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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для прийняття обгрунтованих управлінсь�

ких рішень користувачам облікової інформації
необхідно знати склад витрат, вартість спожи�
тих засобів і предметів праці, робочої сили,
суму інших витрат, мати обгрунтовану методи�
ку обчислення собівартості готової продукції
і визначення фінансових результатів. Рослин�
ницька галузь є динамічною системою, яка зна�
ходиться в постійному процесі розвитку і їй
характерні такі особливі, як: використання
землі як основного засобу виробництва; за�
лежність виробничого процесу від природних
процесів передбачає сезонність застосування
засобів праці та трудових ресурсів при вико�
нанні сільськогосподарських робіт та розмежу�
вання витрат за виробничими циклами; одно�
часний вихід декількох видів продукції тощо.
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У статті розглядається питання побудови обліку витрат виробництва з урахуванням організа�
ційно�технологічних особливостей виробництва продукції рослинництва.

In article considered issues of building production cost accounting with accounting organizational
and Technological Features of production of crop products.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток теорії і практи�
ки обліку витрат рослинництва належить пра�
цям вітчизняних вчених, зокрема М.Я. Дем'янен�
ка, В.М. Жука, В.Б. Моссаковського, П.Т. Саб�
лука, Л.К. Сука, М.Г. Чумаченка, В.О. Шев�
чука, та ін. Серед зарубіжних вчених даною про�
блемою займалися: А. Апчерч, В.Б. Івашкевич,
О.Д. Каверіна, Т.П. Карпова, В.Ф. Палій,
Я.В. Соколов, Дж. Фостер, Ч. Хорнгрен, Л.І. Хо�
ружій, А. Яругова.

ПОСТАНОВКА ЗАДАННЯ
Удосконалення методики обліку витрат з

урахуванням впливу організаційно�технологі�
чних особливостей виробництва продукції рос�
линництва.
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ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ

У фінансовому бухгалтерському обліку
склад витрат визначено П(С)БО 16 "Витрати"
[1] і відповідними галузевими Методичними
рекомендаціями [2]. Чинними інструктивни�
ми вказівками, зокрема П(С)БО 16 "Витрати"
та Методичними рекомендаціями з плануван�
ня, обліку і калькулювання собівартості про�
дукції, передбачено, що до складу виробни�
чої собівартості конкретного виду продукції
включаються прямі витрати та змінні загаль�
новиробничі витрати, а до складу собівар�
тості всієї реалізованої продукції ще, крім
того, додатково — нерозподілені постійні за�
гальновиробничі й наднормативні витрати.
Згідно із ст. 8 Закону України "Про бухгал�
терський облік і фінансову звітність в Ук�
раїні" підприємствам надано право само�
стійно визначати систему та форми внутріш�
ньогосподарського (управлінського) обліку,
тому багато з них прийняли рішення обчис�
лювати повну собівартість продукції, незва�
жаючи на те, що це дещо суперечить П(С)БО
16 "Витрати".

Облік витрат на виробництво продукції
рослинництва в більшості господарств скла�
дається із декількох видів обліково�обчислю�
вальних робіт, а саме: відображення елементів
витрат на виробництво продукції рослинницт�
ва по результатах виконаних видів робіт; нагро�
мадження та розподіл непрямих витрат між об�
'єктами обліку; розмежування та розподіл вит�
рат основного й допоміжного виробництва, а
також собівартості товарної продукції та не�
завершеного виробництва, а при наявності уп�
равлінського обліку визначення результатів
діяльності госпрозрахункових підрозділів і
підприємства в цілому.

При виробництві продукції рослинництва
здійснюються витрати, які напряму пов'язані з
технологічним процесом виробництва, та вит�
рати, необхідні для його здійснення. Перелік
цих витрат із деякими відхиленнями відповідає
рекомендованим переліком статей витрат
згідно Методичних рекомендацій № 132, а
саме: витрати на оплату праці, насіння та по�
садковий матеріал, паливо та мастильні матер�
іали, добрива, роботи та послуги, витрати на ре�
монт необоротних активів, інші витрати на ут�
римання основних засобів, інші витрати, за�
гальновиробничі витрати.

