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ACTUAL ASPECTS OF DISTRIBUTION OF TOTAL PRODUCTION COSTS IN THE ACCOUNTING SYSTEM

У статі встановлено, що важливою складовою в оптимізації рівня виробничих витрат є відносна економія непрямих вироб>
ничих витрат, а також їх планування, ефективний розподіл та контроль. Загальновиробничі витрати — це непрямі витрати, які
пов'язані з організацією виробництва та керівництвом цехами, бригадами, відділеннями та іншими структурними підрозділами
підприємства. Склад, класифікацію та розподіл загальновиробничих витрат у фінансовому обліку в Україні регламентує П(С)БО
16 "Витрати". Дослідивши методологію обліку загальновиробничих витрат відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" нами встановле>
но, що не всі складові їх обліку знайшли своє відображення в цьому документі та потребують від бухгалтера самостійного
визначення. Отже, нами узагальнено послідовність розподілу загальновиробничих витрат за такими етапами: класифікація
загальновиробничих витрат; вибір бази розподілу загальновиробничих витрат; визначення нормальної потужності; розраху>
нок планових нормативів постійних і змінних витрат; розрахунок суми фактичних загальновиробничих витрат; розподіл пост>
ійних витрат на розподілені та нерозподілені; включення загальновиробничих витрати в виробничу собівартість продукції та
собівартість реалізованої продукції; розподіл загальновиробничих витрат між видами продукції.

Класифікацію загальновиробничих витрат на змінні і постійні підприємство здійснює самостійно, виходячи зі специфіки
його діяльності, оскільки на законодавчому рівні цей етап не регламентується. Така класифікація загальновиробничих витрат
є досить умовною, оскільки не кожний вид цих витрат з певною вірогідністю можна віднести до відповідної групи. Обгрунтова>
но доцільність застосування бази розподілу виходячи з фактору загальновиробничих витрат. Відповідно до П(С)БО 16 "Витра>
ти", нормальна потужність — очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності
підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва. Не
менш проблемним є заключний етап — розподіл загальновиробничих витрат між видами продукції. Звісно, якщо підприємство
невелике, з одним виробничим цехом, де випускають один вид продукції, немає проблем з розподілом загальновиробничих
витрат між видами продукції. Але якщо підприємство є багатопрофільним, то виникає потреба в розподілі загальновиробничих
витрат між видами продукції. Отже, для розподілу загальновиробничих витрат між продукцією необхідно обрати відповідну
базу розподілу, від якої залежить сума витрат віднесених на собівартість певного виду виготовленої продукції.

In the article, an important component in optimizing the level of production costs is the relative saving of indirect production
costs, as well as their planning, effective allocation and control. Total production costs are indirect costs associated with the
organization of production and management of shops, brigades, branches and other structural divisions of the enterprise. The
composition, classification and distribution of total costs in financial accounting in Ukraine is regulated by P (C) BO 16 "Expenses".
After examining the methodology for accounting for total production costs in accordance with P (C) BO 16 "Costs", we have established
that not all components of their accounting are reflected in this document and require an independent accountant. Consequently, we
have generalized the sequence of distribution of total production costs in the following stages: the classification of total production
costs; choice of base of distribution of total production costs; definition of normal power; calculation of planned standards of fixed
and variable costs; calculation of the actual total production costs; distribution of fixed costs for distributed and unallocated; the
inclusion of total production costs in the production cost of production and the cost of sales; distribution of total production costs
between product types.

The classification of total production costs per variable and the permanent establishment is carried out independently, based on
the specifics of its activities, since at the legislative level this stage is not regulated. Such a classification of total production costs is
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для забезпечення зниження рівня виробничих

