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Розкрито сутність і принципи функціонування бухгалтерського
обліку та економічного аналізу процесу виробництва біопалива. Виз2
начено основні напрями аналітичної роботи під час організації пере2
робки сировини на біодизельне пальне.
Essen and principles of the functioning of accounting and analysis in
the biofuel production process have been investigated. Directions of the
analyzing work during organization processing raw materials for biodiesel
fuel have been founded.
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У XX столітті енергетична кри
за, що охопила світ, а також пост
ійний ріст цін на енергоресурси,
який викликає інфляційні процеси
в економіці, об'єднали продоволь
ство та енергетику у взаємопов'я
заний сценарій розвитку майбутнь
ого. Використання нетрадиційних
та відновлюваних джерел енергії
світова спільнота розглядає як
один із найбільш перспективних
шляхів вирішення зростаючих про
б лем енерг озаб езпечення. На
явність невичерпної ресурсної бази
та екологічна чистота відновлю
вальних видів енергії є визначаль
ними їх перевагами в умовах вичер
пання ресурсів органічного палива
та зростаючих темпів забруднення
довкілля. Необхідність упровад
ження на вітчизняних агропромис
лових господарствах технологій з
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виготовлення альтернативних на
фтовим видам палива є очевидною,
оскільки Україна нині на 85 % за
лежить від імпортованої нафти, за
паси якої за існуючих темпів видо
бутку можуть вичерпатися уже че
рез 30—40 років.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У теперішніх умовах здійснен
ня підприємницької діяльності од
нією з найважливіших задач будь
яко го економічног о суб 'єкта є
вдосконалення процесу управлін
ня з метою оптимізації викорис
тання матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів. При цьому
єдиним достові рним джерелом
економічної інформації про внут
рішньогосподарські процеси є дані
бухгалтерського обліку та аналізу.

Серед сучасних економістів, що
займаються дослідженням станов
лення та функціонування обліко
воаналітичного забезпечення слід
виділити праці таких вчених, як:
Ф.Ф. Бутинець, Т. П. Карпова, М.Т. Бі
луха, Г.Г. Кірейцев, С.Ф. Голов, Т.М.
Пахомова, В.Ф. Палій, В.Б. Іваш
кевич, М.С. Пушкар, В.В. Сопко,
О.Д. Гудзинський. У свою чергу,
проблемними питаннями розвитку
біодизельного виробництва актив
но займаються О.М. Шпичак, М.І.
Кобець та Г.М. Калетник.
Метою дослідження є визначен
ня економічних засад створення та
функціонування обліку та аналізу
виробництва біодизеля, пошук мож
ливих шляхів їх розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
"На шляху до енергетичної не
залежності Украї ни важливим
фактором є трансформація енергії
фотосинтезу в доступні для вико
ристання в наро дно му г о спо 
дарстві форми", — саме так визна
чає роль біоенергетики Концепція
цільової комплексної програми
наукових досліджень НАН Украї
ни "Біомаса як паливна сирови
на"[5], яка передбачає розвиток
виробництва альтернативних видів
енергії та їх застосування для тех
нічних потреб. Грунтовокліма
тичні умови більшості регіонів Ук
раїни є сприятливими для вирощу
вання культур з високим рівнем
накопичення енергії біомаси під
час вегетації. Але до цього часу ще
не вирішені проблеми визначення
пріоритетних для отримання біо
палива культур. Протягом остан
нього часу все більше уваги при
діляється використанню ріпаку як
сировини для отримання біодизе
ля, але ще не проведено грунтов
них до слі джень з еко но мі чно ї
ефективності його вирощування в
рі зних рег іо нах України у по 
рівнянні з іншими культурами. Ви
робництво ріпаку в Україні має
певні об меження. По ки що не
створено достатньо зимостійких
сортів озимого ріпаку і він періо
дично вимерзає на значних пло
щах. Сорти ярого ріпаку за вро
жайністю помітно поступаються
озимому. В Західній Європі вва
жається, що економічно доцільно
вирощувати ріпак на біопаливо
при врожайності не менше 30—40
ц/га, що дає змогу виробити до 1
тонни біодизеля. В умовах нашого
аграрного виробництва підтриму
вати такий рівень складно. Тим ча
сом озима пшениця і тритикале в
багатьох господарствах суттєво
перевищують цей рівень, це ж сто
сується й кукурудзи, але остання
більш затратна у виробництві.
В умовах функціонування рин
кової економіки бухгалтерський
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облік є важливим засобом ефек
тивного управління комерційними
і виробничими структурами, зна
ряддям контролю за ефективним
та раціональними використанням
наявних ресурсів з метою досяг
нення мети діяльності підприєм
ства.
Опанування знань бухгалтерсь
кого обліку, контролю та аналізу
господарської діяльності з метою
визначення слабких місць у роботі
підприємств і знаходження шляхів
подальшого покращання їх роботи є
головною метою керівника підпри
ємства, менеджера, економіста, бух
галтера.
Особливо великого значення
набуває економічний інструмен
тарій обліку та аналізу в процесі
освоєння виробництва альтерна
тивних видів пального на сільсько
г оспо дарських пі дприємствах.
Адже перехід виробництва про
дукції на ініціативний шлях розвит
ку повинен передбачати посилення
режиму економії і ресурсозбере
ження, прискорення темпів еконо
мічного росту.
При цьому вирішальну роль ві
діграє раціональний та економічно
о бг руто ваний б ухгалтерсь кий
облік витрат на виробництво аль
тернативного пального, що забез
печує надходження інформації про
використання трудових, матеріаль
них і фінансових ресурсів, собівар
тості продукції, а в кінцевому ре
зультаті формує показники еконо
мічної ефективності виробництва
біопалива. Основні первинні доку
менти, що застосовуються для реє
страції господарських операцій з
виробництва біопалива, наведені в
табл. 1.
Витрати, які входять до собівар
тості виробництва альтернативного
пального, аналогічні до інших видів
сільськогосподарської продукції та
групуються відповідно до їх еконо
мічного змісту за такими елемента
ми:
— сировина та матеріали;
— витрати на оплату праці;
— відрахування на соціальні за
ходи;
— роботи та послуги;
— витрати на утримання та по
точний ремонт основних засобів та
інших необоротних активів;
— інші витрати;
— загальновиробничі витрати.
Як відомо, облік затрат на вироб
ництво різних видів сільськогоспо
дарської продукції має певну спе
цифіку, пов'язану з особливостями
технології виробництва. Саме тому
розвиток біоенергетики в сільсько
му господарстві потребує переос
мислення усталених облікових про
цесів та розробки нових наукових
підходів.
Основні рекомендації щодо
впровадження робочого плану ра
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Таблиця 1. Первинні документи з обліку витрат на виробництво
і реалізацію біодизельного пального

ɋɬɚɬɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ (ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ):
– ɡɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ;
– ɡɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ;
– ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ.
ɋɢɪɨɜɢɧɚ

Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ

ɇɚɡɜɚ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
Ɍɚɛɟɥɶ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ.
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ
ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ
ɰɟɯɭ.
ɇɚɪɹɞ ɧɚ ɜɿɞɪɹɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ
ȼɿɞɨɦɿɫɬɶ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɩɚɫɿɜ, Ʌɿɦɿɬɧɨɡɚɛɿɪɧɚ ɤɚɪɬɤɚ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɧɚɫɿɧɧɹ
ɪɚɩɫɭ, ɀɭɪɧɚɥ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ
ɡɚɩɚɫɿɜ
Ʌɿɦɿɬɧɨ-ɡɚɛɿɪɧɚ ɤɚɪɬɤɚ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɭ
ɦɟɬɢɥɚɧɭ

ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɦɚɥɨɰɿɧɧɢɯ ɬɚ
ɲɜɢɞɤɨɡɧɨɲɭɜɚɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ

Ʌɿɦɿɬɧɨ-ɡɚɛɿɪɧɚ ɤɚɪɬɤɚ, ɧɚɤɥɚɞɧɚ

Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ,
ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ

Ʌɿɦɿɬɧɨ-ɡɚɛɿɪɧɚ ɤɚɪɬɤɚ, ɧɚɤɥɚɞɧɚ

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɫɥɭɝ

ȼɨɞɨ- ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɟ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨɸ:
– ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɸ ɡɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ;
– ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɡɚɥɭɱɟɧɨɸ.
ȼɢɯɿɞ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ:
– ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ;
– ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɿɧɲɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦ

Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɥɢɫɬɢ, ɧɚɤɥɚɞɧɿ

ɇɚɤɥɚɞɧɿ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
Ɍɨɜɚɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɧɚɤɥɚɞɧɿ,
ɪɚɯɭɧɨɤ-ɮɚɤɬɭɪɚ

хунків у процесі організації обліку
біодизельного виробництва наведе
но в табл. 2.
Так, в процесі прийняття рішен
ня про початок впровадження ви
робництва біодизеля та його по
дальший розвиток чи розширення
перед керівництвом постає цілий
ряд запитань та невизначеностей,
які повинні бути вирішені за допо
могою обліковоаналітичної служ
би. Причому на даному етапі за до
помогою методів та інструментів
економічного аналізу внутрішньо
го та зо вні шньо го середо вища
діяльності підприємства ми маємо
дослідити наступні процеси та по
казники:
— ринковий рівень цін на дизель
не паливо та прогноз їх зміни в ко
ротко та довгостроковій перспек
тиві з урахування сезонних коли
вань;
— умови залучення банківських
кредитів та можливість отримання
державних дотацій для розвитку ви
робництва альтернативних видів

