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У статті розглянуто основні проблемні аспекти обліку витрат на переробних підприємствах на основі узагальнення
теоретичного та практичного досвіду як вітчизняного, так і зарубіжного, визначено актуальні питання інтеграції облікових
систем у частині виробничої діяльності переробних підприємств у ринковому середовищі. Обгрунтовано доцільність виді-
лення основних стадій облікового забезпечення виробничої діяльності, які включають порядок формування витрат у про-
цесі постачання ресурсів, переробки продукції сільського господарства та її реалізації за різними каналами збуту.

Визначено проблемні аспекти формування облікової інформації за кожною стадією виробничого процесу, вказано кон-
кретні пропозиції щодо їх вирішення, в першу чергу, використання автоматизованої обробки облікових даних, розглянуто
доцільність застосування на переробних підприємствах інтегрованої системи обліку, що передбачає можливість зв'язати
між собою облік, контроль і аналіз затрат на переробку продукції сільського господарства та створити науково обгрунтова-
ну структуру собівартості переробки, яка б забезпечувала конкурентноздатність виробленої продукції в умовах ринку. Дієвим
способом запровадження інтегрованого обліку витрат є розширення аналітичних і синтетичних рахунків у робочому плані
рахунків з врахуванням технології та організації конкретних переробних підприємств та якісних параметрів сировини.

Нами запропоновано також модель інтегрованого обліку витрат переробного підприємства за об'єктами обліку відпо-
відно до стадій виробничого процесу, виробничими витратами та місцями їх виникнення, в якій доцільно виділити джерела
інформації про затрати на переробку сільськогосподарської продукції, ознаки класифікації затрат, сформувати робочий
план рахунків, який би інтегрував всі види обліку, розробити форми внутрішньої звітності для узагальнення всіх видів затрат
і формування собівартості готової продукції. Для підвищення дієвості моделювання запропоновано зміни до діючого плану
рахунків, які дозволять більш ефективно відображати результати переробки продукції сільського господарства.

The article deals with the main problematic aspects of costs accounting at processing enterprises based on a synthesis of
theoretical and practical native and foreign experience. Current issues of integration of accounting systems of the production
activity of processing enterprises in the market environment are identified. Importance of defining the main stages of accounting
of production activities which include the order of formation costs in the supply of resources, processing of agricultural products
and its implementation on different sales channels are proved.

There are identified aspects of accounting information for each stage of the production process. Specific suggestions for their
solution, the use of automated processing of accounting data, the feasibility of processing plants in the integrated system, which
provides the ability to link together accounting control and cost analysis on the processing of agricultural products and a science-
based processing cost structure that would ensure the competitiveness of their products in the marketplace are examined. An
effective way to introduce an integrated cost accounting is an extension of analytical and synthetic accounts in the chart of
accounts taking into consideration specific technology and processing plants and quality parameters of raw materials.

We have also proposed a model of integrated cost accounting of processing enterprises in the subject of accounting in
accordance with the stages of the production process, production costs and their places of origin in which to identify sources of
information on the cost of the processing of agricultural products, features of the classification of costs, form chart of accounts
which would integrate all kinds of records, develop internal reporting forms to summarize all types of expenses and the cost of
forming the finished product. To improve the effectiveness of modeling proposed amendments to the current chart of accounts
that will enable better reflect the results of agricultural products processing.

Ключові слова: облікова інформація, сільськогосподарська продукція, переробна промис-
ловість, інтегрований облік, виробничий процес, затрати, собівартість, план рахунків.

Key words: accounting information, agricultural products, processing industry, integrated
accounting, production process, costs, cost price, chart of accounts.

ництва, обміну, розподілу матеріальних благ.
Господарські процеси на підприємстві повинні
бути організовані, тобто необхідно управляти
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ними. Управління неможливе без інформації,
яку надає бухгалтерський облік. Адже бухгал-
терські звіти — це найважливіша інформацій-
на база управління, яка забезпечує потреби в
інформації про господарські процеси та їх ре-
зультати.

