ав торсь ких ви на го род та ви плат  за ви ко нан ня робіт (по слуг), згідно
з до го во ра ми цивільно�пра во во го ха рак те ру, будь�які інші ви пла ти в
гро шовій або на ту ральній формі, вста нов лені за до мо вленістю
сторін (крім сум ма теріаль ної до по мо ги, які звільня ють ся від опо -
дат ку ван ня згідно з нор ма ми за ко ну, що ре гу лює пи тан ня опо дат ку -
ван ня до ходів фізич них осіб (за ко но дав ст ва, що вста нов лює пра ви ла
опо дат ку ван ня при бут ко вим по дат ком з гро ма дян).

5.6.2. До дат ко во до ви плат, пе ред ба че них підпунк том 5.6.1 цієї
статті, до скла ду ва ло вих ви т рат плат ни ка подат ку вклю ча ють ся
обов’яз кові ви пла ти, а та кож ком пен сація вар тості по слуг, які на да -
ють ся працівни кам у ви пад ках, пе ред ба че них за ко но дав ст вом, а та -
кож вне ски плат ни ка по дат ку на обов’яз ко ве стра ху ван ня жит тя або
здо ров’я працівників у ви пад ках, пе ред ба че них за ко но дав ст вом.

Як що, відповідно до до го во ру дов го ст ро ко во го стра ху ван ня
жит тя, плат ник по дат ку спла чує за свій ра ху нок  до б ровільні стра -
хові пла тежі на ко ристь най ма них працівників, які пе ре бу ва ють з
ним у тру до вих відно си нах та у яких це місце є ос нов ним місцем ро -
бо ти, то та кий плат ник по дат ку мо же відне с ти до скла ду ва ло вих ви -
т рат кож но го ка лен дар но го квар та лу су му фак тич но спла че них стра -
хо вих пла тежів, що не пе ре ви щує 15 відсотків від за робітної пла ти,
от ри ма ної та ким працівни ком від та ко го плат ни ка по дат ку про тя гом
та ко го ка лен дар но го квар та лу, але не більше ніж 6000 гри вень у роз -
ра хун ку на од но го за ст ра хо ва но го працівни ка про тя гом звітно го по -
дат ко во го ро ку.

При цьо му як що плат ник по дат ку од но час но спла чує вне ски на
до дат ко ве пенсійне за без пе чен ня (стра ху ван ня) працівни ка відпо -
від но до пунк ту 5.8 цієї статті, та кий плат ник по дат ку мо же відне с ти
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до ва ло вих ви т рат кож но го ка лен дар но го квар та лу су му внесків,
фак тич но спла че них на дов го ст ро ко ве стра ху ван ня жит тя працівни -
ка та на йо го до дат ко ве пенсійне за без пе чен ня (стра ху ван ня), які су -
куп но не пе ре ви щу ють 15 відсотків від за робітної пла ти, от ри ман ої
та ким працівни ком від та ко го плат ни ка по дат ку про тя гом та ко го ка -
лен дар но го квар та лу.

5.7. Особ ли вості відне сен ня до скла ду ви т рат сум внесків на со -
ці альні за хо ди:

5.7.1. До скла ду ва ло вих ви т рат плат ни ка по дат ку відно сять ся
су ми збо ру на обов’яз ко ве дер жав не пенсійне стра ху ван ня та внесків
на за галь но обов’яз ко ве дер жав не соціаль не стра ху ван ня, на ра хо вані
на ви пла ти, за зна чені у підпункті 5.6.1 цієї статті, у розмірах і по ряд -
ку, вста нов ле них за ко ном.

