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ВСТУП

Відмінність організації управлінського обліку в аграрній сфері
зумовлена специфікою технологічних процесів. Галузеві особливості
впливають на структуру і зміст статей витрат, порядок проведення їх
аналізу, планування та контролю, що потребує відповідної
інформаційної бази. При чому ці відмінності спостерігаються навіть в
межах виробництва різних видів сільськогосподарської продукції:
зернові, технічні культури, овочівництво і т.д. у рослинництві, ВРХ,
свинарство та ін. у тваринництві, що вимагає окремих підходів до
організації управлінського обліку. Враховуючи особливості
вирощування та збору готової продукції існує чимало первинних
документів, в яких вже систематизовано відмінності технологічних
процесів. Саме організація управлінського обліку і контролю на
сільськогосподарських підприємствах з врахуванням наявних
розробок забезпечить формування комплексного піходу до
узагальнення інформації про сільськогосподарську продукцію, як
складової продовольчої безпеки країни.
Галузеві аспекти управлінського обліку досліджували провідні
українські та російські науковці, серед яких П.М. Гарасим, М.Я.
Дем’яненко, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, В.Г. Лінник,
Ю.Я. Литвин, Т.Г. Маренич, В.Б. Моссаковський, Н.Л. Правдюк,
П.Т. Саблук, П.П. Самофалов, Л.К. Сук, П.Я. Хомин, Л.І. Хоружий,
І.М. Яцишин та ін.
Численні розробки вищезазначених учених є вагомим вкладом в
науку, проте проблема створення цілісної системи управлінського
обліку в сільському господарстві, яка б враховувала технологічні й
організаційні особливості галузі з максимальним наближенням до
потреб практики, залишається невирішеною. Діюча система
організації
управлінського
обліку
в
сільськогосподарських
підприємствах України не відповідає запитам сучасного менеджменту.
Поза увагою залишаються проблеми організації, методики та техніки
проведення контролю окремих господарських операцій в
сільськогосподарському виробництві, особливо в рослинництві з
врахуванням галузевих особливостей Відсутність належної
систематизації нормативного, документального та методичного
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забезпечення управлінського обліку і контролю потребує нових
наукових розробок у вказаному напрямку.
В монографії досліджені сучасні проблеми організації
управлінського обліку та контролю з точки зору теорії і практики.
Наведено порядок документування операцій, відображення на
рахунках бухгалтерського бліку та систематизації даних в облікових
регістрах. Авторами уточнено порядок закриття рахунків та
визнаначення фінансових результатів з врахуванням технологічних
особливостей вирощування зернових культур. Розкрито особливості
здійснення внутрішньогосподарського контролю за дотриманням
технологічного процесу та достовірністю облікових даних щодо
формування собівартості продукції рослинництва.
Запропоновано нові підходи до оцінки сільськогосподарської
продукції, що поєднує досвід минулого та вимоги Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи».
Розроблено спеціальні документи для узагальнення і розподілу
загальновиробничих витрат, обчислення собівартості продукції,
списання калькуляційних різниць і т.д., що дозволило сформувати
цілісну систему документування операцій від обробітку грунту до
реалізації зерна і супутньої продукції.
Враховуючи сучасний рівень розвитку автоматизації облікових
процесів, авторами монографії розроблено алгоритм відображення в
обліку операцій з вирощування зернових культур для налаштування
відповідної конфігурації в 1С.
Систематизовані
нормативно-правове,
документальне
забезпечення операцій з вирощування зернових культур,
запропоновані у монографії алгоритми організації управлінського
обліку і контролю забезпечать усі рівні організації необхідною
інформацією, пришвидшать процес обробки і зведення даних та
прийняття управлінських рішень.
Монографія може бути корисною для науковців, науковопедагогічних працівників, аспірантів, керівників і спеціалістів
сільськогосподарських підприємств, а також для студентів вищих
навчальних закладів і коледжів.
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РОЗДІЛ І
НАУКОВІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА
КОНТРОЛЮ В РОСЛИННИЦТВІ
1.1. Організація обліку і контролю: визначення, суть та місце
в системі управління підприємством
Одним
із
основних
елементів
системи
управління
підприємством є організація бухгалтерського обліку. Система
управління, як і будь-яка інша, не може існувати без інформації,
джерелом якої є бухгалтерський облік як процес спостереження,
вимірювання, реєстрації, узагальнення, передачі інформації про
господарську діяльність підприємства зацікавленим користувачам для
її інтерпретації та прийняття управлінських рішень. Тільки належним
чином організований бухгалтерський облік може дати інформацію, що
відповідатиме вимогам зрозумілості, достовірності, доречності,
своєчасності, які визначають її якість.
Здійснювати управління означає приймати рішення і передбачати
розвиток подій. Проблема прогнозування, як основа для наступних
практичним дій, набуває особливої актуальності в умовах ринкової
економіки. Не випадково Ч.Т. Хорнгерн та Дж. Фостер
підкреслююсь, що до структури сучасної бухгалтерії входять відділи
планування і контролю (включаючи групу аналізу) а також відділ,
функціями якого є підготовка спеціальних даних для прийняття
проблемно орієнтованих рішень [281, 15].
Як зазначає Ф.Ф. Бутинець, «організація обліку - це один із
найбільш відповідальних етапів створення підприємства та підготовки
до його ефективної діяльності. Без організованого обліку не можлива
господарська діяльність підприємства. Це суперечить чинному
законодавству України» [168, 41].
Термін «організація» має різні відтінки значення. Науковці у
своїх дослідженнях вказують на давньогрецьке і французьке
походження цього
поняття. В.Ю. Фабіянська зазначає, що
«організація» від давньогрецького слова «органон» – це знаряддя або
інструмент. Від нього пішло значення слів «орган», а потім, як
похідні, «організм» і «організація» [274, 103].
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А.Бодюк
відмічає
французьке
походження
поняття
«організація», що означає «придавати стрункого вигляду,
упорядкувати». Організацію слід розуміти як внутрішню
упорядкованість та узгодженість взаємодії автономних частин
цілого, обумовленого його побудовою, сукупність процесів або дій.
що приводять до створення і вдосконалення взаємодії між частинами цього цілого. Організація - властивість усіх сфер управління,
зокрема державою, господарською діяльністю, технікою тощо. Це
поняття вживають у контексті з поняттями «структура» і «система»
та
виражає
регламентовані
закономірності
їх
побудови,
функціонування, взаємодії [23,46].
Дослідження Я.В. Соколова підтверджують, що питання
організації обліку цікавлять вітчизняних та зарубіжних вчених вже
досить довгий час. Так, вчений французької школи бухгалтерського
обліку Ж.Г. Курсель-Сенель вважав, що організація обліку, його
методологія – не діло бухгалтерів, а прямий обов’язок
адміністраторів. Інакше «навіщо цифри для того, хто не знає як
аналізувати їх та обдумувати так, щоб черпнути із них вказівку для
визначення подальшого напрямку діяльності підприємства».
Ж. Домарше описував спеціальний розділ – органологію обліку
– науку про організацію, цілі й роботу різних відділів бухгалтерії.
Теоретики французької школи обліку виділяли такі шість принципів
організації обліку: механізація обліку; економія часу; економія праці;
стислі терміни надання інформації; безпека, яка забезпечується
самоконтролем і ревізією; чіткість [228].
Ще у 1911 році І.П. Бабенко наголошував, що організація
бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві повинна
відбуватися з урахуванням основних господарських функцій і
відносин, притаманних даному підприємству, а також чітко
визначеної сутності тих економічних явищ і дій, які є предметом
бухгалтерського обліку [9, 21]
А.Д. Шмігель був одним з тих, хто розпочав наукові дослідження в
галузі організації обліку, його підходи до розуміння завдань цієї науки
набагато випередили час. Він включив у визначення організації питання
методології, що, безумовно, розширює предмет організації обліку. Окрім
суто процедурного аспекту, пов'язаного з реалізацією і здійсненням
облікового процесу, він включає в компетенцію організації
«...цілеспрямоване впорядкування і удосконалення методології і техніки
бухгалтерського обліку...» [283, 37].
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Цікаву думку висловлюють Кузьмінський А.Н. та Сопко В.В.
про те, що необхідно розрізняти два поняття: організацію обліку та
контролю, як процесу (в вузькому значенні) та організацію обліку та
контролю як системи (широке значення). Причому, перше поняття
поділяють на організацію технології обліку та організацію роботи
виконавців. Загалом, під організацією обліку вони розуміють цільове
впорядкування та удосконалення методики та техніки бухгалтерського
обліку, а також робочих процесів збору первинної облікової
інформації, її обробки, узагальнення та отримання відомостей,
необхідних для управління підприємством [111, 20].
Лень В.С. визначаючи суть даної проблеми зазначає:
«Організація бухгалтерського обліку — це сукупність дій зі створення
цілісної системи бухгалтерського обліку, підтримання і підвищення
рівня її організованості, функціонування якої спрямоване на
забезпечення інформаційних потреб користувачів облікової інформації, включаючи вибір форм організації та формування матеріального й
інформаційного забезпечення облікового процесу. Організацію бухгалтерського обліку можна визначити також як науково обґрунтовану
сукупність умов, за яких найбільш економно і раціонально здійснюється збір, обробка і зберігання бухгалтерської інформації з метою
оперативного контролю за ефективним використанням майна підприємства та надання користувачам неупередженої інформації для прийняття управлінських рішень» [169].
Визначення поняття організації обліку різними науковцями
наведено в табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Визначення поняття організації обліку
№

Назва джерела

Визначення

1
2.

2
Чебан Т. та ін.
Організаційні аспекти
побудови бухгалтерії
стратегічного типу /
Т.Чебан, В.Яценко //
Бухгалтерський облік і
аудит. – 2004. - №12. –
С.31-36 [287].

3
Організація обліку – це система умов та
елементів побудови облікового процесу з
метою
отримання
достовірної
та
своєчасної інформації про господарську
діяльність підприємства і здійснення
контролю
за
раціональним
використанням виробничих ресурсів і
готової продукції.
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Продовження табл. 1.1
1

2

3

3.

Бухгалтерський облік в Україні.
Нормативи. Коментарі /
В.М.Пархоменко – К.: РВО
«Поліграф книга» - 1994. – 352 с.
[42].

4

Копилов В. та ін. Організаційні
засади національної системи
бухгалтерського обліку в
Україні / В. Копилов,
Л.Ловінська // Економіка і
прогнозування. – 2007. - №2. –
С.127 – 137 [100].
Кузнєцова С. Технологія
організації бухгалтерського
обліку з урахуванням специфіки
суб’єктів господарювання /
С.Кузнєцова // Бухгалтерський
облік і аудит. – 2008 . – №6. – С.
29 – 33 [110].
Методичні рекомендації по
організації та веденню
бухгалтерського обліку в
сільськогосподарських
підприємствах України: За ред.
Ю.Я. Лузана, М.Г. Михайлова,
В.М. Жука // Облік і фінанси
АПК. — 2005. – № 2. – С. 106187 [139].
Хотинський Ю. Організаційні
аспекти бухгалтерського обліку /
Ю.Хотинський //
Бухгалтерський облік і аудит. –
2004. – №4. – С.36-39 [283].

Організація бухгалтерського обліку
–
упорядкована
інформаційна
система, що відображає стан та рух
майна, розрахунків і зобов’язань,
власних і позикових коштів та
фінансових результатів суб’єктів
господарювання.
Організація бухгалтерського обліку
–
це
сукупність
прийомів,
спрямованих
на
регламентацію
бухгалтерського обліку суб’єктів
господарювання.
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6

7.
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Організація бухгалтерського обліку
– це підходи системи управління до
організаційних критеріїв, які має
задовольняти
система
бухгалтерського обліку як основний
постачальник облікової інформації.
Під організацію бухгалтерського
обліку розуміють комплекс заходів
керівника (власника) підприємства,
спрямованих на забезпечення збору,
реєстрації й узагальнення фактів
господарської діяльності з метою
одержання достовірної інформації
для
прийняття
управлінських
рішень.
Організація обліку - комплекс
заходів власника на забезпечення
реєстрації фактів господарського
життя, узагальнення їх з метою
отримання необхідної інформації для
складання необхідної зовнішньої та
внутрішньої звітності і прийняття
управлінських рішень.

Отже, науковці в загальному під організацією обліку
розуміють сукупність процесів або дій спрямованих на ведення
бухгалтерського обліку, хоча Юзеф Хотинський виявляє відмінність
між бухгалтерським обліком як процесом і його організацією. Він
вважає, що методика ведення бухгалтерського обліку і його
організацією – це різні види робіт, які мають різні складові і
виконуються різними методами. А. Пилипенко розглядає організацію
обліку з боку її ознак: організація як характеристика рівня
організованості єдиного цілого; організація як сукупність дій з
підвищення рівня організованості єдиного цілого.
Найкраще визначення, на думку Я.В. Соколова, належить
Н.А.Леонтьєву, який під організацією обліку розумів «ряд дій осіб,
яким доручено здійснення обліку, націлених для досягнення цілей,
поставлених перед обліком». Важливо також розуміти різницю в
поняттях «організація» та «ведення» обліку. Організацію бухгалтерського обліку здійснює власник (керівник) у співпраці з
обліковими працівниками. Ведення бухгалтерського обліку входить
до їх обов’язків та полягає у застосуванні методики і технології
відображення в обліку господарських операцій, складанні і поданні
звітності. Про це наголошує також професор Л. Сук, який визначає
організацію обліку, як комплекс заходів власника (керівника) підприємства, спрямованих на створення раціональної системи
бухгалтерського обліку та ведення його відповідно до діючих вимог і
завдань [242, 38].
Законодавчого визначення терміну «організація обліку» немає,
але у фахових виданнях під ним розуміють цілеспрямовану діяльність
з упорядкування і удосконалення бухгалтерського обліку (його
механізмів, структури, процесів тощо).
Методичні
рекомендації
щодо
організації
обліку
в
сільськогосподарських підприємствах визначають її як комплекс
заходів керівника (власника) підприємства, спрямованих на
забезпечення збору, реєстрації й узагальнення фактів господарської
діяльності з метою одержання достовірної інформації для прийняття
управлінських рішень [139].
На особливій ролі організації обліку в процесі управління
підприємством наголошується багатьма науковцями, зокрема Н.Л.
Правдюк, В.М.Мурашко та ін. Н.Л. Правдюк зазначає, що процес
організації
передбачає цілеспрямоване створення,
постійне
впорядкування та вдосконалення системи обліку на підприємстві для
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її відповідності потребам управління [191]. Організація сучасного
обліку має базуватися на пізнанні розвитку його функціональної
корисності для системи управління, оскільки його (обліку) існування
можливе лише завдяки тому, що системі управління потрібна його
функція. Але, щоб оцінити потребу і можливості розвитку обліку,
необхідно усвідомити його елементом управління [147, 250].
Основними передумовами раціональної організації обліку на
підприємстві є наступні:
– урахування організаційної структури підприємства, особливостей застосовуваної техніки і технології, організації виробництва;
– визначення характеру й обсягу інформації необхідної для обґрунтування оперативних, тактичних і стратегічних рішень;
– урахування законодавчих і нормативних актів
щодо
здійснення підприємницької діяльності та обліку і звітності;
– встановлення облікових взаємовідносин бухгалтерії з оперативно
відокремленими
підрозділами
підприємства.
Ці
взаємовідносини визначають організацію бухгалтерського обліку, яка
може бути централізованою або децентралізованою.
Організація
ефективної,
багатофункціональної
системи
бухгалтерського обліку, орієнтованої на забезпечення інформацією
перш за все внутрішніх користувачів з метою прийняття виважених
управлінських рішень потребує адаптації функцій бухгалтерського
обліку до специфічних інформаційних потреб системи управління
сільськогосподарським підприємством.
Важливим також є процес контролю, якому притаманні
різнобічні властивості і надані необмежені можливості як з точки зору
функції управління, так і з точки зору функції обліку.
Взагалі, високий рівень розвитку і нормативно-методичного
забезпечення фінансового та господарського контролю в країні є
певною мірою гарантом достовірності економічної інформації, що
створюється в процесі діяльності підприємств й узагальнюється у
фінансовій, статистичній, іншій звітності. І, відповідно, навпаки.
Калюга Є В. відзначає, що реформування форми власності та
створення нового механізму господарювання призвели до суттєвих
змін в організації і методах здійснення контролю. «Чинне в Україні
законодавство вимагає контролю за дотриманням законності
господарських явищ і процесів, але комплексний підхід до вирішення
організаційних та процедурних основ здійснення господарського
контролю практично відсутній» [91, 20].
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Загальна мета внутрішнього контролю, вважає Корінько М.Д.,
полягає в правильному та своєчасному відображенні господарських
операцій у бухгалтерському обліку і звітності, законності
господарських операцій та їхньої доцільності для конкретного
підприємства [107, 74]. Ми вважаємо недостатнім таке звуження кола
його завдань.
Контроль можна визначити як самостійну науку, практичну
галузь, і як своєрідний нагляд за процесами планування,
бюджетування, обліку, контролю, аналізу, мотивації, регулювання,
прийняття рішень. Ми спостерігаємо парадокс з приводу контролю як
засобу нагляду за контролем. Але цьому є просте пояснення:
контролюється виконання контрольних процедур, їх повнота і
відповідність науково обґрунтованій і прийнятній для даної системи
управління методології. Контроль використовується і для оцінки
якості системи управління.
Практика свідчить, що на тих підприємствах, де налагоджені
поточний внутрішньогосподарський контроль, інвентаризаційна
діяльність, забезпечується ощадливість і збереження цінностей. З
метою посилення боротьби з нестачами і розкраданням необхідно,
щоб такий контроль здійснювався об'єднаними зусиллями всіх
спеціалістів, керівників господарських підрозділів та бухгалтерських
служб. При цьому особливе значення має щоденний контроль за
переміщенням цінностей на окремих об'єктах підприємства.
Контроль поточної господарської діяльності не завжди
здійснюють
комплексно,
об'єднаними
зусиллями
ревізорів,
економістів та інших спеціалістів об'єднань і підприємств. Цим
повинні займатися спеціалісти, які знають економіку, технологію
виробництва.
Сьогодні наукові дослідження повинні бути спрямовані на
організацію обліку, орієнтованого перш за все на пошуки ефективних
методів управління сільськогосподарським підприємством.
1.2. Організація обліку процесу виробництва
Центральне місце в організації управлінського обліку займає
облік виробництва. Він повинен забезпечити отримання достовірної та
своєчасної інформації про виробничі витрати, що є основою
визначення собівартості продукції, контролю та аналізу за
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раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових
ресурсів, прийняття управлінських рішень і планування діяльності
підприємства на майбутнє.
Особливо
трудомістким
є
процес
виробництва
сільськогосподарської продукції, на виготовлення якої, окрім
виробничих ресурсів, впливають ще й природно-кліматичні умови,
тривалість операційного циклу, наявність біологічних активів та
специфіка самої галузі, яка споживає значну частину власних
ресурсів. Тому питання обліку і формування виробничої собівартості
продукції рослинництва потребує глибокого дослідження та
удосконалення.
Так, основні завдання, які повинні бути вирішені при організації
управлінського обліку процесів виробництва сільськогосподарської
продукції, зводяться до такого:
 раціоальна організація документообігу, яка забезпечить
своєчасне і правильне оформлення первинних та зведених документів
щодо витрат виробництва окремо по структурних підрозділах і
підприємству в цілому;
 повне
відображення
в
обліку
продуктивних
і
непродуктивних
витрат на вирощування сільськогосподарських
культур з метою оперативного контролю за ними;
 достовірний облік виходу продукції основного виробництва
в розрізі підрозділів та в цілому по підприємству за її видами з
урахуванням сортів (у рослинництві) та їх якісних показників;
 обгрунтування і вибір методики списання прямих і непрямих
витрат, віднесення витрат допоміжних і обслуговуючих виробництв
на собівартість продукції;
 контроль за фактичним рівнем витрат порівняно з їх
нормативами і бюджетами по кожному структурному підрозділу та
підприємству в цілому;
 виявлення та аналіз відхилень у натуральних, трудових і
грошових одиницях виміру за статтями витрат, місцями їх
виникнення, причинами та винуватцями в разі виявлення суттєвих
відхилень;
 формування інформаційної бази для аналізу витрат та
економічних результатів виробничої діяльності структурних
підрозділів;
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 узагальнення даних обліку процесу виробництва для
формування показників внутрішньої звітності по кожному
структурному підрозділу та підприємству загалом;
 систематизація
інформаційних
потоків
стосовно
виробничих витрат для прийняття поточних і стратегічних
управлінських рішень.
На сьогодні перед сільськогосподарськими підприємствами
гостро постають питання достовірного формування, розрахунку та
відображення в обліку витрат виробництва, які пов’язані з специфікою
галузі. Саме правильний розрахунок собівартості продукції (робіт,
послуг) сприяє більш ефективному управлінню процесами її
формування, покращенню якісних показників роботи підприємства,
усуненню причин нереальної собівартості продукції і відповідно
недостовірної рентабельності її виробництва, що в кінцевому
підсумку може бути причиною викривлення фінансових результатів
суб’єктів господарювання та застосування невідповідної цінової
політики з боку держави.
Для розрахунку собівартості продукції складають калькуляцію
(від латинського «calkulatia» – сам розрахунок) [142]. В економічній
літературі під поняттям «калькуляція» розуміють обчислення
собівартості одиниці окремих видів продукції, виконаних робіт і
наданих послуг [58, 90, 114, 122, 181].
Калькулювання – це процес розрахунку (обчислення) вартості в
системі кругообігу господарських процесів (постачання, виробництва,
реалізації). У процесі постачання калькулюванню підлягають ресурси,
які придбані для забезпечення діяльності з метою досягнення цілей
підприємства чи організації. В процесі виробництва калькулюванню
підлягають незавершене виробництво, готова продукція, роботи чи
послуги. Процес реалізації передбачає калькулювання реалізованих
готової продукції, робіт чи послуг.
Системи калькулювання можуть варіюватися за типами витрат і
за рівнем складності розрахунків таким чином:
1) системи прямого калькулювання;
2) традиційні системи калькулювання;
3) системи функціонального калькулювання;
4) системи калькулювання за видами діяльності.
Системи прямого калькулювання базуються на включенні до
складу собівартості продукції, робіт чи послуг лише прямих витрат.
Недоліком таких систем є те, що вони не обліковують непрямих
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витрат і не нараховують їх на продукцію. Системи прямого
калькулювання собівартості можна рекомендувати лише в тому
випадку, якщо непрямі витрати в загальній сумі витрат складають
лише незначну частину. Як традиційні, так функціональні системи
калькулювання розподіляють непрямі витрати на продукцію.
При розподілі накладних витрат на продукцію традиційні
системи калькулювання використовують, як правило, об’ємні
показники, такі як години роботи основних виробничих працівників
або час роботи обладнання. Об’ємні показники дозволяють точно
виміряти кількість ресурсів, спожитих залежно від кількості
вироблених одиниць кожного виду продукції. Але існує велика
кількість ресурсів, необхідних для діяльності підприємства, які не
пов’язані прямо з фізичними обсягами виробництва. Традиційні
системи калькулювання базуються на тому, що продукція, яка
виробляється, споживає всі ресурси пропорційно обсягу їх
виробництва, тим самим неадекватно визначаючи показник
собівартості продукції.
Традиційні системи калькулювання собівартості були створені
кілька десятиліть тому, коли більшість підприємств виробляли
невеликий асортимент продукції, і домінуючими виробничими
витратами були витрати на основні матеріали і на працю основних
виробничих робітників. Накладні витрати були відносно незначними,
тому викривлення розміру виробничих витрат внаслідок
неадекватного розподілу накладних витрат на продукцію були
незначними. Витрати на обробіток інформації, навпаки, були досить
значними, тому застосування більш складних методів розподілу
накладних витрат було невиправданим.
Нині у структурі витрат більшості підприємств витрати на
оплату праці основних виробничих робітників складають не найбільш
значну частину, а питома вага накладних витрат зросла. Тому
спрощені методи розподілу накладних витрат на продукцію, що
використовують в якості бази розподілу працю основних виробничих
робітників, є нераціональними, особливо в зв’язку з автоматизацією
обліку та аналізу.
Традиційні системи калькулювання передбачають надто
спрощений підхід до розподілу непрямих витрат, що позначається як
завищення або заниження кінцевого значення показника собівартості
певного виду продукції. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми, а
також ефективнішого управління витратами, є застосування системи
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функціонально-орієнтованого калькулювання (FBC), розробленої
Р.Купером і Р.Капланом, суть якої – в більш суворих підходах до
віднесення накладних витрат на продукцію і розрахунку собівартості
через простеження за допомогою чинників.
У системі калькулювання за видами діяльності (activity-based
costing system) – (ABC) витрати спочатку простежуються щодо видів
діяльності, а потім щодо продуктів. Базовим припущенням системи
калькулювання за видами діяльності є те, що діяльність споживає
ресурси, а продукти виробляються в процесі діяльності. Інакше
кажучи, передбачено дві стадії розподілу накладних витрат з
використанням причинно-наслідкових зв’язків. Вважається, що
системи калькулювання ABC забезпечують інформацію, корисну для
прийняття управлінських рішень, і можуть використовуватися не
тільки для калькулювання собівартості виробничих витрат і аналізу
прибутковості, а й для управління та контролю за витратами.
Об’єктом калькулювання є окремий вид або група однорідної
продукції, за якими визначається собівартість. Залежно від систем
калькулювання визначають об’єкти калькулювання на рівні видів
діяльності, функцій і продуктів.
Об’єктами калькулювання є не лише готова продукція та
напівфабрикати, які виникають у процесі виробництва, виконані
роботи чи надані послуги, але й придбані та реалізовані активи. Тому,
для узгодження функціонування систем планування, обліку та аналізу
необхідно сформувати і затвердити повний перелік об’єктів
калькулювання на всіх господарських процесах і передати до кожного
з відділів, які беруть участь у калькулюванні. Це фактично сприятиме
дотриманню одного з важливих принципів калькулювання – принципу
зіставності.
Л. Сук і П. Сук виводять загальне правило при калькулюванні:
для проведення калькуляції потрібно підрахувати всі витрати на
виготовлення продукції, а також кількість продукції, що пов’язана з
цими витратами, поділивши витрати на кількість продукції,
визначають собівартість її одиниці [241, 2].
Облік виробничих витрат і калькуляція собівартості продукції –
два взаємопов’язаних етапи обліку процесу виробництва, що
обумовлено необхідністю вибору об’єктів обліку витрат на
виробництво залежно від об’єктів калькуляції і калькуляційних
одиниць продукції, необхідністю використання облікової інформації
про витрати для обчислення собівартості продукції [143, 113].
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При калькулюванні сільськогосподарської продукції необхідно
враховувати організацію обліку за об’єктами витрат, формування
повних витрат по об’єктах обліку і калькуляції, а також методи, які
застосовуються для розрахунку собівартості різних видів продукції,
робіт, послуг за встановленою номенклатурою статей витрат,
центрами відповідальності (бригадами фермами тощо) та по
підприємству в цілому.
Так, послідовність та взаємозв’язок етапів обліку процесу
виробництва сільськогосподарської продукції подано на рис. 1.1.
У економічній літературі під поняттям «собівартість» розуміють
витрати на виробництво і реалізацію продукції (виконання робіт,
надання послуг), виражених у грошовій формі [33, 58, 155, 244 та ін.].
Відмінною особливістю собівартості є те, що вона характеризує
витрати на виробництво продукції не в натуральній, а в грошовій
формі.
Відповідно до П(С)БО 16 ―Витрати‖, залежно від ступеня
готовності продукції та її реалізації передбачено визначення таких
видів собівартості, як виробнича собівартість та собівартість
реалізованої продукції [187], які використовуються у фінансовому
обліку, зокрема для оцінки запасів та визначення фінансового
результату від операційної діяльності під час складання форми
фінансової звітності № 2 ―Звіт про фінансові результати‖. Однак з
метою надання інформації для управління собівартістю важливо
враховувати вимоги, які висуваються до інформації управлінського
обліку: для різних цілей використовується різна собівартість. За
наведеною в таблиці 1.2. класифікацією собівартості можемо зробити
висновок, що її ознаки залежать від відповідної галузі економіки.
Разом з тим в основу того чи іншого виду собівартості, як правило,
покладено склад її витрат.
Однією
з
особливих
видів
собівартості
саме
на
сільськогосподарських підприємствах є провізорна (очікувана)
собівартість, яка встановлюється на перше жовтня на основі
фактичних даних обліку витрат і виходу продукції за дев’ять місяців
та розрахунків очікуваних витрат і виходу продукції в четвертому
кварталі. Дані про витрати на перше жовтня беруть із відповідних
регістрів аналітичного обліку (виробничих звітів).
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Рис. 1.1. Послідовність та взаємозв’язок етапів обліку процесу
виробництва сільськогосподарської продукції
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Такий показник широко застосовується в управлінні
сільськогосподарським виробництвом, за допомогою
якого
управлінський персонал має можливість розробляти на період, що
залишився до кінця року, заходи щодо подальшого зниження
собівартості
сільськогосподарської
продукції
і
підвищення
рентабельності її виробництва, а це вже частина оперативного
планування і бюджетування.
Щодо продукції рослинництва – очікувана собівартість є
інформаційним джерелом аналізу результатів діяльності за звітний
рік до його завершення і формування бюджетів на наступний рік.
На практиці очікувана собівартість визначається не у всіх
сільськогосподарських підприємствах, оскільки її розрахунок є
продовженням практики ще часів Радянського Союзу. Законодавством
України не вимагається розрахунок такого виду собівартості. До 2002
року для районного відділення статистики сільськогосподарські
підприємства до 21 жовтня подавали форму №8-с/г ―Очікувані
результати фінансово-господарської діяльності‖ (станом на 1 жовтня),
в якій передбачався розрахунок очікуваних собівартості реалізованої
продукції, доходів та фінансових результатів. Причому після
завершення року не проводився аналіз відхилень від фактичних даних.
Очікувана собівартість дає нам інформацію про передбачувані
величини витрат та фінансових результатів і в широкому розумінні є
важливою для внутрішніх потреб, тому розрахунок такого виду
собівартості для сільськогосподарських підприємств є необхідним і
доцільним, оскільки можна, не чекаючи кінця року, володіти
інформацією про фактично наближені показники витрат, доходів та
фінансових результатів, і в свою чергу використовувати їх для аналізу
витрат та прийняття управлінських рішень з метою запобігання
наперед виявленим ризиковим ситуаціям.
Для періодичного аналізу витрат, виявлення відхилень і причини
їх виникнення, врахування й уникнення на майбутній період та
прийняття своєчасних управлінських рішень варто визначати
очікувану собівартість кожного виду сільськогосподарської продукції
щокварталу наростаючим підсумком з початку року
Крім того, сам розрахунок очікуваних витрат та собівартості
бухгалтерами здійснюється у довільній формі (на основі
минулорічних даних) без використання спеціальних форм розрахунків
і таблиць. Тому, з метою встановлення єдиного розрахунку очікуваної
величини витрат і собівартості та для задоволення потреб
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управлінського персоналу пропонуємо застосовувати розроблені нами
такі облікові реєстри:
для визначення прямих та непрямих витрат за певний період
часу (місяць, квартал, рік) використовувати Відомість розрахунку
очікуваних прямих та непрямих витрат (табл. 1.3), в якій на основі
даних бухгалтерського обліку наводяться витрати попереднього
періоду – місяць, квартал, рік (за статтями), очікувані витрати на
плановий період та загальні витрати за визначений період. Витрати
допоміжних виробництв та загальновиробничі витрати при
необхідності слід деталізувати за видами виробництва та витрат,
наприклад загальновиробничі витрати: в т. ч. витрати на оплату праці,
відрахування на соціальні заходи, орендна плата, амортизація, витрати
на утримання та ремонт необоротних активів, витрати на охорону
праці і техніку безпеки, інші витрати;
для розрахунку очікуваної собівартості продукції рослинництва
використовувати Відомість розрахунку очікуваної виробничої та
повної собівартості продукції рослинництва (табл. 1.4.), в якій
наводяться прямі та розподілені непрямі витрати на виробництво
певного виду продукції, вихід продукції, собівартість одиниці
продукції заданого періоду. При цьому, для продукції рослинництва
можна щомісячно визначати саме очікувані прямі витрати,
враховуючи визначені наперед нормативи (за технологічними картами
і раціонами відгодівлі) та планові калькуляції.
Періодичні дані про очікувану собівартість продукції дозволять
приймати попередні й оперативні управлінські рішення щодо
майбутнього використання матеріальних ресурсів, встановлення ціни
на продукцію власного виробництва, планування фінансових
результатів та проведення детального аналізу поточних витрат і
відхилень від їх планових розмірів. Крім того, застосування такого
виду планування дасть можливість налагодити поточне планування на
сільськогосподарських підприємствах, яке на сьогодні перебуває в
стані занепаду. Визначати очікувані витрати необхідно за видами
продукції, підрозділами по підприємству в цілому.
Розробка цих форм внутрішніх документів у електронному
середовищі Excel спростить процес розрахунку та скоротить трудові
витрати на його виконання, оскільки потрібно лише вводити вхідні
дані або вони формуються в електронному середовищі з облікових, а
вихідні дані розраховуються автоматично.
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Продовження табл. 1.4

Такі реєстри обліку уже застосовуються в практиці
сільськогосподарських підприємств Волинської області. Їх перевага у
можливості проведення аналізу фактичних та очікуваних витрат і
враховувати його результати для усунення виявлених недоліків у
розрізі кожного структурного підрозділу і підприємства загалом.