В Україні в даний час операційні витрати
групують у п'ять категорій: матеріальні затра�
ти; витрати на оплату праці; відрахування на
соціальні заходи; амортизація; інші операційні
витрати.

У статті "Витрати на оплату праці", як пра�
вило показані витрати на основну та додатко�
ву оплату праці. Проте в період виконання пев�
них технологічних операцій, а саме: прополки
окремих сільськогосподарських культур, масо�
вого збору врожаю в зв'язку з іншими умова�
ми, сільськогосподарські підприємства залуча�
ють працівників зі сторони, яким оплата праці
нараховується, згідно договорів підряду або
трудової угоди. Це тягне за собою додаткові
витрати засобів фонду оплати праці. Тому в
деяких господарствах, особливо де залучаєть�
ся ручна праці, для аналізу витрат на оплату
праці самостійними статтями витрат є відок�
ремлені "Оплата праці штатних працівників" та
"Оплата праці сезонних працівників".

У статтю "Насіння та посадковий матеріал"
господарства включають вартість насіння та по�
садкового матеріалу власного і придбаного, що
використані для посіву (посадки) відповідних
сільськогосподарських культур та насаджень,
крім молодих багаторічних насаджень. При цьо�
му витрати на підготовку насіння до посіву (про�
труювання, сортування тощо), навантаження та
транспортування його до місця посіву не вклю�
чаються у вартість насіння, а відносять на вироб�
ництво певної сільськогосподарської культури
(групи культур) за відповідними статтями вит�
рат [2]. Вартість насіння та посадкового матері�
алу, одержаного від власного виробництва, спи�
сують на виробництво за собівартістю (власно�
го виробництва минулих років — за фактичною
собівартістю, поточного року — за плановою
собівартістю з коригуванням у кінці року до
фактичної), а насіння та посадковий матеріал,
що купують на стороні, списують на виробниц�
тво за закупівельними цінами. Тому, статтю "На�
сіння та посадковий матеріал" деякі підприєм�
ства ділять на "Насіння та посадковий матеріал
власного виробництва поточного року" та "На�
сіння та посадковий матеріал куповані та влас�
ного виробництва минулих років", що дозволяє
отримувати точну інформацію в обліку та про�
водити контроль щодо витрачання насіння та по�
садкового матеріалу за призначенням.

До статті "Добрива" включаються витрати
щодо внесення в грунт під сільськогосподарські
культури органічних (гній, торф, компост, си�
деральні добрива тощо), мінеральних, бактері�
альних, інших добрив та мікродобрив [2]. Вит�
рати на підготовку добрив, навантаження їх в
транспортні засоби і розкидачі, вивезення в
поле та внесення в грунт списуються на конк�
ретну сільськогосподарську культуру (групу
культур) за відповідними статтями витрат і в
дану статтю не включаються [2].
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Органічні добрива власного виробництва
списують на виробництво за собівартістю, по�
купні — за вартістю придбання. Мінеральні
добрива оцінюють за закупівельними цінами.
У деяких підприємствах, де розвивається га�
лузь тваринництва, виокремлюють самостійні
статті, зокрема: "Органічні добрива" та "Міне�
ральні добрива". На нашу думку, стаття "Доб�
рива" має бути деталізована та використову�
ватися на практиці. Як відомо, мінеральні та
органічні добрива мають різний корисний
строк дії у грунті та різну вартісну оцінку. Так,
слід враховувати вартість і кількість мінераль�
них добрив, враховуючи якість у центнерах
фізичної ваги та в перерахунку на центнер дію�
чої речовини та органічних добрив. За діючи�
ми положеннями вартість внесених у грунт
добрив повністю відносять на першу культу�
ру, під яку були внесені ці добрива, що при�
зводить до завищення собівартості продукції
першої культури та заниження в наступних
культурах.