5.7.2. До б ровільні вне ски на пенсійний раху нок працівни ка, що
відкри тий у ме жах пенсійних планів, пе ред ба че них пунк том 5.8 цієї
статті, відра хо ву ють ся плат ни ком по дат ку — най мо дав цем за ра ху -
нок сум ви плат до хо ду та ко го працівни ка та не вклю ча ють ся до
скла ду ва ло вих ви т рат та ко го плат ни ка по дат ку — най мо дав ця.
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Додаток Г

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з чекової форми контролю в умовах

внутрішньогосподарського розрахунку в
сільськогосподарських підприємствах

(Бухгалтерський облік на підприємствах АПК. Том ІІІ. Посіб -
ник по застосуванню рекомендацій з управлінського облі ку та визна -
чення собівартості / За ред. В.М.Жука, Г.І.За го руй, І.В.Шоцької. —
К.: ІАЕ, 2004. — С. 52—59).

Загальні положення

1. Методичні рекомендації мають застосовуватися в сільсько -
гос подарських підприємствах, в яких підрозділи переведені на вну -
тріш ньогосподарський розрахунок.

2. Метою цих рекомендацій є надання допомоги спеціалістам
сільськогосподарських підприємств йшло документального оформ -
лення господарських операцій, послідуючого нагромадження даних
з метою визначення наслідків діяльності підрозділів та розміру
матеріального стимулювання їх колективів за підсумками року.

3. Цими рекомендаціями регламентується порядок: докумен -
тального оформлення господарських операцій; ведення обліку вико -
нання госпрозрахункових завдань; визначення та розподілу нас -
лідків діяльності підрозділів.

4. Обов'язки щодо документального оформлення господарських
операцій покладаються на керівників підрозділів, які мають підтвер -
дити факти операції за допомогою чеків, а в кінці місяця передати ці
документи в бухгалтерію.

5. Бухгалтерія підприємства має прийняти від керівників під -
роз ділів чеки, перевірити їх щодо правильності оформлення та від -
по відності даних, отриманих від інших підрозділів, та нагромаджує
дані про доходи та витрати протягом року, підводять підсумки
діяльності підрозділів (якщо в сільськогосподарському підпри єм -
стві є плановий відділ, то цю роботу виконує він) та передає ці дані
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на розгляд керівництва підприємства для визначення розміру
матеріального стимулювання колективу підрозділу.

6. Господарські операції про понесені витрати та отримані дохо -
ди (вихід продукції, надані послуги чи виконані роботи) оформля -
ються розрахунковими чеками.

7. Форма чеку наведена на рис. 1. При потребі підприємство
може до складу його реквізитів вносити уточнення.

8. Чек складається безпосередньо з чеку та корінця, які мають
однакові реквізити і заповнюються одночасно; керівник підрозділу
видає чек при одержанні матеріальних цінностей, виконанні для
підрозділу робіт чи послуг, а корінець чеку, залишається у керівника
госпрозрахункового підрозділу з підписом матеріально відпові даль -
ної особи, яка прийняла від нього розрахунковий чек. Частини
розрахункового чеку мають однакові реквізити. Виправлення в
розрахункових чеках доцільно не допустимі. Зіпсований чек пере -
кре слюється і залишається в чековій книжці, а замість цього випи -
сується наступний чек.

9. Бланки чеків зшиваються в чекову книжку. Книжки чеків
бажано замовляти в друкарнях по 25 чи 50 чеків. Книжки чеків
зберігаються в бухгалтерії підприємства як документи суворої звіт -
ності. Бухгалтер, який відповідає за збереження чекових книжок,
визначає код госпрозрахункового підрозділу (за 2—3 буквами) і
нумерує чеки підрозділу в зростаючому порядку (при цьому один і
той же порядковий номер проставляється як на чеку, так і на його
корінці).

10. Чекові книжки передаються керівникам госпрозрахункових
підрозділів під розписку її журналі реєстрації видачі чекових
книжок, в якому на кожний підрозділ відводяться окремі сторінки,
які відмічаються вибраними кодами. Таким чином, розрахунковим
чек має як порядковий номер, так і код підрозділу, що посилює
аналітичність обліку та його контрольної функції. Титульна сто -
рінка книжки розрахункових чеків може мати такі реквізити, як
встановлення ліміту витрат підрозділу на рік, підписи керівника і
головного бухгалтера підприємства, назву підприємства та госпро -
зрахункового підрозділу.

