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FEATURES OF COST ACCOUNTING AND OUTPUT OF PLANT PRODUCTS

Актуальним питанням у рослинництві залишається забезпечення правильності бухгалтерського обG
ліку витрат на виробництво продукції, облік її виходу (оприбуткування), калькулювання собівартості.
Мета статті — дослідження особливостей обліку виробництва і виходу продукції рослинництва з
метою більш ефективної організації обліку на сільськогосподарських підприємствах.
В умовах посилення конкуренції на прибутковість діяльності сільськогосподарського підприємства
суттєво впливають обсяги виробництва та реалізації готової продукції.
Кожна галузь відрізняється певними особливостями, що мають вплив на організацію бухгалтерськоG
го обліку, аналізу та контролю.
Встановлено такі галузеві особливості у рослинництві: використання специфічних засобів праці (земля
і рослини), значний вплив на процес виробництва природних факторів та природних умов; тривалість
виробничого процесу, наявність галузевих типових форм первинних документів, облікових регістрів та
звітності.
Всебічне урахування галузевих особливостей у процесі організації обліку у рослинництві дозволить
своєчасно забезпечувати користувачів оперативною, достовірною та повною інформацією про кількість
вирощеної продукції, її вартість, матеріальні, трудові та інші виробничі витрати структурних підрозділів
і підприємства загалом для потреб поточного, оперативного та стратегічного управління.
The actual issue is the crop production is ensuring the correct accounting of production costs, accounting for
its output (posting), costing
The purpose of the article is to study the peculiarities of accounting of production and output of crop
production with the aim of more efficient organization of accounting at agricultural enterprises.
In conditions of increased competition, the profitability of the agricultural enterprise is significantly influenced
by the volume of production and sales of finished products.
Each industry is distinguished by specific features that affect the organization of accounting, analysis and
control.
The following sectoral features in crop production are identified: the use of specific means of labor (land and
plants), significant influence on the process of production of natural factors and natural conditions; the length
of the production process, the availability of industry standard forms of primary documents, accounting records
and reporting.
The above factors determine the frequency of calculation of the actual cost of crop production (once a year),
the frequency of inventory, the procedure and features of the distribution of overhead costs, etc.
The study of literary sources, methodological and practical aspects of accounting of production costs and
cost of production made it possible to generalize the question of construction of their accounting process at the
enterprise.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
The article explores the features of documenting the operations of production and harvesting of grain at
agricultural enterprises. The primary, analytical and synthetic accounting of production costs and the procedure
of disclosure of information about them in the financial statements in accordance with the current legislation of
Ukraine are covered.
Comprehensive consideration of sectoral features in the process of accounting organization in crop production
will allow timely provision of users with prompt, reliable and complete information on the amount of production,
its value, material, labor and other production costs of structural units and the enterprise as a whole for the
needs of current, operational and strategic management.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Провідне місце в аграрному виробництві України
посідає галузь рослинництва. Під рослинництво та су$
путню йому галузь виробництва кормів використовуєть$
ся близько 93% орних земель нашої країни [1]. Для цієї
галузі характерними є певні особливості, а саме: вико$
ристання специфічних засобів праці, зокрема землі; се$
зонність сільськогосподарського виробництва, яка в
свою чергу спричиняє нерівномірність понесення вироб$
ничих витрат; значна залежність технологічного проце$
су від природних умов; одночасність виходу декількох
основних та побічних видів продукції та ін.