1.3.
Особливості
калькулювання
сільськогосподарської продукції

собівартості

Загальновизнаними і такими, що мають практичне застосування
сільськогосподарськими підприємствами, є такі види собівартості, як
планова і фактична, рідше – нормативна. Крім видів собівартості
існують форми собівартості, а саме: повна собівартість, яка
характеризує рівень усіх витрат на виробництво (змінних і постійних),
і неповна – характеризує лише змінні витрати.
Такий вид собівартості, як планова, визначається на основі
даних минулого року (планових витрат і обсягу виробництва) та
служить для відображення планових витрат і виявлення причин їх
відхилень від фактичних витрат. Крім того, продукція власного
виробництва протягом року обліковується саме за плановими цінами,
а не за фактичними.
Нормативна собівартість складається з нормативних витрат, які
встановлюються на основі норм витрат на одиницю продукції,
розроблених самим підприємством або науковими інститутами, і
служать для аналізу відхилень нормативних витрат від фактичних.
Для сільськогосподарської продукції самим підприємствам
необхідно на основі розрахунків інститутів і даних минулих років на
кожен вид продукції складати документи про вирощування
(відгодівлю) продукції, в яких наводяться необхідні для вирощування
норми сировини, матеріалів, робіт, послуг та інші статті витрат згідно
технологічних карт.
Дослідження практичного досвіду розробки технологічних карт
у ряді сільськогосподарських підприємств Волинської області різних
форм власності показало низький рівень розробки внутрішніх
нормативів на виробництво продукції та відсутність застосування
нормативного методу обліку витрат і розрахунку нормативної
собівартості.
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Фактична ж собівартість продукції на сільськогосподарських
підприємствах розраховується в цілому за рік, крім продукції
допоміжних виробництв, фактична собівартість яких визначається
щомісяця. Строки повинні визначатися кожним підприємством
самостійно з урахуванням його реальних умов і факторів виробництва.
Послуги, надані одним допоміжним виробництвом іншому,
оцінюються за плановою собівартістю і не коригуються. При цьому
аналітичні рахунки допоміжних виробництв закриваються в такій
черговості: газо-, тепло-, електро-, водопостачання, ремонтна
майстерня, холодильні установки, вантажний автотранспорт, гужовий
транспорт [138, п. 6.1, 7.2].
Об’єктами калькуляції є конкретні види продукції, робіт та
послуг.
Послідовність
розрахунку
фактичної
собівартості
сільськогосподарської продукції рослинництва пропонується у п. 6.2
Методичних рекомендацій [138]. Як правило, фактична собівартість
продукції рослинництва визначається в кінці року.
Протягом звітного періоду вироблена продукція обліковується
за плановою собівартістю. Після визначення фактичної собівартості і
відображення на рахунках бухгалтерського обліку калькуляційної
різниці (між плановою та фактичною собівартістю) продукція
оцінюється за фактичною собівартістю.
На основі результатів аналізу, можна зробити висновок, що
відпускати сировину (готову продукцію власного виробництва),
надавати роботи, послуги іншому виробництву варто не за плановою
ціною, а за фактичною (виробничою, наближеною до ринкової), яка
діє на певний момент часу, адже витрати були понесені і обсяг виходу
продукції відомий. Потім, в кінці року, вони порівняються шляхом
списання калькуляційних різниць, при цьому різниця в оцінці буде
значно меншою. Це сприятиме формуванню більш реальної величини
виробничих витрат та покращення ситуації у наступних періодах,
розрахунку дійсних (фактичних, достовірних) показників аналізу
витрат і прийняття оперативних управлінських рішень. В іншому
випадку собівартість не зможе ефективно використовуватися для
прийняття управлінських рішень, що негативно вплине на економіку
підприємства.
Крім того, враховуючи тривалий операційний цикл у
виробництві рослинницької продукції та для відповідності
собівартості діючій ринковій ціні і зіставності вартостей при
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проведенні аналізу бюджетних і фактичних витрат варто в практиці
сільськогосподарських підприємств між структурними підрозділами
запровадити трансфертне ціноутворення, яке буде розглянуте далі, та
обчислювати собівартість за двома видами:

собівартість як відпускну ціну у виробництво власних
сировини і матеріалів, застосовуючи методику трансфертів;

собівартість як оцінку витрат виробництва з дотриманням
принципу історичного відображення без коригування на інфляційні
процеси в економіці.
При їх порівнянні на суму відхилення виробнича собівартість
буде занижена і відповідно занижений прибуток за рахунок
невідповідності цін у зв’язку з інфляційними процесами, а періодично
при використанні таких даних з року в рік взагалі виробнича
собівартість не буде відображати дійсні економічні витрати
виробництва.
Запропонована нами методика дасть змогу визначати реальну
фактичну собівартість сільськогосподарської продукції щомісяця
наростаючим підсумком з початку року та обліковувати готову
продукцію за достовірною собівартістю, що дозволить керівникам
сільськогосподарських підприємств оперувати даними про економічну
собівартість
при
встановленні
відповідних
цін
на
сільськогосподарську продукцію на макрорівні, адже на сьогодні
продукція сільського господарства є неприбутковою саме через те, що
ціни, які встановлюються державою, є низькими і не покривають
фактичних витрат на її вирощування.
Ще одним із загальноприйнятих видів собівартості є виробнича
собівартість, яка формується за статтями витрат, що залежать від
специфіки галузі, технології вирощування тощо. Калькуляційні статті
витрат
на
вирощування
сільськогосподарської
продукції
пропонуються Методичними рекомендаціями [138].
При цьому новими статтями є: засоби захисту рослин; роботи і
послуги; витрати на утримання основних засобів; непродуктивні
витрати. Окремі статті узагальнені: «Основна і додаткова заробітна
плата з відрахуваннями на соціальне страхування» – в статтю
«Витрати на оплату праці»; стаття «Підстилка» – в статтю «Інші
витрати»; стаття «Загальновиробничі витрати» не включає
загальногосподарських витрат, а вони відносяться до інших видів
витрат.
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Згідно з п. 2.2.2 Методичних рекомендацій у виробничу
собівартість продукції рекомендовано не включати: адміністративні
витрати, витрати на збут, виплачувані проценти за користування
короткостроковими позиками банку; інші витрати, що не пов’язані з
виробництвом продукції [138].
З переліку статей витрат, які пропонуються для застосування на
сільськогосподарських підприємствах, одні є загальними для всіх
виробництв, а інші враховують специфіку окремих виробництв і
галузей. Методичні рекомендації [138] мають рекомендаційний
характер і використовуються підприємствами індивідуально, залежно
від рішень головного бухгалтера і керівника. Тому вибір методів
обліку витрат і калькулювання залежить від інформаційних потреб
управлінського персоналу для прийняття поточних і стратегічних
рішень та обирається керівником підприємства.
На нашу думку, статті витрат, які пропонуються Методичними
рекомендаціями [138], слід розширити та доповнити такими статтями,
як «Відрахування на соціальні заходи», а також замінити статтю
«Витрати та послуги» на «Витрати допоміжних виробництв» (за
видами виробництв), що викликане значною питомою вагою й
необхідністю деталізації їх складу. Це підтверджують результати
анкетування досліджуваних сільськогосподарських підприємств
Волинської області, яке показало, що залежно від технології та
організації виробництва підприємства самостійно змінюють перелік
статей витрат собівартості (більш їх конкретизують, об’єднують,
згруповують), а саме окремо виділяють витрати на заробітну плату і
відрахування з неї, засоби захисту рослин, орендну плату,
конкретизують роботи і послуги допоміжних виробництв та інших
підприємств (організацій). Деякі окремо виділяють фіксований
сільськогосподарський податок та страхові платежі. Це призводить до
неоднозначності
в
практиці
обліку
сільськогосподарських
підприємств, тому тільки доцільна деталізація статей витрат
дозволить приймати ефективні рішення щодо управління витратами в
цілому.
Об’єктом
обліку
витрат
і
собівартості
виступають
сільськогосподарські культури, групи культур, окремі виробництва,
технологічні процеси, за якими обліковуються витрати з метою
вирахування собівартості продукції (р., п.). У додатку №1 до
Методичних рекомендацій [138] передбачено об’єкти обліку,
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планування і калькулювання виробничих витрат та визначення
собівартості продукції і калькуляційні одиниці.
Об’єктами калькуляції собівартості біологічних активів та
продукції на сільськогосподарських підприємствах є: види
біологічних активів, основної і супутньої продукції: в рослинництві –
зерно і зернові відходи, одержувані від кожної сільськогосподарської
культури; у допоміжних виробництвах – роботи і послуги (тоннокілометри, електроенергія, теплоенергія і т.д.); у підсобних
промислових виробництвах – види виготовленої продукції
(комбікорми, борошно, консерви й ін.).
Основними вважаються біологічні активи та продукція, які
отримуються при вирощуванні сільськогосподарських культур
(основна продукція зернових культур – зерно). Якщо ж при
вирощуванні сільськогосподарських культур одержують кілька видів
основної продукції, її прийнято вважати супутньою. Наприклад, у
рослинництві зерновідходи, сіно, зелена маса.
Продукція, яка отримується одночасно з основною, але має
другорядне значення для цього виробництва, називається побічною
(солома, полова, стебла кукурудзи тощо). Для розрахунку собівартості
основної і супутньої продукції необхідно із загальної суми
виробничих витрат відповідного об’єкта обліку (культури, групи
культур) виключити вартість побічної продукції.
Побічна продукція рослинництва оцінюється, виходячи з
нормативних (розрахункових) витрат на її збирання, пресування,
скирдування, транспортування і виконання інших робіт із заготівлі
цієї продукції. Нормативи витрат можуть бути розроблені
безпосередньо в господарствах за даними технологічних карт або
розраховані науково-дослідними установами. Порядок визначення
вартості побічної продукції рослинництва наводиться у Методичних
рекомендаціях [138]. Як уже зазначено, фактична собівартість
продукції обчислюється після повного завершення виробничого
циклу, коли будуть обліковані всі витрати на виробництво продукції і
виконані роботи та повністю оприбуткована продукція (активи) й
обчислені роботи, з виконанням яких пов’язані ці витрати.
У сільському господарстві технологічний період вирощування
продукції рослинництва за рахунок дії біологічних законів триває
приблизно рік, а в деяких випадках переходить із одного календарного
періоду до іншого (озимі зернові культури). У зв’язку з цим фактична
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собівартість продукції рослинництва визначається після закінчення
календарного року.
Отже, дійсна фактична собівартість сільськогосподарської
продукції визначається в кінці року. Але протягом року варто
визначати наближену до фактичної виробничу собівартість
виготовленої продукції, за якою необхідно її обліковувати протягом
року, враховуючи сезонність виробництва, технологічний період
вирощування, попит і пропозицію на ринку тощо. Крім того, для
управлінських потреб таку собівартість по можливості слід
обчислювати щомісяця на основі інформації про ринкові ціни на
відповідну
продукцію.
Розрахунки
фактичної
собівартості
сільськогосподарської продукції необхідно відображати у відповідних
облікових регістрах, інформація яких повинна містити як обліковоаналітичні дані бухгалтерського обліку, так і бути одним із засобів
управління процесом формування собівартості.
На сьогодні не існує затверджених форм таких документів, а
тому всі калькуляційні розрахунки в сільському господарстві
проводяться кожним підприємством у довільній формі (виробничих
звітах, книгах обліку витрат, звичайних аркушах).
Тому з метою подолання таких розбіжностей та для
узагальненого відображення розрахунку фактичної собівартості
продукції нами розроблено форму Калькуляційної картки-розрахунку
виробничої собівартості продукції, яка є окремим листом спеціальних
Журналів калькуляції собівартості продукції рослинництва (див. табл.
1.5), в якій систематизована інформація про склад виробничих витрат
(за статтями), обсяги виробництва продукції, кореспондуючі рахунки,
розрахунок виробничої собівартості калькуляційної одиниці
продукції;
калькуляційна
різниця.
Картку-розрахунок
слід
заповнювати на основі даних Виробничих звітів та інших
бухгалтерських документів. Картка є індивідуальним документом для
кожного виду продукції та має обліково-аналітичне значення і єдину
інформаційну базу для потреб планування.
Така форма документа є досить зрозумілою, відображає порядок
формування витрат і виходу готової продукції та зручна для
використання на практиці. При визначенні фактичної собівартості
сільськогосподарської продукції проводиться закриття рахунків в
кінці року після калькуляції собівартості продукції рослинництва та
списання калькуляційних різниць на відповідні рахунки пропорційно
до обсягу використаної (спожитої) продукції. На суму перевищення
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фактичної собівартості над плановою (виробничою) проводять
додатковий запис. Якщо фактична собівартість нижча за планову, то
калькуляційну різницю списують методом ―червоного сторно‖ і
навпаки.
Таблиця 1.5
Листок журналу калькуляції собівартості продукції рослинництва
Підприємство

Підрозділ

Код
синтетичного
(аналітичного)
рахунку

Число

Місяць

Рік

№

ПІП
керівника
підрозділу

СВК
“Урожай”

Поле
Антонівка

231. 2. 1

2

вересень

2009

9. (18)(р)

Луцюк
В.М.

Калькуляційна картка-розрахунок виробничої собівартості
ярої пшениці
2
(назва продукції)

за

січень-серпень

200 9р.

(період)

Калькуляційна одиниця 1ц
1. Витрати (дебет аналітичного рахунку 231.2.1 “Вирощування ярої
пшениці”)
№
з/п
1.

Статті витрат
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Насіння
Засоби захисту рослин
Пальне та мастильні матеріали
Амортизація
Витрати на ремонт необоротних
активів
Інші витрати на утримання
основних засобів
Інші витрати

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Непродуктивні витрати в обліку
Витрати допоміжних виробництв:
ремонтна майстерня
електропостачання
теплопостачання
водопостачання
газопостачання
жива тяглова сила
автомобільний транспорт
машинно-тракторний парк
Загальновиробничі витрати

Разом

207,22,

Од.
вим.
Людгод
Грн.
Ц
Грн.
-“-“-“-“-“-

68,63

-“-

234.1

-“-

Рахунок
66
65
27/208
208
203
13
205

Кількість

Ціна

128,25

110,0

Сума,
грн.
19760,14
2144,05
14107,23
2326,96
62,5
21061,0
863,42

3157,18

2473,89
234.4
94,0
-“234.2
235
911

-“-

Х

Х
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8398,85
1887,82
1400,98

Х

Х

78158,10

Продовження табл. 1.5.
Зворотній бік калькуляційної картки-розрахунку виробничої собівартості
2. Вихід продукції (кредит аналітичного рахунку 231.2.1 “Вирощування ярої
пшениці”)
Виробнича собівартість,
грн.
Одиниці
Всього
продукції
обсягу
5
6
59,48
74350,00
29,74
2974,00

№
з/п

Вид
продукції

Од.
вим.

Кількість

1

2
Зерно
Зерновідходи (вміст
зерна 50%)
Солома

3
ц
ц

4
1250
100

ц

20

41,70

834,00

27.1.

Х

Х

Х

78158,10

Х

1.
2.
3.
4.

Разом

Рахунок
7
27.1.
27.1.

3. Розрахунок собівартості:
Собівартість основної продукції:
78158,10 – 834,00 = 77324,10 грн.
Кількість повноцінного зерна:
1250 + 100 * 50/100 = 1300 ц.
Собівартість 1 ц повноцінного зерна = 77324,10 / 1300 = 59,48 грн.
Собівартість 1 ц зерновідходів = 59,48 * 50/100 = 29,74 грн.
Витрати на вирощування ярої пшениці 78158,10 грн.
________________________________________________

4*. Доведення виробничої собівартості до фактичної
Калькуляційна різниця, всього:________________________________
Калькуляційна різниця в розрахунку на одиницю продукції:_______

5*. Списання калькуляційної різниці (кредит аналітичного рахунку___________)
№
з/п

Використання
продукції

1.
2.
3.
4.

Реалізація
На корм худобі
На оплату праці
Інше використання

9.

Залишок

Склав:
Перевірив:

Кількість,
ц

Бухгалтер-аналітик
(посада)
Бухгалтер-контролер
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)

Сад В.С.
(ПІП)
Шовкомуд Р.В.
(ПІП)
Середа О.І.
(ПІП)

* Заповнюється в кінці (періоду) року
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Калькуляційна різниця,
грн.
на
всього
одиницю

______________
(підпис)
______________
(підпис)
______________
(підпис)

Рахунок

Після списання калькуляційних різниць на субрахунках до
рахунку 23 ―Виробництво‖ можуть залишатися лише витрати у
незавершеному виробництві.
Списання калькуляційних різниць варто відображати у
спеціальних відомостях, форми яких пропонуються для застосування
Міністерством агрополітики України. Такі відомості складаються
підприємствами самостійно і у необхідній для нього формі.
Тому варто затвердити єдині для використання форми
документів на прикладі Відомості списання калькуляційної різниці
між фактичною та плановою (розрахунково-фактичною) собівартістю
продукції рослинництва, в якій наводиться фактична і планова
(розрахунково-фактична) собівартість кожного виду продукції,
калькуляційна різниця та рахунки, на які вона списується пропорційно
до маси використаної (спожитої) продукції.
На сьогоднішній день сама методика розрахунку фактичної
собівартості сільськогосподарської продукції є невідпрацьованою, і
кожним підприємством використовується самостійно на основі
послідовності розрахунку, поданої у Методичних рекомендаціях
[138].
З урахуванням вищевикладених аспектів пропонуємо для
застосування
сільськогосподарськими
підприємствами
в
управлінському обліку методику розрахунку фактичної (виробничої)
собівартості сільськогосподарської продукції (місячна, квартальна,
річна), яка враховує списання основних витрат, визначення
собівартості продукції на весь обсяг і на одиницю (за внутрішніми і
відпускними цінами), списання калькуляційних різниць:
 списання основних витрат на виробництво продукції (за
трансфертними цінами);
 розподіл між окремими об’єктами обліку витрат на утримання
необоротних активів;
 визначення собівартості робіт та послуг допоміжних
виробництв;
 розподіл між окремими об’єктами обліку витрат на
зрошування й осушування земель, включаючи витрати на утримання
меліоративних споруд, на вапнування та гіпсування грунтів та на
утримання полезахисних смуг;
 списання частки витрат бджільництва на сільськогосподарські
культури, що запилюються;
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 списання з витрат основного виробництва суми надзвичайних
витрат (для виробничої собівартості);
 розподіл між окремими об’єктами обліку (з використанням
спеціальних баз розподілу):
- бригадних, фермерських і загальновиробничих витрат
(для виробничої собівартості);
- інших витрат (для повної собівартості);
 розрахунок загальної суми виробничих (повних) витрат;
 визначення виробничої (повної) собівартості продукції
рослинництва;
 визначення собівартості продукції підсобних промислових
виробництв із переробки продукції рослинництва;
 розподіл між об’єктами обліку витрат на утримання
кормоцехів;
 визначення собівартості
продукції інших промислових
виробництв;
 оцінка фактичного виходу продукції;
 визначення
собівартості
основної
(супутньої)
сільськогосподарської продукції (на весь обсяг і на одиницю);
 доведення розрахункової (виробничої, повної) собівартості до
фактичної (в кінці року).
Повна собівартість в управлінському обліку складається з
виробничої собівартості та інших витрат і використовується не для
оцінки активів протягом року, а для визначення та планування ціни на
продукцію.
Так, у практиці сільськогосподарських підприємств повну
собівартість розраховують досить рідко і, як правило, на вимогу
керівника або при складанні статистичної форми звітності № 50 с/г (з
2003 р., з 2007 р. – нова форма).
Але сам розрахунок повної собівартості є необхідним для
підприємств, хоча і використовується лише для потреб управлінського
обліку.
Така собівартість відображає виробничі і невиробничі витрати
на виробництво певного виду продукції та в процесі господарської
діяльності підприємства, тому, виходячи із показника повної
собівартості, потрібно встановлювати ціни на продукцію та визначати
фінансові результати за місяць, квартал і т.д. як по підприємству в
цілому, так і по окремих його структурних підрозділах.
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Крім того, цей показник дає можливість проводити більш
розширений аналіз витрат та собівартості й аналізувати показники
роботи кожного структурного підрозділу та підприємства в цілому.
Тому для періодичного формування, розрахунку та порівняння
виробничої і повної собівартості продукції у практиці
сільськогосподарських підприємств доцільно використовувати
Відомість розрахунку виробничої та повної собівартості продукції
(біологічних активів) рослинництва, яку слід складати по кожному
центру витрат (в рослинництві – по полях) та по підприємству в
цілому (табл. 1.6).
Така відомість складається з трьох частин: в першій із них
відображаються витрати, понесені на виробництво продукції,
розподілені накладні витрати підприємства, величина виробничої і
повної собівартості всього обсягу виробництва та одиниці продукції; в
другій частині – порядок розподілу непрямих витрат, які входять до
виробничої і повної собівартості кожного виду продукції із
зазначенням відповідної бази розподілу; в третій частині з метою
аналізу наводяться відхилення виробничої собівартості від повної,
планової, нормативної та фактичної минулого року.
Наведена форма облікового регістру повинна складатися
щомісяця, щокварталу наростаючим підсумком з початку року і є
основою для оперативного аналізу відхилень та прийняття тактичних
управлінських рішень.

1.4. Облік непрямих витрат і порядок їх розподілу
Особливе місце при формуванні виробничої та повної собівартості
продукції займають непрямі витрати (див. рис. 1.2), які на практиці
здебільшого розподіляються між підрозділами, виробами або іншими
об’єктами пропорційно до певної бази, виходячи з якої, обчислюють
ставку їх розподілу.
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Таблиця 1.6
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Продовження табл 1.6
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Продовження табл 1.6
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Продовження табл 1.6

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА

ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ

ПРЯМІ
Прямі
матеріальні,
трудові
та інші
витрати

НЕВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ

НЕПРЯМІ

НЕПРЯМІ

Загальновиробничі
витрати

ВИРОБНИЧА
СОБІВАРТІСТЬ

Адміністративні витрати,
витрати на збут, інші
витрати

Собівартість
реалізованої
продукції

ФІНАНСОВА
ЗВІТНІСТЬ

ПОВНА
СОБІВАРТІСТЬ

УПРАВЛІНСЬКА
ЗВІТНІСТЬ

Рис. 1.2. Порядок формування виробничої та повної собівартості
сільськогосподарської продукції
Так, С.Ф. Голов залежно від складності виробництва виділяє такі
ставки розподілу виробничих накладних витрат:
1) єдина ставка розподілу – застосовується за умов
виробництва однорідної продукції однакової складності;
2) ставка розподілу за підрозділами – застосовується за умов
різної складності праці, у різних виробничих підрозділах
використовують різну ставку розподілу;
3) ставка розподілу за групами накладних витрат –
застосовується при наявності виробничих та обслуговуючих
підрозділів [58, 104].
Ставки накладних витрат можуть бути встановлені у вигляді
коефіцієнтів і відсотків. Зокрема, А.Ю. Соколов виділяє коефіцієнтні і
процентні ставки розподілу. Перші використовуються, як правило,
стосовно баз розподілу, які виражені натуральними і трудовими
вимірниками (одиниці продукції, людино-години, машино-години і
т.п.), другі широко застосовуються у відношенні баз розподілу,
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виражених у грошовому вимірнику (заробітна плата основних
виробничих робітників, прямі матеріальні витрати, прямі витрати,
вартість обробки тощо).
Окремо виділяють ставки розподілу накладних витрат між
виробами і підрозділами. Перша група ставок застосовується стосовно
непрямих витрат, зібраних у рамках виробничого підрозділу, з метою
розподілу їх між видами виробів. Друга – до невиробничих накладних
витрат при їхньому розподілі між підрозділами, яку можуть
використовувати
при
перерозподілі
витрат
допоміжних
(обслуговуючих) центрів витрат між іншими підрозділами [226, 102].
Разом з тим ставки розподілу накладних витрат можна
розрізняти і залежно від виду використовуваних баз розподілу. На
початку XX ст. для розподілу накладних витрат у вітчизняній
практиці застосовувалися такі бази: прямі витрати виробництва, прямі
витрати на оплату праці робітників, прямі витрати на матеріали,
одиниці виготовленої продукції, використання яких не було
регламентовано законом. Згодом з’явилися нові бази розподілу
накладних витрат: виробнича та повна собівартість готових продуктів,
вагові характеристики продукції тощо. Широкого застосування набув
термін «обкладання накладними витратами», тобто накладними
витратами обкладалося все те, для чого вони вироблялися і чим
викликалися [223]. Отже, можна стверджувати, що база розподілу
визначає вид ставки непрямих витрат.
Перелік баз розподілу накладних витрат, які сьогодні
застосовуються у вітчизняній та зарубіжній практиці, подано в
таблиці 1.7 [226].
Наведені в таблиці бази розподілу можуть використовуватися як
при розподілі витрат між підрозділами, так і між видами продукції.
В економічній літературі залежно від ставок розподілу та його
послідовності виділяють різноманітні методи розподілу непрямих
витрат, зокрема: спрощений метод розподілу (єдина для підприємства
ставка розподілу, непрямі витрати припадають на всі види продукції,
незалежно від того, в якому структурному підрозділі вони були
виготовлені) та двоступеневий процес розподілу (витрати
розподіляються послідовно за центрами відповідальності, місцями
виникнення витрат (дільницями) та видами продукції (об’єктами
калькуляції) [154, 128; 13; 58; 223; 226].
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Таблиця 1.7
Бази розподілу виробничих та невиробничих накладних витрат,
які застосовуються на практиці
База

Розрахунок ставки
накладних витрат

1

2

Виробничі
1. Прямі
накладні витрати
витрати на
оплату
Прямі витрати на
праці
оплату праці
Виробничі
накладні витрати
2. Людиногодини
Кількість людиногодин
Виробничі
накладні витрати
3. Прямі
витрати
матеріалів

Прямі витрати
матеріалів
Виробничі
накладні витрати

4.МашиноКількість машиногодини
годин
Виробничі
накладні витрати

Характеристика бази розподілу
3
ВИРОБНИЧІ
Найбільш
розповсюджена
база
розподілу накладних витрат. Як
правило, робить незначний вплив на
динаміку таких витрат, як витрати на
обслуговування обладнання, ремонт і
т.п.
З’явилася в кінці XIX ст. Проста в
розрахунку.
Може
використовуватися для складання фінансових
звітів та аналізу управлінських
рішень. Відсутній зв’язок з часом
роботи машин.
Відсутній
зв’язок
з
числом
виробничих
накладних
витрат
(витрати
на
заробітну
плату
управлінського та іншого персоналу
підрозділу (цеху) не залежать від
динаміки
прямих
матеріальних
витрат.
Одна із широко використовуваних
баз розподілу накладних витрат.
Фактори, вибрані в якості баз
розподілу, суттєво впливають на
виробничі непрямі витрати, особливо
на
витрати,
пов’язані
з
обслуговуванням обладнання.
Різниця у продукції при використанні
цієї бази розподілу повинна бути
незначною.

Сфера
застосування
розрахунку
4
Підприємства
з
трудомістким
виробництвом
Підприємства
з
трудомістким
виробництвом
Підприємства
з
матеріаломістким виробництвом
Підприємства
з
високим
ступенем
автоматизації і
механізації
виробництва

Підприємства
з високою
5. Прямі
часткою
Прямі витрати
витрати
прямих витрат
у сукупних
витратах
6. Планові Виробничі накладні Використання такої бази можливе при Будь-яке
ставки
витрати
наявності на підприємстві добре промислове
накладних Випуск продукції, організованої планової служби.
підприємство
витрат
оцінений за
плановими
ставками
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Продовження табл. 1.7
1

7. Випуск
продукції

8. Виробничі
витрати
(виробнича
собівартість)
9. Заробітна
плата, витрати
на утримання
та
експлуатацію
обладнання
10. Прямі
витрати на
оплату праці
11. Виробничі
накладні
витрати
12. Виручка
від реалізації
продукції

13. Маржинальний
прибуток

2
3
Виробничі накладні Використання цієї бази розподілу
витрати
можливе при виконанні таких
умов:
продукція,
що
Випуск продукції виготовляється, повинна бути
однорідною, володіти однаковою
матеріаломісткістю,
трудомісткістю і споживати рівну
кількість машинного часу.
НЕВИРОБНИЧІ
Невиробничі
Використання
такої
бази
накладні витрати можливе
при
періодичному
виробничої
Виробничі витрати розрахунку
собівартості.
(виробнича
собівартість)
Невиробничі
Підприємства
з
високим
накладні витрати ступенем
автоматизації
і
Заробітна плата, механізації виробництва.
витрати на
утримання та
експлуатацію
обладнання
Невиробничі
Найбільш розповсюджена база
накладні витрати розподілу накладних витрат.
Прямі витрати на
оплату праці
Невиробничі
Одна із широко
накладні витрати використовуваних баз розподілу
Виробничі накладні накладних витрат.
витрати
Невиробничі
Використання даної бази
накладні витрати розподілу можливе при
виконанні такої умови, як
Виручка від
періодичність реалізації
реалізації продукції продукції.
Невиробничі
накладні витрати
Маржинальний
прибуток

Використання такої бази
розподілу можливе при
класифікації витрат на змінні і
постійні та розрахунку
собівартості продукції лише за
змінними витратами.

4
Однопродук-тове
та багатопродуктове
виробництво з
однорідною
продукцією

Будь-яке
промислове
підприємство

Підприємства зі
значними
загальновиробничими
витратами
Підприємства з
трудомістким
виробництвом
Підприємства зі
значними
виробничими
витратами
Будь-яке
промислове
підприємство

Підприємства із
значною часткою
змінних витрат у
собівартості
продукції.

В зарубіжній теорії і практиці методи розподілу непрямих витрат
пропорційно тій чи іншій базі розподілу мають назву методів
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пайового розподілу: пропорційно до заробітної плати, одиниці
виготовленої продукції, вартості виробничих запасів. Але існує й
інший метод, який у нашій практиці ще не використовувався, – метод
пайової участі розподілу пропорційно до основних витрат [223, 43].
Отже, в економічній літературі міститься багато пропозицій щодо
застосування тих чи інших методів розподілу непрямих виробничих
витрат, але в основі усіх методів лежить вибір найточнішої залежності
витрат від обраної бази розподілу – чинника цих витрат, оскільки
кінцевою метою кожного методу є саме забезпечення точності
калькулювання готової продукції.
При
розподілі
загальновиробничих
витрат
на
сільськогосподарських підприємствах найчастіше за базу розподілу
використовують прямі витрати за мінусом вартості насіння та кормів і
рідше пряму заробітну плату або іншу базу. При цьому вони не
поділяються на змінні і постійні.
Методика розподілу накладних витрат повинна обиратися
підприємством самостійно, залежно від особливостей виробництва
кожного виду продукції. База розподілу характеризує складову
управління витратами на підприємстві і повинна бути стабільною.
Зміна її має бути аргументована, підтверджена відповідними
розрахунками, аналітичними таблицями.
Як ми вже зазначали, невиробничі витрати не розподіляються і не
включаються до собівартості продукції, а списуються на зменшення
фінансового результату в період їх виникнення – це для фінансової
звітності. В управлінському обліку при визначенні повної собівартості
та ціни необхідно проводити розподіл таких витрат, що на сьогодні
передбачено статистичною формою звіту
«Основні економічні
показники роботи сільгосппідприємства» № 50 с/г (адміністративні
витрати, витрати на збут, фінансові витрати (відсотки за користування
кредитами, відсотки за фінансовою орендою)).
Водночас особливістю сільськогосподарського виробництва є те,
що непрямі витрати накопичуються протягом року, а розподіляються
лише в кінці року при визначенні собівартості продукції
рослинництва, що порушує принцип фінансового й управлінського
обліку – нарахування та відповідності доходів і витрат. Але для
прийняття і прогнозування як поточних, так і стратегічних
управлінських рішень необхідно володіти інформацією про виробничі
витрати, склад виробничої та повної собівартості продукції щомісяця,
щокварталу в міру її необхідності, не чекаючи завершення поточного
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року, адже вчасно прийняті управлінські рішення позитивно
впливають на подальші господарські процеси.
Так, розглянемо на прикладі СГПП «Дружба» два варіанти
розподілу загальновиробничих витрат з використанням як бази
розподілу прямих витрат (таблиця 1.8), з результатів якого видно, що
величина розподілених загальновиробничих витрат відрізняється.
Таблиця 1.8.

Порядок розподілу загальновиробничих витрат на СГПП
―Дружба‖, грн.
Вихідні дані

Пшениця озима
Пшениця яра
Ячмінь озимий
Ячмінь ярий
Ріпак
Кукурудза
Разом

200
220
150
120
100
790
100

210
200
170
300
220
360
1460
200

250
200
190
380
300
300
1620
300

180
200
190
95
200
865
300

Розподіл загальновиробничих витрат, грн.
1 варіант1
2 варіант2
Розподілена сума витрат по
кварталах

Разом
840
820
700
895
620
860
4735
900

Розподілена
сума
витрат

1
Рослинництво:

Прямі витрати (за квартал), грн.

Прямі
витрати

Продукція

Галузь виробництва/ продукція
Рослинництво:
Пшениця озима
Пшениця яра
Ячмінь озимий
Ячмінь ярий
Ріпак
Кукурудза
Разом
Загальновиробничі витрати

I

2
840

3
1603

4
254

5
29

6
46

7
63

8
163

9
35

820
700
895
620
860
4735

156
133
170
118
163
900

28
19
15
13
100

27
24
41
30
49
200

37
35
70
56
56
300

69
66
33
69
300

161
144
159
99
174
900

5
11
-11
-19
11
Х

1

1 варіант – розподіл в кінці року;
2 варіант – розподіл щокварталу;
3
= (900/4735)*840;
4
=(100/790)*200;
5
= 163-160.
2
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II

III

IV

Разом

Відхилення

Тому з метою більш точного визначення собівартості окремих
видів продукції та отримання достовірної і своєчасної інформації для
прийняття оперативних управлінських рішень ми пропонуємо
розподіляти загальновиробничі витрати на сільськогосподарських
підприємствах послідовно кожного місяця (кварталу) в міру їх
необхідності, оскільки відхилення при різних варіантах розподілу
витрат значно впливають на величину собівартості і в свою чергу на
фінансовий результат.
При цьому послідовність розподілу непрямих витрат на
сільськогосподарських підприємствах складається з таких етапів, як
розподіл непрямих витрат між підрозділами, перерозподіл витрат
обслуговуючих підрозділів між виробничими (основними), розподіл
витрат між видами сільськогосподарської продукції, що відповідає
ступеневому методу розподілу.
Паралельно з управлінським обліком у фінансовому обліку
ведеться облік фактичних непрямих витрат та розподіл їх в кінці року.
Суму різниці, яка виникне в результаті періодичності розподілу,
необхідно списати на рахунки виробництва продукції або фінансових
результатів. Крім того, розраховані за місяць собівартість продукції із
виділенням її статей витрат та величину розподілу непрямих витрат на
об’єкти калькулювання доцільно щомісяця відображати у Відомості
розрахунку виробничої (повної) собівартості продукції рослинництва,
а саме у другій її частині – розрахунок розподілу непрямих витрат
(див. табл. 1.6).
Разом з тим при розподілі непрямих витрат на собівартість
сільськогосподарської продукції необхідно враховувати таку
особливість,
як
технологічний
період
вирощування
сільськогосподарських культур. Іншими словами, фактичну
собівартість готової продукції потрібно розраховувати після
закінчення терміну її виробництва (в момент оприбуткування
продукції) і до її величини включати лише непрямі витрати, що
виникли включно до цього моменту часу (озимі: вересень (жовтень) –
серпень, вересень; ярі: березень – серпень, вересень, і т.д.).
Наприклад, непрямі витрати IV кварталу включати до собівартості
продукції рослинництва, яка вже зібрана в ІІІ кварталі поточного року,
недоцільно, їх потрібно включати до продукції, отриманої в IV
кварталі (цукровий буряк, незавершене виробництво (посів)).
Застосування такого розподілу дасть можливість щомісячно
проводити аналіз, контроль та планування виробничих і невиробничих
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витрат та приймати оперативні управлінські рішення, які вплинуть на
покращення наступних показників протягом року.
Для організації обліку за сегментами на сільськогосподарських
підприємствах необхідно загальновиробничі витрати поділяти на:
 сегментні – ті, які виникають у даному сегменті або
отримуються з роботами та послугами від інших сегментів, але
включаються у сегменті до складу прямих;
 міжсегментні – витрати, які передаються сегментами разом із
прямими витратами, що надалі включаються до складу
загальновиробничих.
Крім того, при розподілі інших непрямих витрат проблемою
виступає вибір бази їх розподілу. Так, розподіливши непрямі витрати
на СГПП «Дружба» із використанням різних баз розподілу (див. табл.
1.9.), можемо зробити висновок, що найбільш прийнятними для
використання на практиці управлінського обліку є дві бази розподілу:
виробничі витрати та маржинальний дохід.
Оскільки у виробничу собівартість входять лише виробничі
витрати, то доцільно невиробничі витрати, які важко співвіднести з
видами продукції та центрами відповідальності, розподілити
пропорційно до списаних раніше витрат виробництва. Ще краще
використовувати як базу розподілу маржинальний прибуток, що
характеризує
внесок
кожного
виду
продукції
(центру
відповідальності) в досягнення загального прибутку підприємства.
При цьому враховується маржинальний прибуток кожного виду
продукції та центру відповідальності (в разі використання
трансфертного ціноутворення).
Отже, основним критерієм вибору методу та бази розподілу
витрат має стати тісний зв’язок об’єкта обліку з величиною витрат.
1.5. Синтетичний і аналітичний облік витрат рослинництва
Для підвищення рівня достовірності розрахунку собівартості
продукції на рахунках бухгалтерського обліку повинна своєчасно та
повно відображатися інформація про фактичні виробничі витрати, що
складають собівартість біологічних активів і продукції. Такі дані
застосовуються для контролю за раціональним використанням
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
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Таблиця 1.9

Так, синтетичний облік витрат і виходу продукції
сільськогосподарського виробництва ведуть на активному рахунку 23
«Виробництво», а облік готової продукції здійснюють на рахунку 27
«Продукція сільськогосподарського виробництва».
Рахунок 27 призначений для обліку та узагальнення інформації
про наявність і рух сільськогосподарської продукції: одержаної від
власних підрозділів підприємства, призначеної для продажу
зовнішнім споживачам і для іншого невиробничого споживання, для
споживання як корми для худоби або для виробництва кормів у
кормоцехах; вирощеної для годівлі худоби, а також побічної продукції
і відходів, одержаних при доведенні готової продукції та насіння до
належного стану: насіння і посадковий матеріал, включно із
саджанцями, призначеними для закладання та догляду власних
насаджень. Аналітичний облік ведуть за кожним видом продукції. Але
із введенням в дію П(С)БО 30 «Біологічні активи» окрема продукція
рослинництва в процесі біологічних перетворень визнається
біологічним активом, при цьому не вся сільськогосподарська
продукція може бути біологічним активом. Поточні та довгострокові
біологічні активи за видами обліковуються на рахунках 21 «Поточні
біологічні активи» та 16 «Довгострокові біологічні активи» за
первісною чи справедливою вартістю.
На рахунку 20 «Запаси», зокрема субрахунку 208 «Матеріали
сільськогосподарського призначення», обліковують мінеральні
добрива, отрутохімікати, біопрепарати, медикаменти, саджанці,
куповані насіння і корми, що використовуються для висаджування і
посіву.
На практиці до рахунку 208 «Матеріали сільськогосподарського
призначення» ведуть аналітичні рахунки в розрізі видів матеріалів.
Але оскільки такі матеріали, як насіння і корми, становлять 30–70%
виробничої собівартості продукції, варто відокремлювати інформацію
про них від інших матеріалів та деталізувати в обліку інформацію про
рівень їх використання. Тому необхідно відкрити до рахунку 20
«Запаси» два субрахунки: 208 «Насіння і корми» (куповані) та 209
«Матеріали сільськогосподарського призначення», тим більше такі
статті передбачено Методичними рекомендаціями [138].
Для відображення у бухгалтерському обліку собівартості
реалізованої готової продукції та поточних біологічних активів
сільськогосподарські підприємства використовують субрахунок 901
«Собівартість реалізованої готової продукції», на якому ведеться
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облік собівартості реалізованої продукції рослинництва, іншої готової
продукції та поточних біологічних активів.
На нашу думку, таке сумування є недоцільним, оскільки
собівартість
реалізованої
сільськогосподарської
продукції
(біологічних активів) повинна відображатись на рахунках
бухгалтерського (управлінського) обліку окремо від собівартості
іншої продукції, тобто якщо підприємство, окрім продукції
рослинництва, займається виготовленням з власної сировини і
матеріалів іншої готової продукції (ковбаса, сир, молоко тощо), йому
потрібно відокремлювати такі величини собівартості, тим більше, що
в Плані рахунків наявні рахунки 26 «Готова продукція» і 27
«Продукція сільськогосподарського виробництва» та 21 «Поточні
біологічні активи». Те ж стосується довгострокових біологічних
активів, які обліковуються у складі необоротних активів.
Враховуючи пропозиції щодо доповнення рахунків другого класу
«Запаси», ми рекомендуємо до рахунку 90 «Собівартість реалізації»
відкрити
субрахунок
905
«Собівартість
реалізованої
сільськогосподарської продукції», а до рахунку 97 «Інші витрати»
субрахунок 974 «Собівартість реалізованих довгострокових
біологічних активів» (субрахунки 974–979 замінити на субрахунки
970–975), на яких буде вестись саме облік собівартості реалізованих
продукції рослинництва та довгострокових біологічних активів.
Так само для відображення доходу від реалізації необхідно ввести
субрахунки 705 «Дохід від реалізації сільськогосподарської
продукції» (субрахунок 705 «Перестрахування» замінити на
субрахунок 706), 746 «Дохід від реалізації довгострокових біологічних
активів» (субрахунок 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»
замінити на субрахунок 747).
Схематичне відображення інформації про формування витрат,
вихід і реалізацію біологічних активів та продукції сільського
господарства окремо за кожним центром відповідальності на рахунках
управлінського обліку представлено на рисунку 1.5. Дані
синтетичного обліку при недостатній їх деталізації не можуть
задовольнити інформаційні потреби відповідних користувачів.
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Рис.1.3. Відображення на рахунках управлінського обліку процесів виробництва і реалізації біологічних
актиів та сільськогосподарської продукції

Для цього використовуються аналітичні рахунки, що
відкриваються до синтетичних. Саме інформація аналітичного обліку
дозволяє одержати показники для управління, контролю й аналізу як
окремих ділянок роботи, так і підприємства загалом.
Порядок ведення аналітичного обліку залежить від специфіки
діяльності підприємства. Правильно організований аналітичний облік
є передумовою раціональної організації як фінансового, так і
управлінського обліку, аналізу, планування і контролю.
Основою для організації аналітичного обліку витрат виробництва,
який здійснюється по кожному об’єкту обліку і калькуляційних
статтях, є номенклатура об’єктів витрат, видів біологічних активів та
сільськогосподарської
продукції.
По
окремих
об’єктах
відображаються не тільки витрати, а й вихід продукції, що дозволяє
визначити
собівартість
окремих
її
видів.
На
практиці
сільськогосподарські підприємства не повною мірою використовують
аналітичні рахунки (лише основні). З метою відображення конкретної
інформації про витрати виробництва та собівартість кожного виду
продукції
рекомендуємо
застосовувати
на
практиці
сільськогосподарських підприємств детальний аналітичний облік за
кожним рахунком фінансового (управлінського) обліку (табл.1.10.),
що дозволить отримати конкретизовану інформацію про склад витрат
собівартості
конкретного
виду
біологічних
активів,
сільськогосподарської продукції.
Таблиця 1.10.
Рекомендований перелік аналітичних субрахунків управлінського
обліку для сільськогосподарських підприємств
Субрахунки
№
з/п

Синтетич
-ний
рахунок

1

2

1.