витрат або утримання їх на досягнутому рівні,
підприємству необхідно постійно управляти як
прямими, так і непрямими виробничими витрата#
ми. Зниження прямих витрат зазвичай потребує
значних капітальних інвестицій для впроваджен#
ня нової технології. Важливою складовою в опти#
мізації рівня виробничих витрат є відносна еконо#
мія непрямих виробничих витрат, а також їх пла#
нування, ефективний розподіл та контроль. За#
гальновиробничі витрати — це непрямі витрати,
які пов'язані з організацією виробництва та керів#
ництвом цехами, бригадами, відділеннями та інши#
ми структурними підрозділами підприємства.
Склад, класифікацію та розподіл загальновироб#
ничих витрат у фінансовому обліку в Україні рег#
ламентує П(С)БО 16 "Витрати", але незважаючи
на це, практичне його застосування свідчить про
широке коло питань, які працівникам бухгалтерії
необхідно вирішувати самостійно при веденні об#
ліку. На особливу увагу в фінансовому обліку за#
гальновиробничих витрат заслуговує вибір бази
розподілу, що безпосередньо позначається на пе#
рерозподілі цих витрат між сегментами діяльності.
Також на практиці виникають спірні питання щодо
поділу цих витрат на змінні та постійні, оскільки
буває проблематично оцінити поведінку цих вит#
рат та їх реакцію на зміну фактора витрат. Однак
підприємства не завжди приділяють належну ува#
гу цій ділянці обліку, що позначається на якості
облікової інформації.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання обліку та розподілу загальновироб#
ничих витрат розглядаються в наукових статтях,
обговорюються на наукових та практичних кон#
ференціях, висвітлюються в навчальній літера#
турі. Питання обліку та розподілу загально#
виробничих витрат розглядали в своїх працях
такі вчені: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Л.К. Сук,

rather arbitrary, since not all types of these costs can be attributed to a certain group with a certain probability. The expediency of
using the distribution base based on the factor of total production costs is substantiated.

According to P (C) BO 16 "Expenses", normal capacity is the expected average amount of activity that can be achieved under
the conditions of the company's normal activity for several years or operational cycles, taking into account the planned maintenance
of production. No less problematic is the final stage — the distribution of total production costs between product types. Of course, if
the company is small, with one production workshop, which produces one type of product, there is no problem with the distribution
of total production costs between the types of products. But if the enterprise is multidisciplinary, then there is a need for the distribution
of total production costs between the types of products. Consequently, for the distribution of total production costs between products,
it is necessary to choose the appropriate distribution base on which the amount of costs attributed to the cost of a certain type of
manufactured product depends.

Ключові слова: загальновиробничі витрати, постійні та змінні витрати, база розподілу,
собівартість продукції, нормальна потужність, собівартість.

Key words: generic production costs, fixed and variable costs, distribution base, cost of production,
normal capacity, cost.

Т.М. Сльозко, В.О. Озеран, В.І. Олейніченко та
інші. У наукових працях розглядаються питання
класифікації загальновиробничих витрат,
більшість науковців дискутує з приводу доціль#
ності розподілу постійних загальновиробничих
витрат. Це свідчить про відсутність єдиних
підходів до організації синтетичного, аналітич#
ного обліку загальновиробничих витрат, тому
питання обліку загальновиробничих витрат є ак#
туальними та потребують вирішення.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідження актуальних

аспектів обліку загальновиробничих витрат у
частині їх розподілу з метою підвищення якості
та інформативності обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Облік загальновиробничих витрат у системі

фінансового обліку — це сукупність облікових
процедур, першою з яких є виокремлення загаль#
новиробничих витрат із загальної сукупності вит#
рат. Як виокремити загальновиробничі витрати?
Для виокремлення витрат, що належать саме до
загальновиробничих, проаналізувавши склад і еко#
номічне призначення грошових і матеріальних вит#
рат, нами встановлено наявність наступних ознак.
По#перше, такі витрати є виробничими витрата#
ми, оскільки виникають саме при здійсненні вироб#
ництва. По#друге, вони не можуть бути прямо
віднесені до собівартості певного конкретного
об'єкта витрат економічно доцільним шляхом, бо
беруть участь у виробництві більше ніж одного
об'єкта. При цьому економічна доцільність може
бути різною залежно від мети калькулювання ви#
робничої собівартості. Неможливість такого
віднесення не означає, що взагалі не має фактора
витрат, тобто показника від якого залежить рівень
загальновиробничих витрат.