Як і в будь$якій іншій галузі, облік у рослинництві
має забезпечувати надання користувачам достовірних
даних. Першочергово користувачів цікавить склад ви$
трат, їх величина, методика обчислення собівартості
сільськогосподарської продукції, вплив її величини на
фінансовий результат. Тому важливим є забезпечення
правильності бухгалтерського обліку витрат на вироб$
ництво продукції, облік її виходу (оприбуткування),
калькулювання собівартості.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико$методологічні питання обліку продукції
рослинництва постійно знаходяться у колі зору не
тільки науковців, а й практикуючих бухгалтерів. Їм
присвятили свої праці такі дослідники: Ф.Ф. Бутинець,
В.М. Жук, Н.М. Малюга, В.Б. Моссаковський, П.Т. Саб$
лук, Л.К. Сук та багато інших. Проте аналіз ряду літе$
ратурних джерел за даним напрямом дозволив зробити
висновок, що організація обліку виробництва і виходу
продукції рослинництва потребує більш грунтовних по$
дальших досліджень, зокрема недостатньо досліджени$
ми є галузеві особливості.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідження особливостей обліку виробництва і
виходу продукції рослинництва з метою більш ефектив$
ної організації обліку на сільськогосподарських
підприємствах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах посилення конкуренції на прибутковість
діяльності виробничого підприємства суттєво впливають
обсяги виробництва та реалізації готової продукції. Від
правильності бухгалтерського обліку виробництва про$
дукції рослинництва залежить обгрунтованість та дос$
товірність не тільки показників фінансових результатів
діяльності агропромислових підприємств, а й кінцева
ринкова вартість такої продукції.
Глобальною тенденцією у сучасному світі є по$
стійний дефіцит харчових продуктів і нарощування об$
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сягів сільськогосподарського виробництва. Проте по$
руч з цим не втрачає своєї важливості такий аспект, як
якість продукції, в тому числі її безпечність та еко$
логічність. Саме облік виступає тією інформаційною
системою, що має вчасно виявляти, достовірно вимірю$
вати, послідовно реєструвати, систематизувати, нако$
пичувати, надійно зберігати та передавати дані про усі
процеси щодо виробництва продукції у рослинництві та
її вихід, тобто про фактично використані ресурси не
тільки у грошових, а й у натуральних вимірниках. Та$
ким чином, тільки система обліку є найбільш інформа$
тивною для управління і контролю.
Відомо, що кожна галузь відрізняється певними
особливостями, що мають вплив на організацію бухгал$
терського обліку. Враховувати особливості необхідно
не тільки при відображенні в обліку певних господарсь$
ких операцій і процесів, а й під час здійснення аналізу і
контролю господарської діяльності загалом.
У галузі рослинництва з$поміж об'єктів обліку важ$
ливе місце посідають витрати на виробництво про$
дукції. Необхідно зауважити, що облік витрат на ви$
робництво належить до найбільш складних і трудо$
містких ділянок роботи бухгалтерських служб та по$
требує високої концентрації та підвищеної уваги об$
лікових працівників.
Облік витрат виробництва продукції рослинництва,
має виконувати такі основні завдання:
1) організація раціонального документування гос$
подарських операцій, під час яких виникають витрати;
2) повний облік витрат на вирощування сільськогос$
подарських культур;
3) достовірне відображення в обліку виходу про$
дукції рослинництва у розрізі її видів, структурних
підрозділів та якісних параметрів;
4) узагальнення інформації щодо виробничих вит$
рат і виходу продукції для визначення фактичної со$
бівартості продукції та інших управлінських цілей.
Виконання вищезазначених завдань бухгалтерським
обліком у сучасному управлінні покликане забезпечу$
вати оперативний контроль витрат, встановлювати
відхилення фактичного їх рівня від нормативно$плано$
вого (у грошових, натуральних і трудових вимірниках),
виявляти непродуктивні витрати, їх причини або вину$
ватців.
Розглянемо особливості обліку виробництва і вихо$
ду продукції рослинництва на основних етапах обліку:
І етап. Спостереження (документування та інвента$
ризація).
ІІ етап. Вимірювання (оцінка і калькулювання).
ІІІ етап. Групування і систематизація (відображен$
ня на рахунках).
ІV етап. Узагальнення і систематизація (баланс і
звітність).
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Як відомо, первинне спостереження
Таблиця 1. Первинні документи з обліку витрат і виходу продукції
рослинництва
можливе безпосередньо в момент здійснен$
ня тієї чи іншої господарської операції.