16
«Довгост
рокові
біологічн
і активи»

Аналітичні рахунки
1-го порядку (за видами
виробництва)
3
162 «Довгострокові
біологічні активи
рослинництва «
164 «Довгострокові
біологічні активи
тваринництва «
166 «Незрілі
довгострокові біологічні
активи «

2-го порядку
(за об’єктами обліку у
рослинництві)
4
162.1 Багаторічні
насадження (плодові, ягідні
культури та виноградники)
162.2 Інші біологічні активи
166.1 Рослинництва
166.2 Тваринництва
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3-го порядку
5
За видами
рослин,
структурними
підрозділами,
матеріальновідповідальними
особами

Продовження табл. 1.10
1

2.

2

3
208 «Насіння і корми»

20
«Запаси»

209 «Матеріали
сільськогосподарського
призначення»
211 «Поточні біологічні
активи рослинництва»

3.

4.

21
«Поточні
біологічн
і активи»

23
«Виробництво»

212 «Поточні біологічні
активи тваринництва»
231 «Рослинництво»

232 «Тваринництво»
233 «Промислові
виробництва»

4
208.1 Насіння для
висаджування і посіву
(куповані)
208.2 Корми (куповані)
209.1 Мінеральні добрива
209.2 Отрутохімікати
209.3 Біопрепарати
209.4 Медикаменти
209.5 Хімікати
211.1 Зернові і зернобобові
культури
211.2 Технічні культури
211.3 Картопля та овочеві
культури
211.4 Кормові культури і
т.д.
211.5 Квітникарство і т.д.

5
За видами
насіння і кормів

231.1 Зернові і зернобобові
культури
231.2 Технічні культури
231.3 Картопля та овочеві
культури
231.4 Кормові культури
231.5 Квітникарство і т.д.
231.6 Незавершене
виробництво (витрати під
урожай майбутнього року)

За видами рослин
і об’єктами
калькулювання
231.1.1 Пшениця
озима і т.д.

233.1 Виробництво
комбікормів
233.2 Переробка зерна
233.3 Первинна обробка
льону і луб’яних культур
233.4 Переробка овочів,
фруктів і картоплі
233.5 Переробка олійних
культур
233.6 Виноробне
виробництво
233.7 Забій худоби, птиці,
кролів тощо
233.8 Переробка молока
233.9 Утилізація відходів
233.10 Виробництво
вітамінно-трав’яного
борошна

За об’єктами
калькулювання
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За видами
матеріалів

За видами рослин

Продовження табл. 1.10
1

5.

6.

7.

2

27
«Продукція
сільськогосподарського
виробництва»

70
―Доходи
від
реалізації

74 «Інші
доходи»

3
234 «Допоміжні
виробництва»

235 «Підприємства
громадського
харчування»
271 «Продукція
рослинництва»

272 «Продукція
тваринництва»
273 «Насіння та
садивний матеріал
власного виробництва»
274 «Корми власного
виробництва»
701 «Дохід від реалізації
готової продукції»
702 «Дохід від реалізації
товарів»
703 «Дохід від реалізації
робіт і послуг»
704 «Вирахування з
доходу»
705 «Дохід від реалізації
сільськогосподарської
продукції»
746 «Дохід від реалізації
довгострокових
біологічних активів»

4
234.1 Ремонтна майстерня
234.2 Автомобільний
транспорт
234.3 Машинно-тракторний
парк
234.4 Жива тяглова сила
234.5 Електропостачання
234.6 Теплопостачання
234.7 Водопостачання
234.8 Газопостачання
234.9 Холодильні установки
За видами підприємств

5
За видами послуг
і об’єктами
калькулювання

271.1 Зернові і зернобобові
культури
271.2 Технічні культури
271.3 Картопля та овочеві
культури
271.4 Кормові культури і
т.д.

За видами
біологічних
активів і
об’єктами
калькулювання
Зернові і
зернобобові
культури
Пшениця озима і
т.д.

За видами культур

За видами рослин

За видами кормів
За
видами
продукції
(товарів, робіт, послуг)

За об’єктами
калькулювання

705.1 Рослинництва
705.2 Тваринництва

За видами
продукції і
об’єктами
калькулювання
За
видами
активів

746.1 Рослинництва
746.2 Тваринництва
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Продовження табл. 1.10
1
8.

2
90
«Собівартість
реалізації»

9.

97 «Інші
витрати»

10.

91
«Загальнови
роб-ничі
витрати»

3
901 «Собівартість
реалізованої готової
продукції»
902 «Собівартість
реалізованих товарів»
903 «Собівартість
реалізованих робіт і
послуг»
904 «Страхові
виплати»
905 «Собівартість
реалізованої
сільськогосподарської
продукції»
974 «Собівартість
реалізованих
довгострокових
біологічних активів»
911 «Рослинництво»

912 «Тваринництво»
913 «Промислові
виробництва»

914 «Допоміжні
виробництва»

11.

Рахунки 9
класу

За субрахунками

4
За
видами
продукції
(товарів, робіт, послуг)

5
За об’єктами
калькулювання

905.1 Рослинництва
905.2 Тваринництва
974.1 Рослинництва
974.2 Тваринництва

За видами
продукції і
об’єктами
калькулювання
За видами
активів

911.1 Зернові і зернобобові
культури
911.2 Технічні культури
911.3 Картопля та овочеві
культури і т.д.

За видами рослин
і об’єктами
калькулювання
911.1.1 Пшениця
озима і т.д.

913.1
Виробництво
комбікормів
913.2 Переробка зерна
913.3 Первинна обробка
льону і луб’яних культур і
т.д.
914.1 Ремонтна майстерня
914.2 Автомобільний
транспорт
914.3 Жива тяглова сила і
т.д.
За видами виробництва

За об’єктами
калькулювання

За видами послуг
і об’єктами
калькулювання

1.6. Облік за центрами відповідальності
Для
покращення
організації
обліку
виробництва
сільськогосподарської продукції та посилення контрольної функції за
діяльністю структурних підрозділів і їх керівників, облік витрат у
сільському господарстві слід вести за центрами відповідальності або
відповідними сегментами, які повинні бути узгоджені з керівництвом.

60

Виділення центрів відповідальності є основою при створенні на
підприємстві системи управлінського обліку. Отже, наявність центрів
відповідальності
–
важлива
умова
функціонування
внутрішньогосподарського обліку і контролю, що дозволяє найбільш
раціонально пов’язати між собою та реалізувати основні функції
управління: організацію, мотивацію, облік, аналіз, контроль,
планування тощо.
За складені первинні і зведені документи у кожному центрі
відповідальності повинна відповідати закріплена за ним особа
(завідуючий фермою, бригадою, током, інший працівник), що має
бути передбачено у договорі про відповідальність та/або посадовій
інструкції.
Центр відповідальності – це частина підприємства, керівник
якого особисто відповідає за результати її роботи. При цьому
управління витратами відбувається через діяльність людей. Саме
люди, які беруть участь в управлінні, мають відповідати за доцільність
виникнення тих чи інших видів витрат [133, с. 471].
Визначення центрів відповідальності у науковій літературі
подано в табл. 1.11.

Таблиця 1.11
Визначення поняття «центр відповідальності» в економічній
літературі
Автор
1
Ананькіна Є.А.,
Данилочкін С.В.,
Данилочкіна Н.Г.
Білоусова І.

Голов С.Ф.,
Єфіменко В.І.
Друрі К.

Визначення
2
Центр відповідальності – сегмент всередині
підприємства, на чолі якого стоїть відповідальна
особа, що приймає рішення 5, 157
Центр відповідальності – це підрозділ або окремий
працюючий, де мають місце витрати будь-яких
ресурсів або доходи, або здійснюються одночасно
витрати ресурсів і одержання доходів 14, 42
Центр відповідальності – сфера (сегмент) діяльності,
у
межах
якої
встановлено
персональну
відповідальність менеджера за показники діяльності,
які він повинен контролювати 60, 461
Центр відповідальності – це підрозділ організації, що
управляється менеджером, відповідальним за
результат роботи 67
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Продовження табл. 1.11
1
Ковальчук Т.М

Палій В.Ф.

Шеремет А.Д.

Стуков С.А.

Чумаченко М.Г.

Higgins H.A.

2
Центр відповідальності – це місце, де виникають
правові відносини між суб`єктами управління різних
рівнів залежно від організаційної структури
господарської одиниці 102, 189
«...місця виникнення витрат, будучи структурними
підрозділами підприємства, одночасно виступають
елементами внутрішньогосподарського розрахунку,
а
виходить,
і
центрами
господарської
відповідальності» 266, 215
Центр відповідальності працює з виділеними йому
ресурсами і виробляє товари або послуги, які
передаються іншому центру відповідальності
усередині підприємства або зовнішнім споживачам.
З метою контролю використовуються вхідні
натуральні і вартісні показники 267, 400
«…підприємство повинне поділятися на сфери
(центри)
відповідальності,
у
розрізі
яких
організовується виробнича діяльність, здійснюються
контроль і оцінка її результатів. До таких сфер
(центрів)
відповідальності
можна
віднести
виробництва, всередині них – цехи, ділянки,
бригади, очолювані відповідно начальниками,
майстрами, бригадирами» 239, 38
Центр
відповідальності
–
це
центр,
що
використовується для оперативного контролю витрат
виробництва і реалізації продукції 292, с. 4
Центр відповідальності або рівень управління – це
структурний елемент підприємства, у межах якого
менеджер відповідає за доцільність здійснення
витрат 304 .

Методика обліку витрат за центрами відповідальності і місцями
виникнення розкрита у вітчизняній і зарубіжній літературі [3; 4; 58;
67; 149; 154].
На думку В.Ф. Палія «Вся діяльність компанії, всі її напрями, як
основні, так і допоміжні, повинні бути покриті центрами
відповідальності, пов’язані між собою лініями відповідальності та
забезпечені необхідною інформаційною інфраструктурою» [266].
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Відповідно до п. 3.1. [138], витрати на виробництво продукції
формуються за центрами відповідальності й об’єктами обліку,
планування та калькулювання собівартості продукції. Але на практиці
облік за центрами відповідальності ведуть частково і їх як таких не
виділяють.
Однак особливістю управлінського обліку є не лише контроль за
витратами, центрами та місцями їх виникнення у процесі
виробництва, а й контроль за такими центрами, які входять до складу
інших центрів відповідальності. Тому у практиці управлінського
обліку важливим і необхідним є виділення місць виникнення витрат.
Місця виникнення витрат – це структурні одиниці, які
характеризуються
просторовою
або
функціональною
відокремленістю. В них здійснюється первісне споживання
виробничих ресурсів, а отже, виникають витрати, згідно з якими
організовується планування, нормування та облік витрат виробництва
з метою контролю за ними та управління ними (цех, дільниця,
бригада) [154, 475].
Згідно з твердженням С.А. Стукова, «підприємство повинне
поділятися на сфери (центри) відповідальності, у розрізі яких
організовується виробнича діяльність, здійснюються контроль і оцінка
її результатів. До таких сфер (центрів) відповідальності можна
віднести виробництва, в середині них – цехи, дільниці, бригади,
очолювані відповідно начальниками, майстрами, бригадирами» 239,
38 .
На сьогодні одні науковці [17; 57; 155; 266; 267; 289; 304]
поєднують центри відповідальності і центри виникнення витрат, інші
розрізняють їх [188; 71; 114]. Ми вважаємо, що відмінність між цими
категоріями полягає в тому, що місце виникнення витрат можна
розглядати як складову центрів відповідальності, що може
об’єднувати декілька центрів витрат.
Більшість науковців виділяють 4 типи центрів відповідальності,
керівник кожного з яких відповідає за свої показники: центри витрат,
доходів (надходжень), прибутку та інвестицій [33; 58; 68]. Проте
центри витрат містять: центри нормативних витрат та центри
дискреційних витрат [71]. Л.В. Нападовська окремо виділяє виробничі
і невиробничі місця виникнення витрат [154], А.Ф. Аксененко –
центри регульованих і частково регульованих витрат [3]. Відмінності
у термінології пов’язані з перекладом зарубіжної літератури, яка нині
є частиною національної.
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Між підрозділами в межах одного сільськогосподарського
підприємства здійснюється обмін продукцією, особливо коли
відбувається вирощування продукції, і кожен центр вносить свою
частину завершеності її до готової продукції. Для цього необхідно
визначити ціну, за якою продукцію потрібно передавати від одного
структурного підрозділу до іншого.
За
часів
СРСР
для
цієї
мети
використовували
внутрішньогосподарські облікові ціни – фіксовані ціни в межах
підприємства, за якими оцінюється продукція при передачі їх між
підрозділами. У зв’язку з виділенням центрів відповідальності
виникла необхідність підрахунку доходів і витрат кожного з них і
оцінки впливу кожного на загальний фінансовий результат
сільськогосподарського підприємства, що потребує застосування
внутрішніх трансфертних цін, за якими один підрозділ підприємства
(цех, відділ) передає іншому продукцію або послуги, і які повинні
забезпечити відображення доходів та витрат центрів відповідальності,
а також підприємства в цілому [241, 2].
Аналіз наукової літератури свідчить, що в основному виділяють
три методи визначення трансфертних цін: на основі ринкових цін; на
основі витрат (повних, маржинальних, витрати – плюс); на основі
договорів. Використання того чи іншого варіанту ціни залежить від
типу центрів відповідальності, конкретних умов діяльності та
результатів роботи як центрів відповідальності, так і підприємства
загалом.
Найчастіше використовують трансфертні ціни, що ґрунтуються на
витратах та ринкових цінах. Як зазначає Т.П. Карпова, «якщо на
продукцію існує ринкова ціна, то перевага, як правило, віддається
ринковій трансфертній ціні, а не витратній. Центр відповідальності,
що купує, не повинен платити у середині підприємства більше, ніж
зовнішньому продавцеві, як і центр, що продає, як правило, не
повинен одержати більше доходу, ніж при продажі зовнішньому
покупцеві. Перевага ринкових цін полягає в об’єктивному характері, а
не у взаєминах і кваліфікації менеджерів, що продають, та центрів, що
купують. Якщо не існує достовірної ринкової ціни для встановлення
трансфертної, використовується витратна трансфертна ціна, як
правило – стандартна собівартість [93, 106–107].
Таким чином, ми підтримуємо думку професора Л. Сука щодо
того, що в сільському господарстві трансфертні ціни потрібно
встановлювати:
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1) на основі ринкових цін – для оцінки готової продукції, яка має
товарний вигляд і використовується для внутрішнього споживання з
метою продовження процесу виробництва (зерно на посів) та
переробки (помел зерна, переробка соняшнику на олію,
консервування тощо);
2) на основі витрат – для оцінки супутньої і побічної продукції,
що призначена виключно для продовження процесу виробництва:
зелена маса сіяних трав і кукурудзи, сіно, солома, силос, сінаж тощо
[241, 4].
Впровадження
трансфертної
політики
в
практику
сільськогосподарських підприємств дозволить:
1) визначати різні величини реальної (достовірної) собівартості
(для фінансового й управлінського обліку);
2) контролювати змінні витрати та аналізувати показники в
розрізі структурних підрозділів;
3) розраховувати фінансовий результат кожного центру
відповідальності (з використанням трансфертних цін) та визначати їх
вплив на формування загального фінансового результату
підприємства;
4) приймати оперативні та прогнозні управлінські рішення як на
рівні центрів відповідальності, так і підприємства в цілому.
Такі ціни повинні встановлюватися відділом управлінського
обліку на основі реальних даних (маркетингових досліджень) і
узгоджуватися з
керівництвом. Центри відповідальності на
сільськогосподарських підприємствах із застосуванням трансфертного
ціноутворення та їх взаємозв’язок з відділом управлінського обліку
відображено на рисунку 1.4, з якого видно, що одні і ті ж структурні
підрозділи можуть виступати різними центрами відповідальності
залежно від рівня контролю в них тих чи інших показників.
Виділення центрів відповідальності на сільськогосподарських
підприємствах із застосуванням трансфертного ціноутворення
дозволить підвищити зацікавленість керівників і працівників
структурних підрозділів підприємства у покращенні результатів їх
діяльності та розширить інформаційну базу для прийняття
управлінських рішень. Отже, для побудови управлінського обліку в
сільському господарстві насамперед необхідно належним чином
організувати облік виробничого процесу за допомогою відповідної
методики формування собівартості, побудови синтетичних і
аналітичних рахунків та регістрів їх обліку.
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Рис. 1.4. Центри відповідальності на сільськогосподарських підпідприємствах

Визначена протягом року своєчасна, чітка та реальна інформація
про склад витрат собівартості продукції дасть можливість практикам
вчасно аналізувати та прогнозувати економічні показники діяльності
підприємства, реагувати, впливати та змінювати їх величину, а для
керівництва – приймати і планувати ефективні управлінські рішення.
1.7. Основи організації внутрішньогосподарського контролю
в сільськогосподарському виробництві
Проблеми, що виникають у процесі господарсько – економічної
діяльності є досить різноманітними, однак усі вони зумовлені
недостатньо ефективною організацією процесу управління на
підприємстві. У суспільствах, в яких налагоджена організація системи
внутрішнього
аудиту
досягнуто
стабільного
розвитку
підприємницької діяльності та задоволення потреб споживачів. На
жаль, економіка України не відноситься до таких, де дбають про
відповідність контролю та аудиту реальним вимогам ринку, проте,
якісна, всебічно та своєчасно проведена робота в цьому напрямі
дозволить сформувати ефективну систему контролю, спрямовану як
на отримання прибутку підприємством, так і на задоволення потреб
споживача.
Важливою функцією управління суб’єктом господарювання є
внутрішньогосподарський контроль, який проводиться з метою
забезпечення ефективності діяльності апарату управління щодо
захисту майнових інтересів підприємства, удосконалення системи
бухгалтерського обліку, сприяння зростанню ефективності діяльності,
зміцнення його фінансового стану, підготовки інформаційної бази для
прийняття управлінських рішень, а також з метою удосконалення
організації й управління виробництвом.
Організація системи внутрішнього контролю дає можливість
органам управління своєчасно і ефективно виявляти відхилення,
коригувати управлінські рішення щодо господарської діяльності,
оскільки використовує процедури попереднього, поточного і
послідуючого контролю.
Якість обліково-аналітичної інформації, на підставі якої
приймаються управлінські рішення, прямо пов’язана з ефективністю
діяльності підприємства. Отже, в таких умовах розширюється коло
завдань і функцій внутрішнього контролю, урізноманітнюється набір
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застосовуваних методичних прийомів і процедур, виникає потреба у
спрямуванні уваги не тільки на господарські процеси всередині
господарюючого суб’єкта, а й на зовнішнє середовище.
В сучасних умовах розвитку економічних наук відбувається
одночасно процеси відокремлення у окремі галузі, і інтеграції окремих
видів економічної роботи; нівелюються чіткі межі між обліком,
управлінням (менеджментом), аналізом і контролем. Облік відображає
у системі рахунків і звітності існуючі реальні відносини через
економічні процеси і операції, що відбуваються безперервно. За умови
ускладнення управління підприємствами, здійснення інтеграційних
процесів в економіці, наявності елементів невизначеності результатів
господарської діяльності, потреби захисту законних майнових
інтересів власника тощо особливого значення набуває внутрішній
контроль підприємства.
Під внутрішнім контролем розуміють сукупність організаційної
структури, контрольних дій (заходів, функцій, методів), які
здійснюються власниками підприємства як засоби контролю
ефективності його господарської діяльності. Такий контроль є
самостійною системою контролю, що входить до складу управління
підприємством, контролює за допомогою спеціальних процедур всі
питання господарської діяльності та створює умови для ефективної
роботи підприємства, є важливим засобом попередження нестач і
розкрадання цінностей. Внутрішній контроль реалізується шляхом
безпосереднього
оперативного
втручання
та
коригування
здійснюваних операцій, складанням довідок, актів, службових записок
[73,164].
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що
питання внутрішньогосподарського контролю та аудиту є досить
дискусійним у сучасній економічній літературі та наукових виданнях.
Однак, українські та зарубіжні науковці зробили достатній внесок у
розвиток даної теми (табл. 1.12).
Узагальнюючи дані таблиці 1.12, можна зробити висновок, що
під «внутрішньогосподарським контролем» розуміють систему
безупинних контрольних дій за функціонуванням об’єктів управління,
що здійснюються керівництвом підприємства або уповноваженою ним
посадовою особою (органом), з метою формування інформаційних
засад прийняття управлінських рішень або їх коригування для
досягнення поставлених цілей найбільш ефективним способом.
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Таблиця 1.12
Визначення понять «внутрішній аудит» та «внутрішньогосподарський
контроль» в деяких джерелах спеціальної літератури
Джерело
1
Дудка С. [16]

Білуха М.Т.,
Савчук В.К [21,
514-517]

Бодюк А.В. [23,
195].

Бутинець Ф.Ф.
[31, 812]
Бутинець Ф.Ф.
[30, 8-9]

Гончарук Я.А.,
Рудницький
В.С. [61, 112]

Визначення поняття «внутрішній аудит» і
«внутрішньогосподарський контроль»
2
«Внутрішній аудит є різновидом внутрішнього контролю, а
саме, контролю за діяльністю підприємства з боку
власника, менеджерів. Під час здійснення контрольних
функцій внутрішній аудит виконує частину функцій
керівництва підприємства, - частину управлінських
функцій»
«Внутрішньогосподарський контроль є різновидністю
внутрішнього аудиту, функції якого полягають в
оперативному інформуванні керівництва підприємства про
нераціональні витрати сировини, матеріалів, наявність
браку, розкрадання цінностей тощо. Є об’єктом аудиту.
Спрямований на виконання оперативного поточного
контролю за зберіганням власності та запобігання втратам
та недолікам у господарській діяльності».
«Внутрішній контроль – зіставлення реальних результатів
господарювання із сподіваними, аналіз їхніх відхилень,
визначення причин цих відхилень, формування інформації
для визначення активних дій з усунення виявлених
похибок».
«Внутрішньогосподарський контроль - контроль, що
здійснюється органами внутрішнього контролю (головним
бухгалтером підприємства, ревізійною комісією тощо)».
«Контроль – це перевірка, спостереження з метою
перевірки
для
протидії
небажаному,
виявлення,
попередження та припинення протиправної поведінки з
боку будь-кого. Це систематичне спостереження процесу
функціонування
відповідного
об’єкту
з
метою
встановлення його відхилень від заданих параметрів».
«Внутрішньогосподарський контроль – внутрішні правила
та процедури контролю, запроваджені керівником
підприємства для досягнення мети… Це система
спостереження і перевірки процесу діяльності відповідного
об’єкта з метою встановлення відхилення від його заданих
параметрів»
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Продовження табл. 1.12
1
Дорош Н.І. [65,
218]

Завгородній В.П.

[74, 8]

Івашкевич В.Б.
[80, 28]
Терещенко О.О.
[246, 496]
Усач Б.Ф. [273,
94]

2
«Систему внутрішньогосподарського контролю можна
визначити як політику і процедури підприємства,
спрямованого на попередження, виявлення суттєвих
помилок та відхилень від норм, які можуть з’явитись у
фінансових звітах».
«Внутрішньогосподарський контроль – контроль за
виробничо – фінансовою діяльністю підприємства, який
здійснюється з ціллю внутрішнього використання,
необхідний для прийняття управлінських рішень».
«Внутрішній аудит − це в основному ревізія виробничогосподарської діяльності, яка здійснюється силами та
засобами самої організації, яка підлягає перевірці або її
вищими інстанціями».
«Внутрішній аудит (ревізія) - сукупність процедур щодо
перевірки відповідності фактичного стану об’єкта аудиту
нормативному».
«Внутрішній
аудит
є
одним
із
видів
внутрішньогосподарського
контролю
суб'єктів
підприємницької діяльності. Внутрішній аудит контролює
раціональне витрачення матеріальних, трудових і
фінансових
ресурсів,
дотримання
законності
господарських операцій, виявлення допущених зловживань
чи порушень».

Ми погоджуємось із думкою М.І. Кутера, що таке завдання
бухгалтерського обліку, як контроль, практично не може бути
вирішене тільки в рамках обліку. ―Воно вимагає комплексних заходів
по реорганізації всієї системи управління, яка торкається аспектів
стратегічного планування, менеджменту, маркетингу, обліку тощо.‖
[113, 46]. Саме орган управління здійснює розподіл повноважень
щодо контролю між відділами чи посадовими особами підприємства
та вирішує питання доцільності формування окремих контролюючих
підрозділів. Для забезпечення якості і єдності у методології
зовнішнього контролю, який підтверджує (або не підтверджує)
інформацію для зовнішніх користувачів, розробляються і
узагальнюються різноманітні методики і правила здійснення такого
контролю (аудиту). Аудитори всіх країн світу користуються
Міжнародними стандартами аудиту, розробленими Комітетом з
міжнародної аудиторської практики і затвердженими Радою
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Міжнародної Федерації бухгалтерів, у багатьох країнах світу існують
національні нормативи аудиту, які у більшості своїй, не суперечать
міжнародним. Що ж внутрішньогосподарського контролю, то він не
здійснюється з дотриманням вимог затверджених інструкцій і
методик, що не забезпечує єдині принципи та методи його організації
і проведення. До суб’єктів господарювання на державному чи
відомчому рівні не висуваються конкретні вимоги щодо організації і
впровадження системи внутрішнього контролю, отже на більшості
підприємств ефективно не функціонує такий контроль.
Внутрішньогосподарський контроль виступає як одна з
основних функцій управління і є системою, що включає постійне
спостереження і перевірку всіма посадовими особами організації, в
межах їх компетенції, ефективності прийнятих управлінських рішень,
виявлення нераціональних рішень, дотримання вимог податкового
законодавства, точність і повнота оформлення фактів господарського
життя первинними документами, запобігання помилкам і
спотворенням в обліку та звітності раціонального використання
виробничих ресурсів. Він є формою зворотного зв'язку, за допомогою
якого орган управління отримує необхідну інформацію про дійсний
стан керованого об'єкту і реалізації управлінських рішень. Контроль
здійснюється різними службами, тому не завжди можна
ідентифікувати
його
роль
в
управлінні
виробництвом.
Внутрішньогосподарський контроль виступає як захід безпеки,
здійснюваний в цілях забезпечення захисту майна, правильності і
достовірності виконання бухгалтерських записів, погодженого і
ефективного здійснення операцій, відповідності рішень, що
приймаються, економічній політиці керівництва організації. Оскільки
контроль здійснюється за всіма ділянками господарської діяльності
організації, в різні періоди часу він підрозділяється на попередній,
оперативний (поточний) і подальший. За своїм змістом всі види
контролю, здійснювані в різні періоди часу, тотожні, оскільки
підпорядковані єдиній меті - дотриманню режиму економії,
підвищенню ефективності господарської діяльності. За формою і
послідовністю проведення вони різні. Попередній контроль
проводиться до здійснення господарських операцій з метою
запобігання незаконним і недоцільним в певних умовах
господарським операціям. На відміну від попереднього контролю
подальший контроль здійснюється після здійснення господарських
операцій з метою встановлення стану виконання планових завдань,
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дотримання кошторисів (бюджетів) постійних і змінних витрат,
економічної вигідності господарських операцій. Подальший контроль,
на відміну від попереднього, охоплює об'єкти, що повністю
перевіряються, і більш глибоко вивчає їх. Така відмінність
обумовлена тим, що виникає можливість використання первинних
документів, що відображають суть господарських операцій, і
можливість їх зіставлення. Оперативний контроль є найбільш
ефективним, оскільки він здійснюється за окремими операціями
повсякденно, що дозволяє особі, що контролює, своєчасно виявляти
допущені прорахунки і приймати заходи по їх усуненню. На думку
окремих економістів, доречно наголошується, що оперативний
контроль має бути всеохопним, здійснюватися за всіма ділянками
господарської діяльності. Внутрішньогосподарський контроль
повинен носити не формальний, а реальний характер і бути
систематичним. Якщо контроль є формальним, то знижується його
якість, оскільки контролюється лише частина запланованого обсягу
господарської діяльності організації. В зв'язку з цим необхідно
досягати реальної контрольованості процесів господарського
управління, підвищення якості контролю. Ознаками реального
контролю діялшьності сільськогосподарських підприємств є:
- контроль всієї господарської діяльності;
- контроль здійснюється керівником організації, його
заступниками, головними фахівцями, допоміжним персоналом
апарата управління;
- керівники структурних підрозділів систематично здійснюють
оперативний контроль за використанням виробничих ресурсів;
- контроль заснований на точних оцінках, об'єктивних
вимірниках;
- здійснюється зворотний зв'язок з контрольованим об'єктом
(керівники структурних підрозділів звітують перед головними
фахівцями, керівником організації про усунення недоліків);
- обліковою політикою організації затверджена система
внутрішнього контролю;
- результати
контролю
узагальнюються,
аналізуються,
приймаються заходи по усуненню недоліків.
З метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку
внутрішньогосподарський контроль здійснюється із застосуванням
наступних процедур контролю:
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- арифметична перевірка правильності бухгалтерських записів
(перерахунок);
- перевірка правильності складання і наявності первинних
документів, наявності дозвільних підписів керівництва;
- проведення інвентаризації розрахунків з покупцями і
замовниками, постачальниками і підрядчиками, з різними дебіторами
і кредиторами;
- проведення планових і раптових інвентаризацій грошової
готівки в касі, бланків суворої звітності, цінних паперів і товарноматеріальних цінностей з метою встановлення відповідності даних
бухгалтерського обліку фактичній їх наявності;
- аналіз динаміки господарських показників, виконання
кошторисів, причин відхилення і їх винуватців.
Практика свідчить, що в процесі бухгалтерського контролю
встановлюють законність, доцільність, достовірність операцій,
відображених в документах. На нашу думку, операцію можна
рахувати законною, якщо її суть не протирічить чинному
законодавству і нормативним документам, а доцільність операції
визначається її спрямованістю на виконання завдань, що стоять перед
підприємством і його структурними підрозділами при дотриманні
законності. Наприклад, сільськогосподарським підприємством
придбані запасні частини понад норми запасу. Операція законна, але
не доцільна. При виявленні незаконних і не доцільних операцій
поважно визначити їх наслідки і винуватців негативних наслідків
Достовірність господарської операції визначається в процесі
формальної арифметичної перевірки документів. При формальній
перевірці визначаються повнота і правильність заповнення реквізитів,
що характеризують операцію, а також виявляються виправлення,
стирання, дописки тексту і цифр, достовірність підписів відповідних
працівників.
Запобігання
втратам
від
безгосподарного
і
непродуктивного використання виробничих ресурсів є одній з
найважливіших завдань обліково-економічних служб організацій,
покликаних здійснювати внутрішньогосподарський контроль за
господарською
діяльністю.
У
системі
управління
сільськогосподарських підприємств провідна роль у здійсненні
контролю за збереженням власності і запобіганню втратам належить
службі бухгалтерського обліку. Працівники бухгалтерії можуть
найдієвіше здійснювати контроль, оскільки їм відомі специфічні
особливості діяльності виробництв. Вони в процесі виконання