Зауважимо, що здійснюючи класифікацію
загальновиробничих витрат та співставляючи їх з
видами продукції, задля виробництва яких вони
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були понесені, необхідно аналізувати їх зміст.
Наприклад, заробітну плату (з нарахуваннями)
механіків, зайнятих на ремонті обладнання, що
використовується для виробництва різних видів
продукції можна розподілити на частини відпові#
дно до часу, коли та чи інша особа обслуговувала
обладнання (за різними видами продукції), із
включенням до прямої виробничої собівартості.
Проте з огляду на доцільність розподілу та не#
обхідність ведення при цьому спеціального обліку
такого часу за об'єктами витрат, що потребує
спеціальних затрат, зарплата таких осіб, як пра#
вило, належить до загальновиробничих витрат.

Цікавим є той факт, що П(С)БО 16 "Витра#
ти" передбачає, що в загальновиробничі витра#
ти включається оплата праці апарату управлін#
ня цехами. Але це справедливо тільки для цехів,
що виконують за звітний період декілька замов#
лень або випускають одночасно кілька видів про#
дукції. У цеху, який виробляє один вид про#
дукції, зарплата начальника цеху буде відноси#
тися прямо на цей вид продукції. Отже на
підприємстві, що випускає один вид продукції,
взагалі не буде загальновиробничих витрат.

Згідно з методологією фінансового обліку в
Україні загальновиробничі витрати розподіля#
ються між виробничою собівартістю та собівар#
тістю реалізованої продукції. Таким чином, ча#
стина цих витрат — змінні і постійні розподілені
загальновиробничі витрати — включаються до
собівартості готової продукції, а нерозподілені
постійні загальновиробничі витрати збільшують
собівартість реалізованої продукції.

Дослідивши методологію обліку загально#
виробничих витрат відповідно до П(С)БО 16
"Витрати" нами встановлено, що не всі складові
їх обліку знайшли своє відображення в цьому
документі та потребують від бухгалтера само#
стійного визначення. Отже, нами узагальнено
послідовність розподілу загальновиробничих
витрат за такими етапами:

1. Класифікація загальновиробничих витрат.
2. Вибір бази розподілу загальновиробни#

чих витрат.
3. Визначення нормальної потужності.
4. Розрахунок планових нормативів по#

стійних і змінних витрат.
5. Розрахунок суми фактичних загальнови#

робничих витрат.
6. Розподіл постійних витрат на розподілені

та нерозподілені.
7. Включення загальновиробничих витрати

в виробничу собівартість продукції та со#
бівартість реалізованої продукції.

8. Розподіл загальновиробничих витрат між
видами продукції.

У таблиці 1 систематизовано етапи щодо
розподілу загальновиробничих витрат.

Пропонуємо далі зупинитися на актуальних
та дискусійних етапах обліку загальновироб#
ничих витрат. Таким етапом є класифікація за#
гальновиробничих витрат на змінні та постійні.

Змінні загальновиробничі витрати — це такі
витрати, які змінюються прямо (або майже пря#
мо) пропорційно зміні обсягу діяльності і розра#
ховуються шляхом множення норми витрачання
на розцінку за одиницю норми. Вони повністю
включаються до складу виробничої собівартості
виготовленої продукції у періоді їх виникнення та
підлягають розподілу тільки між окремими вида#
ми продукції, виходячи з фактичної потужності
звітного періоду. Нерозподіленої частини змінних
загальновиробничих витрат не утворюється, оск#
ільки змінні витрати повністю включаються до ви#
робничої собівартості готової продукції.

Постійні загальновиробничі витрати — це такі
витрати, які залишаються незмінними при зміні
обсягу діяльності в релевантному діапазоні. Їх
розподіляють на кожен об'єкт витрат з викорис#
танням бази розподілу (наприклад, годин праці,
заробітної плати, обсягу діяльності, прямих вит#
рат тощо) при нормальній потужності діяльності.
Нерозподілена частина постійних загальнови#
робничих витрат може виникати при обсязі ви#
робництва продукції, що є нижчим від нормаль#
ної потужності. Включається не до виробничої
собівартості, а до складу собівартості реалізова#
ної продукції у періоді їх виникнення.