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ
ɨɫɨɛɚ
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ,
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɡ
ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ ɡ
ɨɛɥɿɤɭ ɌɆɐ,
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ
ɫɤɥɚɞɭ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ ɡ
ɨɛɥɿɤɭ ɌɆɐ,
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ
ɫɤɥɚɞɭ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ ɡ
ɨɛɥɿɤɭ ɌɆɐ,
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ
ɫɤɥɚɞɭ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ ɡ
ɨɛɥɿɤɭ ɌɆɐ,
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ
ɫɤɥɚɞɭ
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ ɡ
ɨɛɥɿɤɭ ɌɆɐ,
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ
ɫɤɥɚɞɭ
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ
ɝɚɪɚɠɚ

Ʉɟɪɿɜɧɢɤ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ
ɰɟɯɭ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ,
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ
ɫɤɥɚɞɭ

пального;
— собівартість виробництва
насіння олійних культур у госпо
дарстві з урахуванням можливості
використання нових видів та сор
тів;
— економічний ефект від впро
вадження інтенсивних технологій
вирощування олійних культур;
— рівень цін на виробниче облад
нання та машини з урахуванням об
сягів виробництва;
— строк окупності затрат при
закупівлі обладнання різної вироб
ничої потужності;
— можливість часткового забез
печення виробництва закупівель
ною сировиною та рівень собівар
тості кінцевої продукції в цьому ви
падку;
— динаміку зміни цін на техно
логічні хімічні компоненти та їх
вплив на собівартість кінцевої про
дукції;
— можливість створення спіль
ного підприємства за допомогою за
лучення сусідніх підприємств або
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Таблиця 2. Витяг з Робочого плану рахунків для обліку витрат на підприємстві,
що займається виробництвом біодизельного пального
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інших інвесторів;
— рівень та динаміку зміни цін
реалізації побічних продуктів, що
виникають під час виробництва
біодизеля (гліцерин, шрот, маку
ха);
— аналіз нормативноправової
бази виробництва альтернативних
видів палива з урахуванням прийня
тих законодавчих актів, які ще не
вступили в дію;
— можливість виробництва біо
дизеля для продажу іншим організа
ціям з урахуванням транспортних
витрат;
— норми витрати біодизельного
пального наявною сільськогоспо
дарською технікою з огляду на ниж
чу теплоємність згоряння, ніж в
мінерального палива;
— рівень рентабельності реал
ізації виробленого насіння олій
них культур у порівнянні із засто
суванням їх для виробництва біо
дизеля.
На нашу думку, лише комплек
сний аналіз всієї наявної інфор
мації дасть змогу прийняти пра
вильне та зважене рішення щодо
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виробництва біопалива на підпри
ємстві.
Щодо обліку виробництва біо
палива, то перед бухгалтерами по
стає непросте завдання, адже цей
вид продукції досить новий і тіль
ки нещодавно почав споживатися
у сільськогосподарських підпри
ємствах. Тому в процесі обліку ви
робництва та реалізації біодизеля
виникає ряд проблемних момен
тів.
Поперше, в нашій країні не роз
роблено чіткої теоретичної, методо
логічної та нормативної бази, яка
регулювала б виробництво власного
пального та його подальше викори
стання в господарському циклі або
реалізацію.
Подруге, не розроблені нор
мативні витрати біодизельного
пального при виконанні основних
сільськогосподарських робіт, що
значно ускладнює процес контро
лю за використанням даного виду
палива.
Потретє, облік біопалива влас
ного виробництва необхідно органі
зовувати окремо від традиційного

дизельного пального, оскільки його
ми оцінюємо на основі закупівельних
цін, а біопаливо — на основі вироб
ничої собівартості.
Почетверте, після закінчення
податкових преференцій виробниц
тво біопалива може обкладатися по
датками та акцизним збором, що
вносить свої корективи в процес
організації обліку.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Виробництво біопалива — новий
вид діяльності для сільськогоспо
дарських виробників, тому процес
організації його обліку та аналізу
майже не досліджений, адже в Ук
раїні побудовано лише кілька де
сятків біопаливних заводів, які ви
робляють продукцію переважно для
внутрішньогосподарських потреб
або в якості експериментальних дос
ліджень.
Опанування знань бухг ал
терського обліку, контролю та
аналізу господарської діяльності з
метою визначення слабких місць у
роботі підприємств і знаходження
шляхів подальшого покращення їх
роботи є головною метою керівни
ка підприємства, менеджера, еко
номіста, бухгалтера. При цьому
особливо великого значення набу
ває економічний інструментарій
обліку та аналізу в процесі освоє
ння виробництва альтернативних
видів пального на сільськогоспо
дарських підприємствах. Адже пе
рехід виробництва продукції на
ініціативний шлях розвитку пови
нен передбачати посилення режи
му економії і ресурсозбереження,
прискорення темпів економічного
росту.
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