73

облікових функцій здійснюють контроль, використовуючи плановонормативну і обліково-економічну інформацію. Дослідження показує,
що бухгалтерський облік не повною мірою виконує свої контрольні
функції. Для підвищення ролі бухгалтерського обліку в забезпеченні
ефективного
використання
виробничих
ресурсів
сільськогосподарськими виробництвами необхідно теоретично
обґрунтувати
основні
положення
внутрішньогосподарського
бухгалтерського контролю, розробити методику його практичного
вживання, визначити його вміст, цілі, об'єкти, способи і прийоми
здійснення, виконавців, джерела інформації для контролю.
Необхідність вдосконалення методології і підвищення ефективності
бухгалтерського контролю випливає також з реформування
бухгалтерського обліку. Система внутрішнього контролю, що діє на
рівні апарату управління, у тому числі бухгалтерії, перш за все
призначена для того, щоб допомогти виконавчому органу налагодити
контроль за структурними підрозділами підприємства, виявити
резерви і визначити ефективні напрями розвитку, контролювати
виробничі ризики і своєчасно приймати рішення по їх запобіганню.
Підвищення ефективності контролю багато в чому залежить від
правильного планування контрольних заходів. Планування
контрольних заходів стосовно забезпечення збереження майна
власника має носити системний характер. В процесі планування
мають бути передбачені повнота і рівномірність охоплення контролем
всіх об'єктів, правильне поєднання всіх видів контролю, координація
планів управління обліку і контролю ревізійних комісій, бухгалтерії і
інших структурних підрозділів, що здійснюють контроль за
ефективним використанням виробничих ресурсів. Якнайповніше
забезпечують контроль об'єктів працівники бухгалтерії, оскільки
будучи частиною апарату управління, вони виконують роботу по
внутрішньогосподарському контролю, як одну з функцій управління.
Контрольні функції бухгалтерією мають бути заздалегідь сплановані і
розподілені між різними її підрозділами..
Про важливість посилення оперативності і впливу контролю на
управління зазначає і Ю.Я. Литвин: «…контроль як складова
невід’ємна функція управління, здійснюється відповідними
підрозділами сільськогосподарських підприємств у процесі
повсякденного
оперативного
керівництва
виробництвом,
удосконалення фінансово – планових і обліково – бухгалтерських
операцій» [124, 56].
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Важко визначити оптимальну структуру системи внутрішнього
контролю у співвідношенні з бухгалтерською службою і іншими
складовими апарату управління, так як на неї вливає ряд чинників:
розмір і фінансовий стан підприємства, специфіка виробництва і
реалізації продукції, забезпеченість кваліфікованими і досвідченими
кадрами. Вагомим чинником що впливає на організацію системи
внутрішнього контролю, є співставлення вигод від її функціонування і
витрати на її створення. На нашу думку, доцільно погодитись із
Максимовою В.Ф., яка зазначає: «...слід врахувати, що складність
організації внутрішньогосподарського контролю безпосередньо
пов’язана з вартістю використання конкретних засобів контролю і
потенційними збитками в разі відсутності» [130, 175]. Витрати на
організацію і функціонування контролю містять також витрати,
пов’язані з перекваліфікацією працівників, але, в сукупності не
повинні перевищувати віддачу.
Рівень
складності
організації
системи
внутрішньогосподарського контролю залежить від окремих факторів.
Можна згрупувати їх у такі групи:
1) організаційно-правові (організаційна структура та розмір
підприємства, підпорядкованість підприємства, обізнаність та наміри
власників, структура облікового апарату та форма ведення
бухгалтерського обліку);
2) галузеві (особливості та складність операцій підприємства,
специфіка галузі – промислове виробництво, торгівля, будівництво,
сільське господарство тощо);
3) фінансові (вартість використання засобів контролю, можливість
залучення фахівців, фінансовий стан підприємства);
4) кадрові (укомплектованість, освіта і компетентність облікового
та іншого адміністративного персоналу).
Слід враховувати також, що організація раціональної системи
внутрішньогосподарського
контролю
пов’язана
із
певними
фінансовими витратами на використання конкретних засобів
контролю, які слід співставляти із потенційними втратами у випадку
їх відсутності. Для більшості підприємств вплив фінансового фактору
має велике значення. З цієї ж причини на підприємствах застосування
складних систем внутрішнього контролю неможливо. Невеликі
підприємства, як правило не мають достатньо кваліфікованих
працівників, ресурсів, знань для організації задовільної системи
внутрішнього контролю. Адамс Р. серед умов добре діючої системи
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внутрішнього контролю відзначає: якість управління, кваліфікацію
персоналу, ресурси, що є в наявності [1, 169]. Для більшості
підприємств ці чинники є визначальними при організації системи
внутрішнього контролю.
Слід зазначити, що навіть в умовах нестачі коштів та недостатніх
фінансових можливостей на будь-якому підприємстві є ознаки
існування системи внутрішнього контролю. Навіть за відсутності
формальних ознак (наявності відділу, внутрішніх регламентів,
документування результатів контролю), такий контроль існує. Так,
керівний персонал постійно здійснює оперативний контроль за
дотриманням норм, виконанням вказівок, дотриманням технології,
дисципліни тощо.
Робота служби внутрішнього контролю організовується
відповідно до потреб керівництва (власників) та особливостей
підприємства, зокрема:
- організаційно-управлінської структури і правової форми;
- територіального
розташування
(наявності
філій,
відокремлених підрозділів і дочірніх підприємств);
- складності і кількості видів діяльності та галузей тощо.
Значну роль відіграють також рівень свідомості управлінців
підприємства і наміри власників щодо контролю за ефективністю
бізнесу. Залежно від цього внутрішній контроль може бути
організований у вигляді окремого департаменту (відділу) чи шляхом
наділення повноваженнями щодо контролю за певними операціями
працівників підприємства.
Основними завданнями, які ставляться перед службою
внутрішнього контролю, є: перевірка своєчасності, повноти,
правильності і достовірності документування та відображення в
обліку господарських операцій відповідно до визначеної облікової
політики; контроль за збереженням та ефективним використанням
активів підприємства; перевірка відповідності обліку встановленим
нормативам та господарських операцій - чинному законодавству;
оцінка ефективності діяльності підрозділів підприємства; виявлення
зон інформаційного та економічного ризику у структурі підприємства;
консультування персоналу підприємства в межах своїх повноважень;
підготовка рекомендацій щодо ліквідації недоліків у функціонуванні
підприємства тощо.
Коло повноважень та методів роботи служби внутрішнього
контролю досить різноманітне і залежить від багатьох чинників.
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Сучасні умови господарювання і посилення конкуренції сприяють
появі нових важливих функцій таких підрозділів, коригуванню
посадових обов’язків і методів роботи.
Поступово вектор уваги внутрішніх контролерів пересувається з
обліково – аналітичної системи менеджменту підприємства на
вивчення зовнішнього середовища на предмет виявлення ризиків і
чинників впливу на безпеку бізнесу. Адже такі ризики існують і для
підприємств із зразковою відлагодженою обліковою системою та
задовільним фінансовим станом. Відповідно до цього, для належної і
успішної роботи служб внутрішнього контролю, потребує подальших
досліджень і розробок методика проведення контролю. Ефективна
робота системи внутрішнього контролю повинна сприяти стабільності
і розвитку суб’єкта господарювання і потребує застосування новітніх
методик та постійного розширення інформаційного простору.
Причому, зміщення акцентів відбувається в сторону застосування
методів фактичного контролю, розширення меж оперативного
контролю. Все більшого значення набуває попередній та поточний
контроль господарських операцій з метою попередження порушень.
Отже, функції внутрішнього контролю повинні виконувати
безпосередньо працівники підприємства, які займаються цим не
епізодично, а щоденно. Тому припущення про те, що внутрішнім
контролем можуть займатись «не тільки працівники підприємства, але
і запрошені незалежні аудитори» [6, 17], на нашу думку, є
помилковим. Хоча, як зазначає Сотнікова Л.В., «...зовнішній і
внутрішній контроль об’єднуються спільною метою, що полягає в
правильному і своєчасному відображенні всіх господарських операцій
в бухгалтерському обліку і звітності, законності господарських
операцій та їх доцільності для підприємства» [237, 12].
Внутрішній контроль містить такі складові: середовище
контролю; процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання;
інформаційні системи, в тому числі пов’язані з ними бізнес-процеси,
що стосуються фінансової звітності, та обмін інформацією; заходи
контролю та моніторинг заходів контролю [25, 236].
Ми погоджуємось із твердженням І.К. Дрозд та В.О. Шевчука,
що результативність системи внутрішнього контролю має виражатись
не в переліку порушених законодавчих вимог, а у кваліфікованій
оцінці специфічних для певного підприємства і системних ризиків, які
впливатимуть на досягнення цілей підприємства [66, 190].
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Тобто, досить важко, а часто і неможливо оцінити ефективність і
дієвість системи внутрішньогосподарського контролю. Результат не
може бути виражений у кількості виявлених порушень чи
притягнутих до відповідальності працівників, хоча і такі показники не
слід ігнорувати. Отже, зосередження уваги подальших розробок і
досліджень в сфері внутрішньогосподарського контролю має
відбуватись в напряму конкретизації функцій, застосовуваних методів,
ефективних саме в сучасних умовах ефективного управління.
Досягнення поставлених завдань відбувається за рахунок
виконання внутрішнім контролем певних функцій:
- контролю: збір, обробку і аналіз інформації про фактичні
результати діяльності всіх підрозділів підприємства, порівняння їх із
запланованими показниками, виявлення відхилень та аналіз причин
цих відхилень; розробку необхідних заходів. Важливим заходом є
розробка стандартної системи звітності та її аналіз;
- дослідження: оцінка і класифікація виробничих ситуацій,
формулювання проблем та напрацювання рішень для вирішення
завдань (вивчення грошових коштів та їх руху, затрат, прибутку,
фінансової звітності, аналізу відносних показників, оцінці інвестицій
тощо);
діагностика: визначення сильних і слабких сторін в поточній
діяльності та діяльності, яка планується підприємством, на підставі
проведеного дослідження; виявлення зон ризику;
- консультування: вдосконалення чи формування нового
підходу до виробничої чи управлінської діяльності і підвищенню
ефективності роботи підприємства в цілому; надання кваліфікованої
допомоги працівникам підприємства до здійснення господарських
операцій та в процесі їх здійснення;
- регулювання (координації): впровадження конкретних рішень.
Регулювання забезпечує розвиток підприємства у відповідності до
програми та ліквідацію відхилень від неї на основі реалізації
управлінських рішень.
Функції внутрішнього контролю підприємства визначаються його
завданнями і метою діяльності, різноманіттям об’єктів для перевірки і
включають наступні елементи:
- контроль системи бухгалтерського обліку, її моніторинг і
розробка рекомендацій щодо покращення;

78

- перевірка бухгалтерської і оперативної інформації, включаючи
аналіз застосовуваних засобів і способів ідентифікації і оцінки такої
інформації;
- контроль і оцінка окремих статей звітності, включаючи детальні
перевірки операцій та залишків по бухгалтерських рахунках;
- перевірка дотримання законів, нормативних актів, вимог
облікової політики, рішень і вказівок керівництва і власників
(загальних зборів);
- перевірка діяльності окремих ланок управління;
- перевірка наявності, стану і забезпечення збереженості майна;
- розробка та надання пропозицій по ліквідації виявлених
недоліків і рекомендацій по підвищенню ефективності управління.
Для
успішної
реалізації
своїх
функцій,
суб’єкти
внутрішньогосподарського
контролю
підприємства
повинні
виконувати такі обов’язки: визначати методи і джерела отримання
інформації щодо діяльності підприємства; встановлювати порядок
використання отриманої інформації; визначати чинники (фактори), що
впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства.
Також, доцільно врахувати, що для ефективного виконання своїх
функцій служба внутрішнього контролю не повинна приймати участі
у виконанні чи управлінні іншими видами діяльності, які вона має
перевіряти.
Однією з найважливіших галузей, в якій досить складно
відбувається формування ринкових механізмів є рослинництво, яке є
сировинним постачальником найважливішого продукту – хліба, що
робить цю галузь відповідальною за економічну безпеку держави і
впливає разом з тим на рівень розвитку суспільного виробництва.
Особливо трудомістким є процес виробництва саме
сільськогосподарської продукції, на виробництво якої, окрім
виробничих ресурсів, впливають ще й природно-кліматичні умови,
тривалість операційного циклу, наявність біологічних активів та
специфіка самої галузі, яка споживає значну частину власних
ресурсів. Тому питання контролю формування виробничої
собівартості продукції рослинництва потребує глибокого дослідження
та удосконалення.
Детальне дослідження і характеристика особливостей галузі
рослинництва дозволить сформулювати модель внутрішнього
управлінського контролю, яка би забезпечила багатовекторне
застосування контрольних процедур у їх взаємозв’язку і доповненні.
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Можна виділити наступні особливості сільськогосподарського
виробництва саме продукції рослинництва, які слід враховувати при
формуванні системи управлінського контролю:
1) складне і водночас нерухоме просторове розміщення, що
унеможливлює маніпуляцію при елементарному контролі;
2) залежність від попередників при встановленій сівозміні, що
потребує контролю за обґрунтуванням сівозміни і її дотриманням (
порушення може нанести збитки поточні і на перспективу у вигляді
зменшення родючості ґрунтів);
3) технічне оснащення галузі рослинництва - при дотриманні
сівозміни не завжди є можливість повного завантаження
сільськогосподарської техніки (не вистачає потрібних гектарів);
4) тривалий в часі (майже рік) цикл вирощування більшості
сільськогосподарських культур зумовлює нестачу оборотних коштів і
потребує такої системи контролю, яка би оперативно виявляла
відхилення, і при їх перевищенні подавала би вчасні сигнали;
5) залежність від природних умов – слід враховувати кліматичні
зони і ступінь впливу природних факторів: сприяння і негативний
вплив ( якість ґрунтів, географічне розміщення полів, роздрібнення
долинами і чагарниками тощо; контроль за розміщенням і
дотриманням технології вирощування на проблемних ділянках; чи не
засівають ділянки, де наперед відомо про низькі врожаї або знищення
посівів (внаслідок повені, вимерзання, невдалий попередник тощо);
6) залежність від погодних умов – щоденно слідкувати за
прогнозом погоди і контролювати виконання заходів попередження
негативних впливів погодних умов на посіви (при можливості впливу
заходів);
7) залежність від якості насіневого матеріалу (сорт для певної
зони, умови зберігання, технологія висіву тощо);
8) залежність від фахового рівня агрономів по захисту рослин
(вдалий підбір міндобрив і гербіцидів під кожну окрему культуру,
враховуючи сорт, попередників, технологію вирощування, хімічний
склад препаратів і науково обґрунтовану їх норму внесення під
окрему культуру);
9) «сліпе» застосування новітніх технологій може привести до
більших збитків ніж збільшення урожайності – контроль прийняття
рішень з детальним аналізом факторів впливу;
10) складна управлінська структура – на одного працівника
кілька керуючих: голова, агроном, бригадир тракторної бригади,
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бригадир рільничої бригади, зоотехнік (відповідальний за корми); що
ускладнює контроль розпоряджень і їх виконання;
11)
проблема
кадрового
забезпечення,
територіальна
прив’язаність чи залежність змушує використовувати ті кадри, які є на
даний час на даній території; складно контролювати підбір кадрів і
виконання норм виробітку;
12) регулювання і контроль грошових потоків – внаслідок
тривалості операційного циклу використовуються банківські кредити,
що збільшує витрати підприємства, отже посиленого контролю
потребує дотримання термінів сплати відсотків, податків, заробітної
плати тощо;
13) характер та гнучкість керівної системи обмежена, швидкість
проходження керівних впливів також; контроль за зловживанням
службовим
становищем,
за
оптимальним
розподілом
підпорядкованості і зворотного зв’язку.
Враховуючи вищевикладене, доцільно виділити три складові
управлінського контролю:
технічний контроль;
організаційно-технологічний контроль;
обліковий.
Для
належного
функціонування
цих
напрямів
внутрішньогосподарського контролю слід визначити завдання, склад
суб’єктів і об’єктів, методику здійснення відповідно до кожного з них.
До завдань першого напряму можна віднести контроль щодо
готовності сільськогосподарської техніки до робіт, глибини посіву,
набору агрегатів, їх придатність саме до таких робіт.
До завдань другого – контроль дотримання строків посіву і
догляду, збирання врожаю, попередники у сівозмінах, організація
працівників, послідовність робіт, внесення добрив і засобів захисту,
контроль технології і організації виробництва.
До завдань третього – нормативний контроль за списанням
паливно-мастильних матеріалів, насіння, запчастин, вчасність
складання документів і їх відповідність затвердженим формам,
дотримання термінів передачі їх в бухгалтерію для зведення і
складання звітності. Важливим також є контроль за документування
фактів
здійснення
господарських
операцій
(наприклад,
оприбуткування зібраного врожаю). Сам факт складання документу
своєчасно є певним гарантом, що інформація потрапить в облікову
систему і звітність, не буде сфальсифікована.
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Технологічний процес вирощування продукції рослинництва
передбачає взаємодію багатьох структурних підрозділів з метою
отримання матеріальних цінностей, їх списання, виконання
механізованих робіт. У таблиці 1.13 визначено окремі об’єкти і
суб’єкти управлінського контролю за етапами вирощування продукції
рослинництва.
Таблиця 1.13
Технологічні процеси вирощування продукції рослинництва,
як об’єкти управлінського контролю
Технологічні
процеси

Найменування робіт

Вид витрат, як об’єкт
контролю

1

2

процес
підготовки
до
посіву

Дискування поля,
боронування,
культивація
Отримання
добрив,
пального на складі
Навантаження
і
розвантаження добрив

Витрати пального,
оплата праці водіям,
амортизація

Перевезення добрив

Витрати
пального,
оплата праці водіям,
амортизація
Витрати мінеральних
добрив,
Витрати
пального,
оплата
праці
водіям,
амортизація

Внесення мінеральних
добрив

процес
посіву

Передпосівна
культивація,
прикатування
після
сівби
Отримання
засобів
захисту,
насіння,
пального на складі

3

Особа,
відповідальна за
документування та
контроль
4

Бригадир
Бухгалтер

Заробітна
працівниківвантажників

плата

Витрати
пального,
оплата праці водіям,
амортизація

Керівники
структурних
підрозділів
або
уповноважені
особи
Бригадир
Матеріальновідповідальна
особа (керівник
структурного
підрозділу,
агроном),
бригадир
Бригадир

Бухгалтер
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Продовження табл. 1.13
1

2
Протруювання
насіння

Навантаження
розвантаження
насіння та добрив

3
Витрати пального,
оплата праці водіям,
амортизація, Витрати
засобів захисту
і

Транспортування
насіння та добрив
Внесення мінеральних
добрив, сівба

Процес
догляду
за
посівами

Отримання засобів
захисту, пального на
складі
Транспортування
насіння та добрив
Приготування
розчину,
обприскування,
підживлення посіві та
ін

Процес
збору
врожаю

Збір комбайном
Транспортування
зерна та соломи

Заробітна плата
працівниківвантажників
Витрати пального,
оплата праці водіям,
амортизація
Витрати мінеральних
добрив, Витрати
насіння, Витрати
пального, оплата
праці водіям,
амортизація

Витрати пального,
оплата праці водіям,
амортизація
Витрати мінеральних
добрив, засобів
захисту, Витрати
пального, оплата
праці водіям,
амортизація
Витрати пального,
оплата праці водіям,
амортизація
Витрати пального,
оплата праці водіям,
амортизація

83

4
Бригадир,
керівник
структурного
підрозділу,
агроном
Керівники
структурних
підрозділів
або
уповноважені
особи
Бригадир
Матеріальновідповідальна
особа (керівник
структурного
підрозділу,
агроном),
бригадир
Бухгалтер
Бригадир
Матеріальновідповідальна
особа (керівник
структурного
підрозділу,
агроном),
бригадир
Бригадир
Бригадир

Складність і тривалість процесу вирощування зумовлюють
відповідні вимоги до організації і методики здійснення управлінського
контролю. На кожному з етапів витрачаються ресурси, складаються
відповідні первинні документи, виникає ризик викривлення
інформації внаслідок несвоєчасного документування операцій,
крадіжок, приписок тощо. Слід враховувати ще й той факт, що
безпосередньо процеси відбуваються не у виробничих приміщеннях, а
на територіально відділених полях, де неможливо здійснювати
постійний контроль. Отже, і методика контролю повинна бути
специфічною. Більш ефективним вбачається здійснення періодичного
спостереження, тобто застосування методів фактичного контролю.
Велике значення має і гласність щодо процедур контролю, тобто
поінформованість працівників про наявність нагляду вже сприятиме
більш відповідальному відношенню до виконання завдань.
Також, для ефективного здійснення контролю необхідна
наявність системи розроблених і затверджених нормативів для
кожного виду витрат. Контроль за додержанням нормативів,
своєчасний аналіз відхилень та їх суттєвості, оперативне надання
інформації для керівництва дозволять максимально оптимізувати
процес управління сільськогосподарським виробництвом.
Вважаємо, що система внутрішнього управлінського контролю
не тільки здатна оцінювати якість інформації про господарські
процеси та явища для керівництва, а і суттєво впливати на її повноту
та достовірність.
В процесі контролю досліджуються певні показники, які
формують інформаційну основу для прийняття рішень. Управлінський
контроль вирізняється застосуванням досить широкого кола
показників та характеристик. Фінансова інформація, дані
бухгалтерського обліку і звітності не можуть забезпечити
оперативний контроль і реагування менеджменту на відхилення у
керованій системі. Тому слід розглянути і вимоги до інформаційного
забезпечення управлінського контролю.
Управління сільськогосподарським підприємством загалом, і
рослинницькими підрозділами зокрема, передбачає реагування на
інформацію стосовно погодно-кліматичних умов, рівня цін на
паливно-мастильні матеріали, сільськогосподарську техніку, засоби
захисту рослин, продукцію рослинництва, вартості банківського
кредитування тощо. Одним із завдань системи управлінського
контролю є оцінка достовірності та придатності для цілей управління
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такої інформації. Важливим етапом контролю є дослідження стану та
складу ресурсів, що є в розпорядженні підприємства на момент
оцінювання.
Проблеми ресурсного забезпечення діяльності підприємства,
залежності між обсягом, складом ресурсів та досягнутими
результатами діяльності, оцінки достатності ресурсного потенціалу
традиційно знаходилися в центрі уваги багатьох дослідників.
Стан ресурсного потенціалу може бути описаний за допомогою
кількісних та якісних характеристик. В більшості наукових і
навчальних видань обґрунтовується або приймається як основа
твердження про контроль кількісних характеристик, необхідних для
оцінки обсягів запасів ресурсів та швидкості їхнього зростання.
Контролю якісних характеристик для часткової або комплексної
оцінки споживчих якостей та ефективності використання окремих
видів ресурсів, приділена другорядна роль в науковому середовищі і
спостерігається повне або часткове нівелювання на практиці.
Система показників, які можуть використовуватися для
контролю ресурсів сільськогосподарського підприємства та його
ресурсних можливостей може бути представлена такими
показниками:
обсяг та склад ресурсів підприємства за окремими видами,
класами, територіальним розташуванням та джерелом отримання;
показники взаємозамінності ресурсів (придбаних зі
сторони чи вироблених в господарстві);
показники
оцінки
повноти
та
результативності
використання окремих видів ресурсів;
показники збалансованості складу і структури ресурсів,
для виявлення та оцінки необхідних рішень стосовно їх оптимізації
(надлишок потребує вирішення проблем зберігання, а дефіцит –
пошуку коштів на придбання);
показники ефективності використання ресурсів .
Системний підхід до побудови моделі системи управлінського
контролю в рослинництві на сільськогосподарському підприємстві
потребує детального опису і узагальнення взаємозалежних
технологічних процесів з врахуванням організаційних особливостей та
можливостей суб’єкта господарювання, зокрема:
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наявність кваліфікованого персоналу та можливість
доступу працівників, що виконують контрольні функції, до контролю
операцій;
послідовність і взаємозалежність технологічних етапів для
дієвого реагування не на наслідки відхилень, а на їх причини;
інформаційні потреби менеджменту, здатність системи
контролю як перевіряти повноту, достовірність і доречність
інформації, так і впливати на її створення;
набір доступних методів і процедур контролю, визначений
порядок узагальнення і представлення керівництву результатів
контролю.
Результатом застосування зазначених підходів до створення
раціонально структурованої системи управлінського контролю буде
надійне інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень, що
сприятиме подальшому розвитку і вдосконаленню управління
сільськогосподарським виробництвом. Формування і структуризація
управлінського контролю в рамках конкретного підприємства повинна
продовжитись створенням системи моніторингу, що забезпечуватиме
регулярне спостереження за процесами контролю, системою
показників для постійного їх оновлення відповідно до змін умов
господарювання. Проведення моніторингу зумовлює необхідність у
інформації, репрезентативної щодо різних об'єктів контролю,
наприклад, підприємства в цілому, окремих галузей, підрозділів,
процесів тощо. Тобто, моніторинг управлінського контролю
передбачає постійну комплексну оцінку і прогноз інформації за
сталою системою показників. Це дасть можливість за допомогою
управлінського контролю спрямовувати його вплив на незупинне
вдосконалення і самої системи управління сільськогосподарським
підприємством.
Дослідження проблем формування оптимальної системи
управлінського контролю у важливій галузі сільського господарства –
рослинництві, дає можливість виявити потребу у врахуванні
взаємообумовленості елементів всіх підсистем управління. Якість і
результативність сучасної системи управлінського контролю повинна
проявлятись не у кількості виявлених порушень та вжитих за їх
наслідками управлінських заходів, а у можливості своєчасно і
оперативно коригувати технологічні, виробничі та інші процеси у
відповідності до цілей менеджменту. Особливості галузі
рослинництва, зокрема, тривалість операційного циклу, складність
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технології, територіальна віддаленість виробничих підрозділів, вплив
природно-кліматичних умов, обмеженість у належному технічному і
кадровому забезпеченні, зумовлюють комплексність підходу до
формування моделі управлінського контролю сільськогосподарським
виробництвом. Так, подальшого розгляду потребують: методика та
набір контрольних процедур, застосування яких має бути
максимально наближене до виробничих процесів, що надасть
можливість оперативно втручатись у процес вирощування;
формування
оптимальної
системи
показників,
за
якими
здійснюватиметься управлінський контроль; комплекс організаційних
заходів, включаючи постійний моніторинг, які би забезпечили
багатовекторне застосування контрольних процедур у їх взаємозв’язку
і доповненні.
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РОЗДІЛ ІІ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В РОСЛИННИЦТВІ
2.1. Об’єкти обліку витрат у рослинництві
Рослинництво – одна із основних сфер сільськогосподарського
виробництва. Для задоволення потреб у продовольстві галузь
рослинництва повинна забезпечити значне зростання середньорічного
валового збору зерна, підвищити урожайність зернових культур,
збільшити виробництво інших основних видів сільськогосподарської
продукції.
Рослинництву як галузі економічної діяльності притаманні певні
особливості:
 використання землі, яка є одним із основних засобів
виробництва;
 отримання біологічних активів;
 технологічний процес виробництва, який включає наступні
основні комплекси робіт: підготовку ґрунту до посіву, посів (посадка),
догляд за посівами, збір врожаю.
 сезонність виробництва. Через це на кінець року є
незавершене виробництво. До нього відносяться витрати на посів
озимих зернових культур, підняття зябу, заготівлю органічних добрив,
посів багаторічних трав тощо. Тому фактичну собівартість продукції
рослинництва обчислюють не щомісяця, а лише в кінці року (для
потреб фінансового обліку) і в кінці технологічного циклу, тобто в
момент отримання урожаю (для цілей управлінського обліку).
 використання сільськогосподарськими товаровиробниками
частини продукції власного виробництва (зерно насіннєве для посіву
тощо).
Технологічний процес вирощування продукції рослинництва
передбачає взаємодію багатьох структурних підрозділів з метою
отримання матеріальних цінностей, їх списання, виконання
механізованих робіт (рис.2.1). Відповідно витрати на вирощування
можуть формуватися в різних підрозділах.
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БУХГАЛТЕРІЯ

МАШИННОТРАКТОРНА БРИГАДА

Підготовка до
посіву

СКЛАД

Догляд за
посівами

Посів

ТІК

Збір врожаю

Послуги машинно-тракторного парку, документи
Товарно-матеріальні цінності, документи
Первинні документи і реєстри

Рис. 2.1. Взаємодія основних і допоміжних підрозділів в
технологічному циклі вирощування зернових культур
Організація обліку вирощування зернових культур регулюється
наступними нормативно-правовими актами (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Нормативно-правова база організації обліку і контролю
вирощування зернових культур
№
з/п
1
1
2
3
4
5

Назва нормативного акта

Дата затвердження

2
Закон України «Про. бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні»
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 30 «Біологічні активи»
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 9 «Запаси»
Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 16 «Витрати»
Методичні рекомендації з планування
обліку і калькулювання собівартості
продукції
(робіт,
послуг)
сільськогосподарських підприємств

3
від 16 липня 1999 р. № 966ХІУ.
Наказ Міністерства фінанасів
України від 18.11.05 р № 790
Наказ Міністерства фінанасів
України від 20.10.99 р. № 246
Наказ Міністерства фінанасів
України від 31.12.99 р. №318
Наказ
Мінагрополітики
України від 18 травня 2001
№132.
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Продовження табл. 2.1
1
6

7

8

9

10

11

2
Методичні
рекомендації
щодо
застосування спеціалізованих форм
первинних документів
Методичні
рекомендації
з
бухгалтерського обліку біологічних
активів
Методичні
рекомендації
щодо
застосування регістрів журнальноордерної
форми
обліку
для
сільськогосподарських підприємств
Інструкція про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій
Правила
перевезення
вантажів
автомобільним транспортом в Україні
Інструкція про порядок виготовлення,
збереження,
застосування
єдиної
первинної транспортної документації
для
перевезення
вантажів
автомобільним транспортом і облік
транспортної роботи

3
Наказ
Мінагрополітики
України від 27 вересня 2007
року № 701.
Наказ Міністерства фінансів
України від 29.12.2006
№
1315
Наказ Міністерства аграрної
політики України від 4 червня
2009 р. N 390
Наказ Мінфіну України від
30.11.91 р. № 291
Наказ
Міністерства
транспорту
України
від
14.10.1997 р. № 363
Наказ
Міністерства
статистики
України
і
Міністерства
транспорту
України від 07.08.1996 р. №
228/253.

В процесі організації обліку важливо забезпечить формування
інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень через
розробку системи аналітичного обліку. Інструкцією про застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств передбачено ведення облік на
рахунку 23 «Виробництво» за видами виробництв. Відповідно до
особливостей виробничого процесу в обліку галузі рослинництва
доцільно забезпечити розмежування витрат і отримання відповідних
підсумкових даних:
 за основними видами виробництва і культурами (в розрізі
сортів);
 за основними видами робіт, що виконуються (підлягають
розподілу);
 за підрозділами підприємства – центрами відповідальності
(підлягають розподілу);
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 за суміжними роками виробництва (витрати незавершеного
виробництва);
Для забезпечення аналітичності, узагальнення даних і
формування інформаційної бази агрономічний аналізу, рекомендуємо
облік кожного виду витрат вести на окремому рахунку. Структура
кодування, яка полегшить процес прийняття рішень, наведена в табл.
2.2.
Таблиця 2.2
Формування аналітичних рахунків в процесі обліку
витрат рослинництва
Порядковий
номер цифри
рахунку

Пояснення

Приклад

1,2

Синтетичний
рахунок

23 «Виробництво»

3

Вид діяльності

231 «Рослинництво», 232
«Тваринництво», 233 «Машиннотракторний парк»

4

Підрозділи
(центри
відповідальності)

231.1. «Роботи по вирощуванню,
виконані бригадою №1»

5

Номера полів

6

Культура

231.1.2 «Роботи по вирощуванню,
виконані бригадою №1 на полі №2»
231.1.2.1 «Роботи по вирощуванню
пшениці озимої, виконані бригадою №1
на полі №2»

За основними видами виробництва і культурами облік витрат
здійснюється через відкриття аналітичних рахунків для кожної
сільськогосподарської культури (біологічного активу). Наприклад, за
видами виробництва: «Рослинництво», «Тваринництво», за видами
культур - «Озиме жито», «Озиме жито, сорт «Ірина» і т.д.
Приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції
рослинництва (зернові та зернобобові культури) відповідно до
Методичних рекомендацій [137] наведено у таблиці 2.3.
Розмежування
витрат
за
підрозділами
підприємства
забезпечується також за рахунок відповідної побудови аналітичного
обліку. Як правило, з цією метою використовують особові рахунки
підрозділів. Наприклад, «Автотранспортний парк», «Бригада № 1»,
«Бригада №2».
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Таблиця 2.3
Перелік біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Об'єкти обліку
біологічних активів

Сільськогосподарська продукція

1. РОСЛИННИЦТВО
1. Зернові та зернобобові культури
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
м'яка, Зерно, зернові відходи, солома

Пшениця озима
Жито озиме
Ячмінь озимий
Пшениця
яра
сильна та інші види
Пшениця яра тверда
Ячмінь ярий
Овес
Жито яре, полба тощо
Просо
Рис
Гречка
Сорго
Чумиза
Горох
Квасоля
Сочевиця
Вика і викова суміш
Люпин кормовий
Соя
Кукурудза на зерно

Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зернові відходи, солома
Зерно, зерновідходи, качани, стебло

Додаткові
біологічні активи

-

Розмежування витрат за їх видами, забезпечується за рахунок
відповідної побудови форми регістрів. Облік витрат на виробництво
ведуть в регістрах багаторядкової і багатографної форми, де
виділяють окремі рядки або графи для обліку кожного виду витрат.
Об'єкти обліку витрат по сільськогосподарських роботах, які
виконуються, виділяються в тому випадку, якщо витрати по цих
роботах не можуть бути віднесені на об'єкти обліку по культурах
(групах культур) під урожай поточного року. Наприклад, «Посів
озимих зернових на зерно (в розрізі культур)», «Витрати на
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вапнування, гіпсування ґрунту» та інші роботи незавершеного
виробництва (за видами).
За суміжними роками виробництва розмежування витрат і
отримання відповідних даних забезпечується шляхом ведення
окремих аналітичних рахунків витрат на продукцію врожаю поточною
і майбутнього років.
У складі витрат на рослинництво витрати незавершеного
виробництва класифікують на витрати:
> минулих років під врожай поточного року;
> звітного року під врожай поточного року;
> звітного року під врожай наступних років.
Витрати минулих років під врожай поточного року на початку
календарного року списуються на відповідні об'єкти обліку під
врожай поточного року.
Витрати під урожай майбутніх років обліковуються на
окремих аналітичних рахунках за видами робіт, оскільки в момент їх
здійснення щодо більшості з них ще не ясно, до вирощування яких
культур вони відносяться. Наприклад, 239 «Витрати під урожай
майбутнього року (коли ще не визначена майбутня культура)», Всі
витрати по незавершеному виробництву обліковують за тією ж
номенклатурою статей, що й витрати під урожай поточного року. Для
списання витрат незавершеного виробництва на культури врожаю
поточного року всі витрати з посіву озимих зернових культур
відносять за кожною статтею окремо на аналітичні рахунки озимих
зернових культур поточного року.
Витрати минулого року на виконання сільськогосподарських
робіт розподіляють у поточному році після визначення фактичних
площ посіву відповідних культур. Розподіл здійснюється за кожною
статтею пропорційно фактичній площі посіву. Для цього здійснюють
відповідний розрахунок, в якому визначають суму витрат на 1 га і
множать її на площу, фактично зайняту відповідною культурою (табл.
2.4).
Витрати на вапнування та гіпсування фунтів, які здійснюють за
рахунок власних коштів, обліковують на окремому аналітичному
рахунку в розрізі статей витрат. Оскільки тривалість дії вапна та гіпсу
становить 5-7 років, витрати на виконання цих робіт відносять на
сільськогосподарські культури за статтями пропорційно до зайнятих
площ рівномірно протягом 5-7 років.
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Таблиця 2.4
Приклад розподілу витрат під урожай майбутнього року
№
з/п
1
2
3
4