Класифікацію загальновиробничих витрат на
змінні і постійні підприємство здійснює само#
стійно, виходячи зі специфіки його діяльності, ос#
кільки на законодавчому рівні цей етап не регла#
ментується. Така класифікація загальновиробни#
чих витрат є досить умовною, оскільки не кожний
вид цих витрат з певною вірогідністю можна відне#
сти до відповідної групи. Справа в тому, що
постійні витрати можуть змінюватися при суттєвій
зміні обсягу виробництва, а також внаслідок
інфляції або підвищення рівня життя населення
та через інші причини, що призводять, наприклад,
до зміни орендної плати, плати за опалення, заро#
бітної плати технічного персоналу і т. д.

Крім того, деякі витрати містять в собі озна#
ку як постійних, так і змінних (тобто є змішани#
ми), тому виникають складності при класифікації
цих витрат. Наприклад, оплата праці апарату уп#
равління цехами може включати в собі постійну
частину — оклад, та змінну частину — преміальні
винагороди за збільшення обсягів виробництва
понад певний показник. У зв'язку з цим велика
кількість суб'єктів господарювання взагалі не ви#
діляє серед загальновиробничих витрат змінні чи
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постійні, а розподіляє всю їх суму з використан#
ням обраної бази розподілу виходячи з фактич#
ної потужності звітного періоду, що не відпові#
дає методології бухгалтерського обліку [9].

З'ясувавши деякі проблемні питання щодо кла#
сифікації загальновиробничих витрат, розгляне#
мо не менш важливий етап — вибір бази розподі#
лу. Вважаємо, що на практиці доцільно викорис#
товувати різні бази розподілу для різного роду не#
прямих витрат, за допомогою яких можна досяг#
ти більш об'єктивних результатів. База розподілу
загальновиробничих витрат встановлюється
підприємством самостійно і зазначається в Наказі
про облікову політику підприємства. Слід зазна#
чити, що вибір бази розподілу не впливає на фак#
тично понесені загальновиробничі витрати, але
впливає на собівартість кожного найменування
продукції та відповідно на ціну реалізації.

При виборі бази розподілу необхідно
звернути увагу на те, щоб між зміною загально#
виробничих витрат та відповідно зміною бази
розподілу існувала пропорційна або майже про#
порційна залежність. Також для вибору бази

розподілу можна виходити з типу вироб#
ництва, визначати ті показники, які найб#
ільшою мірою впливають на величину со#
бівартості продукції. Зазначимо, що до
вибору бази розподілу необхідно підходи#
ти відповідально, так як від неї залежить
величина виробничої собівартості про#
дукції, яка в свою чергу впливає на резуль#
тати діяльності підприємства.

Наступним етапом обліку загально#
виробничих витрат є визначення нор#
мальної потужності. Відповідно до
П(С)БО 16 "Витрати", нормальна по#
тужність — очікуваний середній обсяг
діяльності, що може бути досягнутий за
умов звичайної діяльності підприємства
протягом кількох років або операційних
циклів з урахуванням запланованого об#
слуговування виробництва.

Розрахунок нормальної виробничої
потужності залежить від прийнятої на
підприємстві бази розподілу. Наприклад,
якщо базою є зарплата робітників вироб#
ництва, то визначається її середній рівень
протягом кількох років. Нормальною ви#
робничою потужністю при цьому буде
обсяг діяльності, при якому фонд опла#
ти праці складає розраховану середню
величину.

Якщо базою розподілу на підприємстві
є сума прямих витрат, то для того, щоб виз#
начити нормальну виробничу потужність,
потрібно визначити середню суму прямих

витрат за показниками минулих років. При цьо#
му нормальною потужністю підприємств з метою
розподілу постійних загальновиробничих витрат
вважатиметься обсяг діяльності, при якому сума
прямих витрат на виробництво продукції скла#
датиме розрахункову величину.

Таким чином, при визначенні нормальної по#
тужності за показником минулих років може
бути підрахована середня сума прямих витрат на
виробництво продукції, годин праці, заробітної
плати, обсягів діяльності тощо залежно від того,
яка база прийнята до розподілу. Якщо підприєм#
ство тільки починає свою діяльність, очевидно,
доцільно для розрахунку взяти планові суми.