Первинні документи з обліку витрат на
Первинні документи з обліку
Особливістю виробничого процесу у рос$
вирощування продукції
оприбуткування вирощеної продукції
линництві є те, що господарські операції Табелі обліку робочого часу (ф. № П-5)
Талони шоферів і комбайнерів
часто здійснюються у виробничих підроз$
(ф. № 77б, 77в)
ділах, тому і деякі первинні документи Облікові листи трактористів-машиністів
Журнали обліку виданих талонів
вручну оформлюються водіями, комбайне$ (ф. № 67-Б)
(ф. № 188)
рами, бригадирами, робітниками току (ва$ Облікові листи праці та виконаних робіт
Реєстри приймання зерна від водіїв
гарями, завідувачем току), а згодом пере$ (ф. № 66, 66а)
(ф. 71а)
даються в бухгалтерію, де інформація з них Дорожні листи вантажних автомобілів
Реєстри приймання зерна вагарем
узагальнюється та систематизується у пев$ або дорожні листи трактористів (ф. № 68) (ф. № 78а)
них зведених документах (відомостях, Журнали обліку робіт і витрат (ф. № 37)
Відомості руху зерна та іншої продукції
журналах, реєстрах тощо). В таблиці 1 на$
(ф. № 80)
ведено перелік найбільш розповсюджених Накопичувальні відомості використання
Виписки з реєстру про намолот зерна та
первинних документів з обліку витрат і ви$ машинно-тракторного парку (ф. № 37а)
зібрану площу (ф. № 67а)
ходу продукції рослинництва.
Накопичувальні відомості роботи
Реєстри відправки зерна та іншої
На практиці сільськогосподарські вантажного автотранспорту (ф. № 38)
продукції з полів (ф. № 77)
підприємства в залежності від способу оп$ Лімітно-забірні карти (ф. № ВЗСГ – 1,2)
Реєстри приймання зерна та іншої
продукції (ф. № 78)
рибуткування продукції рослинництва мо$
Путівки на вивезення продукції з полів
жуть використовувати тільки ті докумен$ Накладна внутрішньогосподарського
(ф. № 77а)
ти, ведення яких передбачено певним спо$ призначення (ф. № ВЗСГ-8)
Товарні накладні за видами продукції
собом. Наприклад, оприбуткування про$ Звіти про рух матеріальних цінностей
(ф. № ВЗСГ-7)
дукції може оформлюватися такими пер$ (ф. № М-19)
Щоденник надходження
винними документами (на вибір підприєм$ Акти витрачання насіння та садивного
матеріалу (ф. № ВЗСГ – 4)
сільськогосподарської продукції (ф. № 81)
ства):
Акти
використання
добрив,
отрутохімікатів
Акти на сортування і сушіння продукції
1) талонами комбайнера;
рослинництва (ф. № 82)
2) путівками на вивезення продукції з і гербіцидів(ф. № ВЗСГ – 3)
Розрахунки амортизаційних відрахувань
Книги складського обліку (ф. ВЗСГ -10)
поля;
3) реєстрами відправлення зерна та (ф. №ОЗ-14, ОЗ-16)
іншої продукції з поля.
Джерело: складено автором за [2,—6].
Слід зазначити, що особливості доку$
ментального оформлення та перелік первинних доку$ тва і виходу продукції рослинництва є: Закон України
ментів, які використовує сільськогосподарське підприє$ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Ук$
мство необхідно висвітлювати в обліковій політиці.
раїні" [9], Положення (стандарт) бухгалтерського об$
Одним із основних методів бухгалтерського обліку ліку 7 "Основні засоби", Положення (стандарт) бухгал$
є інвентаризація, що покликана забезпечити контроль терського обліку 9 "Запаси" (ПСБО 9) [10], Положення
за збереженням і використанням майна шляхом по$ (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
рівняння та перевірки даних бухгалтерського обліку й (П(С)БО 16) [11], План рахунків бухгалтерського обліку
фактичної наявності об'єктів обліку. Загальний поря$ активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
док проведення інвентаризації затверджено відповід$ підприємств і організацій та Інструкція по його вико$
ним нормативно$правовим актом — Положенням про ристанню [12] та ін.