Загальна суму
витрат під
врожай
майбутнього
року, тис.грн.
120

Площа
засіяного
поля, га

100
Разом

Площа посіву
за
культурами
20
32
18
30
100

Розрахунок
розподілу
120/100х20
120/100х32
120/100х18
120/100х30

Розподілені
витрати під
врожай
майбутнього
року, тис.грн
24
38,4
21,6
36
120

Біологічні активи рослинництва в аналітичному обліку кількісно
можуть відображатися у одиницях площі, яку вони фактично
займають, у разі якщо їх кількість неможливо визначити або це
економічно недоцільно (зернові культури, соняшник, цукрові буряки,
насадження тощо).
2.2. Номенклатура витрат у рослинництві
Витрати,
пов’язані
з
вирощуванням
(біологічними
перетвореннями) визнаються витратами основної діяльності
відповідно до Положення (стандарту) 16 «Витрати» [187] та Інструкції
про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
30.11.1999 №291 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
21.12.1999 за №893/4186.
До складу витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями,
належать:
 прямі матеріальні витрати;
 прямі витрати на оплату праці;
 інші прямі витрати;
 загальновиробничі витрати.
Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та
інші прямі витрати протягом звітного (календарного) року
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відображаються за статтями калькулювання, перелік і склад яких
установлюється підприємством.
Загальновиробничі витрати рослинництва і тваринництва
розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази
розподілу, установленої підприємством.
В сільськогосподарських підприємствах, згідно П(С)БО 16
«Витрати», витрати рослинництва групуються за такими
економічними елементами:
а) матеріальні затрати;
б) витрати на оплату праці;
в) відрахування на соціальні заходи;
г) амортизація;
д) інші операційні витрати.
До складу елемента «Матеріальні затрати» включається
вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного
виробництва):
- сировини й основних матеріалів;
- насіння;
- паливо і мастильні матеріали;
- купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
- палива й енергії;
- будівельних матеріалів для поточних ремонтів;
- запасних частин ( використаних для ремонтів техніки,
призначеної для обробітку однієї культури);
- тари й тарних матеріалів;
- допоміжних та інших матеріалів.
До складу елемента «Витрати на оплату праці» включаються
заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення,
компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого
часу, інші витрати на оплату праці.
До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи»
включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на
соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття,
відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства,
відрахування на інші соціальні заходи.
До складу елемента «Амортизація» включається сума
нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та
інших необоротних матеріальних активів.
До складу елемента «Інші операційні витрати» включаються
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витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів,
наведених вище, зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку,
плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.
Облік витрат в галузі рослинництва згідно Методичних
рекомендацій з планування обліку і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [138]
ведеться за наступною номенклатурою статей (статті калькуляції):
 витрати на оплату праці;
 відрахування на соціальні заходи;
 насіння та посадковий матеріал;
 добрива;
 засоби захисту рослин;
 сировина та матеріали (без зворотних відходів);
 роботи та послуги;
 витрати на утримання основних засобів, в т.ч.:
паливо та мастильні матеріали;
запасні частини;
технічне обслуговування;
 витрати на управління і обслуговування виробництва;
 інші витрати;
На статті «Витрати на оплату праці» відображають основну і
додаткову оплату праці штатних працівників, найманих і залучених
осіб, зайнятих безпосередньо на вирощуванні культур і на роботах
незавершеного виробництва. На цю ж статтю відносять витрати на
заохочення за якість виконаних робіт, своєчасне і якісне збирання
врожаю, економію матеріальних витрат, надбавки трактористам і
водіям за класність та інші доплати, які включаються до
заробітної плати працівників рослинництва. За цією статтею
враховують також натуральну оплату працівникам рослинництва.
Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунок 66 (або 81).
На статті «Відрахування на соціальні заходи» відображують
внески в установленому розмірі органам соціального страхування і
до Пенсійного фонду від оплати праці працівників, зайнятих на
вирощуванні сільськогосподарських культур (груп культур) і на
роботах незавершеного виробництва. Дебетують субрахунок 231,
кредитують рахунок 65 (або 82).
До статті «Насіння та посадковий матеріал» включаються
вартість насіння та посадкового матеріалу власного виробництва і
придбаного, що використовуються для посіву (посадки) відповідних
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сільськогосподарських культур та насаджень, крім молодих
багаторічних насаджень Витрати на підготовку насіння до посіву
(протруювання, сортування тощо), навантаження та транспортування
насіння до місця посіву не включаються до його вартості, а
відносяться на виробництво певної сільськогосподарської культури
(групи культур) за відповідними статтями витрат. Дебетують
субрахунок 231 і кредитують рахунок 208 (або 80) – при списанні
придбаного насіння на стороні; і кредитують рахунок 271 – при
списанні насіння власного виробництва.
До статті «Добрива» включаються витрати на внесені в ґрунт під
сільськогосподарські культури органічні (гній, торф, компост,
сидеральні добрива тощо), мінеральні, бактеріальні, інші добрива та
мікродобрива. Витрати на підготовку добрив, навантаження їх в
транспортні засоби і розкидачі, вивезення в поле та внесення в ґрунт
списуються на витрати по конкретній сільськогосподарській культурі
(групі культур) за відповідними статтями і до даної статті не
включаються. На вартість внесених добрив дебетують субрахунок
231 і кредитують рахунок 208 (або 80). Витрати на підготовку добрив,
навантаження на транспортні засоби, вивезення на поля,
завантаження у розкидачі, внесення в ґрунт відносять на
конкретні сільськогосподарські культури і на цій статті не
відображують.
До статті «Засоби захисту рослин» включається вартість
пестицидів, засобів протруювання, гербіцидів, дефоліантів та інших
хімічних і біологічних засобів, які використані для боротьби з
бур'янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин.
Витрати, пов'язані з обробкою посівів сільськогосподарських культур
та багаторічних насаджень зазначеними засобами (крім вартості
використаних матеріалів), відносяться на відповідні культури (групи
культур) або на багаторічні насадження за певними статтями витрат
(пальне, оплата праці тощо). На їх вартість дебетують субрахунок 231
і кредитують рахунок 208 (або 80). Витрати на обробіток посівів
сільськогосподарських культур (обпилювання, обприскування тощо),
виконані силами господарства, на цій статті не відображають, а
відносять на культури (групи культур) або на багаторічні
насадження за відповідними статтями витрат.
У статті «Роботи та послуги» відображаються витрати на
роботи та послуги власних допоміжних виробництв, які забезпечують
задоволення виробничих потреб, та вартість послуг виробничого
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характеру, наданих сторонніми підприємствами, включаючи плату за
воду для зрошення та інші послуги, надані водогосподарськими
організаціями (крім робіт та послуг, витрати на які включаються до
інших статей). До складу цієї статті включають вартість послуг
власного та залученого автомобільного, тракторного та гужового
транспорту. Витрати відносяться на окремі об'єкти планування та
обліку виходячи з обсягів робіт, пов'язані перевезенням вантажів (у
тонно-кілометрах, умовних еталонних гектарах тощо). До вартості
послуг з агрохімічного обслуговування та внесення добрив, що надані
сторонніми підприємствами та організаціями, не включається вартість
отрутохімікатів та добрив. Дебетують субрахунок 231, кредитують
рахунки 23, 63, 68 (або 84). На цю ж статтю відносять вартість
електро- та теплоенергії, використаної на виробничі потреби при
вирощуванні сільськогосподарських культур (груп культур) тощо,
при цьому кредитують рахунок 23.
До статті «Витрати на утримання основних засобів»
включаються суми, використані на їх утримання безпосередньо у
конкретному виробництві.
До складу цих витрат відносяться:
 витрати на оплату праці персоналу, що обслуговує необоротні
активи (крім трактористів-машиністів та інших працівників, зайнятих
у технологічному процесі виробництва сільськогосподарської
продукції тощо), механіків, слюсарів, сторожів місць зберігання
техніки тощо;
 вартість паливно-мастильних матеріалів на переїзд тракторів
та самохідних машин з однієї ділянки на іншу;
 витрати на технічне обслуговування;
 амортизаційні відрахування.
Окремо відображують вартість нафтопродуктів (палива і
мастильних матеріалів), витрачених машинно-тракторним парком,
комбайнами й іншими сільськогосподарськими машинами на роботах у
рослинництві, а також витрати на запчастини, використані для
заміни спрацьованих деталей машин і устаткування в рослинництві
під час ремонту за межами ремонтно-механічної майстерні.
Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунок 207 (або 80).
До статті «Витрати на організацію виробництва й управління»
включаються загальнобригадні і загальногалузеві витрати, які
розподіляються наприкінці року і списуються з кредиту рахунка 911
«Загальновиробничі витрати рослинництва» у дебет субрахунка 231
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«Рослинництво».
Характерним
для
сільськогосподарських
підприємств є відсутність поділу загальновиробничих витрат на
постійні і змінні. До бригадних, цехових та загальновиробничих
витрат відносять витрати на оплату праці працівників апарату
управління; орендну плату; амортизаційні відрахування і витрати на
утримання та поточний ремонт необоротних активів загального
призначення; витрати на заходи з охорони праці та техніки безпеки;
витрати на перевезення працівників до місця безпосередньої роботи;
на утримання польових станів: інші витрати, пов'язані з управлінням
та обслуговуванням виробництва окремих підрозділів та галузей.
Відносяться такі витрати на собівартість тільки тієї продукції, яка
виробляється в даній бригаді, цеху чи галузі.
У статті «Інші витрати» відображаються витрати, що
безпосередньо пов’язані з виробництвом певної продукції і не
включені ні до однієї з вищенаведених статтей, а саме:
 вартість спецодягу та спецвзуття, що видаються працівникам, а
також інших малоцінних і швидкозношуваних предметів,
 платежі зі страхування врожаю сільськогосподарських культур,
а також окремих категорій працівників, зайнятих безпосередньо на
роботах з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я, у випадках,
передбачених законодавством;
 інші витрати, що включаються до собівартості продукції і не
віднесені до інших статей витрат.
2.3. Оцінка сільськогосподарської продукції у рослинництві
В процесі вирощування (біологічних перетворень) у рослинництві
отримують сільськогосподарську продукцію.
Визнання сільськогосподарської продукції відображається в
обліку у тому звітному періоді, у якому вона відокремлена від
біологічного активу.
Біологічний актив - це тварина або рослина, яка в результаті
біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську
продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в
інший спосіб економічні вигоди.
Сільськогосподарська продукція - актив, одержаний в результаті
відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу,
переробки або внутрішньогосподарського споживання.
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Сільськогосподарська продукція при її відокремленні від
біологічного активу ( у рослинництві - зерно, плоди, ягоди, овочі,
зелена маса, отримані під час збирання врожаю (заготівлі)) перестає
бути елементом біологічних активів і визнається як окремий актив.
В процесі оцінки сільськогосподарської продукції рослинництва
проводяться наступні дії:
1) визначається кількість продукції;
2) визначається вид продукції і сорт (основна, супутня, еліта, перша
репродукція і т.д.);
3) проводиться оцінка (спочатку планова, потім фактична і
справедлива (ринкова)).
Сільськогосподарська продукція у натуральному виразі
визначається виходячи з її фактичної маси (кількості) у місці
оприбуткування, зокрема:
 зерно, насіння соняшнику - франко-тік (франко-місце
зберігання);
 солома, сіно - франко-місце зберігання;
 інша сільськогосподарська продукція - франко-місце
зберігання.
Фактична кількість сільськогосподарської продукції визначається
за вирахуванням мертвих відходів, усушки (зерна та насіння соняшнику
на току тощо), угару зеленої маси у процесі ферментації тощо.
За цільовим призначенням, господарською цінністю, економічними
вигодами від використання сільськогосподарська продукція
поділяється на основну, супутню та побічну.
Основною є сільськогосподарська продукція, використання
якої може приносити найбільші економічні вигоди підприємству і
отримання якої є метою утримання біологічних активів, здатних
давати таку сільськогосподарську продукцію (у рослинництві - зерно,
овочі, фрукти, насіння соняшнику, виноград, коренеплоди тощо).
Супутньою є сільськогосподарська продукція, яка одержана від
біологічного активу або їх групи одночасно з основною продукцією,
відповідає встановленим стандартам або технічним умовам і
призначенням для подальшої переробки або реалізації (у рослинництві
насіння льону і конопель).
Побічною є сільськогосподарська продукція, яка одержується від
одного біологічного активу або їх групи одночасно з основною, але
має другорядне значення, а економічні вигоди від її використання є
несуттєвими (у рослинництві - солома, гичка, бадилля; тощо).
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Від окремих біологічних активів та їх груп, крім
сільськогосподарської продукції, можуть бути отримані додаткові
біологічні активи (у рослинництві - чубуки, саджанці, для зернових
культур - немає).
Сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні
(оприбуткуванні) згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи» [185]
оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані
витрати на місці продажу.
Ми вважаємо, що відображати на рахунках бухгалтерського
обліку біологічні активи і сільськогосподарську продукцію за
справедливою вартістю доцільно в кінці року, поскільки фінансова
звітність сільськогосподарських підприємств складається і подається
лише річна, станом на 31 грудня. В такому випадку ми не втрачаємо
інформації про фактичну собівартість біологічних активів і
сільськогосподарської
продукції
і
виконуємо
вимоги
«сільськогосподарського стандарту» стосовно справедливої вартості.
Для оцінки сільськогосподарської продукції протягом року
рекомендуємо застосовувати теоретично обгрунтовану традиційну
методику калькулювання, яка базується на використанні планової
собівартості і її коригування після закриття рахунків допоміжних
виробництв до фактичної. Таким чином, ми зберігаємо можливість
отримувати
інформацію
про
фактичну
собівартість
сільськогосподарської продукції. Розрахунок фактичної собівартості
можна проводити за допомогою реєстрів, наведених в розділі 1.3
монографії.
Трансформаційні
таблиці
для
коригування
оцінки
сільськогосподарської продукції, яка на протязі звітного періоду
обліковувалась за фактичною собівартістю, до справедливої вартості,
складаються після завершення всіх облікових процедур перед
складанням річного звіту.
Рекомендуємо
коригування
до
справедливої
вартості
здійснювати в такому порядку:
По-перше, сільськогосподарська продукція рослинництва
урожаю поточного року, реалізована і спожита у власному
виробництві до 31 грудня поточного року на розсуд головного
бухгалтера:
1) не переоцінюється до справедливої вартості, поскільки
реалізована вже знайшла відображення за ціною реалізації за
кредитом рахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції»,
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або переоцінена у складі незавершеного виробництва (
наприклад, насіння);
2) переоцінюється до справедливої вартості, для розрахунку
можна використовувати коригувальні таблиці (таблиця 2.5), які
доцільно складати окремо за видами реалізованої і спожитої
сільськогосподарської продукції рослинництва.
По-друге,
після
завершення
переоціночних
процедур
рекомендуємо коригувальні проводки відображати в оборотно –
сальдовій відомості (таблиця 2.6). Перевага складання такої відомості
полягає у формуванні і накопиченні інформації в розрізі субрахунків
довгострокових
і
поточних
біологічних
активів
і
сільськогосподарської продукції за фактичною собівартістю (колонки
4-7) і за справедливою вартістю (колонки 8-11).
Таблиця 2.5
Розрахунок коригувань оцінки сільськогосподарської продукції
рослинництва (тваринництва) оприбуткованої і реалізованої за період
01.01.200_-31.12.200_р.
№
з/п

1
1.

Назва
сільськогосподарської
продукції

Реалізовано
(спожито)
продукції
урожаю 200_
р., к-ть (тон)

Справедлива вартість
(сума
виручки без
ПДВ), грн.

Собі вартість
реалізованої
продукції,
грн.

Різниця між
справедливою
вартістю і
собівартістю,
грн.

Коригуюча
проводка

2

3

4

5

6 (4-5)

7

Озима
пшениця

1000

980000

670000

310000

271-7101
901-271

Х

Х

2.
3.
Всього

Х

Склав: Бухгалтер /_______________/
підпис

Калинюк К.С.

Визначення справедливої вартості сільськогосподарської
продукції в кінці року ґрунтується на цінах активного ринку. За
наявності кількох активних ринків біологічних активів і
сільськогосподарської продукції їх оцінка ґрунтується на даних
того ринку, на якому підприємство передбачає продавати додаткові
біологічні активи і сільськогосподарську продукцію.
Оцінка сільськогосподарської продукції за договірними цінами
допускається лише за обтяжливими контрактами.
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Обтяжливим вважається контракт, витрати (яких не можна
уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні
вигоди від цього контракту.
Сільськогосподарську продукцію та додаткові біологічні активи
оцінює Комісія з питань оцінки біологічних активів, яка створена на
підприємстві, з урахуванням їх якості. Комісія може прийняти
рішення про оцінку активів сторонньою професійною організацією,
яка надасть Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості активів.
За відсутності активного ринку визначення справедливої вартості
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
здійснюється за:
 останньою ринковою ціною операції з такими активами (за
умови відсутності суттєвих негативних змін у технологічному,
ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє
підприємство);
 ринковими цінами на подібні активи, скоригованими з
урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або
ступеня завершеності біологічних перетворень активу, для якого
визначається справедлива вартість;
 додатковими показниками, які характеризують рівень цін на
додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію.
Наприклад, зернові відходи оцінюються за вартістю зерна виходячи
з питомої ваги його вмісту у зернових відходах.
Побічна сільськогосподарська продукція (солома, гичка, стебла
кукурудзи і соняшнику, капустяного листя тощо) за умови відсутності для
неї активного ринку може бути оцінена за нормативними витратами на
збирання, транспортування, переміщення, скиртування та іншими
витратами, пов'язаними із заготівлею цієї продукції (рис.2.2).
Бракована
сільськогосподарська
продукція
(заражена
хворобами) та мертві відходи, які використати у виробничому процесі
або реалізувати неможливо, активом не визнаються. Витрати на
утилізацію такої продукції та відходів включаються до складу інших
операційних витрат.
Сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання
та додаткові біологічні активи, які не беруть участі у
сільськогосподарській діяльності (утримуються для продажу, напрями
їх подальшого використання не визначені тощо), оцінюють та
відображають відповідно до положення (стандарту) 9 «Запаси» [186].
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Умови визначення
вартості

Оцінка сільськогосподарської продукції (зернові культури)

Основна
(зерно)
Наявний активний
ринок

Супутня
( –)

Побічна
(солома)

Справедлива вартість – очікувані витрати на місці продажу

У разі коли витрати
на виконання
контракту
перевищують
економічні вигоди
від цього контракту

Договірна ціна

Остання ринкова ціна операцій з такими
активами
Відсутній активний
ринок

або
Ринкові ціни на подібну продукцію

Нормативні
витрати на
збирання,
транспортування,
переміщення

Рис.2.2. Оцінка сільськогосподарської продукції в
рослинництві (зернові культури)
Первісною вартістю сільськогосподарської продукції як запасу
є її справедлива вартість, зменшена на очікувані витрати на місці
продажу.
Сільськогосподарська продукція після її первісного визнання та
біологічні активи, які не використовуються у сільськогосподарській
діяльності, відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за
найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю
реалізації.
Рішення комісії щодо визначення справедливої вартості
біологічних активів та сільськогосподарської продукції оформляється
Актом визначення справедливої вартості іологічних активів та / або
сільськогосподарської продукції (додаток Е.8) , який підписують всі
члени комісії. Засідання комісії можуть оформлятись протоколом, який
веде бухгалтер – член комісії, та підписуют всі члени комісії [164, с.5455].
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РОЗДІЛ ІІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ
ОПЕРАЦІЙ ЗА ЕТАПАМИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ТА ЕЛЕМЕНТАМИ ВИТРАТ
3.1. Організація документального оформлення операцій за
технологічними процесами
При оформленні господарських операцій сільськогосподарські
підприємства використовують типові форми первинних документів,
затверджені Міністерством статистики України, і спеціалізовані для
галузі форми, які були розроблені ще за часів Радянського Союзу.
Порядок документального оформлення господарських операцій та
вимоги щодо складання документів регламентуються Законом
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та
Положенням
про
документальне
забезпечення
записів
у
бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від 24.05.1995 р. № 88.
Технологічний процес вирощування зернових культур
поділяється на 4 основні етапи: підготовка до посіву, посів, догляд за
посівами, збір врожаю. Після завершення цих робіт проходить процес
надходження продукції на склад і подальша реалізація.
На кожному етапі відбувається документування витрат за
наступними елементами:
- матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці та соціальні заходи;
- амортизація;
- інші витрати.
Для оформлення витрат та виходу продукції рослинництва
використовується ціла система первинних та зведених документів.
Матеріальні витрати відображаються в наступному
порядку: насіння та садивний матеріал відпускають у межах
встановлених норм за лімітно-забірними картками (додаток Б.1),
накладними внутрішньогосподарського призначення (додаток Б.2) та
іншими документами.
Списання насіння після завершення сівби відбувається на
підставі Акта витрати насіння і садивного матеріалу (додаток Б.3).
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Затверджений керівником підприємства акт передається до
бухгалтерії разом з іншими документами, він також є підставою для
записів до Журналу обліку робіт і витрат (додаток Е.1) і Звіту про рух
матеріальних цінностей (додаток Б.5).
Добрива, засоби захисту рослин відпускаються у межах
встановлених норм за лімітно-забірними картками, накладними, а
списуються на відповідні культури на підставі Акта про
використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив,
пестицидів і гербіцидів (додаток Б.4).
Витрати на оплату праці обчислюються на підставі
табелів обліку робочого часу (додаток А.1), облікових листів праці й
виконаних робіт (додаток А.2), облікових листів трактористівмашиністів (додаток В.2). Затрати на оплату праці водіїв і робітників
за структурними підрозділами і по підприємству загалом
узагальнюються в накопичувальній відомості обліку використання
машинно-тракторного парку (додаток В.5), накопичувальній відомості
роботи вантажного автотранспорту (додаток В.4), підсумкові дані яких
переносять до Журналу обліку робіт і витрат (додаток Е.1).
На підставі первинних документів з оплати праці,
Накопичувальних відомостей, Журналів обліку робіт і витрат (додаток
Е.1) щомісячно складають Зведену відомість нарахування і розподілу
оплати праці та відрахувань на неї за об'єктами обліку (додаток А.3), на
основі якої відображаються в обліку витрати на оплату праці і
відрахування на соціальні заходи.
Амортизацію основних засобів, які використовуються в
основних
галузях
сільськогосподарського
виробництва,
визначають у відповідних розрахунках амортизаційних відрахувань та
включають до виробничих витрат на підставі відомостей
нарахування амортизаційних відрахувань (додаток Д.1).
Інші витати, до яких належать вартість робіт і послуг,
наданих сторонніми організаціями, відносяться на об'єкти обліку
виробництва за рахунками-фактурами, довідоками бухгалтерії та
звітами про рух матеріальних цінностей (додаток Б.5).
Витрати
на
експлуатацію
власного
вантажного
автотранспорту на підставі дорожніх листів (додаток В.1), товарнотранспортних накладних (додаток Г.1), облікових листів праці й
виконаних робіт (додаток А.2), облікових листів трактористівмашиністів (додаток В.2). групують у відповідних нагромаджувальних
відомостях (додаток В.4, В.5). Розподіл витрат на управління та
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обслуговування виробництва проводять на підставі відповідних
розрахунків, які оформляються довідками бухгалтерії (додаток Е.2).
Оприбуткування урожаю від зернових культур відображують у
одному з наступних документів за вибором підприємства: Реєстр
відправки зерна та іншої продукції з поля (додаток Г.2), Реєстр
приймання зерна та іншої продукції (додаток Г.3), Путівка на
вивезення продукції (додаток Г.4) чи Талони (додаток Г.5).
Для відображення в обліку сортових якостей продукції разом із
документами на оприбуткування урожаю складають сортове свідоцтво
(додаток Г.6).
Дані первинних документів про кількість одержаного урожаю
в розрізі культур, сортів і виробничих підрозділів узагальнюють у
зведених документах (відомостях руху (додаток Г.8), журналах вагаря
(додаток Г.9), звітах про рух матеріальних цінностей (додаток Б.5) та
ін.), які є підставою для записів до регістрів аналітичного обліку.
Документальне
оформлення витрат рослинництва
за
елементами витрат наведено на рис.3.1, надходження готової продукції
з поля – рис.3.2.

3.1.1. Організація первинного обліку підготовки до посіву
Підготовка до посіву передбачає виконання наступних робіт:
- дискування поля;
- навантаження і розвантаження добрив (отримання їх на
складі);
- перевезення добрив;
- внесення мінеральних добрив (списання добрив);
- боронування;
- культивація та ін.
Основні первинні документи, які використовуються в процесі
підготовки до посіву наведені в табл. 3.1.
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Рис.3.1. Документальне оформлення процесу вирощування сільськогосподарських культур
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Рис.3.2. Документальне оформлення процесу збору врожаю

Таблиця 3.1
Основні первинні документи, які використовуються в процесі
підготовки до посіву
№
з/п
1
1

Найменувавння роботи
2
Дискування
поля,
боронування,
культивація

2

Отримання
добрив,
пального на
складі

3

Навантаження
і
розвантажен
ня добрив

Вид витрат

Назва документа

3
Витрати
пального,
оплата
праці
водіям,
амортизація

4
Обліковий лист
праці
трактористамашиніста
(форма
№67)
(додаток В.2)

-

Лімітно-забірна
картка
на
отримання
матеріальних
цінностей (форма
№ВЗСГ-1)
(додаток Б.1).
Накладна
(внутрішньогоспо
дарського
призначення)
(ВЗСГ-8) (додаток
Б.2)

Заробітна
плата
працівників
вантажників

Табель
обліку
робочого
часу
(Ф.ПСГ-1)
(додаток А.1) або
Обліковий лист
праці
та
виконаних робіт
(Ф.66,
ПСГ-2)
(додаток А.2)
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Призначення
5
Для обліку робіт,
які виконують
трактори, самохідні
машини і
комбайни. За
даними документа
визначають
витрати палива,
зарплату
трактористам.
Для оформлення
відпуску зі складів
структурних
підрозділів
мінеральних
добрив і інших
матеріалів
Застосовують для
оформлення
відпуску продукції,
товарноматеріальних
цінностей зі
складів
відділенням,
фермам, бригадам
та іншим
виробничим
підрозділам, при
реалізації
продукції своїм
працівникам .
Для обліку виходу
на
роботу
і
відпрацьованого
часу працівниками

Хто
складає
6
Бригадир

Бухталтер

Бухталтер

Керівники
структурних
підрозділів або
уповноважені
особи

Продовження табл. 3.1
1
4

2
Перевезення
добрив

3
Витрати
пального,
оплата
праці
водіям,
амортизація

4
Дорожній листок
трактора (форма
№85)
(додаток
В.1)

Подорожній лист
вантажного
автомобіля (Ф.2)
(додаток В.3)

5

Внесення
мінеральн
их добрив

Витрати
мінеральних
добрив,

Акт
про
використання
мінеральних,
органічних
і
бактеріальних
добрив та засобів
хімічного захисту
рослин (ВЗСГ-3)
(додаток Б.1)

Витрати
пального,
оплата
праці
водіям,
амортизація

Дорожній листок
трактора (форма
№85)
(додаток
В.1)
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5
Для обліку виконаних
тракторами робіт з
перевезення вантажів,
відпрацьованого ними
часу, на підставі чого
визначаються затрати
часу,
пального,
нараховується
заробітна
плата
трактористаммашиністам
Застосовують
для
обліку
робіт
з
перевезення
вантажів
вантажним автомобілем,
відпрацьованого ними
часу та нарахування
зарплати водіям
Для списання добрив
по кожному полю та
кожній культурі

Для обліку виконаних
тракторами робіт з
перевезення вантажів,
відпрацьованого ними
часу, на підставі чого
визначаються затрати
часу,
пального,
нараховується
заробітна
плата
трактористаммашиністам

6
Бригадир

Бригадир

Матеріальновідповідальна
особа
(керівник
структурного
підрозділу,
агроном)
Бригадир

3.1.2. Організація первинного обліку посіву
Процес посіву передбачає виконання наступних робіт:
- передпосівна культивація;
- протруювання насіння (отримання протравників на складі);
- навантаження і розвантаження насіння і мінеральних добрив
(отримання на складі);
- транспортування насіння і добрив;
- сівба;
- внесення добрив;
- прикатування після сівби.
Основні первинні документи, які використовуються в процесі
посіву наведені в табл. 3.2.
Таблиця 3.2
Основні первинні документи, які використовуються в процесі
посіву
№
з/п
1
1

3

Найменування
роботи
2
Передпосівна
культивація,
прикатування після
сівби
Отримання засобів
захисту,
насіння,
пального
на складі

Вид
витрат
3
Витрати
пального,
оплата
праці
водіям,
амортизація
-

Хто
складає
6
Бригадир

Назва документа

Призначення

4
Обліковий лист
праці
трактористамашиніста
(форма №67)
(додаток В.2)

5
Для обліку робіт, які
виконують
трактори,
самохідні
машини
і
комбайни.
За
даними
документа
визначають
витрати палива, зарплату
трактористам.

Лімітно-забірна
картка
на
отримання
матеріальних
цінностей (форма
№ВЗСГ-1).
(додаток Б.1)
Накладна
(внутрішньогоспо
дарського
призначення)
(ВЗСГ-8) (додаток
Б.2)

Для оформлення відпуску
зі складів структурних
підрозділів
мінеральних
добрив і інших матеріалів

Бухгалтер

Застосовують
для
оформлення
відпуску
продукції,
товарноматеріальних цінностей зі
складів
відділенням,
фермам, бригадам та іншим
виробничим
підрозділам,
при реалізації продукції
своїм працівникам .

Бухгалтер
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Продовження табл. 3.2
1

2
Протруювання
насіння

3
Витрати
пального,
оплата
праці
водіям,
амортизація
Витрати
засобів
захисту

2

Навантаження
і розвантаження
насіння
та
добрив

Заробітн
а плата
працівн
иківвантажників

4

Транспортування
насіння
та
добрив

Витрати
пального,
оплата
праці
водіям,
амортизація

4
Обліковий лист
праці
трактористамашиніста
(форма
№67)
(додаток В.2)

5
Для обліку робіт, які
виконують
трактори,
самохідні
машини
і
комбайни.
За
даними
документа
визначають
витрати палива, зарплату
трактористам.

6
Бригадир

Акт
про
використання
мінеральних,
органічних
і
бактеріальних
добрив та засобів
хімічного захисту
рослин (ВЗСГ-3).
(додаток Б.4)
Табель
обліку
робочого
часу
(Ф.ПСГ-1)
(додаток А.1)
або
Обліковий
лист праці та
виконаних робіт
(Ф.66,
ПСГ-2)
(додаток А.2)
Дорожній листок
трактора (форма
№85)
(додаток В.1)

Для списання добрив по
кожному полю та кожній
культурі

Керівник
структурного
підрозділу,
агроном

Для обліку виходу на
роботу і відпрацьованого
часу працівниками

Керівники
структурних
підрозділів або
уповноважені
особи
Бригадир

Подорожній лист
вантажного
автомобіля (Ф.2)
(додаток В.3)

114

Для обліку виконаних
тракторами
робіт
з
перевезення вантажів, відпрацьованого ними часу,
на
підставі
чого
визначаються затрати часу,
пального,
нараховується
заробітна
плата
трактористам-машиністам
Застосовують для обліку
робіт з перевезення вантажів
вантажним
автомобілем,
відпрацьованого ними часу
та нарахування зарплати
водіям

Бригадир

Продовження табл. 3.2
1
5

2
Внесення
мінеральних
добрив,
сівба

3
Витрати
мінеральних
добрив

Витрати
насіння

Витрати
пального,
оплата
праці
водіям,
амортизація

4
Акт
про
використання
мінеральних,
органічних
і
бактеріальних
добрив та засобів
хімічного захисту
рослин (ВЗСГ-3).
(додаток Б.4)
Акт
витрати
насіння
і
садивного
матеріалу (форма
ВЗСГ-4) (додаток
Б.3)
Обліковий лист
праці
трактористамашиніста
(форма
№67)
(додаток В.3)

5
Для списання добрив
по кожному полю та
кожній культурі

Д ля списання насіння
й садивного матеріалу
до
витрат
на
вирощування
відповідних
сільськогосподарськи
х культур
Для обліку робіт, які
виконують трактори,
самохідні машини і
комбайни. За даними
документа
визначають
витрати
палива,
зарплату
трактористам.

6
Матеріальновідповідальна особа
(керівник
структурного
підрозділу,
агроном)
Агроном і
бригадир

Бригадир

3.1.3. Організація первинного обліку догляду за посівами
Процес догляду за посівами передбачає виконання наступних
робіт:
- навантаження і розвантаження гербіцидів, фугнецидів,
акарицидів та ін. (отримання на складі);
- транспортування засобів захисту, мінеральних добрив та
води;
- приготовлення розчину гербіцидів;
- оприскування, підкормка посівів (списання добрив і засобів
захисту).
Основні первинні документи, які використовуються в процесі
догляду за посівом наведені в табл. 3.3.
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Таблиця 3.3
Основні первинні документи, які використовуються в процесі
догляду за посівами
№
з/п
1
3

4

Найменування
роботи
2
Отримання
засобів
захисту,
пального
на складі

Транспортування
насіння
та добрив

Вид
витрат

Назва
документа

3

4
Лімітно-забірна
картка
на
отримання
матеріальних
цінностей
(форма №ВЗСГ1). (додаток Б.1)
Накладна
(внутрішньогос
подарського
призначення)
(ВЗСГ-8)
(додаток Б.2)

-

Витрати
пального,
оплата
праці
водіям,
амортизація

Дорожній
листок трактора
(форма
№85)
(додаток В.1)

Подорожній
лист
вантажного
автомобіля
(Ф.2) (додаток
В.3)
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Призначення
5
Для
оформлення
відпуску
зі
складів
структурних підрозділів
мінеральних добрив і
інших матеріалів
Застосовують
для
оформлення
відпуску
продукції,
товарноматеріальних цінностей
зі складів відділенням,
фермам, бригадам та
іншим
виробничим
підрозділам,
при
реалізації
продукції
своїм працівникам .
Для обліку виконаних
тракторами
робіт
з
перевезення вантажів,
відпрацьованого ними
часу, на підставі чого
визначаються
затрати
часу,
пального,
нараховується заробітна
плата
трактористаммашиністам
Застосовують для обліку
робіт
з
перевезення
вантажів
вантажним
автомобілем,
відпрацьованого
ними
часу та нарахування
зарплати водіям

Хто
складає
6
Бухгалтер

Бухгалтер

Бригадир

Бригадир

Продовження табл. 3.3
1
2
5 Приготування
розчину,
обприскування, підживлення
посівів
та ін

3
Витрати
мінеральних
добрив,
засобів
захисту

Витрати
пального,
оплата праці
водіям,
амортизація

4
Акт
про
використання
мінеральних,
органічних
і
бактеріальних
добрив
та
засобів
хімічного
захисту рослин
(ВЗСГ-3)
(додаток В.4)
Обліковий лист
праці
трактористамашиніста
(форма
№67)
(додаток В.2)

5
Для
списання
добрив
по
кожному полю та
кожній культурі

6
Матеріально-відповідальна
особа
(керівник
структурного
підрозділу,
агроном)

Для обліку робіт,
які
виконують
трактори,
самохідні машини
і комбайни. За
даними
документа
визначають
витрати
палива,
зарплату
трактористам.

Бригадир

3.1.4. Організація первинного обліку надходження готової
продукції з поля на склад
Процес збору врожаю передбачає збір зерна, облік на полі,
вивезення його з поля на тік, очистка зерна та перевезення з току на
склад.
Збір зерна на полі передбачає виконання наступних робіт:
- збір комбайном;
- транспортування зерна;
- транспортування соломи.
Основні первинні документи, які використовуються в процесі
збору врожаю наведені в табл. 3.4.
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Таблиця 3.4
Основні первинні документи, які використовуються в процесі
збору врожаю
№
з/п
1
1

2

Найменування
роботи
2
Збір
комбайном

Транспортування
зерна
та
соломи

Вид витрат
3
Витрати
пального,
оплата праці
водіям,
амортизація

Витрати
пального,
оплата праці
водіям,
амортизація

Назва
документа
4
Обліковий
лист праці
трактористамашиніста
(форма
№67)
(додаток
В.2)
Дорожній
листок
трактора
(форма
№85)
(додаток
В.1)

Подорожній
лист
вантажного
автомобіля
(Ф.2)
(додаток
В.3)

Призначення

Хто
складає

5
Для обліку робіт, які
виконують трактори,
самохідні машини і
комбайни. За даними
документа
визначають
витрати
палива,
зарплату
трактористам.