МЕТА СТАТТІ
Для одержання даних про господарські

процеси необхідно: організувати спостережен-
ня за ними; вимірювати результати спостере-
ження та групувати їх; узагальнювати одержані
дані. Спостереження, вимірювання та узагаль-
нення явищ господарського життя дають
кількісний вираз і якісну характеристику еко-
номічних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями обліку витрат з позиції їх струк-
тури, класифікаційних ознак, методики узагаль-
нення в системі рахунків займалися багато вче-
них-економістів як вітчизняних, так і зарубіж-

них, серед них Богач А.Г., Загородній А.Г., Лас-
товецький В.О., Олійник О.В., Крупка Я.Д., Іваш-
кевич В.Б., Папковська П.Я., Ніколаєва С.А. та
багато інших, проте проблемам інтегрованої
системи обліку витрат на підприємствах з пере-
робки сільськогосподарської продукції варто
було б приділити більше уваги.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для правильного управління господарськи-
ми процесами необхідно мати їх якісну харак-
теристику, тобто визначити їх господарську не-
обхідність, економічну ефективність. Бухгал-
терський облік — це кількісний вираз та відоб-
раження якісної характеристики господарсь-
ких процесів з метою управління ним, який
включає наступні стадії виробничого процесу.

Перша стадія — організаційно-методо-
логічні положення бухгалтерського обліку
придбання сировини і матеріалів шляхом моде-
лювання вимог до обліку їх складових (у вар-
тісному, кількісному та якісному вираженні з

 Надходження сировини і матеріалів 

Перевірка правил оформлення первинних документів 
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сформувати комісію та скласти акт 

Оформлення прибуткового ордера або оприбуткування за 
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бухгалтерії. Бухгалтерія перевіряє правильність оформлення 

операцій і здійснює записи на відповідних рахунках 

Підраховується та формується залишок сировини і матеріалів 

за кількістю і якістю в розрізі МВО 
 

Рис. 1. Порядок приймання сировини і матеріалів на склад підприємства

Джерело: розроблено автором.

Таблиця 1. Виготовлення хлібобулочних виробів на рахунку 23 "Виробництво"

Дебет         Виробництво    Кредит 

Сировина Кількість Якість Вартість Вихід готової продукції за кількістю, 

якістю (структура сировини, 

матеріалів) та вартістю 
Борошно  

Вода 

Сіль 

Дріжджі  

Інша сировина і т.д. 
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організацією матеріальної відповідальності),
процедур укладання і виконання господарсь-
ких договорів як основи здійснення контролю
договірних зобов'язань і обгрунтування доціль-
ності операцій з придбання для забезпечення
економії та цільового використання наявних
ресурсів.

Недосконалість методології бухгалтерсь-
кого обліку процесу придбання сировини і ма-
теріалів зумовлює проблеми в подальшому
здійсненні планування, аналізу й контролю
процесів виробництва, продажу і обчислення
фінансових результатів. Нераціональне вилу-
чення з обороту грошових коштів або залучен-
ня позикового капіталу при придбанні ресурсів
вимагає перегляду концептуальних положень
бухгалтерського обліку та внутрішнього конт-
ролю відповідних операцій. На кожному
підприємстві слід розробити організаційно-ме-
тодологічні положення з бухгалтерського об-
ліку придбання сировини і матеріалів на основі
моделювання вимог до облікової інформації на
основі організації аналітичного обліку з розк-
риттям якісних характеристик придбаних ре-
сурсів і визначенням процедур для досягнення
дієвості контролю укладання і виконання гос-
подарських договорів.

Нами пропонується наступна модель об-
лікового відображення процесу, наприклад, ви-
готовлення хлібобулочних виробів на рахунку
23 "Виробництво" (табл. 1).

Друга стадія — теоретичне обгрунтування
необхідності врахування особливостей техно-
логії виробництва, її удосконалення і змін для
організації бухгалтерського обліку виробничих
витрат з урахуванням регламентованих скла-
дових продукції, що забезпечило уточнення
змісту інформаційної облікової моделі витрат
на стадії виробництва для здійснення контро-
лю якісних параметрів продукції відповідно до
технічних вимог.

Відсутність соціально-економічного ефек-
ту господарювання обумовлена відсутністю
належного інформаційного забезпечення уп-
равління процесом виробництва через невраху-
вання в положеннях облікової політики під-
приємства особливостей технології та галузі
економічної діяльності. Цим ускладнюється
здійснення контролю якісних характеристик
продукції через неможливість оцінки відпові-
дності фактичного складу готового продукту
технології її виробництва. Для забезпечення
раціональної організації обліку на основі роз-
робленої моделі слід виокремити вимогу відпо-
відності аналітичного обліку виробничих вит-
рат стану, змінам і удосконаленню технологіч-

ного процесу. Використання комп'ютеризова-
них облікових систем є основою здійснення
контролю обсягів придбання сировини, її
якості або використання замінників сировини,
надходження її у виробництво та відповідності
процесу придбання технології виробництва,
державним і міжнародним стандартам якості
продукції, а також забезпечення захисту на-
вколишнього середовища. Слід вимоги до
підвищення рівня кваліфікаційної підготовки
фахівців з бухгалтерського обліку (в аграрних
вузах студенти вивчають відповідні техно-
логічні дисципліни, в класичних економічних
університетах такі дисципліни відсутні).