інвентаризацію активів та зобов'язань [7]. Про$
те діяльність підприємств аграрного сектору
Таблиця 2. Періодичність проведення інвентаризації
має певні особливості, тому Міністерством аг$
у рослинництві
рарної політики затверджені відповідні Мето$
Об’єкти інвентаризації
Строки проведення
дичні рекомендації з інвентаризації на сільсько$
Не рідше 1 разу на рік перед
господарських підприємствах підприємствах Основні засоби; нематеріальні активи;
[8]. Періодичність проведення інвентаризації у незавершені капітальні вкладення; незакінчені складанням річних звітів, але
не раніше 1 жовтня звітного
рослинництві також має свою специфіку, обу$ капітальні ремонти і витрати майбутніх
року
мовлену різноманіттям об'єктів та їх властиво$ періодів
Земельні угіддя, землі водного фонду, будівлі, 1 раз на 3 роки
стям (табл. 2).
споруди (в т. ч. гідротехнічні), інші нерухомі
Для різних об'єктів інвентаризації, як пра$ об'єкти
основних засобів
вило, створюють окремі робочі інвентаризаційні Незавершене виробництво та напівфабрикати Перед складанням річної
комісії, оскільки об'єкти у сільському госпо$ власного виробництва, в т. ч.:
звітності:
дарстві (земельні угіддя, елеватори і т.п.) не - незавершене виробництво рослинництва
тільки часто територіально віддалені один від - незавершене виробництво в допоміжних,
- на 1 листопада,
одного, але й потребують певних спеціальних інших виробництвах і господарствах
- на 31 грудня
знань членів інвентаризаційних комісій.
Плодові розсадники, насадження
IV квартал (до настання
Особливим об'єктом обліку та контролю
зими)
в аграрному секторі виступає земля з прита$ Насіння, добрива (мінеральні, органічні),
Не рідше 2 разів на рік
манними тільки їй кількісними та якісними ха$ гербіциди, пестициди, інші засоби захисту
(до 1 липня і до 1 грудня)
рактеристиками та вартісною оцінкою. Під рослин
час інвентаризації земельних ділянок повин$ Продукція сільськогосподарського виробництва Не рідше 1 разу на рік, але не
на здійснюватися перевірка їх фактичної на$ (крім насіння, продукції промислових та інших раніше 1 жовтня та не
пізніше на 1 грудня звітного
явності (шляхом обміру площі, перевірки до$ виробництв, господарств)
року
кументів, що підтверджують законність пра$
Не рідше 1 разу на місяць;
ва власності чи права користування ними, зок$ Паливно-мастильні матеріали
1 раз на рік
рема оренди) та перевірка грошової оцінки Малоцінні і швидкозношувані предмети,
сировина для переробки, запасні частини, тара і (не раніше 1 жовтня)
землі.
Загальними для усіх галузей економіки нор$ тарні матеріали, будівельні матеріали і
мативно$правовими документами, якими слід обладнання, інші матеріали
керуватися під час обліку господарських опе$ Грошові кошти, грошові документи, розрахунки Не рідше 1 разу на квартал
рацій, що сукупно складають процеси виробниц$
Джерело: складено відповідно до [8].
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Специфічними для аграрного сектору, в тому числі
для галузі рослинництва, є такі нормативно$правові
акти: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30
"Біологічні активи" (П(С)БО 30) [13] та Методичні ре$
комендацій з планування, обліку і калькулювання со$
бівартості продукції сільськогосподарських під$
приємств № 132 (Методрекомендації № 132) [14].
Згідно з п. 1.4 Методичних рекомендацій № 132 мета
обліку витрат полягає у своєчасному, достовірному та
суцільному, документально підтвердженому відобра$
женні в системі обліку фактичних витрат на виробниц$
тво продукції для забезпечення контролю за усіма ви$
дами ресурсів — матеріальних, трудових, фінансових.
Сільськогосподарські підприємства для цілей фінан$
сового обліку використовують класифікацію витрат,
наведену в П(С)БО 16, тобто за економічними елемен$
тами, а саме:
— матеріальні затрати;
— витрати на оплату праці;
— відрахування на соціальні заходи;
— амортизація; і
— інші операційні витрати [14].