11. 3 метою посилення контролю за витратами та виходом про -
дук ції на звороті титульної сторінки першої книжки, виданої



керівникові підрозділу, зазначається ліміт витрат та завдання з
виходу продукції (виконання робіт, надання послуг), а в посліду -
ючих книжках — залишок названих показників, що підтверджується
підписом керівника та головного бухгалтера.

12. Керівники госпрозрахункових підрозділів отримують чеки
від матеріально відповідальних осіб (комірників, керівників підроз -
ділів тощо чи від працівників бухгалтерії, якщо підрозділ виступає
центром прибутку, він може самостійно виписувати документи
(рахунки тощо) на відпущену на сторону продукцію, бухгалтерія
виписує на їх основі банківські документи та податкову накладну на
вартість реалізованої (переданої) ними продукції, послуг, робіт;

13. Керівники госпрозрахункових підрозділів видають чеки на
проведені витрати:

— завідуючим складами — за отримане насіння, корми, добрива,
пальне, запасні частини та інші матеріали;

— керівникам допоміжних виробництв — за отримані послуги
автотранспорту, ремонтної майстерні, електро� та водопо -
стачання та ін;

— бухгалтерії підприємства — на нараховану заробітну плату і
відрахування на неї, якщо вони здійснюються;

— орендну плату за майнові та земельні паї, нараховану амор -
тизацію на необоротні активи;вартість послуг, наданих під -
розділу сторонніми організаціями та інше.

14. Чеками оформляють кожну господарську операцію, однак
вони можуть складатися в кінці звітного періоду, якщо операції
спочатку фіксуються в нагромаджувальних документах
(лімітно�забірних картках, відомостях витрат кормів тощо) або якщо
у керів ника підрозділу залишається примірник документа про
разову операцію (товарно�транспортна накладна тощо), то чек може
випи суватися раз на місяць на загальний обсяг подібних операцій.

15. В строки, передбачені графіком документообігу, керівники
підрозділів та матеріально відповідальні особи подають в бухгал -
терію звіти разом з реєстрами виданих і отриманих чеків. Дозво -
ляється реєстри чеків на взаємні послуги одного підрозділу іншому
чи на послуги, отримані зі сторони, складати та перевіряти поде -
кадно (чи раз в 15 днів), а на всі інші — раз в місяць. Обов'язковою
вимогою організації чекової форми контролю є взаємозвірка чеків на
оприбуткування (продаж) продукції, робіт чи послуг з чеками на
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проведені витрати іншими підрозділами. Продукція, роботи та
послуги оцінюються за цінами, визначеними положеннями
(угодами) сторін.

Облік витрат і виходу продукції (робіт, послуг)

16. Підставою для обліку витрат і виходу продукції (робіт,
послуг) підрозділу є чеки та інші первинні документи відповідним
чином згруповані за допомогою звітів чи реєстрів чеків.

17. Порядок обліку результатів діяльності підрозділу залежить
від виду діяльності, наявності зовнішньої (статистичної) звітності,
порядком підведення підсумків діяльності тощо.

18. В рослинницьких підрозділах облік витрат і виходу про -
дукції ведеться по культурах (видах культур) та роботах. Понесені
витрати деталізують за статтями, склад яких залежить від звітності
та методики підведення підсумків діяльності підрозділів, виділяючи
витрати, які залежать від виходу продукції, площі посіву та постійні,
які не залежать від виходу продукції.

19. В тваринницьких підрозділах облік витрат треба вести за
групами тварин, які закріплені за госпрозрахунковим підрозділом, та
статтями витрат, сума яких визначається кількістю одержаної прод -
укції, поголів'ям. Окремо ведуть облік постійних витрат.

20. Для обліку витрат і виходу продукції інших підрозділів може
відкриватися один або кілька рахунків з виділенням статей на по -
стій ні і змінні.

21. Витрати можуть обліковуватися без поділу на груми статей
(постійні чи змінні), якщо подібний поділ витрат не враховується
при підведенні підсумків діяльності підрозділів.