Третя стадія — модель облікового відобра-
ження операцій на стадії оприбуткування та
продажу продукції на основі визначення рівнів
аналітичного обліку (у вартісному, кількісно-
му та якісному вираженні), що є основою
інформаційного забезпечення здійснення кон-
тролю дотримання технології, виготовлення
готової продукції, виконання договорів прода-
жу та відповідності складу і якості продукції
придбаній сировині та матеріалам відповідно до
технічних вимог для досягнення соціального
ефекту бізнесу за рахунок об'єктивного надан-
ня інформації споживачам про продукцію.

У таких умовах найбільш оптимальною буде
інтегрована система обліку затрат і калькулю-
вання собівартості продукції, яка пов'язує воє-
дино такі елементи: планування, облік і конт-
роль за затратами на основі норм і відхилень
від них, що забезпечують досягнення цілей опе-
ративного контролю за витратами; формуван-
ня інформації про витрати в розрізі статей
калькуляції, за об'єктами калькулювання, цен-
трами відповідальності та функціям управлін-
ня підприємством, що забезпечить багато-
вимірність зібраної інформації; формування
інформації про часткову собівартості про-
дукції для підвищення здійснення аналітичних
і контрольних функцій системи обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції, а також
для реалізації принципу "різна собівартість для
різних цілей"

У кожному конкретному випадку слід вив-
чити можливість організації інтегрованого об-
ліку: чи піддаються прямому обліку затрати на
підприємстві; визначити затрати, які економі-
чно недоцільно обліковувати.

Завдання впровадження інтегрованої сис-
теми обліку затрат вирішується шляхом удос-
коналення аналітичного обліку затрат, а також
за рахунок введення значної кількості додат-
кових синтетичних рахунків у робочий план
рахунків підприємств з переробки продукції
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сільського господарства. Проте організація
ефективного аналітичного обліку значною
мірою залежить від обгрунтованості визначен-
ня та вибору об'єктів спостереження та обліку
фактів затрат в переробній промисловості.
Правильний вибір об'єктів спостереження та
обліку затрат є першочерговим завданням, що
стоїть перед бухгалтерами на різних рівнях
управління підприємством. Так, від того, на-
скільки обгрунтовано встановлені об'єкти спо-
стереження затрат на виробництво продукції,
залежить і адекватність обчислення собівар-
тості продукції, дієвість контролю і управлін-
ня витрачанням ресурсів підприємства в ціло-
му і його сегментів.

Виділення доцільних об'єктів обліку зат-
рат дозволяє обгрунтувати архітектоніку
інтегрованої системи збору інформації про
затрати на підприємствах переробної про-
мисловості.

Для впровадження інтегрованої системи
збору інформації про затрати на підприємствах
переробної промисловості може бути викори-
стана наступна модель організації синтетично-

го та аналітичного обліку за виділеними об'єк-
тами обліку, виробничими затратами і місцями
їх виникнення (рис. 2).

Для збору даних в інтегрованій системі збо-
ру інформації про затрати та собівартість про-
дукції в межах розробленої моделі можуть ви-
користовуватися окремі плани рахунків та/або
підсистеми обліку.

Рис. 3. Традиційний спосіб розподілу
накладних затрат в переробних

підприємствах
Джерело: [3].
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Рис. 2. Модель відображення інформації про затрати на підприємствах переробної
промисловості в інтегрованій системі обліку

Джерело: розроблено автором.
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Формуючи інтегровану систему обліку зат-
рат і калькулювання собівартості продукції
переробної промисловості, необхідно по-
слідовно реалізувати такі процедури: виділи-
ти всі наявні джерела інформації про затрати
підприємства; класифікувати і згрупувати зат-
рати за обраними ознаками; розробити план
рахунків, що інтегрує всі види обліку; розро-
бити уніфіковані форми внутрішньої звітності.

Потреба в повному і аналітичному обліку
затрат обумовлює необхідність формування
інтегрованої системи збору інформації в на-
ступних розрізах.