Для цілей планування, калькулювання собівартості
та контролю класифікація операційних витрат за еле$
ментами є не достатньо повною й інформативною. Саме
тому згідно з Методрекомендаціями № 132 [14] всі ви$
трати слід формувати за центрами відповідальності і
об'єктами обліку, планування та калькулювання і, відпо$
відно, класифікувати їх не лише за економічними еле$
ментами, а й за такими ознаками, як:
— характер участі в процесі виробництва (основні
та накладні),
— спосіб включення в собівартість продукції (прямі
та непрямі),
— обсяг виробництва і склад витрат (змінні — про$
порційні і непропорційні, постійні),
— вид витрат,
— відношення до собівартості продукції (витрати на
продукцію і витрати періоду).
Особливим для сільськогосподарських підприємств
є використання індивідуального переліку статей витрат,
що може різнитися в залежності від видів здійснюваної
діяльності, специфіки виробництва певних видів про$
дукції. Ці статті аграрні підприємства встановлюють
самостійно та їх перелік мають наводити у додатках до
Наказу про облікову політику. Номенклатура статей
калькулювання у рослинництві, як правило, включає:
— витрати на оплату праці;
— відрахування на соціальні заходи;
— насіння та посадковий матеріал;
— добрива;
— засоби захисту рослин;
— роботи і послуги;
— витрати на утримання основних засобів(паливно$
мастильні матеріали, амортизація);
— витрати на утримання та обслуговування вироб$
ництва;
— інші витрати.
Як видно з вищенаведеної номенклатури, специфіч$
ними для рослинництва є витрати на насіння і посадко$
вий матеріал, різноманітні добрива, а також засоби за$
хисту рослин.
Проблемам класифікації витрат було приділено ува$
гу В. Івашкевичем [15] та В.Палієм [16]. На їхнє переко$
нання, класифікація за центрами відповідальності і
місцями виникнення витрат дозволить користувачам
отримувати більш повну та деталізовану інформацію
про собівартість продукції. Місцями виникнення витрат
вважаються підрозділи підприємства (робочі місця, бри$
гади, дільниці, цехи), які є початковим етапом у вико$
ристанні виробничих ресурсів.
Ми погоджуємося з думкою вищезгаданих нау$
ковців, що на великих сільськогосподарських підприє$
мствах, враховуючи їх багатогалузевість, аналітичний
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облік витрат доречно вести за підрозділами підприєм$
ства та центрами витрат і відповідальності. Це дозво$
лить здійснювати контроль витрат відповідних центрів,
порівнювати їх з нормами, кошторисами, а також вста$
новлювати вплив керівників/відповідальних осіб на
розмір витрат і результати діяльності підрозділу в ціло$
му. Водночас центрами відповідальності визначати ок$
ремі виробничі бригади та місця виникнення витрат.
Центри відповідальності слід визначати на агропідприє$
мствах індивідуально, з обов'язковим взяттям до уваги
розмірів підприємств, специфіки діяльності, організа$
ційної структури і т.п.
Особливістю калькулювання у рослинництві є те, що
фактичну собівартість продукції розраховують в ціло$
му за рік. Це обумовлено специфікою такої галузі — тех$
нологічний процес у рослинництві носить тривалий ха$
рактер, тому собівартість може бути встановлена тільки
після збирання врожаю.
Порядок визначення собівартості у рослинництві
регламентовано п. 6.2 Методрекомендацій № 132 [14].
Так, розподіл накопичених витрат і закриття відповід$
них рахунків їх обліку, необхідно здійснювати у такій
послідовності:
1. Розподіл витрат на утримання основних засобів
(сівалок, комбайнів, тракторів і т.д.) між окремими об$
'єктами обліку та планування (з субрахунку 91"Загаль$
новиробничі витрати").
2. Визначення собівартості робіт і послуг допоміж$
них господарств (ремонтні бригади, вантажний транс$
порт, постачання води тощо).
3. Розподіл загальних витрат на зрошування та/або
осушення земель, утримання полезахисних смуг.
4. Вирахування з витрат основного виробництва сум
надзвичайних втрат.