Не менш проблемним є заключний етап — роз#
поділ загальновиробничих витрат між видами про#
дукції. Звісно, якщо підприємство невелике, з од#
ним виробничим цехом, де випускають один вид
продукції, немає проблем з розподілом загально#
виробничих витрат між видами продукції. Але
якщо підприємство є багатопрофільним, то вини#
кає потреба в розподілі загальновиробничих вит#
рат між видами продукції. Отже, для розподілу

Етапи Порядок дій Характеристика етапу
І Класифікація 

загальновиробничих 
витрат  

Необхідно всі загальновиробничі витрати 
поділити на змінні та постійні 

ІІ Вибір бази розподілу Підприємство самостійно обирає базу 
розподілу, однак обраний фактор витрат 
обов'язково повинен вказувати на зв'язок 
між загальновиробничими витратами та 
причинами, які впливають на їх величину 

ІІІ Визначення 
нормальної 
потужності 

При визначенні нормальної потужності за 
показником минулих років може бути 
розрахована середня сума прямих 
матеріальних витрат, годин праці, заробітної 
плати, обсягів діяльності, тощо, в залежності 
від того, яка база прийнята до розподілу. 
Якщо підприємство тільки починає свою 
діяльність, то для розрахунку доцільно взяти 
планові суми 

ІV Розрахунок планових 
нормативів постійних 
і змінних витрат 

Розрахувати суми постійних і змінних 
загальновиробничих витрат за умови 
досягнення підприємством нормальної 
потужності 

V Розрахунок суми 
фактичних 
загальновиробничих 
витрат 

Необхідно обчислити фактичну суму 
понесених загальновиробничих витрат з 
виділенням постійних і змінних витрат 

VІ Розподіл сума 
фактичних постійних 
витрат на розподілені 
та нерозподілені 

За допомогою визначеної ставки при 
нормальній потужності необхідно обчислити 
суму постійних розподілених витрат, а потім 
від загальної суми постійних вирахувати 
постійні розподілені, щоб розрахувати 
постійні нерозподілені загальновиробничі 
витрати 

VІІ Віднести 
загальновиробничі 
витрати на 
собівартість продукції 

Відповідно до виробничої собівартості 
відносяться усі змінні і постійні розподілені 
загальновиробничі, а до собівартості 
реалізованої продукції – постійні 
нерозподілені витрати 

VІІІ Розподіл 
загальновиробничих 
витрат між видами 
продукції 

Необхідно розподілити змінні та постійні 
розподілені загальновиробничі витрати між 
конкретними видами продукції 

Таблиця 1. Послідовність розподілу
загальновиробничих витрат
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загальновиробничих витрат між продукцією необ#
хідно обрати відповідну базу розподілу від якої
залежить сума витрат віднесених на собівартість
певного виду виготовленої продукції.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у проведеному дослідженні, про#

аналізовано актуальні аспекти обліку загальнови#
робничих витрат. Узагальнено послідовність роз#
поділу загальновиробничих витрат за такими ета#
пами: класифікація загальновиробничих витрат;
вибір бази розподілу загальновиробничих витрат;
визначення нормальної потужності; розрахунок
планових нормативів постійних і змінних витрат;
розрахунок суми фактичних загальновиробничих
витрат; розподіл постійних витрат на розподілені
та нерозподілені; включення загальновиробничих
витрати в виробничу собівартість продукції та со#
бівартість реалізованої продукції; розподіл за#
гальновиробничих витрат між видами продукції.
Обгрунтовано доцільність застосування бази роз#
поділу виходячи з фактору загальновиробничих
витрат. Адже на кожному підприємстві низка цих
факторів й алгоритм їх застосування є різними в
залежності від видів продукції, особливостей
організації виробництва, наявності побічних та
суміжних виробництв тощо. Саме ці актуальні ас#
пекти обліку загальновиробничих витрат зумов#
люють необхідність подальшого розвитку форму#
вання собівартості продукції.
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