У підприємствах переробної промисловості
доцільно прив'язувати затрати до видів опе-
рацій і тільки після цього розподіляти за носі-
ями затрат (об'єктами обліку) у відповідність з
такими принципами:

а) вся сукупність господарських операцій
підприємства вибудовується за ієрархічним
принципом: за рівнями їх здійснення, видами
первинної та вторинної діяльності

б) всі бізнес-процеси, сегменти і центри
відповідальності слід представити у формі схе-
ми взаємозалежних операцій;

в) увага повинна бути акцентована на кінце-
вих об'єктах обліку (носіях затрат) залежно від
потреб менеджерів в інформації;

г) затрати групуються в розрізах виробни-
чого, збутового чи управлінського сегментів.

Аналізуючи погляд вчених [2; 3; 8; 10], а та-
кож особливості системи управління під-
приємствами, що виробляють продукцію пере-
робки, в основу вибору об'єктів обліку затрат
на даних підприємствах слід взяти:

а) ознаки класифікації фактів виникнення
затрат;

б) узагальнення та зведення даних про за-
трати на різних ієрархічних рівнях процесу ви-
робництва та управління ним.

Виходячи з цих двох основних умов, можна
виділити наступні об'єкти обліку затрат на
підприємствах переробної промисловості: види
і елементи затрат; технологічні фази; госпроз-
рахункові підрозділи (центри відповідальності,
місця виникнення затрат); види продукції.

При такому переліку об'єктів обліку затрат
у переробній промисловості будуть створені всі
необхідні умови формування ефективної бух-
галтерської інформаційної системи для потреб
аналізу, контролю та управління, а також уза-
гальнення, зведення даних про затрати в необ-
хідних розрізах у часі (терміни) і в просторі
(ієрархічних рівнях), необхідних керуючій си-
стемі.

Найуразливішим місцем цих систем вва-
жається співвіднесення виробничих і наклад-
них затрат (непрямих виробничих затрат) за
видами продукції. Спочатку затрати підсумо-
вуються за виробничими підрозділами за стат-
тею "накладні затрати" (перший етап розподі-
лу), після чого включаються до собівартості
видів продукції, вироблених в даних підрозді-
лах (другий етап розподілу). Основними база-
ми розподілу накладних затрат на другому
етапі в традиційних системах є або фінансові
показники — прямі затрати на оплату праці і
вартість основних матеріалів, або об'ємні по-
казники — людино-години, машино-години.
Хоча такі бази відносно прості і доступні для
використання, їх застосування часто призво-
дить до неточної оцінки затрат, що включають-
ся до собівартості готової продукції (рис. 3).

Там, де діяльність збігається у зв'язку з ви-
робничими обсягами, можна отримати досить
точні дані про затрати; наприклад, затрати на
електроенергію прив'язуються до часу роботи
обладнання. Однак в умовах сучасного вироб-
ництва частка діяльності, не пов'язаної безпо-
середньо з обсягом виробництва налагоджен-
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Рис. 4. Методи обліку затрат і калькулювання, що притаманні переробним підприємствам
Джерело: [8].
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ня устаткування та ін., підвищується. Розподіл
затрат на такі види діяльності пропорційно
об'ємним показникам призводить до спотворен-
ня собівартості готової продукції. Так, на про-
дукцію, що виробляється великими партіями,
відносяться завищені затрати, а на продукцію,
що випускається в невеликій кількості — зани-
жені. Окремі продукти не виправдовують зу-
силь з їх виготовлення, оскільки вони складні
для виробництва, а це, в свою чергу, збільшує
їх потребу в ресурсах і видах діяльності. Але
відповідно з традиційними системами, такі
складні продукти показуються як найбільш
прибуткові. Крім того, відсутня інформація про
затрати, викликаних різними партіями або
асортиментом продукції, розмірами замовлень,
особливостями конкретних клієнтів і т.п.

Багато підприємств, усвідомлюючи довіль-
ний характер розподілу затрат при обчисленні
повної собівартості і, маючи намір спростити
процес прийняття управлінських рішень, пе-
рейшли на систему скороченої собівартості.

Є також відмінність в системах калькуляції
за повними та змінними затратами, яка поля-
гає в підходах до оцінки виробничих запасів, на
які впливають особливості обліку постійних
накладних затрат. Відповідно до системи каль-
куляції такі затрати розглядаються, як затра-
ти періоду, безпосередньо співвідносяться з до-
ходом, а не як затрати на продукт, через який
вони включаються в запаси, як це прийнято в
системі калькуляції за повними затратами. Всі
інші затрати, в тому числі адміністративні та ко-
мерційні, в обох системах відображаються як
періодичні затрати (рис. 4).