6
Бригадир

Для обліку виконаних
тракторами робіт з
перевезення вантажів,
відпрацьованого ними
часу, на підставі чого
визначаються затрати
часу,
пального,
нараховується
заробітна
плата
трактористаммашиністам
Застосовують
для
обліку
робіт
з
перевезення вантажів
вантажним
автомобілем,
відпрацьованого ними
часу та нарахування
зарплати водіям

Бригадир

Бригадир

Облікові листи тракториста-машиніста, Дорожні листи трактора
та Подорожні листи вантажного автомобіля заповнюються на підставі
спеціальних документів про рух готової продукції з поля на склад:
талонів шофера і комбайнера, Реєстрів відправки зерна та Іншої
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продукції з поля (ф. 77), Путівка на вивезення продукції з поля (ф.
77а).
Для узагальнення інформації про кількість зібраного зерна
використовуються спеціальні форми документів, наведені в табл. 3.5
Таблиця 3.5
Первинні документи з обліку готової продукції на полях
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

Назва документа

Призначення

Реєстр відправки
зерна та Іншої
продукції з поля
(ф. 77) (додаток
Г.2)
Путівка
на
вивезення
продукції з поля
(ф. 77а) (додаток
Г.4)
Tалон шофера (ф.
77б) (додаток Г.5)

Для обліку одержаної зернової
продукції на полях

Tалон комбайнера
(ф. 77в) (додаток
Г.5)
Реєстр приймання
зерна від водія (ф.
78) (додаток Г3)
Реєстр приймання
зерна вагарем (ф.
78а) (додаток Г.7)
Відомість
руху
зерна та іншої
продукції (ф. 80)
(додаток Г.8)

Кількість
екземплярів

Хто
складає
Комбайнер

3
Для обліку одержаної зернової
продукції на полях

Комбайнер
3

Для оформлення відправки
зерна від комбайна на тік або
інші місця збереження
Для оформлення відправки
зерна від комбайна на тік або
інші місця збереження
Для обліку перевезеної водієм
з поля сільськогосподарської
продукції
Для
обліку
приймання
сільськогосподарської
продукції вагарем на току
Зведений
документ
про
надходження і витрачання
зернової продукції на току.
Для визначення залишків
продукції, є підставою для
записів у книгу складського
обліку
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1

Комбайнер
Водій

1
Водій
1

1

1

Вагар,
комірник
Комірник або
завідувач
током

Первинний облік зернової продукції, одержаної від урожаю,
можна здійснювати декількома варіантами, один
з яких
підприємство вибирає самостійно.
Перший. Для обліку одержаної зернової продукції
застосовують путівки на вивезення продукції з поля (рис.3.3).
Водій:
- розписується в
путівках
3 примірника

Путівка на вивезення продукції з поля

1 примірник

КЕРІВНИК:
- підписує путівки

Комбайнер :
- заповнює путівки
в 3 екземплярах

1 примірник+Звіт

БУХГАЛТЕРІЯ:
- виписує путівки в 3
екземплярах (зазначає назву
підприємства, табельний
номер, прізвище
комбайнера);

Вагар
- передає два
примірники путівки
комірникові
2 примірника
Комірник:
- складає Відомість
руху зерна
- Звіт про рух
матеріальних
цінностей;
- Книгу складського
обліку

Рис.3.3. Документування операцій з надходження продукції з
поля з використанням путівок
До початку збирання бухгалтерія видає кожному комбайнеру
потрібну кількість бланків путівок, на кожному з яких зазначено назву
господарства, табельний номер комбайнера, його прізвище, номер
агрегату.
Всі путівки нумеруються (три під одним номером). Блокноти
путівок підписуються керівником і головним бухгалтером господарства та скріплюються печаткою
Комбайнер на кожне відправлення зерна від комбайна виписує
путівку в трьох примірниках, де зазначає своє прізвище, ім'я та по
батькові, номер відділу, куди відправлено зерно, назву продукції і
сорт, номер поля і автомобіля, прізвище водія і бункерну масу зерна.
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Усе це комбайнер затверджує своїм підписом. Заповнену путівку
комбайнер передає водієві, який розписується про одержання зерна на
всіх трьох примірниках.
Зерно, що надійшло від комбайнера на тік або до комори
господарства, вагар повинен обов'язково зважувати і передавати 2-й і 3й примірники путівки завідувачу током (комірникові), який залишає у
себе для звіту третій примірник, а другий повертає водієві.
Другий. Використовують Реєстри відправлення зерна та іншої
продукції з поля. При застосуванні реєстрів відправки зерна та іншої
продукції з поля їх виписують у трьох або у двох примірниках. При
цьому комбайнер на кожний автомобіль один раз на день (під час
першого завантаження машини) виписує реєстр у трьох примірниках.
1-й примірник реєстру залишається у комбайнера, 2-й і 3-й
примірники він передає водієві автомобіля або іншого транспортного
засобу. Водій, у свою чергу, 2-й примірник реєстру залишає у себе, а 3
- 4-й передає завідувачу током або комірнику. За зміну у нього може
накопичитися кілька других примірників реєстрів залежно від
кількості комбайнів, від яких він відвозив зерно.
У осіб, які приймають зерно від водіїв (трактористів) - також
може за зміну зібратися декілька третіх примірників реєстру залежно
від кількості комбайнерів, зайнятих на збиранні урожаю, і кількості
водіїв, які доставляють зерно від комбайнів.
На підставі третіх примірників путівок або реєстрів завідувач
током або комірник щодня наприкінці робочого дня складає Відомість
руху зерна та іншої продукції. Він є зведеним документом про
надходження і витрачання зернової продукції на току. Її складає
завідуючий током на підставі путівок, реєстрів, накладних, товарнотранспортних накладних, актів на сортування і сушіння.
Ця відомість має дві частини. У першій частині записують
залишок зерна на початок дня, загальну кількість зерна, що надійшло і
вибуло за день, і залишок його наприкінець дня. Дані про кількість
зерна, що надійшло за день, визначають путівками або реєстрами, а про
витрати зерна - товарно-транспортними накладними, актами на
переробку, сортування і сушіння продукції рослинництва. У другій
частині відомості підзаголовок «Реєстраційний листок на продукцію,
що надійшла і вибула», завідувач током записує кожне зважування,
зазначене в реєстрах вивезення зерна з поля.
Наприкінці дня Відомість руху зерна та іншої продукції разом
з первинними документами про його надходження і відправку
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передають до бухгалтерії господарства. Перед тим, як здати
відомість, завідуючий током переносить дані в книгу складського
обліку, або картки.
Прийняте від комбайнів на тік або зерносховище зерно облічує
завідувач току або комірник у Книзі (картці) складського обліку, де
для кожної культури і сорту відводять потрібну кількість сторінок, на
яких облічують одержане, відправлене або видане зерно в кілограмах.
Підставою для записів у Книгу складського обліку є Відомість руху
зерна та іншої продукції (рис.3.4).
Комбайнер :
- виписує реєстр в 3 екземплярах

2
Водій:
примірника
- підписує реєстр
1 примірник

БУХГАЛТЕРІЯ

1 примірник+Відомість+Звіт

Завідувач током або комірник
- складає Відомість руху зерна
- Звіт про рух матеріальних цінностей;
- Заносить відомості в Книгу
складського обліку

Реєстри відправлення зерна та іншої продукції з поля

Рис.3.4. Документування операцій з надходження продукції з
поля з використанням реєстрів відправлення зерна
Третій.
Для
обліку
одержаної
зернової
продукції
застосовуються талони і спеціальні реєстри. Для оформлення
відправки зерна від комбайна на тік або інші місця збереження
застосовують талон водія і талон комбайнера. Ці талони повинні бути
різні за кольором, що полегшує подальшу облікову роботу з ними.
Кожний талон призначено для обліку одного бункера зерна, відправленого від комбайна. Якщо ж водій одержав від комбайнера
менше, ніж один бункер зерна, на талонах вказують за підписами
комбайнера і водія 0,5 чи 0,25 бункера.
Відповідні талони із заповненими в бухгалтерії реквізитами і
підписами головного бухгалтера реєструють за їх видами в Журналі
обліку виданих талонів. У цих талонах заздалегідь повинні бути
заповнені назва господарства, табельні номери і прізвища водіїв,
комбайнерів, а самі талони повинні бути пронумеровані, до того ж
різними номерами, наприклад, № 1-250 - для водіїв; № 251-500 - для
комбайнерів; або ж їв, 2в і т. д. - для водіїв; 1к, 2к і т.д. Після цього їх
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вручають комбайнерам і водіям транспортних засобів, які будуть
зайняті на збиранні урожаю.
При кожній відправці від комбайна повного бункера зерна
комбайнер передає водієві один талон комбайнера. Водночас водій
передає комбайнеру один талон водія. В кінці для в кожного водія і
комбайнера буде стільки талонів, скільки бункерів зерна було
прийнято і видано для перевезення.
В місцях тимчасового або постійного зберігання зерна його
зважують, після чого водій передає завідувачу током або комірнику
талони, отримані від комбайнера і Реєстр приймання зерна від водія,
який ведеться в одному примірнику і постійно знаходиться у водія.
Вагар же веде реєстр приймання зерна вагарем. Він є основою для
запису у відомість руху зерна та іншої продукції і картонки
складського обліку матеріалів чи книгу складського обліку.
Після зважування транспортного засобу із зерном, завідувач
току записує номери талонів комбайнерів, прийнятих від водія,
прізвище водія, що доставив зерно, номер транспортного засобу та
інші дані в Реєстр приймання зерна вагарем, який також ведеться в
одному примірнику. Після розвантаження зерна водій повертається, і
завідувач току (вагар) зважує транспортний засіб і записує в своєму
реєстрі масу тари, визначає масу зерна і одночасно вказує, від якого
комбайна прийнято зерно. Кількість зданого зерна підтверджується в
цьому реєстрі підписом водія.
Одночасно завідувач током (вагар) фактичну масу прийнятого
зерна записує в Реєстр приймання зерна від водія, підтверджує своїм
підписом і передає його водію.
Водій на підставі свого Реєстру приймання зерна записує щоденно
кількість перевезеного зерна в Дорожній лист вантажного автомобіля і
здає наприкінці звітного або на початку наступного дня ці документи
диспетчеру або безпосередньо в бухгалтерію господарства.
Комбайнер після закінчення зміни передає завідувачу током
(вагарю) всі талони, отримані від водіїв, а від нього в обмін отримує
виписку з реєстру про намолот зерна, зібраного на скошеній площі. На
підставі цих даних комбайнер заповнює Обліковий лист трактористамашиніста і здає його бригадиру або в бухгалтерію.
Талон комбайнера і талон водія, здані наприкінці робочого дня
завідувач току (вагар) разом з Відомістю руху зерна та іншої продукції і
прикладеними до неї Реєстрами приймання зерна вагарем щоденно
передають у бухгалтерію господарства. На підставі цих документів
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проводять відповідні записи в бухгалтерських реєстрах. Після
цього талони можуть бути видані під звіт комбайнерам і водіям для
повторного використання (рис.3.5).

БУХГАЛТЕРІЯ:

- виписує талони
водія та
комбайнера в 3
екземплярах;
- реєструє талони
в Журналі обліку
виданих талонів

Комбайнер :
- заповнює талони
комбайнера;
- заповнює обліковий лист

Водій:
- заповнює талони водія;
- складає Реєстр приймання
зерна від водія;
- заповнює дорожній лист

Завідувач током або
комірник
- Складає Реєстр
приймання зерна
вагарем;
- Підписується у
Реєстрі приймання
зерна від водія
- Складає Реєстр
намолоту зерна;
- Відомість руху
зерна та іншої
продукції

Талони+Відомість+Реєстр

Талон водія
Талон комбайнера

Рис.3.5. Документування операцій з надходження продукції з
поля з використанням талонів водія і комбайнера
Зерно, яке надійшло від комбайнів на тік, у більшості випадків
вимагає додаткового сортування та сушіння.
Основні первинні документи, які використовуються для
сортування та сушіння зерна наведені в табл. 3.6.
Роботи, пов'язані з очищенням зерна оформляють Актом на
сортування та сушіння продукції рослинництва (додаток Г.10), який
складають в одному примірнику на кожну партію продукції в
присутності агронома. Підписує його завідувач току, бригадир, вагар,
агроном господарства. Акт є підставою для оприбуткування
очищеного зерна за культурами та сортами, а також відходів,
придатних для використання, та списання відходів, які не можна
використати, і втрат від усихання зерна. Очищене зерно відправляється
з току на хлібоприймальні пункти або до зерносховища. Готове зерно
надходить на склад згідно накладної внутрішнього призначення (додаток
Б.2).
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Таблиця 3.6
Основні первинні документи, які використовуються в процесі
сортування і транспортування готової продукції
№
з/п
1

2

Назва документа

Призначення

Акт
на
сортування
та
сушіння
продукції
рослинництва
(додаток Г.10)

Акт є підставою для
оприбуткування
очищеного зерна за
культурами
та
сортами,
а
також
відходів,
придатних
для використання, та
списання відходів, які
не
можна
використати, і втрат
від усихання зерна.
Для
оформлення
відправлення зерна на
приймальні
або
заготівельні пункти

Товарнотранспортна
накладна
(додаток Г.1)

Кількість
екземплярів
1 на кожну
партію
продукції

Хто
складає
Завідувач
току або
агроном

3

Бухгалтер

Зерно, що відправляють на приймальні або заготівельні пункти,
оформляється товарно-транспортною накладною (додаток Г.1), яка
складається в трьох примірниках. Перший і другий примірники видають
водієві, а третій залишається на місці відправлення. Після прийняття
зерна на заготівельному пункті перший примірник цієї накладної
залишається у приймальника як підстава для оприбуткування зерна, а
другий примірник з розпискою приймальника повертається водієві, який
передає його разом з Дорожнім листом вантажного автомобіля
(додаток В.3) до бухгалтерії господарства. Якщо зерно відправляється
на хлібоприймальний пункт залученим транспортом, то товарнотранспортну накладну виписують у чотирьох примірниках. При цьому
третій і четвертий примірники залишаються у водія, один з них
повертається в господарство разом з документами на оплату
транспортних послуг.
На підставі первинних документів з оприбуткування готової
продукції з поля завідуючий током (комірник) робить записи у Книзі
складського обліку (ф. №40) (додаток Б.6) або Картках складського
обліку (ф. № М-12) (додаток Б.7) і "Відомості руху зерна та іншої
продукції" (ф. № 80) (додаток Г.8) . Відомість складають щодня в кінці
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робочого дня по кожній номенклатурі і сорту продукції. У відомості
зазначають залишок на початок дня, надходження і витрачання
продукції, залишок на кінець дня. Дані про кількість витраченого
зерна записують на підставі товарно-транспортних накладних, актів на
переробку продукції та інших документів. У кінні робочого дня
відомість разом з первинними документами передають до бухгалтерії
підприємства.
3.2. Організація документального оформлення операцій за
елементами витрат
3.2.1. Організація первинного обліку матеріальних витрат
До документів з обліку витрат предметів праці відносяться: акт
на витрачання насіння і посадкового матеріалу (ф. 119) (додаток Б.3),
акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних
добрив, отрутохімікатів та гербіцидів (ф. 118) (додаток Б.4), акт на
списання виробничого та господарського інвентарю, малоцінних та
швидкозношуваних предметів (ф. 126) (додаток Б.8), лімітно-забірна
картка на одержання матеріальних цінностей (ф. 117) (додаток Б.1),
накладна (внутрішньогосподарського призначення) (ф. 87) (додаток
Б.2) та інші.
Дані первинних документів у кінці місяця систематизують у
звітах про рух матеріальних цінностей (ф. 121) (додаток Б.5), після
цього здійснюють записи про витрачання матеріальних цінностей у
відповідних регістрах бухгалтерського обліку.
Форми первинних документі для оформлення операцій з
запасами наведено в табл. 3.7.
Для оформлення відпуску матеріалів, насіння, мінеральних
добрив та інших товарно-матеріальних цінностей (крім запасних
частин) зі складу оформляється Лімітно-забірна картка на отримання
матеріальних цінностей (форма ВЗСГ-1) (додаток Б.1). Лімітно-забірна
картка на отримання матеріальних цінностей є підтверджуючим
документом для списання матеріальних цінностей зі складу, а також
для контролю за додержанням лімітів відпуску матеріалів на
виробничі потреби.
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Таблиця 3.7
Форми первинних документі для
операцій з запасами
№
з/п
1
1

2

3

4

Назва форми
2
Лімітнозабірна
картка
на
отримання
матеріальних
цінностей
(додаток Б.1)
Лімітнозабірна
картка
на
отримання
запасних
частин
(додаток Б.9)
Акт
про
використання
мінеральних,
органічних і
бактеріальни
х добрив та
засобів
хімічного
захисту
рослин
(додаток Б.4)
Акт витрати
насіння
і
садивного
матеріалу
(додаток Б.3)

Код
форми
3
ВЗСГ
-1

Призначення
4
Для оформлення
відпуску
матеріалів,
насіння,
мінеральних
добрив зі складу

ВЗСГ
-2

Для оформлення
відпуску
зі
складу запасних
частин

ВЗСГ
-3

Для
списання
використаних
мінеральних,
органічних,
бактеріальних
добрив і засобів
хімічного
захисту рослин

ВЗСГ
-4

Д ля
списання
насіння
й
садивного
матеріалу
до
витрат
на
вирощування
відповідних
сільськогоспода
рських культур
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Яким чином
впливає на
собівартість
6

Кількість
примірників
5
2
(1
примірник
для
матеріальновідповідальн
ої особи, 1 комірнику)
2
(1
примірник
для
матеріальновідповідальн
ої особи, 1 комірнику)
1

2 (1 складає
бригадир, 1
– агроном)

-

-

На
підставі
акту списують
вартість
добрив
і
засобів захисту
на
витрати
рослинництва
Дт 23-Кт20

На
підставі
акту списують
вартість
садивного
матеріалу на
витрати
рослинництва
Дт 23-Кт20

Продовження табл. 3.7
1
5

2
Акт
на
списання
виробничого
та
господарсько
го інвентарю
(додаток Б.8)

3
ВЗСГ
-5

4
Застосовують, щоб
списати зношений
і не придатний для
подальшого
використання
виробничий
та
господарський
інвентар, малоцінні
й швидкозношувані
предмети

5
1

6
Вартість
виробничого
інвентарю
на
підставі
акту
списується
на
витрати
рослинництва
Дт 20 – Кт 112

6

Накладна
(внутрішньог
осподарськог
о
призначення)
(додаток Б.2)

ВЗСГ
-8)

Застосовують
для
оформлення відпуску
продукції, товарноматеріальних
цінностей
зі
складів відділенням,
фермам, бригадам та
іншим виробничим
підрозділам,
при
реалізації продукції
своїм працівникам .

2

На
підставі
накладної
передаються
матеріальні
цінності
у
виробництво Дт23
– Кт20

7

Обліковий
лист
праці
трактористамашиніста
(додаток В.2)

№67

Для обліку витрат
пального

1

Використовується
для
складання
накопичувальних
відомостей,
на
підставі
яких
визначається
вартість
фактичних витрат
пального,
що
списується
на
витрати
рослинництва
Дт 23 – Кт203
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Продовження табл. 3.7
1
8

2
Дорожній
листок
трактора
(додаток В.1)

3
№85

4
Застосовують
для
обліку
виконаних
тракторами робіт з
перевезення вантажів,
відпрацьованого
ними
часу
та
списання
використаного
пального

Подорожній
лист
вантажного
автомобіля
(додаток В.3)

Ф.2

Застосовують
для
обліку
робіт
з
перевезення вантажів
вантажним
автомобілем,
відпрацьованого
ними
часу
та
нарахування зарплати
водіям

5
1

1

6
Використовується
для
складання
накопичувальних
відомостей,
на
підставі
яких
визначається
вартість
фактичних витрат
пального,
що
списується
на
витрати
рослинництва
Дт 23 – Кт20
Використовується
для
складання
накопичувальних
відомостей,
на
підставі
яких
визначається
вартість
фактичних витрат
пального,
що
списується
на
витрати
рослинництва
Дт 23 – Кт20

Лімітно-забірну картку виписує бухгалтерія (відділ постачання
або відповідальна особа) на одне або декілька найменувань матеріалів
у двох примірниках терміном на один місяць. Лімітно-забірну картку
на відпуск насіння, добрив виписують у відповідності із планом сівби
насіння та внесення добрив. У них вказують площу висіву (внесення
добрив) та норму висіву насіння (внесення добрив) на одиницю площі.
Після реєстрації в Книзі обліку один примірник видають матеріальновідповідальним особам структурних підрозділів (агроному, бригадиру
і т.д.), а другим завскладу. Відпуск матеріальних цінностей
здійснюється після пред’явлення представником структурного
підрозділу свого примірника лімітно-забірної картки. Завсклад
відмічає кількість відпущених матеріальних цінностей, виводить
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залишок ліміту по номенклатурному номеру і ставить свій підпис про
видачу цінностей, а представник структурного підрозділу
підписується в них за держання. Після закінчення терміну дії картки
(1 місяць) або ліміту видачу цінностей не проводять, необхідно
оформляти новий документ. В кінці місяці лімітно-забірні картки
здаються до бухгалтерії: матеріально-відповідальна особа разом з
актами на списання, завідувач складом разом з Звітом про рух
матеріальних цінностей.
Для оформлення списання зі складу запасних частин складається
Лімітно-забірна катка на отримання запасних частин (форма
ВЗСГ-2) (додаток Б.9). Строк дії картки 15 днів в межах одного
звітного місяця. Лімітно-забірні картки виписує бухгалтерія на
підставі «відомості дефектів на ремонт машин» (форма ВЗСГ-6).
Якщо відомості немає і в період польових робіт ліміт розраховують за
кошторисом на ремонт і техобслуговування машин, затвердженим
керівником підприємства. Картку виписують у двох примірниках,
один з яких видають матеріально-відповідальним особам, інший –
завідувачу складом. В кінці місяця лімітно-забірні картки здаються до
бухгалтерії: примірник матеріально-відповідальних осіб разом з
актами, примірник завскладу – разом з Звітом про рух матеріальних
цінностей.
Для списання добрив та засобів захисту використовується Акт
про використання мінеральних, органічних і бактеріальних
добрив та засобів хімічного захисту рослин (ВЗСГ-3) (додаток Б.5).
Акт по кожному полю та кожній культурі складає керівник
структурного підрозділу та агроном після внесення добрив чи
хімікатів. У документі зазначають площу, способи й строки внесення
добрив (за видами), кількість внесених добрив під кожну культуру
окремо в натуральних показниках і в переведенні на діючу речовину.
Готовий акт затверджує керівник підприємства. До цього документа
додають лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей,
накладні, за якими отримано добрива та засоби хімічного захисту
рослин, і разом передають до бухгалтерії підприємства для перевірки
та проведення записів в регістрах бухгалтерського обліку.
Для списання насіння й садивного матеріалу до витрат на
вирощування
відповідних
сільськогосподарських
культур
використовується Акт витрати насіння і садивного матеріалу
(форма ВЗСГ-4) (додаток Б.4). Акт складають у двох примірниках
бригадир та агроном після завершення сівби (посадки) на окремих
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ділянках-та полях сівозміни. Записи здійснюють за назвами насіння
(садивного матеріалу), у розрізі культур по окремих ділянках (номер
поля), вказують площу та витрачене насіння (садивний матеріал) за
нормою і фактичні витрати на 1 гектар та на всю площу. Ціну й суму
визначають залежно від обраного методу оцінки зі списання
виробничих запасів згідно з П(С)БО № 9 "Запаси" та П(С)БО № 30
"Біологічні активи".
До Акта додають документи, на підставі яких видавали насіння
й садивний матеріал зі складу ("Лімітно-забірна картка на отримання
матеріальних
цінностей"
(форма
№
ВЗСГ-1),
"Накладна
(внутрігосподарського призначення) " (форма № ВЗСГ-8) та інші
папери, які підтверджують сортову якість насіння (садивного
матеріалу). Акт затверджує керівник підприємства або уповноважена
особа (головний агроном), після чого його передають у бухгалтерію
для записів у регістрах бухобліку.
Щоб списати зношений і не придатний для подальшого
використання виробничий та господарський інвентар, малоцінні й
швидкозношувані предмети використовується Акт на списання
виробничого та господарського інвентарю (форма №ВЗСГ-5)
(додаток Б.8). Акт оформляє в одному примірнику постійно діюча
комісія, склад якої затверджують наказом про облікову політику
підприємства. До комісії включають керівника структурного
підрозділу — голова комісії, матеріально відповідальну особу,
бухгалтера та інших працівників (бригадира, зоотехніка, виконроба,
ветлікаря).
Акт заповнюють після того, як комісія визнає інвентар не
придатним до подальшого використання.
У документі фіксують назву інвентарю, які списують, код
синтетичного обліку, одиниці виміру, кількість, ціну, суму та причину
непридатності, спосіб знищення предметів. На зворотній стороні
проводять розрахунок результатів від ліквідації об'єкта.
На різні види інвентарю акти на списані: складають окремо
Після здачі списаних предметів в утиль акт із розпискою комірника
відносять у бухгалтерію.
Накладною
(внутрішньогосподарського
призначення)
(форма ВЗСГ-8) (додаток Б.2) оформляють відпуск продукції, товарноматеріальних цінностей зі складів сільгосппідприємства відділенням,
фермам, бригадам та іншим виробничим підрозділам. Цей документ
використовують для обліку руху матеріальних цінностей всередині під-
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приємства і відпустку продукції його господарствам, що розташовані за
його межами.
Крім
цього,
накладну
внутрішньогоспо дарського
призначення можуть виписувати і при реалізації продукції, ТМЦ
своїм працівникам за готівку, а також при їх оприбуткуванні, якщо
вони надійшли з виробництва і придбані за готівковим розрахунком.
Цей документ виписує у двох примірниках або бухгалтерія, або
матеріально відповідальна особа складу, що видає продукцію.
Матеріально-відповідальна особа складає накладну у разі внутрішнього
переміщення. У цьому документі зазначають найменування продукції,
код синтетичного облік} одиницю виміру, кількість затребуваних,
відпущених (прийнятих) цінностей, ціну і суму. Після цього
накладну підписують відповідальні особи, які беруть участь у
господарській операції (наприклад, головбух, що дає дозвіл на відпуск
товару; бухгалтер, що перевіряє правильність заповнення накладної;
завскладу, що відпускає продукцію; комірник чи експедитор, який приймає продукцію і т. д.).
При внутрішньому переміщенні матеріалів один примірник
залишається у матеріально-відповідальної особи складу і є підставою
для списання відпущеного. Другий — передають на склад
приймаючій стороні для оприбуткування одержаної продукції.
Обліковий лист праці тракториста-машиніста (форма №67)
(додаток В.2) використовується для обліку польових, стаціонарних та
інших робіт, які виконують трактори, самохідні машини і комбайни
(крім транспортних робіт тракторів) Обліковий лист складають на
кожного трак-ториста-машиніста. Обсяг виконаних робіт записують
лише на підставі даних обміру, зважування тощо. Роботи при цьому
переводять в умовні гектари (множенням натуральних показників
на коефіцієнти переводу). За даними цього документа визначають
фактичні витрати палива на роботи, обліковані у ньому. Це роблять так: до
залишку пального у баці на дату видачі облікового листа додають
кількість пального, одержаного на виконання робіт, відображених в
обліковому листі (за даними лімітно-забірної картки), і віднімають
залишок пального в баці на дату здачі облікового листа. За кожним
видом робіт в обліковому листі записують фактичні витрати пального.
Усі види мастильних матеріалів та бензину для запуску двигуна тракторів, комбайнів та самохідних машин списують за фактично виданою
кількістю.
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Дорожній листок трактора (форма №85) (додаток В.1)
застосовують для обліку виконаних тракторами робіт з перевезення
вантажів, відпрацьованого ними часу та нарахування зарплати
трактористам-машиністам, зайнятим на транспортних роботах.
На титульному боці дорожнього листа бригадир або
уповноважена на те особа записує всі відомості про трактор, витрату
пального і завдання на перевезення вантажів. На зворотному —
тракторист вносить інформацію про виконання завдання на підставі
товарно-транспортних накладних та інших документів. Щодня перед
початком роботи тракторист отримує дорожній лист. У кінці дня
заповнений бланк він здає бригадиру або до бухгалтерії.
Подорожній лист вантажного автомобіля ф. №2 (додаток
В.3) (що діє у межах України) визначено Інструкцією про порядок
виготовлення,
зберігання,
застосування
єдиної
первинної
транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним
транспортом та обліку транспортної роботи, затвердженої Наказом
Мінстату України і Мінтрасту України від 07.08.1996 р. №
228/253. Подорожні листи типових форм, оформлені належним чином,
видаються водію під розписку. На лицьовому його боці записують
завдання водію і характеристику автомобіля та реєструють видачу
палива, на зворотному - виконання завдання, що засвідчується
підписом відправника і одержувача вантажу.
3.2.2. Організація первинного обліку витрат на оплату праці
Документи з обліку витрат праці фіксують трудові витрати
робітників, водіїв, комбайнерів на виконання конкретних робіт по
вирощуваних культурах і нараховану при цьому оплату. До основних
первинних документів з відображення відпрацьованого часу
робітників є:
- табель обліку робочого часу (ф. ПСГ-1) (додаток А.1);
- обліковий лист праці та виконаних робіт (ПСГ-2) (додаток А.2).
Крім цього, може застосовуватись і книжка бригадира з обліку
праці і виконаних робіт (ф. 65) (додаток А.4).
Для визначення витрат праці трактористів і водіїв застосовують
облікові листи тракториста-машиніста (ф. 67г, 67б, ПСГ-3) (додаток
В.2), Дорожній лист трактора (ПСГ-4) (додаток В.1), Подорожній лист
вантажного автомобіля (Ф.2) (додаток В.3) .
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При використанні облікового листа для обліку праці
комбайнерів додають примірники реєстрів (ф. 77), путівок (ф. 77а) чи
талонів (ф. 77б) на вивезення продукції з поля..
Форми первинних документів для первинного обліку витрат на
оплату праці наведено в табл.3.8.
Таблиця 3.8
Форми первинних документів для первинного обліку витрат на
оплату праці
№
з/п

Назва форми

Код
форми

Призначення

1
1

2
Обліковий
лист
праці
трактористамашиніста
(додаток В.2)

3
Ф.67
Ф.
ПСГ3

4
Для
нарахування
заробітної плати
трактористам,
причетникам,
штурвльним

2

Дорожній
листок
трактора
(додаток В.1)

Ф.85

Застосовують
для
обліку
виконаних
тракторами робіт
з
перевезення
вантажів,
відпрацьованого
ними часу та
нарахування
зарплати
трактористаммашиністам,
зайнятим
на
транспортних
роботах.

134

Кількість
примірників
5
1

1

Яким чином
впливає на
собівартість
6
Використовується
для
складання
накопичувальних
відомостей,
на
підставі
яких
нараховується
заробітна
плата
трактористам,
причетникам,
штурвальним
і
списується
на
витрати
рослинництва
Використовується
для
складання
накопичувальних
відомостей,
на
підставі
яких
нараховується
заробітна
плата
трактористам
і
списується
на
витрати
рослинництва

Продовження табл. 3.8
1
3

2
Подорожній
лист
вантажного
автомобіля
(додаток В.3)

3
Ф.2

4

Табель обліку
робочого часу
(додаток А.1)
Обліковий лист
праці
та
виконаних
робіт (додаток
А.2)
Розрахунковоплатіжна
відомість

Ф.ПС
Г-1

5

6

Ф.66,
ПСГ2

4
Застосовують
для обліку робіт
з
перевезення
вантажів
вантажним
автомобілем,
відпрацьованого
ними часу та
нарахування
зарплати водіям
Для
обліку
виходу
на
роботу
і
відпрацьованого
часу
працівниками
Для
нарахування
заробітної плати

5
1

1

1

6
Використовується
для
складання
накопичувальних
відомостей,
на
підставі
яких
нараховується
заробітна
плата
водіям і списується
на
витрати
рослинництва
На підставі табеля
проводять
нарахування
заробітної
плати
працівникам
рослинництва
Заробітна
плата
нараховується
на
підставі наведених
вище документів
Дт23 – Кт66,65

Обліковий лист праці тракториста-машиніста (форма №67)
(додаток В.2) використовується для обліку польових, стаціонарних та
інших робіт, які виконують трактори, самохідні машини і комбайни
(крім транспортних робіт тракторів) Обліковий лист складають на
кожного трак-ториста-машиніста. Обсяг виконаних робіт записують
лише на підставі даних обміру, зважування тощо. Роботи при цьому
переводять в умовні гектари (множенням натуральних показників
на коефіцієнти переводу).
В обліковому листі нараховують зарплату трактористумашиністу, причепникам і штурвальним. Обліковий лист
підписують тракторист-машиніст і бригадир. Після оцінки
агрономом якості виконаних робіт документ затверджує керівник
підприємства або уповноважена на це особа. Потім обліковий лист
передають до бухгалтерії для перевірки правильності записів, а також
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для запису показників до накопичувальної відомості використання
машинно-тракторного парку та нарахування зарплати.
Дорожній листок трактора (форма №85) (додаток В.1)
застосовують для обліку виконаних тракторами робіт з перевезення
вантажів, відпрацьованого ними часу та нарахування зарплати
трактористам-машиністам, зайнятим на транспортних роботах.
Дорожній лист виписує механік або бригадир кожного дня перед
виїздом із гаража і видають на руки трактористу. Наприкінці місяця
дорожні листи разом зі зведеною накопичувальною відомістю і виробничим звітом передають до бухгалтерії для обліку роботи тракторів.
Там на підставі цих паперів нараховують оплату праці трактористам
та фіксують у проводках виконані тракторами роботи
Табель обліку робочого часу (ПСГ-1) (додаток А.1)є
основним
документом з обліку виходу на роботу і
відпрацьованого часу. Він складається в одному примірнику
протягом місяця окремо за виробничими підрозділами і категоріями
працюючих. Табельний облік у відділках, на фермах, у бригадах,
ремонтних майстернях та інших виробничих підрозділах ведуть
спеціально призначені працівники або керівники підрозділів. Для
кожного працівника в табелі відводять окремий рядок, у якому
записують кількість відпрацьованих годин, умовними літерами
зазначають причини невиходу на роботу, наприклад, вихідні або
святкові дні – «ВС», дні хвороби – «X», відрядження – «СВ»,
відпустка – «ЧВ» тощо. У табелі також зазначають посаду працівника,
його оклад, вид оплати, суму заробітної плати, табельний номер, код
синтетичного і аналітичного обліку. Наприкінці місяця табель
передають у бухгалтерію для нарахування оплати праці.
Обліковий лист праці та виконаних робіт (ф. № ПСГ-2)
(додаток А.2) використовується для обліку ручних та кінно-ручних
робіт у рослинництві. В облікових листах відображають назву робіт за
відповідне число, відпрацьований час, обсяг виконаної роботи та
нараховану суму оплати праці. За кожним видом робіт записують
одиницю виміру, норму виробітку і розцінку. Кількість відпрацьованих
коне-днів наводиться в останньому рядку за кожним видом робіт, які
здійснювались з допомогою коней.
Подорожній лист вантажного автомобіля ф. №2 (додаток
В.3) (що діє у межах України) визначено Інструкцією про порядок
виготовлення,
зберігання,
застосування
єдиної
первинної
транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним
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транспортом та обліку транспортної роботи, затвердженої Наказом
Мінстату України і Мінтрасту України від 07.08.1996 р. №
228/253. Подорожні листи типових форм, оформлені належним чином,
видаються водію під розписку. На лицьовому його боці записують
завдання водію і характеристику автомобіля та реєструють видачу
палива, на зворотному - виконання завдання, що засвідчується
підписом відправника і одержувача вантажу. Всі подорожні листи
після виконання робіт здають у бухгалтерію, де на їх основі
нараховують оплату праці за робочий день (день або зміну),
визначають обсяг виконаних робіт і наданих послуг.
3.2.3.
Організація
первинного
обліку
механізованих сільськогосподарських робіт

операцій

з

Форми первинних документі для оформлення операцій з
механізованих сільськогосподарських робіт наведено в табл.3.9.
Таблиця 3.9
Первинних документі для оформлення операцій з механізованих
сільськогосподарських робіт
№
з/п
1

Назва форми
Обліковий
лист
праці
трактористамашиніста
(додаток В.2)

Код
форми
№67

Призначення
Для
обліку
польових, стаціонарних та інших
робіт,
які
виконують
трактори,
самохідні
машини
і
комбайни (крім
транспортних
робіт тракторів)

Кількість
примірників
1

Яким чином
впливає на
собівартість
Використовуєть
ся
для
нарахування
заробітної плати
трактористам,
причетникам,
визначення
фактичних
витрат пального,
вартість
якого
списується
на
витрати
рослинництва

Обліковий лист праці тракториста-машиніста (форма №67)
(додаток В.2) використовується для обліку польових, стаціонарних та
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інших робіт, які виконують трактори, самохідні машини і комбайни
(крім транспортних робіт тракторів) Обліковий лист складають на
кожного трак-ториста-машиніста. Обсяг виконаних робіт записують
лише на підставі даних обміру, зважування тощо. Роботи при цьому
переводять в умовні гектари (множенням натуральних показників
на коефіцієнти переводу).
В обліковому листі також нараховують зарплату трактористумашиністу, причепникам і штурвальним.
За даними цього документа визначають фактичні витрати палива
на роботи, обліковані у ньому. Це роблять так: до залишку пального у баці
на дату видачі облікового листа додають кількість пального,
одержаного на виконання робіт, відображених в обліковому листі (за
даними лімітно-забірної картки), і віднімають залишок пального в баці
на дату здачі облікового листа. За кожним видом робіт в обліковому
листі записують фактичні витрати пального. Усі види мастильних
матеріалів та бензину для запуску двигуна тракторів, комбайнів та
самохідних машин списують за фактично виданою кількістю.
Обліковий лист підписують тракторист-машиніст і бригадир.
Після оцінки агрономом якості виконаних робіт документ
затверджує керівник підприємства або уповноважена на це особа.
Потім обліковий лист передають до бухгалтерії для перевірки
правильності записів, а також для запису показників до
накопичувальної відомості використання машинно-тракторного
парку (додаток В.5), обліку витрат пального і мастильних матеріалів
та нарахування зарплати.
Комбайнери до облікових листів додають примірники
реєстрів або путівок на вивезення продукції з поля.
3.2.4. Організація первинного обліку операцій з перевезення
вантажів
Транспортні витрати відображають на підставі даних
подорожніх листів вантажного автомобіля (ф. 2 і 4с) (додаток В.3),
згрупованих у накопичувальній відомості обліку роботи вантажного
автотранспорту (ф. 38) (додаток В.4), подорожніх листів трактора (ф.
68) (додаток В.1) (табл. 3.10). Витрати з перевезення вантажів
найманим автотранспортом відносять на об'єкти обліку рослинництва
на підставі товарно-транспортних накладних (ф. 1-т) (додаток Г.1) і
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рахунків-фактур (ф. 868). Страхові платежі відносяться на об'єкти
обліку рослинництва на підставі карток-розрахунків.
Таблиця 3.10
Форми первинних документі для оформлення операцій з
перевезення вантажів
№
з/п

Назва
форми

Код
форми

Призначення

Кількість
примірників
1

1

Дорожній
листок
трактора
(додаток
В.1)

№85

Застосовують для обліку
виконаних
тракторами
робіт
з
перевезення
вантажів, відпрацьованого
ними часу та нарахування
зарплати
трактористаммашиністам, зайнятим на
транспортних роботах.

2

Подорожні
й
лист
вантажного
автомобіля
(додаток
В.3)

Ф.2

Застосовують для обліку
робіт з перевезення вантажів
вантажним
автомобілем,
відпрацьованого ними часу
та нарахування зарплати
водіям

1

3

Товарнотранспортн
а накладна

1-ТН

є
документом,
призначеним для списання
товарно-матеріальних
цінностей у постачальника
й оприбуткування їх в
одержувача.
ТТН
є
супровідним документом
перевезеного
вантажу
підставою для розрахунків
між постачальником і
покупцем,
замовником
автотранспорту
й
автотранспортного
підприємства,

4
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Яким чином
впливає на
собівартість
На
підставі
листка
списують на
витрати
рослинництва
заробітну
плату
тракториста
та
вартість
пального
На
підставі
листа
нараховується
заробітна
плата водіям,
які задіяні у
рослинництві
Додається до
подорожньог
о листа для
нарахування
заробітної
плати водію
автомобіля.