Розрахунки за роботи і послуги сторонніх
підприємств і організацій в господарствах ста�
новить значну частину всіх витрат. Тому до�
цільно виділити окремий елемент витрат "Ро�
боти і послуги сторонніх підприємтсв і органі�
зацій", знявши ці витрати із елемента "Інші опе�
раційні витрати". Із цього елементу витрат ви�
робники сільськогосподарської продукції по�
винні виокремити суми орендної плати за зем�
лю, а також суми сплачених податків, що вклю�
чаються в операційні витрати, а також за вико�
ристання природних ресурсів (плата за землю),
що складають окремий елемент витрат.

Відносно інших видів робіт та послуг, що
здійснюються в рослинництві (послуги авто�
транспорту, електропостачання, водопоста�
чання, послуги сторонніх організацій), то їх
обліковують по кожному конкретному об'єкту
обліку витрат за окремою статтею витрат або
вони входять до складу загальновиробничих
витрат рослинництва і в подальшому розподі�
ляються між культурами в складі цих витрат.

Всі записи в бухгалтерському обліку про
витрати рослинництва здійснюються за дани�
ми відповідних первинних документів за вида�
ми витрат.

Документи по обліку витрат праці фіксують
виробничі трудові витрати на виконання конк�
ретних робіт по вирощуванню культур та на�
раховану відповідну оплату. Використовують
наступні первинні документи: облікові листи
трактористів�машиністів, шляхові листи трак�
тора, облікові листи праці та виконаних робіт,
наряди на відрядну роботу (ф. № 70). Ці дані

обробляються в центральній бухгалтерії госпо�
дарств та на їх основі формується Накопичу�
вальна відомість по обліку витрат на оплату
праці та відрахування з неї, на підставі цих да�
них щомісячно складають Зведену відомість
нарахування і розподілу оплати праці та відра�
хувань на неї за об'єктами обліку.

Відпуск ТМЦ (сировини, матеріалів, пали�
ва) у виробництво здійснюють на підставі відпо�
відних видаткових документів, дотримуючись
діючих лімітів. Разовий відпуск ТМЦ для вико�
ристання або переміщення всередині господар�
ства здійснюють по накладних (форма №
ВЗСГ�8). Накладну, як правило, виписують у
двох примірниках, один з яких передають на
склад, а другий залишають в одержувача цінно�
стей. Усі документи на відпуск матеріалів зі
складу повинні бути підписані керівником під�
приємства і головним бухгалтером, які здійс�
нюють таким чином попередній контроль.

На підставі накладних та лімітно�забірних
карт відбувається відпуск цінностей із складу
в бригади, цехи та інші виробничі підрозділи
підприємства, тобто здійснюється переміщен�
ня матеріалів від однієї особи до іншої. Вартість
цінностей відносять на виробництво на підставі
актів.

Насіння на посів списують по актах на вит�
рату насіння і садивного матеріалу (форма №
ВЗСГ�4), добрива — по актах про використан�
ня мінеральних, органічних і бактеріологічних
добрив та засобів хімічного захисту рослин
(форма № ВЗСГ�3).

Акти на списання цінностей складають
після витрачання матеріалів із метою підтвер�
дження факту проведення операцій. Залишки
ТМЦ мають бути повернуті на склад і знову
оприбутковані.

На підставі оформлених в установленому
порядку первинних прибуткових і видаткових
документів завідуючий складом повинен у той
самий день зробити записи в картки (книгу)
складського обліку про надходження та вида�
чу матеріалів, вивести залишки на кінець дня.

Сезонний характер сільськогосподарсько�
го виробництва вимагає використовувати окре�
му методику нарахування та обліку амортизації
тракторів, комбайнів та іншої сільськогоспо�
дарської техніки.

Керуючись загальним правилом, амортиза�
цію основних засобів у сільському господарстві
потрібно нараховувати щомісяця. Але до того
часу, поки не визначені конкретні об'єкти об�
ліку, нараховану амортизацію не можна роз�
поділити по об'єктах. Наприклад, амортизація
сільськогосподарської техніки в січні, лютому,
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березні не може бути віднесена на вирощуван�
ня сільськогосподарських культур, які ще не
посіяні.