Для дотримання багатовимірності обліку
затрат слід впровадити в розрізі підрозділів
підприємств, що виробляють продукцію, спе-
цифічний рахунок 29 "Виробничі накладні за-
трати" і два субрахунки для обліку виробничих
накладних затрат: "Постійні виробничі на-
кладні затрати" і "Змінні виробничі накладні
затрати". Облік постійних виробничих наклад-
них витрат може здійснюватися на субрахунку
29-2, а змінних виробничих накладних затрат
— на субрахунку 29-1. При такому підході знач-
но знижується трудомісткість облікових робіт,
пов'язаних з розрахунками з розподілу наклад-
них затрат. Однак субрахунки, що акумулюють
інформацію за затратами, не повинні дублюва-
ти дані, які були відображені в інших вимірах.

Для організації повноцінної системи обліку
затрат потрібні опрацювання та опис всіх її
інструментів у внутрішніх нормативних доку-
ментах підприємства. Доцільно розробити: ме-
тодичні рекомендації з обліку затрат, інст-

рукції з обліку затрат у різних сегментах під-
приємства і т. п.

Постійні витрати, що виникають у вироб-
ництві протягом періоду, будуть збиратися на
рахунок 91 "Загальновиробничі затрати", а
після закінчення періоду списуватися на суб-
рахунок 5 "Умовно-постійні затрати" до рахун-
ку 90 "Собівартість реалізації".

Також виникне необхідність введення в ро-
бочий план рахунків рахунки 261 "Випуск про-
дукції (робіт, послуг)". У зв'язку з пропонова-
ною схемою аналітичного обліку затрат, на
думку автора, до рахунків 261 "Випуск про-
дукції (робіт, послуг)" і 26 "Готова продукція"
слід відкривати додаткові субрахунки: коди
видів продукції групи залежно від асортимен-
ту, виробленого підприємством, коди відхилень
від нормативних (бюджетних) значень затрат
у залежності від впливу причин і їх винуватців.

Малим підприємствам переробної промис-
ловості доцільно вести облік затрат за спроще-
ною схемою. У цьому випадку загальновироб-
ничі і загальногосподарські затрати не поділя-
ють за окремими рахунками, а відносять на ра-
хунок 91 "Загальногосподарські затрати". Для
того щоб контролювати ці затрати, автором про-
понується відкрити додаткові коди аналітики до
рахунку 91 на малих підприємствах. Рекомендо-
вані рівні аналітики плану рахунків для малих
підприємств за: технологічними процесами; пе-
реділами; видами і групами продукції; місцями
виникнення затрат; центрам відповідальності;
причинами і винуватців відхилень.

Облік затрат на управління, обслуговуван-
ня та організацію виробництва і на реалізацію
регламентований. Він повинен здійснюватися
за номенклатурою статей у відповідності з га-
лузевими методичними рекомендаціями з пла-
нування, обліку і калькулювання собівартості
продукції, робіт, послуг. На нашу думку, такий
підхід до формування показника затрат за ви-
дами діяльності не логічний. Доцільно затрати
на управління, обслуговування та організацію
виробництва і на реалізацію відображати в по
елементному розрізі. Тоді в процесі трансфор-
мації усіх понесених затрат з основного виду
діяльності буде забезпечена спадкоємність і
порівнянність даних. Така форма надання об-
лікової інформації про затрати за видами діяль-
ності, на нашу думку, має ряд переваг. Тому
групування затрат за економічними елемента-
ми є оптимальною для цілей управління, оск-
ільки визначається високим ступенем відпові-
дності вимогам економічної теорії, бо елемен-
ти затрат являють собою сукупність спожитих
економічних ресурсів основного виду діяль-
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ності, що забезпечить менеджерам підпри-
ємства можливості оцінки зміни структури зат-
рат і вплив кожного з елементів на формуван-
ня фінансового результату, а також сприяти-
ме підвищенню ефективності прийняття ними
управлінських рішень у ринковому середовищі
діяльності переробних підприємств.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запропонована модель інтег-

рованого обліку діяльності переробних підпри-
ємств сприятиме належному інформаційному
забезпеченню різних груп користувачів з метою
вирішення як виробничих так і фінансових про-
блем на всіх стадіях виробничого процесу, а
розширення робочого плану рахунків у частині
синтетичного та аналітичного обліку забезпе-
чить підвищення дієвості облікової інформації
від постачання, до виробництва і збуту пере-
робки продукції сільського господарства.
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