Необхідно відзначити, що специфічним для рослин$
ництва є те, що існує ймовірність виникнення надзви$
чайних втрат в разі загибелі врожаю внаслідок стихій$
ного лиха. В такому випадку у собівартість включати$
муться тільки повторні витрати, пов'язані з пересіван$
ням повністю загиблих рослин (насіння, обробка грун$
ту перед посівом тощо).
5. Розподіл загальновиробничих витрат (ЗВВ) ок$
ремих підрозділів (бригад, ферм, цехів, ділянок) і га$
лузей.
6. Визначення собівартості продукції підсобних про$
мислових виробництв з переробки рослинницької про$
дукції.
7. Обчислення собівартості товарної продукції рос$
линництва.
Слід зазначити, що калькулювання собівартості у
рослинництві не передбачає поділ загальновиробничих
витрат на постійні та змінні. Натомість останні поділя$
ють на пропорційні (визначаються обсягом одержано$
го врожаю/продукції) і непропорційні (залежать від
обсягу виконаних садово$польових робіт).
Розподіл загальновиробничих витрат у рослин$
ництві є досить складним. Так, витрати на утримання
основних засобів відносять на собівартість продукції
окремих культур і видів незавершеного виробництва
таким чином:
1) тракторів — пропорційно обсягу виконаних ними
механізованих тракторних і будівельних робіт;
2) грунтообробних машин — пропорційно обробле$
ним площам, зайнятим певними сільгоспкультурами;
3) сівалок — пропорційно посівній площі;
4) технічних засобів для збирання врожаю — прямо
або пропорційно зібраній площі;
5) машин зі внесення добрив — пропорційно масі
внесених добрив;
6) меліоративних споруд — пропорційно площам
меліорації;
7) складів для зберігання продукції — пропорційно
кількості та тривалості зберігання продукції протягом
звітного періоду.
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Витрати на зрошування розподіляють між певними
культурами пропорційно площі поливних земель.
Крім розглянутих вище загальновиробничих витрат,
які за сутністю є іншими прямими витратами (їх можна
віднести безпосередньо на відповідний об'єкт витрат,
вони розподіляються між об'єктами витрат пропорцій$
но базі), у рослинництві виникають також загально ви$
робничі витрати, які стосуються усіх напрямів діяль$
ності. Наприклад, до них можна віднести витрати на
утримання основних засобів, котрі обслуговують вироб$
ничі процеси у різних напрямах діяльності; витрати на
пожежну охорону; витрати, пов'язані з викидами/ски$
дами забруднюючих речовин в довколишнє середовище
тощо. Такі витрати накопичуються на окремому субра$
хунку рахунка 91 і розподіляють між об'єктами витрат
пропорційно загальній сумі прямих витрат за вираху$
ванням вартості насіння ( у рослинництві) і сировини,
матеріалів та напівфабрикатів (у промислових підрозд$
ілах).
У фінансовому обліку інформація про витрати на
виробництво та вихід продукції у рослинництві фор$
мується на синтетичних рахунках 23 "Виробництво",
91 "Загальновиробничі витрати", 27 "Сільськогосподарсь$
ка продукція" [12]. Зазвичай до рахунку 23 відкривається
субрахунок 231 "Рослинництво", який є на початок року
активним, а на протязі року активно$пасивним. У дебеті
субрахунку 231 "Рослинництво" на початок року відоб$
ражаються витрати минулого року під врожай поточ$
ного року — незавершене виробництво; а протягом року
накопичуються поточні витрати під врожай поточного
року та майбутнього року (незавершене виробництво на
кінець звітного року). По кредиту субрахунку 231 про$
тягом поточного періоду фіксують оприбуткування
сільськогосподарської продукції відповідно до П(С)БО
30 [13] за виробничою (плановою) собівартістю або
справедливою вартістю, що зменшена на очікувані ви$
трати у місці продажу. Слід зазначити, що витрати і
вихід продукції рослинництва відображаються в обліку
наростаючим підсумком з початку звітного року.
Якщо сільгосппідприємство оприбутковує продук$
цію за виробничою собівартістю, то в кінці року після
визначення фактичної собівартості продукції планову
собівартість коригують до рівня фактичної, тобто вста$
новлюють калькуляційні різниці. Після списання цих
різниць за кредитом субрахунку 231, він закривається,
проте аналітичні рахунки, на яких обліковуються вит$
рати під урожай майбутнього року не закриваються
(рис. 1).