22. Дня підведення  підсумків діяльності підрозділів — центрів
витрат, які не випускають продукцію, ведуть лише облік витрат.

23. Витрати на виправлення браку мають здійснюватися за
рахунок підрозділу. До складу цих витрат згідно Методичних реко -
мендацій з планування, обліку і калькуляції собівартості сільсько -
господарської продукції входять і витрати від падежу тварин. Ці
витрати складаються з витрат і загиблих тварин та витрати на їх
утилізацію без вартості отриманої продукції за цінами можливої
реалізації, сум, списаних як надзвичайні витрат та сум, віднесених на
конкретних виконавців.
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24. Для обліку витрат і виходу продукції можуть використо -
вуватися різні реєстри в залежності від форми обліку, яка вико -
ристовується сільськогосподарським підприємством.

25. Оцінка виробленої підрозділом продукції, виконаних робіт
чи наданих послуг може здійснюватися за раніше визначеними
плановими цінами, а в підрозділах, які виступають центрами при -
бутку за відпускними цінами (за вирахуванням податку па додану
вартість та інших подібних платежів).

26. Такий порядок обліку результат в діяльності підрозділів доз -
воляє підготувати дані, необхідні для складання звітності, для
підведення підсумків діяльності підрозділів, розробки відповідних
управлінських рішень щодо покращення наслідків діяльності
підрозділів та підприємства в цілому, а також підготовки планових
завдань на майбутнє.

27. Контроль за результатами діяльності підрозділу на протязі
звітного періоду здійснюється шляхом  порівняння ліміту витрат та
завдань з виходу продукції з фактичними показниками. Якщо
завдання визначається в загальних показниках, тобто в цілому по
підрозділу, то необхідно фактичні дані, наприклад по культурах,
підраховувати в цілому.

28. Підведення підсумків діяльності підрозділів. Підсумки
діяльності госпрозрахункового підрозділу визначаються за підсум -
ками року шляхом порівняння планового завдання з фактичними
даними, що слугуватиме підставою ;для розрахунку розміру мате -
ріального стимулювання.

29. В підрозділах, які виступають центрами витрат, але не
одержують продукцію (роботи, послуги) результат діяльності визна -
чатиметься як економія витрат (перевитрати). При необхідності
планова сума витрат може бути скоригована. Розмір матеріального
стимулювання розраховується, виходячи з суми економії та вста -
новленою положенням (угодою сторін) відсотка.

30. В підрозділах, які виробляють продукцію (виконують
роботи, надають послуги), розраховують госпрозрахунковий доход
шляхом порів� няння вартості продукції з витратами на її вироб -
ництво.

Вартість продукції розраховується виходячи з фактичної кіль -
кості та внутрігосподарської планової оцінки, скоригованої (якщо це
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передбачено положенням чи угодою сторін) на фактичний рівень її
якості.

31. Величина витрат (в залежності від прийнятого положення
чи угоди сторін) може бути прийнята у фактичному розмірі або
скоригована за формулою:

В = ПВ + З х Пр УЗ х Пл, 

де    В — скоригована сума витрат;
ПВ — постійні витрати (їх величина не залежить ні від кількості

продукції, ні від площі посіву чи поголів'я худоби);
З — планова сума змінних витрат на фактичну кількість

продукції;
Пр — фактична кількість продукції;
Уз — умовно�змінні витрати на фактичну площу чи голову

худоби;
Пл — фактична площа посіву чи поголів'я худоби.
Розмір матеріального стимулювання визначається положенням

(угодою сторін), як правило, у відсотках від суми визначеного госп -
розрахункового доходу.

32. В центрах прибутку продукція може бути оцінена за фактич -
ними цінами продажу (за вирахуванням податків), у цьому випадку
госпрозрахунковий доход може бути зменшений на покриття адмі ні -
стративних витрат та витрат на збут, а також інших сум, передба -
чених положенням (угодою сторін).
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Рис 1. Запропонована форма чекової книжки
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