Дорожній листок трактора (форма №85) (додаток В.1)
застосовують для обліку виконаних тракторами робіт з перевезення
вантажів, відпрацьованого ними часу та нарахування зарплати
трактористам-машиністам, зайнятим на транспортних роботах.
Дорожній лист повинен мати порядковий номер починаючи з 1 січня
кожного року, дату видачі, відбитки штампу підприємства і його
печатки.
На титульному боці дорожнього листа бригадир або
уповноважена на те особа записує всі відомості про трактор, витрату
пального і завдання на перевезення вантажів. На зворотному —
тракторист вносить інформацію про виконання завдання на підставі
товарно-транспортних накладних та інших документів. Щодня перед
початком роботи тракторист отримує дорожній лист. У кінці дня
заповнений бланк він здає бригадиру або до бухгалтерії. Наприкінці
місяця дорожні листи разом зі зведеною накопичувальною відомістю
(додаток В.5) і виробничим звітом передають до бухгалтерії для обліку
роботи тракторів. Там на підставі цих паперів нараховують оплату
праці трактористам та фіксують у проводках виконані тракторами
роботи
Подорожній лист вантажного автомобіля ф. №2 (додаток
В.3) (що діє у межах України) визначено Інструкцією про порядок
виготовлення,
зберігання,
застосування
єдиної
первинної
транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним
транспортом та обліку транспортної роботи, затвердженої Наказом
Мінстату України і Мінтрасту України від 07.08.1996 р. №
228/253. Подорожні листи типових форм, оформлені належним чином,
видаються водію під розписку. На лицьовому його боці записують
завдання водію і характеристику автомобіля та реєструють видачу
палива, на зворотному - виконання завдання, що засвідчується
підписом відправника і одержувача вантажу. Всі подорожні листи
після виконання робіт здають у бухгалтерію, де на їх основі
нараховують оплату праці за робочий день (день або зміну),
визначають обсяг виконаних робіт і наданих послуг.
Шляховий лист вантажного автомобіля є документом, без якого
перевезення вантажів не припускається і який видається тільки на
один робочий день (зміну) за Порядок заповнення форми №2-ТН
поданий у табл. 3.11.
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Таблиця 3.11
Порядок заповнення подорожнього листа вантажного
автомобіля типової форми № 26
Відповідальні за
заповнення

Графи і
рядки

1

2

Що зазначають
3
ПЕРЕД ВИДАЧЕЮ ВОДІЮ

відповідальна верхній куток
особа
лицьового
перевізника
боку
відповідальні
рядки
адресної
частини

під назвою документа – дату його видачі (число, місяць, рік), що
повинна відповідати даті реєстрації подорожнього листа в
реєстраційному журналі; ставить штамп перевізника
код або найменування режиму роботи водія (робота в будні дні,
відрядження, загальний облік робочого часу, щоденний облік
робочого часу, робота у вихідні дні, за графіком тощо), згідно з яким
проводиться нарахування заробітної плати; номер колони, бригади,
до складу яких належить автомобіль і водій, марку, державний
номер, тип автомобіля і його гаражний номер; прізвище, ініціали,
номер службового посвідчення, клас і табельний номер водія, якому
буде виданий цей подорожній лист; марку, державний і гаражний
номери причепів і напівпричепів, якщо для перевезення виділено
автопоїзд, а також прізвища, ініціали осіб, які супроводжують
автомобіль при виконанні завдання ( вантажники, експедитори,
стажери тощо)
розділ
на підставі заявки замовника автотранспорту або умов договору –
«Робота водія час за графіком (години, хвилини) виїзду з гаража і повернення
та автомобі- автомобіля в гараж
ля» графи 2 і
3
розділ
найменування замовника автотранспорту за адресою якого повинен
«Завдання
прибути автомобіль для виконання завдання, час (години, хвилини)
водієві»
приїзду автомобіля до замовника і виїзду від нього згідно із заявкою
або графіком, а також загальний час, на який буде надано автомобіль
замовнику (різниця граф 16 і 15), назву пунктів завантаження і
розвантаження автомобіля, найменування вантажу, що підлягає
перевезенню, розрахункову кількість поїздок за вантажем, що
необхідна для повного виконання завдання, відстань між пунктами
завантаження і розвантаження вантажу кожної поїздки, що
визначається за даними дорожніх органів або на підставі таблиць
відстаней, затверджених у встановленому порядку, кількість вантажу
в тоннах, яку необхідно перевезти, загальну кількість поїздок за
вантажем, загальний пробіг і обсяг вантажу, що необхідно виконати
(перевезти) згідно із завданням
Змінити завдання, зазначене в розділі «Завдання водієві», має право тільки перевізник. У виняткових
випадках замовник автотранспорту може за узгодженням з перевізником змінити завдання з
відповідним записом у рядку «Особливі відмітки»
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Продовження табл. 3.11
1
Відповідальна
особа
перевізника

2

розділ
"Рух
пального"
графа
10
"Залишок при
виїзді"
рядок
"Посвідчення
водія
перевірив,
завдання
видав, видати
пального"
Диспетчер або рядок "Підпис
інша
диспетчера"
відповідальна
особа

3
залишок палива при виїзді автомобіля за даними попереднього
подорожнього листа, загальну кількість палива, виданого водієві
при виїзді (знаходиться в баках автомобіля), і затверджує зроблені
записи особистим підписом у відповідному рядку
прописом розрахункову кількість палива, яке потрібно видати
водієві для виконання завдання з урахуванням залишку палива з
попереднього дня роботи

підтверджує особистим підписом достовірність заповнених ним
реквізитів подорожнього листа і наявність у водія посвідчення
водія
ПІСЛЯ ВИДАЧІ ВОДІЄВІ

Лікар або інший
медичний
працівник, який
здійснює перед
рейсом
медичний огляд
Відповідальна
розділ
особа
"Робота водія
перевізника
та
автомобіля"
графа
5
"Показники
спідометра"
графа 6 "Час
фактичний"
Механік
або рядок "Виїзд
інша
дозволений,
відповідальна
підпис
особа
механіка"
Водій
рядок
"Автомобіль
прийняв,
підпис водія"
Відповідальна
Розділ
"Рух
особа
пального,
перевізника
літрів"
у
відповідальни
х рядках граф
7-9

засвідчує особистим підписом стан здоров'я водія і можливість
допуску його до управління автомобілем

показники спідометра при виїзді автомобіля на лінію

фактичні число, місяць, час (години, хвилини) виїзду автомобіля
підтверджує особистим підписом передачу автомобіля у технічно
справному стані і дозвіл на виїзд із гаража
підтверджує
особистим
підписом
прийняття автомобіля
технічно справним і одержання на роботу
марку, код і кількість виданого палива, а також підтверджує
зроблені записи особистим підписом у відповідному рядку

НА МАРШРУТІ РУХУ

142

Продовження табл. 3.11
1
Відповідальна
особа
вантажовідпр
авника

2

графи
30-31
"Маршрут
руху
(розділ
"Послідовність
виконання
завдання")
Співробітник розділ
"Особливі
органів ДАІ відмітки"
на
МВС та інших лицьовому
боці
уповноважени подорожнього листа
х органів

3
у разі потреби зміни навпроти зазначеного у "Завданні
водієві" маршруту руху - нові назви пунктів, звідки і
куди здійснено перевезення вантажу згідно з рядками
"Пункт навантаження", "Пункт розвантаження" товарнотранспортної накладної (далі - ТТН)
відповідний запис у випадку порушення водієм Правил
дорожнього руху або зміни маршруту з інших
непередбачених причин для виконання спеціального
завдання

ПРИ ПОВЕРНЕННІ АВТОМОБІЛЯ В ГАРАЖ
Відповідальна розділ "Рух пального, заповнює і підтверджує дані особистим підписом
особа
літрів" графа 1 1
перевізника
"Залишок при
поверненні"
Водій
рядок "Здав водій"
підтверджує особистим підписом здавання автомобіля
відповідальній особі у технічно справному (несправному)
стані
Відповідальна розділ "Робота водія фактичний час повернення автомобіля в гараж (число,
особа
та автомобіля" графа місяць, години, хвилини)
перевізника
6
графа 5 "Показники
показники спідометра після виконання завдання
спідометра"
Механік або рядок "Прийняв
підтверджує
особистим
підписом
достовірність
інша
механік"
заповнення граф 5 і 6 розділу "Робота водія та автомобіля"
відповідальна
і те, що автомобіль прийнятий від водія в технічно
особа
справному (несправному) стані
ПІСЛЯ ЗДАЧІ ВОДІЄМ ПОДОРОЖНЬОГО ЛИСТА
Відповідальна розділ "Робота водія за таблицею відстаней визначає відстань від гаража до
особа
та автомобіля" графа 4 першого пункту завантаження і від останнього пункту
перевізника
"Нульовий пробіг
розвантаження до гаража
розділ "Рух пального, час роботи спец. обладнання і двигуна на підставі даних
літрів" графи 12 і 13
граф
15-22
розділу
"Вантажно-розвантажувальні
операції" доданих до подорожнього листа ТТН. Ці
реквізити потрібні, щоб визначити норми витрачання
палива. Достовірність заповнення підтверджує особистим
підписом під зазначеними графами
розділ "Послідовність на підставі ТТН у графі 24 - порядковий номер поїздки
виконання завдання"
(зворотний бік)
графа 25
номери ТТН (талонів замовника) по кожній поїздці
графа 26
графи 27, 28

відпрацьований час роботи (години, хвилини) по кожній
поїздці
відповідно
кількість
перевезеного
вантажу (тон
брутто) за кожну поїздку
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Продовження табл. 3.11
1

2
графа 29

3
виконаного вантажообороту (т/км) за кожну поїздку

відповідні графи

загальну кількість поїздок, загальну кількість ТТН, які
додають до подорожнього листа. Ці записи підтверджують
особистими підписами водій і відповідальна особа
Оформлений таким чином подорожній лист передають на опрацювання для подальших
розрахунків, обліку транспортної роботи і визначення її вартості
Відповідальна розділ
"Результати дані за загальним пробігом і виконаними тонноособа перевіз- роботи автомобіля і кілометрами для певної марки з урахуванням коефіцієнта
ника
причепів" графа 32 зміни норми палива залежно від умов експлуатації
"Витрати пального за автомобіля
нормою"
графа 33 "Витрати дорівнює сумі показників залишку палива при виїзді
пального фактично" (графа 10) і виданого палива (графа 9) за мінусом залишку
палива при поверненні в гараж автомобіля (графа 11)
розділ "Рух пального, літрів"
графа 34 "Час в наряді дорівнює різниці між показниками фактичного часу
автомобіля і причепа" повернення в гараж автомобіля і виїзду його з гаража
(відповідні рядки графи 6 розділу "Робота водія та
автомобіля), за винятком однієї години
на обідню
перерву згідно із встановленим режимом роботи. 3 часу в
наряді виключають цілодобові простої з причини
бездоріжжя, технічних несправностей тощо
Відповідальна Графа 35 "Час в дорівнює різниці між даними часу в наряді
І часу
особа перевіз- наряді причепа"
простоїв (графа 34 мінус графи 37, 38)
ника
графа 36 "Час у русі визначає згідно з часом роботи причепа з автомобілем
автомобіля"
графа 37 "Час у визначає методом
розрахунку часу простоїв під
простої на лінії"
завантаженням і розвантаженням за даними графи 2 1 ТТН
ПІСЛЯ ЗДАВАННЯ ВОДІЄМ ПОДОРОЖНЬОГО ЛИСТА
Відповідальна графа 38 "Час у заповнюється на підставі записів у рядку "Особливі
особа перевіз- простої через тех. відмітки" (лицьовий бік подорожнього листа), які
ника
несправність"
включають час простою з причини технічних
несправностей автомобіля в дорозі, зміни автопокришок та
ін.
графа 39 "Кількість дорівнює сумі всіх поїздок з вантажем між пунктами
виїздів з вантажем"
завантаження і розвантаження згідно з розділом
"Послідовність виконання завдання", тобто кількість
доданих ТТН
графа 40 "Загальний дорівнює різниці між показниками спідометра при
пробіг автомобіля"
поверненні в гараж автомобіля і виїзду його з гаража
(графа 5 розділу "Робота водія та автомобіля")
графа 41 "Загальний дані згідно з відповідними даними роботи автомобіля
пробіг причепа"
графа 42 "Пробіг з дорівнює сумі відстаней за всіма поїздками автомобіля з
вантажем автомобіля" вантажем, зазначених у графі 24 ТТН
графа 43 "Пробіг з дані згідно з відповідними даними роботи автомобіля
вантажем причепа"
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Продовження табл. 3.11
1

2
3
графа 44 "Перевезено дорівнює загальному обсягу перевезеного вантажу
тонн, всього"
(брутто), зазначеному у графі 27 розділу "Послідовність
виконання завдання", а також загальному обсягу
перевезень зазначених у графі 37 ТТН, доданих
до
подорожнього листа
графа 45 "В т.ч. дані на підставі даних графи 27 розділу "Послідовність
перевезено тонн на виконання завдання"
причепах"
Відповідальна графа 46 "Виконано визначає шляхом множення обсягу перевезеного вантажу
особа
т/км, всього"
(брутто) за кожну поїздку на відстань поїздки між
перевізника
пунктами завантаження і розвантаження
графа 47 "В т.ч. дорівнює транспортній роботі автопричепів
виконано т/км на
причепах"
графа 49 "Зарплата"
дані визначає на підставі даних обробок всіх ТТН, доданих
до подорожнього листа (графи 37-47). Розрахунки
заробітної плати та їхню достовірність відповідальна
особа підтверджує особистими підписом в кінці розділу
Достовірність розрахунків у подорожньому листі після його перевірки підтверджує підписом
бухгалтер

Не дозволено включати до подорожніх листів обсяги вантажних
перевезень (у тоннокілометрах), що не підтверджені ТТН.
Бланки подорожніх листів виготовляють друкарським способом,
зберігають на складі підприємства і видають особі, яка відповідає за
оформлення і видачу подорожніх листів водіям. Списують
використані бланки подорожніх листів щоквартально за актом, який
затверджує керівник підприємства, з обов'язковим зазначенням їх
кількості.
Видача подорожніх листів водіям реєструється в журналі, який
веде, зазвичай, диспетчерська служба (табл. 3.12).
Таблиця 3.12
Журнал реєстрації подорожніх листів на ___________ рік
Дата
видачі
подорожнь
ого листа

Номер
подорожнь
ого листа

Прізви
ще, ім’я
та по
батьков
і водія

Підпис
водія при
отриманні
подорожнь
ого листа

145

Дата
поверненн
я
подорожнь
ого листа

Підпис
відповідаль
ної особи

Товарно-транспортна накладна (форми №1-ТН) (Додаток Г.1)
додається до подорожнього листа під час перевезення вантажів
автомобільним транспортом. Товарно-транспортна накладна (ТТН) є
документом, призначеним для списання товарно-матеріальних
цінностей у постачальника й оприбуткування їх в одержувача. ТТН є
супровідним документом перевезеного вантажу шляхом проходження,
документом, що підтверджує обсяг виконаних робіт водієм
автотранспорту під час перевезення вантажу, підставою для
розрахунків між постачальником і покупцем, замовником
автотранспорту й автотранспортного підприємства, а також
документом для нарахування заробітної плати водію автомобіля.
Реквізити товарно-транспортної накладної (дати, рядки, графи,
підписи)
заповнюються
відповідно
вантажовідправником,
перевізником і вантажоодержувачем.
Товарно-транспортна накладна оформляється на кожний рейс
автомобіля і для кожного вантажоодержувача окремо. Виписується
вантажовідправником у чотирьох примірниках під копіювальний
папір з указівкою дати виписки. Порядок використання ТТН
наведений на рис. 3.6.
Відправник вантажу

1 екземпляр

Підстава для списання ТМЦ

Вантажоодержувач

2 екземпляр

Підстава для оприбуткування
ТМЦ

Водій (перевізник):
сторонній,
відправника чи
вантажоодержувача

3 екземпляр

Підстава для розрахунків за
виконані транспортні послуги

4 екземпляр

Додається до подорожнього
листа і є підставою для обліку
транспортної роботи і
нарахування заробітної плати

Рис.3.6. Порядок використання товарно-транспортної накладної
Порядок заповнення товарно-транспортної накладної наведений
у табл. 3.13.
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Таблиця 3.13
Порядок заповнення товарно-транспортної накладної7
Відповідальний за
Графи і рядки
заповнення
1
2

Що зазначають
3
Адресна частина

Заповнюється

Вантажовідправник

відправником вантажу при прибутті автотранспорту перевізника
під навантаження на підставі подорожнього листа, пропонованого
водієм-експедитором
рядок
вказується найменування підприємства, що здійснює оплату
"Замовник"
транспортних робіт і послуг. Замовником може бути як сам
(платник)
відправник вантажу, так і вантажоодержувач
рядок
відправник вантажу записує власну назву, а у стовпчик "Код"- свій
"Вантажовідп ідентифікаційний код
равник"
рядок
вказується підприємство, яке отримує перераховані в ТГН
"Вантажоотри матеріальні цінності, і його код
мувач"
рядки "Пункт адреса пункту навантаження і пункту розвантаження вказується
навантаження відповідно до договору на постачання вантажу. При цьому може
" і "Пункт
вказуватися № маршруту перевезення вантажу. На практиці у
розвантаженн рядку "Маршрут" часто записується пункт проїзду - "через м.
я"
Житомир", наприклад
рядки
вказуються марка автомобіля, державні і гаражні номери
"Автомобіль", автомобіля і причепів
"Причеп"
рядок "Водій" прізвище та ініціали водія (водіїв) заповнюються на підставі
документів, які засвідчують особу (паспорт, посвідчення водія) і
подорожнього листа, диспетчером, який видав подорожній лист.
Розділ "Відомість на вантаж"

Цей розділ має три яскраво виражені частини: - відомості про вантаж, який повинен видати
комірник (матеріально відповідальна особа) вантажовідправник – перевізнику (заповнюється
особою, яка виписує ТТН); - відомості про вантаж, фактично виданий складом відправника
вантажу, під розпис водія-експедитора, який прийняв вантаж до перевезення; - відомості про
вантаж, фактично переданий відправнику вантажу, під розпис уповноваженого до приймання
вантажу
Відправник
графи 1-7
У графах окремо (за номенклатурними номерами, прейсанраими
вантажу
позиціями) записують назви, кількість і вартість кожного виду
ТМЦ, що відвантажуються (відпускаються) відправником вантажу
вантажоодержувачу. Якщо в розділі «Відомості про вантаж»
неможливо перелічити всі назви ТМЦ, що відвантажуються,
оформляється багаторядкова накладна (тієї ж дати), що
записується в графу 3 – замість продукції. Під час перевезення
вантажів у контейнерах у графі 3 вказується їх кількість і номери.
При цьому відправник вантажу наносить відбиток пломби, якою
здійснювалося пломбування контейнерів
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Продовження табл. 3.13
1
2
Вантажовідп- графа 11
равник разом
із
вантажопереві графи 12-14
зником
(водієм)
Рядок
«Всього»
Рядок «Кількість поїздок»
Вантажовідправник

3
Способи визначення маси: підрахунок, зважування, вимір,
розрахунковим шляхом, за стандартом – залежно від виду вантажу
і його пакування
Вказується код, клас, маса (брутто) вантажу в тоннах з точністю
до 0,01 по кожному найменуванню і загальній масі вантажу.
Заповнюється, як правило, по графах 7 «Сума» і 10 «Кількість
місць».
Заповнюється у випадку перевезення однорідних вантажів на одну
й ту ж відстань (пісок з анра на об’єкт будівництва, перевезення
сільгосппродукції) з обов’язковим оформленням талонів на
кожний рейс, які додаються до ТМЦ
рядок «Усього Вказується прописом сума, відображена цифрою у графі 7 по
відпущено на рядку «Всього»
суму»
рядок
Вказується посадова особа, відповідальна за функціональними
«Відпуск
обов’язками за відпуск ТМЦ зі складу підприємства. Дозвіл
дозволив»
відпуску підтверджується підписом
рядок «За ан- Проставляється номер і дата доручення, виданого (зустрічне
ченням
доручення) вантажоперевізником своєму водію-експедитору на
№___від ____ підставі доручення вантажоодержувача
Рядок: зазначений вантаж за справними пломбами, тарою й упакуванням
___________________________________________________________________

Комірник антажовідправ(відбиток пломби)
ника разом із
водіємКількість місць _____________________________________________________
(прописом)
експедитором
перевізника
Маса брутто________________________________________________________
(прописом)

Здав
Прийняв водій-експедитор
Заповнюється по фактично виданому вантажу о складу відправника вантажу представнику
перевізника, з підтвердженням факту приймання-передачі, підписами, відповідно, комірника і
водія-експедитора
ВодійРядок: зазначений вантаж за справними пломбами, тарою й упакуванням
експедитор
________________________________________________________________
(відбиток пломби)
перевізника
разом із
Масою брутто ___________________________________________________
приймальнико Здав водій експедитор ____________________________________________
(підпис)
м вантажу
вантажоотрим Прийняв ________________________________________________________
(посада, прізвище, підпис, штамп)
увача
Заповнюється по фактично переданому вантажу водієм-експедитором перевізника
матеріально відповідальній особі вантажоодержувача
Розділ «Вантажно-розвантажувальні операції»
Вантажовідправник і
вантажоотримувач
відповідно

графа 15

по рядку операцій графи 1 5 указується найменування організацій,
що виконали навантажувальні (як правило - відправник вантажу) і
розвантажувальні (як правило - вантажоодержувач) роботи, а також
інші (додаткові) операції, пов'язані з транспортуванням, прийманням
і передачею вантажу
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Продовження табл. 3.13
1

2
графа 16

Вантажовіжпр графи 18-20
авник і
вантажоотрим
увач
відповідно, за
участю водія

графи 21-22

Вантажовідправник і
вантажоотрим
увач за
участю
перевізника
(водіяекспедитора)

графа 23
підрозділ
"Транспортні
послуги"

3
по рядках операцій вказуються способи навантажувальних і
розвантажувальних робіт (ручним, механізованим, наливом, з
бункера й ін.), найменування механізму, що виконував вантажнорозвантажувальні роботи, і його характеристики (вантажопідйомність, ємність ковша й ін.)
вказується час прибуття і вибуття автомобіля під навантаження
(розвантаження), час його простою під навантаженням
(розвантаженням) у годинах і хвилинах. Час прибуття (вибуття)
автомобіля для навантаження і вивантаження визначається
замовником з моменту, коли водій подав шляховий лист у пункт
навантаження, а час прибуття автомобіля для розвантаження - з
моменту пред'явлення водієм товарно-транспортної накладної в
пункт розвантаження. Навантаження і розвантаження вважаються
закінченими після вручення водію відповідним чином оформлених
товарно-транспортних накладних на навантажений чи
розвантажений вантаж
вказуються додаткові операції, виконані при вантажнорозвантажувальних роботах і під час перевезення сторонами
договору (зважування, аналіз, перерахування й ін.), кількість і
витрачений час на їх виконання
ставляться підписи контрсторш на підтвердження виконаних робіт,
відбитих у графах 15-22, іншими сторонами договору перевезення
по рядках підрозділу відбиваються послуги, виконані водієм
автотранспорту, при здійсненні вантажно-розвантажувальних
(перевантажувальних) робіт (пакетування, зв'язування, укриття
брезентом, закріплення вантажу й ін.)
Розділ "Інші відомості"

Перевізник

графи 24-36

вказується (у відповідних графах): відстань перевезення вантажу з
розподілом по групах доріг на підставі таблиці відстаней; код
вантажу; вартість транспортних послуг, що повинна бути сплачена
замовником автотранспорту
Вантажовідпр підрозділ
вказуються номери і дати актів, складених у процесі навантаження,
авник, ДАІ,
"Оцінки про перевезення і розвантаження вантажів (акт ушкодження автомобіля
вантажоодер- складені акти" при навантаженні-розвантаженні, акт про дорожні події, акт про
жувач за
перевантаження вантажу й ін.)
участю у всіх
випадках
водіяекспедитора
Перевізник
графи 37-47
розрахунок (нарахування) заробітної плати водію за виконання робіт
(диспетчер)
із транспортування вантажу (перевезення вантажу, експедирування,
навантажувальні роботи й ін.)
підрозділ
заповнюється при необхідності розрахунку заробітної плати за
"Таксування" обсягом окремих операцій і відрядної розцінки. Вірогідність
застосування відрядної розцінки і правильність розрахунку
засвідчується підписом таксувальника
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Виписку ТТН робить відправник вантажу на час прибуття
автотранспорту перевізника під навантаження і пред'явленні при
цьому останнім подорожнього листа, на підставі якого відправником
вантажу здійснюються записи в ТТН.
Перевізник при отриманні вантажу отримує три примірники
ТТН і супровідні документи (накладні, сертифікати, посвідчення), що
вказуються відправником вантажу в графі 8 «З вантажем слідують
документи» розділу «Відомості про вантаж», що видно з таблиці. ТТН
і докладені до неї документи перевізник передає разом з вантажем
вантажоодержувачу.
Після доставки вантажу водій-експедитор здає всі три
примірники ТТН представнику вантажоодержувача.
3.2.5. Організація первинного обліку операцій з основними
засобами, задіяних на вирощуванні сільськогосподарських
культур
Для віднесення на виграти рослинництва витрат засобів праці
використовують розрахунки амортизаційних відрахувань за
основними засобами (додаток Д.1). Для обліку витрат на ремонт
основних засобів застосовують відомість дефектів на ремонт машини
(ф. 130) (додаток Д.6). Форми первинних документі для оформлення
операцій з основними засобами наведено в табл. 3.14.
Для оформлення приймання-здачі основних засобів із ремонту,
реконструкції та модернізації, зроблених власними силами або
сторонніми організаціями (підрядниками) оформляється Акт
приймання-здачі
відремонтованих
і
реконструйованих
(модернізованих) об’єктів (сільгоспоблік, форми №ОЗСГ-2) (додаток
Д.2). При ремонті і реконструкції власними силами акт складається в
одному примірнику. Його підписують працівники структурного
підрозділу, що приймали основний засіб, та представники підрозділу,
які виконували ремонт чи реконструкцію (виконроб, бригадир).
Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію проводить
стороннє підприємство, тоді акт складається у двох примірниках.
Другий примірник передається підприємству-виконавці робіт.
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Таблиця 3.14
Форми первинних документі для оформлення операцій з
основними засобами
№
з/п
1
1

2

3

2
Акт прийманняздачі
відремонтованих
і реконструйованих
(модернізованих)
об’єктів (додаток
Д.2)

3
ОЗСГ-2

4
Для
оформлення
приймання-здачі
основних засобів із
ремонту,
реконструкції
та
модернізації,
зроблених власними
силами
або
сторонніми
організаціями
(підрядниками)

Розрахунок
нарахування
амортизації
основних засобів
та
інших
необоротних
активів (додаток
Д.3)
Відомість
нарахування
амортизації
основних засобів
та
інших
необоротних
активів,
які
надійшли
або
вибули (додаток
Д.4)

ОЗСГ-5

Для
розрахунку
річної і місячної
норми амортизації
основних засобів,
які
є
на
підприємстві
на
початок року

1

Яким чином
впливає на
собівартість
6
На підставі
акту
списують
витрати на
поточний
ремонт
основного
засобу, який
використову
ється
в
процесі
вирощування
на витрати
рослинництв
а
-

ОЗСГ-6

Для
нарахування
амортизації
на
основні засоби, які
надійшли
на
підприємство (сума
додається до сум
зазначених в формі
ОЗСГ-5), та які
вибули
(сума
віднімається від сум
зазначених у формі
ОЗСГ-5).

1

-

Назва форми

Код
форми

Призначення
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Кількість
примірників
5
1
(при
ремонті
власними
силами
підприємс
тва),
2
(при
ремонті
підрядним
способом)

Продовження табл. 3.14
1
3

2
Зведена відомість
нарахування
амортизації
основних засобів
та
інших
необоротних
активів (додаток
Д.1)

3
ОЗСГ-7

4

Відомість
нарахування
амортизації
основних засобів
за
методом,
передбаченим
податковим
законодавством
(додаток Д.5)
Відомість
дефектів
на
ремонт машини
(додаток Д.6)

ОЗСГ-8

5

ВЗСГ-6

4
Для списання на
витрати (рахунки
23, 91, 92, 93 і
т.д.) нарахованої
амортизації
на
підставі
розрахунків форм
ОЗСГ-5 та ОЗСГ6
Для нарахування
амортизації
податковим
методом

Для
обліку
встанов-лених
дефектів
сільгосптехніки
(комбайнів,
тракторів,
сівалок,
плугів
тощо).
На
її
підставі
виписують
"Лімітно-забірну
картку
на
отримання
запасних частин"

5
1

6
У
собівартість
продукції
включається
амортизація
основних засобів,
які
використовуються
в
процесі
вирощування

1

1

-

Для
нарахування
амортизації
на
основні
засоби
використовуються 3 форми Розрахунок нарахування амортизації
основних засобів та інших необоротних активів ( сільгоспоблік,
форма ОЗСГ-5) (додаток Д.3), Відомість нарахування амортизації
основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або
вибули (сільгоспоблік, форма ОЗСГ-6) (додаток Д.4), Зведена
відомість нарахування амортизації основних засобів та інших
необоротних активів (сільгоспоблік, форма ОЗСГ-7) (додаток Д.1).
Форма ОЗСГ-5 використовується для розрахунку річної і місячної
норми амортизації основних засобів, які є на підприємстві на початок
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року. Для тих основних засобів, які надійшли на підприємство або
вибули з нього протягом року передбачено форму ОЗСГ-6. Сума
амортизації основних засобів що надійшли, додається до сум
зазначених в формі ОЗСГ-5,а які вибули - віднімається від сум
зазначених у формі ОЗСГ-5. Інформація про основні засоби, з якими
не відбувався рух на підприємстві протягом року, в документі не
показується
Для списання на витрати підприємства сум нарахованої
амортизації, в тому числі на рослинництво, використовується форма
ОЗСГ-7, в якій зазначається розподіл амортизації за об’єктами обліку,
нарахована сума амортизації за минулий місяць, зміни суми
амортизації за об’єктами, що надійшли або вибули, сума амортизації,
нарахована в поточному місяці.
Якщо підприємство використовує норми податкового
законодавства в процесі нарахування амортизації, то передбачено
використовувати Відомість нарахування амортизації основних
засобів за методом, передбаченим податковим законодавством
(форма №ОЗСГ-8) (додаток Д.5) .
Відомість дефектів на ремонт машин (форма ВЗСГ-6) (додаток
Д.6) застосовують для обліку встановлених дефектів сільгосптехніки
(комбайнів, тракторів, сівалок, плугів тощо). На її підставі виписують
"Лімітно-забірну картку на отримання запасних частин" (форма №
ВЗСГ-2). Документ складає інженер-механік на кожну машину з
визначенням дефектів деталей, вузлів, які треба замінити або
реставрувати. Щоб зафіксувати загальні показники про об'єкт, що
підлягає ремонту, використовують технічні паспорти, інвентарні
картки. Перший розділ Відомості заповнюють, коли необхідно
відремонтувати двигун. Другий розділ містить перелік та описання
причин дефекту чи зносу деталей, які слід реставрувати чи замінити.
За цими ж показниками проставляють дату поставки та кількість
поставлених на машину вузлів, деталей та запасних частин.
У третьому розділі "Витрата ремонтних матеріалів" формують
вартісний показник витрачених ремонтних матеріалів у розрізі їх
найменування за номенклатурними номерами в залежності від
кількості витрачених матеріалів, запасних частин та їх ціни. Перелік
витрачених матеріалів, запасних частин варто відображати по датах,
коли вони були поставлені на машину.
Розділ "Оплата праці на ремонтних та монтажних роботах
заповнюють згідно з кошторисом на проведення ремонту та
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первинним документами з оплати праці робітників, що ре монтують, у
розрізі найменування робіт.
У п'ятому розділі прописують об'єднані ви трати в розрізі
статей витрат, пов'язаних з під триманням об'єкта в робочому стані
(капітальний та поточний ремонти) й включенням їх до витрат звітного
періоду. Підставою для заповнення цього розділу служить кошторис
на ремонт машин, первинні документи на відпуск матеріалів, запасних
частин, первинні документі з обліку загальновиробничих (цехових)
витрат ремонтної майстерні.
Відомість підписує тракторист-машиніст водій, який
ремонтував, інженер-механік, керівник структурного підрозділу
(завідувач ремонтної майстерні) та затверджує керівник господарства.
Потім бланк передають до бухгалтерії для перевірки й
включення до бухгалтерських регістрів обліку.
3.3. Особливості документального оформлення сортового
насіння
Сільськогосподарські підприємства, що використовують у своїй
діяльності сорти рослин, які захищені правами на інтелектуальну
власність, зобов’язані мати спеціальний дозвіл, це:
- паспорт, що засвідчує право на внесення суб'єкта
господарювання до Державного реєстру
виробників насіння і
садивного матеріалу;
- ліцензія на право оптової і роздрібної торгівлі насінням;
- ліцензійні договори або патент на сорт що підтверджують
наявність майнових прав інтелектуальної власності або права
розпорядження майновими правами на сорт рослин.
Збір врожаю сортового зерна оформляється тими ж
документами, що і звичайне (талони водія і комбайнера або путівки на
вивезення продукції з поля, або реєстр відправки зерна та іншої
продукції з поля) з обов’язковими відмітками про сортність продукції.
Перед засипанням до комори, після очищення і зважування, кількість і
сорт зерна реєструють у Шнурову книгу обліку насіння (додаток Г.11).
Для реалізації сортового зерна виписуються наступні документи,
які підтверджують надходження продукції і її сортність:
- товарно-транспортна накладна;
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- сортове свідоцтво, яке виписується агрономом, засвідчується
комірником, керівником підприємства та печаткою.
До сортових свідоцтв належать:
 Атестат на насіння (ф. №ПР-14) (додаток Г.6);
 Свідоцтво на насіння (ф. №ПР-16) (додаток Г.6 );
 Сортове посвідчення (ф. ПР-13) (додаток Г.6 );
Характеристика документів, що підтверджують сортність зерна,
його чистоту, наведена в табл. 3.15.
Таблиця 3.15
Характеристика документів, які підтверджують сортність зерна
при реалізації
№
з/п

Назва
документа

Код
форми

1

Атестат на
насіння

(ф.
№ПР14)

2

Свідоцтво на
насіння

(ф.
№ПР16)

3

Сортове
посвідчення

(ф.
ПР-13)

Характеристика
Оформляється для
реалізації насіння всіх
культур класу посівного
стандарту супереліта та
еліта
Оформляється для
реалізації сортового
насіння гібридних
популяцій першої і
наступних репродукцій,
які відповідають вимогам
посівного стандарту
Для оформлення реалізації
насіння, яке не відповідає
вимогам посівного
стандарту за чистотою і
вологістю, а також
сильних пшениць,
пивоварних сортів
ячменю.