Отже, маємо ситуацію, коли з однієї сторо�
ни, амортизацію потрібно нараховувати, а з
іншої сторони, не маємо можливості цю суму
віднести за призначенням.

Деякі підприємства використовують такий
варіант: амортизацію основних засобів, пов'я�
заних із рослинництвом, обліковувати як не�
розподілену. Розподіл її здійснювати у кінці
року, коли уже чітко визначені об'єкти обліку
за минулий період.

Сільськогосподарська техніка може мати
загальновиробниче призначення (трактори,
причепи тощо) або бути вузько спеціалізова�
ною (зернозбиральні комбайни, бурякозби�
ральні комбайни, сівалки зернові, тощо).

Амортизацію об'єктів машинно�тракторно�
го парку відносять на окремий аналітичний ра�
хунок. Її розподіляти по об'єктах обліку доц�
ільно в кінці року пропорційно обсягу викона�
них робіт у еталонних умовних гектарах або
витраченому пальному.

Амортизацію плугів, сівалок, культиваторів
та інших сільськогосподарських машин обліко�
вують протягом року на окремому субрахунку
по рахунку 23 "Виробництво", а в кінці року її
розподіляють по об'єктах за встановленим на
підприємстві порядком.

Амортизацію вузько спеціалізованих ма�
шин відносять у витрати по вирощуванню
відповідних сільськогосподарських культур.

Для обліку витрат і виходу продукції рос�
линництва сільськогосподарські підприємства
використовують рахунок 23 "Виробництво"
субрахунок "Рослинництво". Це активний каль�
куляційний рахунок, за дебетом якого відобра�
жають витрати на виробництво, а за кредитом
— вихід продукції. Протягом року записи по
дебету і кредиту обліковують наростаючим
підсумком, тобто в поточному році дані субра�
хунку відображаються розгорнуто. Тільки в
кінці року визначають залишок по рахунку,
який відображає суму незавершеного вироб�
ництва продукції рослинництва.

Особливістю виробничого процесу виро�
щування продукції рослинництва є наявність
незавершеного виробництва. Тобто в обліку
існує необхідність достовірно розмежовувати
витрати і отримувати відповідні підсумкові
дані за суміжними роками виробництва, за ос�
новними видами і групами культур, за основ�
ними видами робіт, що виконуються, за стат�
тями (елементами) витрат, за підрозділами
господарства.

Облік незавершеного виробництва (робіт,
послуг) здійснюється відповідно до встановле�
ного порядку на рахунках бухгалтерського
обліку, передбачених для узагальнення інфор�
мації про витрати основного і допоміжного
виробництв та обслуговуючих господарств.

У кінці календарного року всі рахунки з об�
ліку витрат на виробництво, де виробничий
цикл завершено, тобто готову продукцію опри�
бутковано, закривають: з кредиту субрахунку
231 "Рослинництво" в дебет рахунків 27 "Про�
дукція сільськогосподарського виробництва"
та 90 "Собівартість реалізації". Це стосується
всіх сільськогосподарських культур, що були
посіяні восени минулого року і зібрані у поточ�
ному році [7].

Витрати на посів озимих культур урожаю
наступного звітного року залишають на субра�
хунку 231 "Незавершене виробництво в рослин�
ництві", витрати, пов'язані із декількома май�
бутніми виробничими періодами (внесення
органічних добрив, витрати на вапнування та
гіпсування грунтів, тощо) потрібно відносити
на розподільчий субрахунок "Витрати май�
бутніх періодів у рослинництві", оскільки за�
лишком за цими рахунками виступають витра�
ти, що мали місце протягом поточного звітно�
го періоду, але належать до декількох наступ�
них виробничих періодів.