Оцінка за справедливою вартістю базується на цінах
активного ринку. Така оцінка також передбачає кори$
гування в обліку під час закриття рахунку 23 (рис. 1).
Визначення справедливої вартості повинне бути зафік$
соване у первинному документі — довідці бухгалтерії.
Інформація про наявність і рух продукції рослин$
ництва систематизується на активному синтетичному
рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського вироб$
ництва". Кореспонденція рахунків з обліку витрат на
виробництво і оприбуткування продукції у рослин$
ництві наведено у таблиці 3.
Аналітичний облік за субрахунком 231 "Рослинниц$
тво" ведеться за видами виробництв, за статтями вит$
рат і видами або групами продукції, що виробляється.
Аналітичний облік за рахунком 27 ведеться у розрізі
видів продукції.
Розглянувши специфіку розподілу загальновироб$
ничих витрат (ЗВВ) у процесі калькулювання собівар$
тості продукції рослинництва ми дійшли висновку, що
сільгоспвиробникам за можливості краще розмежову$
вати інформацію про всі загальновиробничі витрати
шляхом відкриття окремих субрахунків до рахунку 91
— 911 "ЗВВ рослинництва", 912 "ЗВВ промислових ви$
робництв", 913 "ЗВВ усіх напрямів діяльності", а аналі$
тичний облік вести за місцями виникнення витрат, цен$
трами відповідальності та статтями витрат. Це дозво$
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лить усунути значні похибки та перекоси під час розпо$
ділу ЗВВ і забезпечити достовірність показника фактич$
ної собівартості продукції.
Слід відмітити, що для обліку витрат передбачено
ведення таких облікових регістрів:
— Звіту № 5.5 с.$г. про витрати та вихід продукції
основного виробництва — для основного виробництва;
— Звіту № 5.6 с.$г. про витрати та вихід продукції
(робіт, послуг) інших виробництв — для промислових,
допоміжних виробництв, витрат на утримання та експ$
луатацію машин та обладнання;
— Звіту № 5.7 с.$г. про загальновиробничі витрати
— для загальновиробничих витрат [17].
Ці звіти складаються за місяць, наростаючим підсум$
ком з початку року в розрізі об'єктів аналітичного об$
ліку по відповідним статтям витрат. Показники Звітів
№ 5.5 с.$г., 5.6 с.$г. переносяться у Зведену відомість
№ 5.10 с$г. та у Журнал$ордер № 5В с$г. у межах галу$
зей виробництв та структурних підрозділів [17].
Інформація про витрати і вихід продукції рослин$
ництва узагальнюється також у звітності підприємства,
а саме у Балансі (Звіті про фінансовий стан), Звіті про
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід), При$
мітках до фінансової звітності, а також у статистично$
му Звіті про економічні показники діяльності сільсько$
господарського підприємства (форма № 50$сг.). У Ба$
лансі у ІІ розділі наводиться інформація про сільсько$
господарську продукцію, незавершене виробництво. У
Звіті про фінансові результати можна знайти інформа$
цію про собівартість реалізованої готової продукції, а
також про витрати за елементами. У Примітках до річної
фінансової звітності наводиться більш деталізована
інформація про запаси, в т.ч. готову продукції (розділ
VІІІ), поточні біологічні активи (розділ ХІV), фінансові
результати від первісного визнання та реалізації
сільськогосподарської продукції (розділ ХV). Найбільш
інформативним для цілей управління витратами є статис$
тична форма № 50$сг., в якій міститься інформація за
такими блоками: структура собівартості за видами про$
дукції (розділ І), витрати на виробництво продукції
сільського господарства (розділ ІІ), наявність і рух про$
дукції сільського господарства (розділ ІІІ), купівля ма$
теріально$технічних ресурсів для виробничих потреб
(розділ ІV) [18].
ВИСНОВКИ
Для гарантування продовольчої безпеки країни важ$
ливе значення має постійне нарощування обсягів вироб$
ництва сільськогосподарської продукції. Водночас мо$
тиваційною умовою для сільськогосподарських товаро$
виробників є їх економічна зацікавленість, яка безпо$
середньо залежить від рентабельності господарської
діяльності у галузі рослинництва. А основним чинником
зростання прибутковості є мінімізація витрат, зокрема
собівартості продукції. В управлінні витратами важли$
ве місце посідає достовірність і повнота інформації, що
забезпечується ефективною організацією системи об$
ліку на підприємстві. Обліку витрат на виробництво про$
дукції у рослинництві та вихід притаманні певні галу$
зеві особливості, що обумовлено:
— використанням специфічних засобів праці, що є
одночасно і предметами праці (земля і рослини);
— значним впливом на процес виробництва природ$
них факторів та природних умов;
— тривалістю виробничого процесу (до року — ку$
курудза, зернові і т.п., кілька років — багаторічні на$
садження);
— затвердженими галузевими формами первинних
документів, облікових регістрів та звітності.
Вище перелічені фактори обумовлюють періо$
дичність розрахунку фактичної собівартості продукції
рослинництва (1 раз на рік), періодичність проведення
інвентаризації, порядок та особливості розподілу за$
гально виробничих витрат і т.п.
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Оприбуткування продукції рослинництва
Дт 271 Кт 23

Закриття рахунку 23

Оцінка за справедливою
вартістю
Справедлива вартість >
фактично понесених
витрат:
Дт 23 Кт 710
Справедлива вартість <
фактично понесених
витрат:
Дт 940 Кт 23

Оцінка за плановою
собівартістю
Планова собівартість >
фактичної собівартості
(«червоне сторно»):
1. Продукція на кінець року не
реалізована: Дт 271 Кт 23
2. Продукція на кінець року
реалізована: Дт 271 Кт 23
Дт 901 Кт 271
Планова собівартість <
фактичної собівартості
(додаткові проводки):
1. Продукція на кінець року не
реалізована: Дт 271 Кт 23
2. Продукція на кінець року
реалізована: Дт 271 Кт 23
Дт 901 Кт 271

Рис. 1. Схема закриття рахунку 23 за різних методів оцінки сільськогосподарської продукції

Всебічне урахування галузевих особливостей в про$
цесі організації обліку у рослинництві дозволить своє$
часно забезпечувати користувачів оперативною, досто$
вірною та повною інформацією про кількість вироще$
ної продукції, її вартість, матеріальні, трудові та інші
виробничі витрати структурних підрозділів і підприєм$
ства в цілому для потреб поточного, оперативного та
стратегічного управління.
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1. Cтан галузі та перспективи розвитку рослинниц$ підприємствах: Наказ Міністерства аграрної політики Ук$
тва // Уманський Національний Університет Садівниц$ раїни від 21.12.2007 р. № 929. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
тва. URL: https://crops.udau.edu.ua/ua/navchannya / rada/show/v0929555$07 (дата звернення: 20.10.2019).
Таблиця 3. Кореспонденція рахунків з обліку витрат
на виробництво та оприбуткування продукції рослинництва

№
з/п
1

Зміст господарської операції

Понесені матеріальні витрати на виробництво
продукції
2
Віднесено на собівартість продукції витрати
бджільництва із запилення культур, вартість
вивезеного в поле гною
3
Списана на витрати вартість послуг допоміжних
виробництв
4
Включені до складу виробничих витрат витрати на
оплату праці працівників, зайнятих у технологічному
процесі виробництва
5
Здійснено відрахування на соціальні заходи
6
Списаніна витрати рослинництва загальновиробничі
витрати
7
Оприбутковано з виробництва насіння, корми
8
Оприбуткована (за плановою собівартістю) з
виробництва готову продукця
9
Віднесена на витрати вартість зеленого корму,
згодованого продуктивним тваринам і робочій худобі
на випасі
10 Відображені наприкінці року калькуляційні різниці
на продукцію рослинництва (різниця між фактичною
та плановою собівартістю продукції)
Джерело: складено автором згідно з [12].
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