Порядок списання повністю загиблих посівів
залежить від причини їх загибелі (засуха,
шкідники, пожар тощо) або в зв'язку з недостат�
ньо добре організованою роботою (недотриман�
ня технології виробництва). При повній загибелі
посівів унаслідок стихійного лиха такі витрати
обліковують на рахунку 99 "Надзвичайні витра�
ти" та списують на збитки підприємства й не
включають у собівартість продукції рослинниц�
тва. Встановлення та підтвердження впливу
форс�мажорних обставин щодо виникнення
надзвичайних витрат у рослинництві відбуваєть�
ся на основі рішення (висновку) Торгово�про�
мислової палати України.

Об'єктами калькулювання собівартості в
рослинництві в сільськогосподарських підпри�
ємствах є окремі види основної, супутньої (зер�
но, зерновідходи, тощо) та побічної (солома,
гичка, стебла кукурудзи тощо) продукції, одер�
жаної від вирощування сільськогосподарських
культур. Для розподілу витрат між основною,
побічною та супутньою продукцією використо�
вують декілька методів, що мають зв'язок із
технологією виробництва: вирахування із за�
гальної суми витрат вартості супутньої про�
дукції, розподіл витрат за встановленими нор�
мативами; використання коефіцієнтів тощо. Як
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відомо, в собівартість продукції включається
частка загальновиробничих витрат, розподіл
цих витрат в рослинництві здійснюється по за�
вершенню календарного року. Тому калькуля�
ція собівартості продукції (робіт, послуг) об�
числюється після завершення календарного
року при складанні річного звіту. Таким чином,
калькуляційним періодом для визначення ви�
робничої собівартості продукції рослинницт�
ва є календарний рік із закінченим технологіч�
ним циклом виробництва сільськогосподарсь�
кої продукції.

Біологічні активи рослинництва мають свої
особливості, зокрема, вони дають сільськогос�
подарську продукцію, яка є відокремленою від
них і вважається окремим активом. Сільсько�
господарські підприємства, при веденні бух�
галтерського обліку повинні застосовувати
П(С)БО 30 "Біологічні активи" тобто здійсню�
вати оцінку біологічних активів і продукції рос�
линництва за справедливою вартістю, зменше�
ною на очікувані витрати на місці продажу.
Неможливість оцінити біологічні активи рос�
линництва за справедливою вартістю призво�
дить до того, що їх оцінюють та обліковують
за виробничою собівартістю.

Потрібно відмітити, що застосування
П(С)БО 30 не відміняє ведення бухгалтерсько�
го обліку витрат у порядку, передбаченому
П(С)БО 16 та обчислення відповідно до його
положень виробничої собівартості продукції
рослинництва.

ВИСНОВКИ
Організаційно�технологічні особливості

виробництва продукції рослинництва мають
вагомий вплив на планування, облік та конт�
роль витрат як основи для прийняття ефектив�
них управлінських рішень. Основними методич�
ними проблемами обліку витрат є обгрунтуван�
ня об'єктів обліку витрат та калькулювання,
процес віднесення та розподіл витрат минулих
років, метод обліку витрат, порядок обліку та
розподілу накладних витрат.

Особливості вирощування продукції рос�
линництва значно впливає на склад витрат ви�
робництва, що вимагає внести певні уточнення
в класифікацію статей витрат, зокрема: витра�
ти на оплату праці штатних працівників і окре�
мо сезонних працівників; вартість насіння та
посадкового матеріалу: власного виробництва
поточного року, куповані та власного вироб�
ництва минулого року; витрати на роботу ма�
шинно�тракторного парку й окремо комбайнів
та інших самохідних машин; тощо. Така дета�
лізація складу статей витрат дозволить отри�

мувати достовірну інформацію для контролю
та прийняття управлінських рішень, як по
підприємству в цілому, так і за його структур�
ними підрозділами в розрізі кожного техноло�
гічного циклу вирощування кожної культури.

Дію П(С)БО 30 "Біологічні активи" слід за�
стосовувати лише у сільськогосподарських
підприємствах, які підпадають під статус малих
підприємств і ведуть облік за спрощеною сис�
темою обліку;
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