Особи, що
підписують
документ
Керівник,
агроном,
комірник

Керівник,
агроном,
комірник

Керівник,
агроном,
комірник

Для
підтвердження
якісних
характеристик
насіння
законодавством встановлені вимоги до класів посівного стандарту
супереліти, еліти, 1 та 2 репродукції. Відповідність певному класу
визначається Державною насіннєвою інспекцією згідно Правил
експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та
порядку оформлення заяв, затверджені Наказом Міністерства аграрної
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політики України від 08.07.2003 №23, зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 23.07.2003 №630/7951.
Персональну відповідальність за неправильно зазначені сортові
або посівні якості насіння несе керівник, агроном і комірник
підприємства.
Якщо підприємство купує насіння з метою подальшого його
вирощування і реалізації, то необхідно заключити з власником сорту
ліцензійний договір на право реалізації насіння.
За умови реалізації оригінального насіння сортів рослин по
ліцензійному договору, проводиться оплата їх у відповідності зі
згодою сторін (продавця і покупця). Крім того, повинні робитися
відповідні відрахування у відсотках (роялті) автору сорту від
продажної ціни оригінального і елітного насіння, вирощеного урожаю
чи від посівних площ, що засіваються новими сортами
сільськогосподарських культур протягом встановленого періоду і т.д.
Тобто, за ліцензію сплачують роялті (періодичні відрахування у
вигляді відсоткових ставок до обсягу продажу ліцензійної продукції,
до собівартості виробництва або в розрахунку на одиницю) та/або
паушальний платіж (одноразовий платіж).
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РОЗДІЛ IV
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ЗА ВИДАМИ
ОПЕРАЦІЙ І ВИКОНАВЦЯМИ

4.1.
Організація
матеріальних ресурсів

документообігу

при

використанні

В процесі документування операцій з використання
матеріальних ресурсів приймають участь бухгалтер, матеріальновідповідальна особа та завідувач складом.
Всі товарно-матеріальні цінності отримуються на складі на
підставі лімітно-забірних карток (додаток Б.1, Б.9) або накладних
внутрішнього призначення (додаток Б.2). Ці операції відображаються в
книзі складського обліку (додаток Б.6) або картках складського обліку
(додаток Б.7).
писання ж вартості матеріальних цінностей на витрати
підприємства відбувається на підставі актів (додатки Б.3, Б.4, Б.8),
накладних внутрішньогосподарського призначення (додаток Б.2). В
кінці кожного дня завідувач складом складає Звіт про рух матеріальних
цінностей (додаток Б.5), який є зведеним документом про рух товарноматеріальних цінностей на підприємстві.
Документування операцій з використання насіння, мінеральних
добрив та інших матеріалів наведено на рис.4.1.
Документування операцій з використання запасних частин
відрізняється особливими потребами у цьому виді запасів – під час
ремонтів, що передбачає складання окремих дозвільних документів
(рис.4.2).
Найпоширенішою операцією щодо використання запасів на
сільськогосподарських підприємствах є видача пального (рис.4.3).
шення щодо цих операцій приймає бригадир, а санкціонує керівник та
агроном. Виконавцями операцій є завідувачі складом та водії, які
передають всію документацію після виконання операцій у
бухгалтерію.
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агроном

БУХГАЛТЕРІЯ
виписує лімітнозабірну картку або
накладну (2 прим) ;
реєструє картку в
Книзі обліку;
відображає
в
обліку
списання
матеріальних
цінностей;
-

-

Матеріально-відповідальна особа:
підписується в отриманні цінностей;
складає
Акт
про
використання
мінеральних, органічних і бактеріальних
добрив або засобів хімічного захисту рослин,
Акт витрати насіння і садивного матеріалу

КЕРІВНИК або уповноважена особа
- підписує Акт, дозвіл на накладній

-

Завідувач складом (комірник):
виводить залишки;
підписується про видачу;
складає Звіт про рух матеріальних
цінностей

План сівби
Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей
або накладна (внутрішньогосподарського призначення)
Звіт про рух матеріальних цінностей (в кінці місяця)
Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних
добрив та засобів хімічного захисту рослин або Акт витрати
насіння і садивного матеріалу

Рис. 4.1. Організація документування операцій з використання
насіння, мінеральних добрив та інших матеріалів

Інженермеханік

КЕРІВНИК
- підписує
відомість

БУХГАЛТЕРІЯ
- виписує лімітнозабірну картку (2
прим);
- реєструє лімітнозабірну картку в
Книзі обліку;
- відображає в
обліку списання
запасних частин

Матеріально-відповідальна особа:
- підписується в отриманні
цінностей.
Завідувач складом (комірник):
- виводить залишки;
- підписується про видачу;
- складає Звіт про рух матеріальних
цінностей

Відомість дефектів на ремонт машин або кошторис
Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин
Звіт про рух матеріальних цінностей (в кінці місяця)

Рис. 4.2. Документування операцій з використання запасних частин
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БРИГАДИР:
- виписує обліковий лист
тракториста-машиніста
або Дорожній листок
трактора або Подорожній
лист вантажного
автомобіля.

Тракторист-машиніст,
комбайнер:
- підписує листок;
- підписується в отримання
палива в лімітно-забірній картці
або накладній

БУХГАЛТЕРІЯ
- виписує лімітно-забірну картку або
накладну на паливо (2 прим) ;
- реєструє картку в Книзі обліку;
- відображає в обліку списання палива (на
підставі облікового листа, Дорожнього
листка трактора або Подорожнього
листка вантажного автомобіля.

Агроном:
- підписує
листок
КЕРІВНИК
(уповноважен
а особа)
- підписує
листок

Завідувач складом (комірник):
- виводить залишки палива;
- підписується про видачу палива;
- складає Звіт про рух матеріальних
цінностей

Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей
або накладна (внутрішньогосподарського призначення)
Звіт про рух матеріальних цінностей (в кінці місяця)
Обліковий лист тракториста-машиніста

Рис. 4.3. Організація документообігу з використання палива
Порядок складання первинних і зведених документів з обліку
товарно-матеріальних цінностей наведено на рис. 4.4.
4.2. Організація документообігу з нарахування оплати
праці
Організація документообігу з нарахування заробітної плати
працівникам рослинництва залежить від виду робіт, які ними
виконувались. Для водіїв підставою для нарахування заробітної плати
є: Дорожній листок трактора Подорожній лист вантажного автомобіля
або Обліковий лист тракториста-машиніста, в яких вказуються обсяг
виконаних робіт і затраченого часу (рис.4.5).
Для інших працівників підставою для нарахування заробітної
плати є Табель обліку робочого часу або Обліковий лист праці та
виконаних робіт, які заповнюються керівниками структурних
підрозділів або уповноваженими особами і в кінці кожного місяця
передаються до бухгалтерії підприємства.

159

Операції

Первинні документи

Надходження
на склад

Товарно-транспортна-накладна

Вибуття зі
складу

Лімітно-забірна картка

Списання в
обліку

Накладна внутрішньогосподарського призначення

Виконавці
Постачальники

Накладна внутрішньогосподарського призначення

Бухгалтерія

Накладна внутрішньогосподарського призначення

Акт про використання мінеральних, органічних і
бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту
рослин

Матеріальновідповідальна особа
(агроном)

Акт витрати насіння і садивного матеріалу та ін.
Дорожні листи (для палива)

Зведені
документи
(реєстри)

Водії

Звіт про рух матеріальних цінностей

Завідувач складом

Книга складського обліку або картка

Рис. 4.4. Документування операцій з використання матеріальних
ресурсів
Трактористмашиніст,
комбайнер:
- підписує лист;
- в
кінці
дня
дорожній
листок
повертає

БРИГАДИР:
- виписує обліковий лист трактористамашиніста (для с/г робіт);
- виписує дорожній листок (для
перевезень);
- Складає накопичувальну відомість за
даними листків, виробничий звіт.

БУХГАЛТЕРІЯ
- , на підставі якої визначає загальні витрати праці;
- Нараховує заробітну плату для трактористів і водіїв;
- складає Зведену відомість нарахування і розподілу
оплати праці та відрахувань на неї за об’єктами обліку

Агроном:
- підписує
лист

КЕРІВНИК або
уповноважена особа
- підписує лист

Обліковий лист тракториста-машиніста
Дорожній листок трактора
Зведена накопичувальна відомість дорожніх листків
Виробничий звіт

Рис. 4.5. Організація документообігу з нарахування оплати праці
трактористам, причетникам, штурвальним, комбайнерам
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Після отримання бухгалтерією первинних документів, що
підтверджують обсяг виконаних робітником чи водієм робіт,
складаються розрахунково-платіжні відомості (за підрозділами), а всі
дані заносяться в Зведену відомість нарахування і розподілу оплати
праці та відрахувань на неї за об’єктами обліку та Журнал обліку
робіт та витрат (рис.4.6).
Операції
Нарахування
заробітної
плати
робітникам
Нарахування
заробітної
плати водіям
Виплата
заробітної
плати
Зведені
документи
(реєстри)

Первинні документи
Табель обліку робочого часу
Обліковий лист праці і виконаних робіт
Розрахункова відомість

Виконавці
Керівник підрозділу
або уповноважена
особа
Бухгалтерія

Подорожній лист вантажного автомобіля
Обліковий лист праці тракториста-машиніста

Водії

Дорожній листок трактора
Платіжна відомість
Зведена відомість нарахування і розподілу
оплати праці та відрахувань на неї за об’єктами
обліку

Накопичувальна відомість робіт

Бухгалтерія

Бригадир

Рис. 4.6. Документування операцій з нарахування заробітної плати
4.3. Організація документообігу по операціях з основними
засобами
Організація документування операцій з ремонту, модернізації,
реконструкції основних засобів, витрати на які збільшують
собівартість продукції рослинництва, передбачає попередню
класифікацію основних засобів на:
основні засоби виробничого призначення (їх ремонт і
амортизація впливають на собівартість продукції рослинництва);
основні засоби невиробничого призначення.
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Документування операції з ремонту і модернізації основних
засобів наведено на рис.4.7
Підрозділ, що
проводив ремонт:
- складає відомість
дефектів на ремонт
машин

Підрядник, що
проводив ремонт

БУХГАЛТЕРІЯ

Підрозділ,
що
приймає
основний
засіб

- підписує Акт;
- вносить зміни до
інвентарної картки
та технічного
паспорта ( в разі
капремонту,
реконструкції та
модернізації);
- перевіряє
Відомість дефектів.

1 прим

КЕРІВНИК
- підписує
Акт;
- підписує
Відомість

Відомість дефектів на ремонт машин
Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих)
об’єктів (сільгоспоблік, форми №ОЗСГ-2) 1 примірник, 2 - в разі виконання
ремонтів підрядним способом
Розрахунок вартості ремонту
Акт виконаних робіт

Рис. 4.7. Документування операцій з ремонту, модернізації,
реконструкції основних засобів
Відомості про ремонт основних засобів відображаються у
виробничих звітах (у разі поточного ремонту) або в інвентарних
карточках, де зазначається вартість проведеного капітального
ремонту, що збільшує первісну вартість активу. Для розподілу витрат
на основні засоби (амортизація, ремон і т.д.) за відповідними
культурами складається Відомість розподілу витрат з утримання й
експлуатації машинно-тракторного парку (додаток Е.3). Документи з
обліку основних засобів і їх виконавці наведено на рисунку4.8.
4.4. Організація складського документообігу
Облік запасів на складах здійснює комірник, завідувач складом
або інша матеріально-відповідальна особа, з якою укладено договір
про матеріальну відповідальність.
Для забезпечення збереження сільськогосподарської продукції
та інших товарно-матеріальних цінностей на складах, у коморах та
інших для цього призначених місцях використовується Книга
складського обліку (форма ВЗСГ-10) (додаток Б.6) або Картка
складського обліку матеріалів (додаток Б.7)
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Операції
Ремонт
основних
засобів
Отримання
основних
засобів з
ремонту
Списання
основного
засобу

Первинні документи
Акт виконаних робі

Виконавці
Підрядник

Відомість дефектів на ремонт машин

Акт приймання-здачі відремонтованих і
реконструйованих (модернізованих) об’єктів
Акт списання основних засобів
Акт на списання виробничого та господарського
інвентарю

Керівник підрозділу,
що проводив ремонт
Матеріальновідповідальна особа,
що приймає
основний засіб
Спеціально створена
комісія

Інвентарна картка обліку основних засобів

Зведені
документи
(реєстри)

Відомість нарахування амортизації

Бухгалтерія

Відомість розподілу витрат з утримання й
експлуатації машинно-тракторного парку

Рис. 4.8. Документування операцій з ремонтів основних засобів
Картки складського обліку матеріалів видають матеріально
відповідальним особам під розписку в реєстрі видачі карток. Останні
зберігають у спеціальних картотеках за обліковими групами, а
всередині їх — у порядку зростання номенклатурних номерів чи за
алфавітом, групи та підгрупи в картотеці відокремлюють
роздільниками з проставленими на них номерами. На кожний
номенклатурний номер продукції та матеріалів відкривають окрему
картку, де завідувач складу (комірник) зазначає місце зберігання
(стелаж, комірку тощо).
У картотеці (Книзі) складського обліку відкривають окремі
картки (сторінки) на сільськогосподарську продукцію, яка: переходить
із минулого року; вироблена в звітному році; куплена в цьому році та
перероблена на давальницьких засадах. У лімітно-забірних картках,
накладних та інших документах на відпуск слід вказувати, який вид
продукції й за якою оцінкою видається (суму підраховують у
бухгалтерії). Окремо ведуть облік біопрепаратів, медикаментів і
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хімічних речовин, придбаних за рахунок власних коштів і бюджетних
асигнувань.
Записи в Книзі (картках) складського обліку завідувач складу
робить щодня окремо за кожним разовим документом (об'єднувати
дані кількох документів в один запис не дозволяється); після кожного
запису виводять залишок. Дані лімітно-забірних карт та інших
нагромаджувальних документів завідувач складу заносить у Книгу
(картку) в міру їх закриття, але не пізніше першого числа наступного
за звітним місяця. Бажано лімітно-забірні карти зберігати разом із
регістрами складського обліку.
Складське господарство в сільськогосподарських підприємствах
організується, як правило, в центральних складах, коморах бригад,
ферм і інших структурних підрозділах. При віддаленості підприємств
від залізничних станцій можуть створюватися експедиторські склади.
В центральних складах зосереджено основні запаси палива, готової
продукції для реалізації, запасних частин, мінеральних добрив,
будівельних та інших матеріалів, закуплених у постачальників. Через
центральні склади ці запаси розподіляють між структурними
виробничими підрозділами.
У коморах структурних виробничих і невиробничих підрозділів
зберігається невелика кількість виробничих запасів, товарноматеріальних цінностей, які надходять з центральних складів, або
можуть бути завезені безпосередньо від постачальників з
обов'язковим документальним оформленням через центральний склад.
Порядок організації складського обліку виробничих запасів
наведено на рис.4.9.
Матеріали на складах розміщують по секціях, а в них - за
окремими групами і типосорторозмірами в штабелях, на стелажах,
полицях та ін.
Складський облік готової продукції в сільськогосподарських
підприємствах тісно пов’язаний технологією зберігання і обробки
зерна. Спочатку місцем зберігання є тік, а потім склад (комора),
матеріально-відповідальні особи у цих підрозділах можуть бути різні.
На тік з поля продукція надходить на підставі путівок, реєстрів
або талонів. Вагар зважує зерно і робить відповідні записи у путівках,
реєстрі або журналі вагаря. Всі ці документи передаються
комірникові, один екземпляр залишається, а решта разом зі Відомістю
руху зерна передаються в бухгалтерію. На підставі акта сушіння
готове зерно і відходи передаються на склад, за завскладом робити
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відповідні записи у Книзі (картках) складського обліку і складає Звіт
про рух матеріальних цінностей ( в кінці місяця).
надходження
Товарно-транспортнанакладна
Накладна
внутрішньогосподарсь
кого призначення

Документи, що складаються на складі

БУХГАЛТЕРІЯ
Матеріальний
ярлик

вибуття

Картка
складського
обліку або

Накладна
внутрішньогосподарсь
кого призначення

Книга
складського
обліку

Звіт про рух
матеріальних
цінностей
(в кінці
місяця)

Лімітно-забірна картка

Рис. 4.9. Організація складського обліку виробничих запасів
Вибуття запасів з току і складу внаслідок реалізації відбувається
на підставі товарно-транспортних накладних, інформація з яких
переносяться до Відомості руху зерна або Звіту про рух матеріальних
цінностей і Карток (книги).
Порядок організації складського обліку сільськогосподарської
продукції наведено на рис.4.10.
У насіннєсховищах тощо секції повинні бути відокремлені
герметичною перегородкою, що виключає можливість змішування
продукції різних видів, сортів і репродукцій.
У місцях зберігання прикріплюють спеціальні ярлики з назвою
та характеристикою певного виду продукції й матеріалів, а в
необхідних випадках - і призначенням. Бланк ярлика на новий вид
(номенклатурний номер) матеріальних цінностей заповнює завідувач
складу (комірник) при надходженні цінностей на склад.
Нафтопродукти, включаючи відпрацьовані, слід зберігати на
спеціально обладнаних нафтоскладах чи стаціонарних пунктах
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заправки машин, мінеральні добрива - на складах відповідно до
встановлених правил.

ПОЛЕ

комбайнер

1

3
2

3

водій

3

Складає:
Путівка на вивезення продукції з поля
або
Реєстр відправки зерна з поля
або
Талони водія і комбайнера

1

2

3
3

3

3

Путівка на вивезення
продукції з поля
або
Реєстр відправки зерна з
поля
або
Талони водія і
комбайнера

ТІК
вагар
1

3
2

3
3

3

Завідувач
током

- зважує зерно;
- реєструє результати зважування у:
Путівка на вивезення продукції з поля
або
Реєстр відправки зерна з поля
або
Реєстрі приймання зерна вагарем
- передає документи завідувачу
током
- складає Відомість руху зерна та
іншої продукції на підставі первинних
документів;
- передає відомість і первинні
документи до бухгалтерії ( 1
примірник залишається)

Акт на сортування і
сушіння продукції
рослинництва

СКЛАД
Завідувач
складом

- складає Звіт про рух матеріальних
цінностей;
- веде книгу (картки) складського
обліку;
- передає звіт в бухгалтерію

4.10. Організація складського обліку зерна
При передачі складу іншій особі (через переміщення або
звільнення матеріально відповідальної особи з тих чи інших причин)
проводять інвентаризацію продукції та матеріалів і складають акт.
Якщо фактичний залишок матеріальних цінностей значно
відхиляється від встановленої норми запасу, а також за наявності
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матеріальних цінностей, які тривалий час лежать без руху, завідувач
складу інформує про це адміністрацію сільськогосподарського
підприємства.
Щомісяця матеріально відповідальні особи на підставі
первинних документів складають Звіт про рух матеріальних
цінностей (додаток Б.5) у двох примірниках і подають його в
бухгалтерію разом із документами, що підтверджують надходження та
витрачання матеріалів. До Звіту включають лише ті види продукції й
матеріалів, за якими був рух у звітному періоді. Залишки на початок
місяця за кожним номенклатурним номером зіставляють із залишками
звітів попереднього місяця. Надходження і вибуття матеріалів
протягом місяця фіксують на підставі первинних документів, після
чого підраховують обіг і визначають сальдо на кінець місяця. Ці дані
порівнюють із записами в Книзі (картках) складського обліку. Дані
про залишки продукції й матеріалів та їхній рух матеріально
відповідальні особи у Звіті фіксують не тільки в кількісному а й у
грошовому вираженні, підтверджуючи це своїм підписом. Приймаючи
звіти, працівники бухгалтерії перевіряють правильність їх складання,
таксують і визначають суми обігу і залишків у грошовому вираженні.
Після перевірки другий примірник звіту, підписаний
бухгалтером, повертають матеріально-відповідальній особі. Звіт про
рух матеріальних цінностей складають окремо по кожному
синтетичному рахунку (субрахунку). У зв'язку зі значною кількістю
назв запасних частин і ремонтних матеріалів до тракторів,
автомобілів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин за
наявності твердих договірних цін із метою зменшення трудомісткості
обробки відповідальні особи подають звіти про рух запасних частин і
ремонтних матеріалів тільки в сумарному вираженні (без переліку
назв цінностей). У такому разі оцінку одержаних і використаних
матеріалів здійснює відповідальна особа безпосередньо у відповідних
документах. У звітах деталі групують за такими аналітичними
рахунками: «Запасні частини до тракторів»; «Запасні частини до
автомобілів» тощо.
Облік отруйних і сильнодіючих речовин у кількісному
вираженні відповідно до спеціальних вказівок, розроблених
Міністерством охорони здоров'я України, ведуть, використовуючи
пронумеровані, прошнуровані, скріплені сургучною печаткою
підприємства і підписані головним лікарем ветеринарної медицини та
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головним бухгалтером книги. Ці види матеріалів зберігають окремо в
спеціально обладнаних для цього місцях.
Облік бланків суворої звітності матеріально відповідальні
особи здійснюють у картках (книгах) складського обліку за кожним
найменуванням за кількістю і номінальною вартістю. Надходження та
витрачання зазначених бланків оформляють, як і операції з
надходження і витрачання коштів. Дані про рух білетів, талонів,
абонементів, акцій, облігацій тощо відображають у звітах матеріально
відповідальних осіб та інших реєстрах (сальдові відомості, відомості
обліку руху товарно-матеріальних цінностей та інші аналогічні
реєстри або машинограми) окремими позиціями подібно до обліку в
місцях зберігання.
4.5. Методика контролю відображення в обліку витрат на
вирощування продукції рослинництва
Контроль виробничої діяльності має бути спрямований на
виявлення резервів збільшення обсягів виробництва продукції
рослинництва та поліпшення її якості. Підвищення ролі контролю в
галузі рослинництва пов’язано із посиленням конкуренції в умовах
кризових явищ в економіці, підвищенням господарського ризику,
впливу зовнішнього ринку. При проведенні контролю господарських
операцій в рослинництві потрібно враховувати чітко виражений
технологічний характер галузі. Внутрішній контроль насамперед
спрямований на зниження ризику й попередження банкрутства
сільськогосподарських підприємств. Він має запобігти порушенням і
зловживанням
у
виробничій
і
фінансовій
діяльності
сільськогосподарських підприємств і забезпечити ефективний контроль
за раціональним використанням ресурсів, що сприятиме зростанню
прибутку.
Мета контролю — підтвердити достовірність формування
витрат, виходу продукції та правильність відображення їх в обліку.
Завданнями контролю господарських операцій з вирощення
продукції рослинництва є:
обґрунтування об’єктів і номенклатури статей витрат на
вирощення сільськогосподарських культур;
контроль документального оформлення операцій з обліку
витрат і виходу продукції рослинництва;
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забезпечення достовірності обліку витрат виробництва та
калькуляції собівартості продукції рослинництва;
правильність оформлення витрат та виходу продукції
промислових, допоміжних та обслуговуючих виробництв;
достовірність формування, розподілу на собівартість продукції
рослинництва та відображення в обліку загальновиробничих витрат;
повноту
оприбуткування
продукції
та
правильність
відображення в обліку.
Працівники сільськогосподарського підприємства, наділені
контрольними функціями, при здійсненні контрольних процедур
використовують різні джерела інформації
наказ про облікову політику підприємства;
первинні документи з обліку витрат діяльності й виходу
продукції;
регістри синтетичного та аналітичного обліку;
регістри оперативного, агротехнічного обліку, матеріали
інвентаризації;
внутрішні нормативні документи підприємства щодо
встановлення норм витрат,
технологічні карти,
внутрішню управлінську, фінансову та статистичну звітність.
Контроль витрат на виробництво продукції рослинництва
спрямований перш за все на підтвердження правильності формування
та достовірність відображення витрат у бухгалтерському обліку.
Завдання контролю — встановити:
додержання підприємством визначеного П(С)БО 16 «Витрати»
їх переліку при віднесенні окремих витрат до прямих матеріальних,
трудових та ін., а також загальновиробничих;
правильність відображення в регістрах бухгалтерського обліку
всіх видів прямих витрат на виробництво;
законність формування загальновиробничих витрат та
віднесення їх на рахунки бухгалтерського обліку;
правильність калькуляції собівартості продукції.
Важливим етапом перевірки витрат та виходу продукції
рослинництва є з’ясування об’єктів та номенклатури статей витрат і
документального оформлення господарських операцій.
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При проведенні перевірки суб’єкт контролю має виходити з того,
що облік витрат і калькуляція передбачають різні цілі. Метою обліку
витрат є надання інформації керівникам підприємства для прийняття ними
своєчасних і ефективних управлінських рішень. Метою калькуляції є
обчислення собівартості одиниці продукції, робіт, послуг.
Об’єктами калькуляції виступають окремі види продукції
виробництва, роботи і послуги.
У бухгалтерському обліку дані про витрати та вихід продукції
рослинництва містяться у первинних документах, в яких
відображено витрати матеріальних, грошових, трудових ресурсів і
вихід продукції, зведених даних у накопичувальних відомостях
(журналах), призначених для отримання узагальнюючих показників,
які потім переносяться в регістри синтетичного й аналітичного
обліку за кореспондуючими рахунками. У регістрах систематизують
показники про витрати за видами культур і робіт для відображення
їх бухгалтерськими записами в аналітичному обліку на рахунку 23
«Виробництво» субрахунок «Рослинництво».
При здійсненні контрольних процедур слід з’ясувати наявність
правильно оформлених чотирьох груп документів: з обліку витрат
праці, предметів праці, засобів праці, виходу продукції. Кожна група
документів має своє призначення.
Особливу увагу контролеру слід приділити контролю
достовірності записів про обсяг і якість виконаних робіт, які є
основою для нарахування оплати праці, а також визначити
дотримання встановлених вимог. Виявлені відхилення мають бути
відображені в облікових листках тракториста-машиніста. Записи в
облікових листках тракториста-машиніста здійснюють протягом 10—
15 днів. Щодня на початку роботи обліковець чи керівник підрозділу
повинен визначити кожному механізатору вид роботи, норму
виробітку, ознайомити з розцінками й умовами оплати праці. Під час
приймання облікових листків трактористів-машиністів проводять
звірку кількості відпрацьованих годин і людино-днів за даними
табелів обліку робочого часу.
При здійсненні контролю слід звернути особливу увагу на
дотримання однакового порядку запису працівників у табелі
щомісяця.
Облік витрат на виробництво сільськогосподарської продукції
через специфіку галузі має свої особливості, що й визначено
Методичними рекомендаціями. Тому при проведенні контролю обліку
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витрат на виробництво сільськогосподарської продукції правомірно
його враховувати разом з вимогами П(С)БО 16 «Витрати. Перевірка
дотримання порядку відображення доходів і витрат на рахунках може
проводиться відповідно до послідовності обліку витрат, формування
витрат спочатку за елементами та статтями витрат.
Контроль за напрямами його проведення поділяють на перевірку
головних, допоміжних, підсобних та обслуговуючих виробництв.
Головними є виробництва, продукція яких має найбільшу частку в
загальному обсязі випуску товарної продукції господарства.
При проведенні контролю відповідальна особа з’ясовує перелік і
склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції
відповідно
до
порядку,
встановленого
самостійно
сільськогосподарським підприємством з урахуванням П(С)БО 16 та
Методичних рекомендацій.
При встановленні відповідності складу прямих матеріальних
витрат перевіряючим слід пам’ятати, що до них входить вартість
сировини та основних матеріалів, які становлять основу продукції, що
виробляється, допоміжних і інших матеріалів, які можуть бути
безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. Прямі
матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів,
отриманих у процесі виробництва.
Об’єктами витрат на сільськогосподарських підприємствах, як
правило, є вид культур: у рослинництві — зернові та зернобобові
культури (пшениця озима, ячмінь озимий, овес, горох та ін.), технічні
культури (соняшник на зерно, конопля, цукрові буряки, тютюн тощо)
та інші культури; у тваринництві — велика рогата худоба молочного
напряму, велика рогата худоба м’ясного напряму та ін.
Наступним етапом контролю є перевірка правильності розподілу
підприємством виробничих витрат на прямі, що пов’язані з
виробництвом конкретної продукції, загальновиробничі витрати та
витрати періоду.
Перевірка правильності ведення обліку витрат на рахунках класу
9 здійснюється за двома групами:
собівартістю реалізованої продукції, для чого використовують
рахунок 90, дані для якого мають бути сформовані на основі даних
рахунків класу 2, насамперед рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та
відгодівлі», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 27 «Продукція
сільськогосподарського виробництва», 28 «Товари» та ін.;
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загальновиробничими витратами (рахунок 91), рахунками для
обліку витрат періоду (92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на
збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»), фінансовими
витратами (рахунок 95), втратами від участі в капіталі (рахунок 96),
іншими витратами (рахунок 97), податком на прибуток (рахунок 98) та
надзвичайними витратами (рахунок 99).
Посадова особа, на яку покладено функції контролю, повинна
з’ясувати правильність відображення витрат в обліку залежно від
застосування рахунків класів 8 і 9. У разі перевірки відповідності
складу інших прямих витрат перевіряючий має пересвідчитись щодо
включення до них всіх інших виробничих витрат, які можуть бути
безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема
відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і
майнових паїв, амортизація, витрати від браку, які становлять вартість
кінцевої вибракуваної продукції, витрати на виправлення браку та ін.
У ході перевірки витрат виробництва слід особливо уважно
простежити законність та правильність їх включення до собівартості
продукції (робіт, послуг).
Джерелом для перевірки правильності віднесення витрат на
рахунки бухгалтерського обліку є первинні і зведені документи.
При проведенні контролю слід враховувати нерівномірність та
одночасне здійснення витрат під урожай двох суміжних років, що
потребує чіткого й правильного розмежування в обліку витрат
поточного року та витрат під урожай майбутніх років. Обов’язковим є
також ведення аналітичного обліку за видами виробництв і культур.
При перевірці слід з’ясувати встановлений підприємством
порядок обліку витрат поточного року — за підрозділами або за
культурами (групами культур) та роботами під урожай майбутнього
року й об’єктами обліку, які підлягають розподілу.
Слід встановити віднесення витрат виробництва в момент їх
виникнення на окремі аналітичні рахунки конкретної культури,
урожай якої буде отримано в поточному році.
Аналогічно перевіряючий встановлює правильність визначення
витрат під урожай майбутнього року (відображення витрат на окремих
аналітичних рахунках і відповідність їх нерозподіленим сумам витрат
(незавершеному виробництву).
Особливу увагу необхідно приділити перевірці дотримання
строків та правильності списання витрат незавершеного виробництва
на культури врожаю поточного та майбутнього років. Відповідальна
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за контроль особа докладно аналізує правильність списання цих
витрат на аналітичні рахунки.
Згідно з Порядком обліку витрат незавершеного виробництва на
культури врожаю поточного року (озимі зернові) вони мають
відноситися на аналітичні рахунки за кожною статтею. Аналогічно
розподіляються витрати на ярі культури майбутнього року.
Витрати незавершеного виробництва мають бути розподілені до
1 липня на основі спеціального розрахунку, де визначається сума
розподілу за об’єктами. Суму витрат, що підлягає розподілу,
визначають на основі величини витрат на 1 га (в цілому і за статтями)
та використаної площі під конкретну культуру.
Важливо з’ясувати правильність розподілу специфічних для
рослинництва витрат (на зрошення та осушення земель, утримання
меліоративних споруд, догляд за полезахисними лісовими смутами та
ін.), які стосуються кількох культур або робіт і протягом року
відображуються на окремих аналітичних рахунках. Їх розподіл
проводиться наприкінці року між культурами, пасовищами та
сіножатями пропорційно до зайнятих ними площ поливних земель за
кожною статтею. Аналогічно мають розподілятися витрати по
осушуванню.
Достовірність аналітичного обліку витрат і виходу продукції
рослинництва перевіряють на основі даних Виробничих звітів, які
щомісяця
складає
кожний
структурний
підрозділ
сільськогосподарського підприємства.
Також, потрібно уважно перевірити правильність відображення
витрат у регістрі аналітичного обліку з урахуванням порядку його
формування, з’ясувати також наявність Зведеного виробничого звіту при
списанні витрат на відповідний синтетичний рахунок чи оприбутковану
продукцію за кількома звітами.
Після перевірки правильності складання Звітів бухгалтерією та
внесення до них сум окремих витрат, які включаються в бухгалтерії
господарства, Звіти є основою для запису в регістри обліку.
Повноту і достовірність відображення витрат рослинництва у
синтетичному обліку слід перевірити на основі даних рахунку 23
«Виробництво» субрахунок «Рослинництво.
Мета такого контролю - підтвердити повноту відображення
протягом року на дебеті цього рахунку всіх витрат під урожай
поточного і майбутніх років — оплати праці, насіння і посадкового
матеріалу, відрахувань на соціальні заходи, (міндобрив) добрив,
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засобів захисту рослин, робот та послуг, витрат на утримання
основних засобів, страхові платежі тощо.
Заключним етапом контролю процесу виробництва є
встановлення правильності обчислення собівартості продукції
рослинництва, визначення витрат на одиницю продукції. Це
надзвичайно важливий аспект перевірки. Від обґрунтованості
калькуляційних розрахунків залежить об’єктивність кінцевих
фінансових результатів.
Перевірка правильності визначення собівартості виробництва
одиниці продукції — одне з основних завдань контролю.
Мета контролю — підтвердити правильність визначення витрат
на вирощування продукції рослинництва. Завдання — встановити:
правильність визначення витрат за кожним об’єктом
калькуляції за кожним видом отриманої продукції рослинництва;
обґрунтованість записів за дебетом та кредитом аналітичних
рахунків;
реальність суми виробничих витрат за об’єктами обліку у
виробничих підрозділах та підприємстві в цілому;
правильність відкоригованої планової оцінки матеріальних
витрат і послуг допоміжних виробництв до рівня фактичної
собівартості;
правильність віднесення на об’єкти обліку витрат, які
підлягають розподілу, списанню повністю або частково, збитків від
посівів, що загинули, в разі за стихійного лиха.
Перевірку правильності визначення собівартості здійснюють за
конкретними видами продукції вирощених сільськогосподарських
культур, сільськогосподарських робіт, виконаних у поточному році
під урожай майбутнього року, та робіт з поліпшення земель,
проведених за рахунок оборотних коштів підприємства. Контроль
проводиться за об’єктами калькуляції.
Особливо важливим при перевірці собівартості є дотримання
підприємством складу витрат, які включають до виробничої
собівартості за кожним видом продукції рослинництва.
Контролер має встановити, що всі наступні витрати на
виконання операцій з підготовки продукції до реалізації та її
проведення віднесені на витрати зі збуту. З’ясовують правильність
відображення операцій, здійснених за плату, які розглядають як
виконання робіт на сторону з віднесенням у складі доходів.
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При перевірці правильності визначення собівартості основної та
побічної продукції рослинництва доцільно скористатися зробленими
нами узагальненнями її розрахунку відповідно до Методичних
рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств,
затверджених наказом Міністерства аграрної політики України.
Важливо з’ясувати правильність розподілу витрат між
продукцією рослинництва, а також складання звітної калькуляції, де із
загальної суми витрат на вирощування певної культури необхідно
вилучити вартість побічної продукції.
Контролер має підтвердити (чи не підтвердити), що витрати на
обробіток площ, на яких повністю загинув урожай внаслідок
стихійного лиха, списуються як надзвичайні втрати. При пересіві
повністю загиблих посівів до сум витрат віднесено вартість насіння,
витрати на передпосівний обробіток ґрунту, посів та інші роботи, які
виконуються знову при пересіві новою культурою (повторювані
витрати), а всі інші суми витрат на лущення стерні, підняття зябу і
снігозатримання, вартість добрив та витрачені на їх внесення суми
тощо, тобто неповторювані витрати, списуються в розрізі статей на
пересіяну культуру.
При перевірці правильності визначення втрат, пов’язаних з
підготовкою ґрунту, посівом багаторічних трав, вартість насіння та їх
разові витрати, зокрема, вартість незавершеного виробництва,
рівномірно розподіляються за роками залежно від строку експлуатації
посівів.
Витрати на поліпшення природних сіножатей і створення
культурних пасовищ (дискування, підсів трав, вартість насіння
тощо) розглядаються як витрати на незавершене виробництво, які
розподіляються між продукцією, отриманою протягом 3 — 4 років.
Наступним етапом є перевірка правильності відображення в
обліку виходу продукції та повноти оприбуткування. Важливо
підтвердити правильність проведених коригувань та повноту
оприбуткування продукції. Повнота і своєчасність оприбуткування
вирощеного врожаю може бути найбільш достовірно встановлена в
процесі здійснення внутрішньогосподарського контролю, який
охоплює усі етапи — доставку вирощеного врожаю на токи і в
комори, зважування, зберігання, сушіння, очищення, облік тощо.
Особливо важливим є контроль достовірності даних про масу
намолоченого й доставленого на тік зерна. З метою виявлення
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відхилень маси кожної партії доставленого зерна від середньої маси
по господарству за той самий день доцільною буде перевірка кожного
талону . Аналогічно для визначення врожаю зерна аналізують дані
реєстрів.
Інформацією для перевірки є дані про умовну бункерну масу і
фактичну масу бункерів, які порівнюють між собою. Недовезене на тік
зерно визначають порівнянням кількості талонів водіїв автомобілів у
комбайнерів із кількістю талонів комбайнерів у водіїв та записами у
реєстрі вагаря. У процесі перевірки встановлюють повноту,
достовірність та ідентичність записів у реєстрах. Відсутність окремих
талонів чи невідповідність записів у реєстрах потребує невідкладного
з’ясування причин через опитування водіїв, комбайнерів, вагарів.
При перевірці повноти оприбуткування зерна особливу увагу
слід звернути на правильність зважування тари при його перевезенні
та списання на досушування і засміченість.
У разі неправильного зважування тари при перевезенні зерна
виникають можливості для неоприбуткування зерна. Зважування тари
за кожним рейсом є обов’язковим і при перевірці слід у цьому
переконатися. Якщо такого правила не дотримуються, а зважують
тару тільки на початку дня, то в кожному наступному рейсі облікові
дані про масу тари збільшують на масу витраченого палива, а дані про
масу зерна автоматично зменшують на таку саму його масу проти
фактично перевезеного. Як наслідок, на току створюються
невраховані надлишки зерна. Для того щоб виявити масу
неоприбуткованого зерна, потрібно за кожним автомобілем на кожний
день встановити різницю між масою (кількістю) палива у паливному
баку до початку роботи і на кінець дня з урахуванням заправок
протягом дня.
Важливо з’ясувати наявність фактів віднесення певної частини
зерна на витрати без попереднього аналізу його на вологість і
засміченість. Для перевірки достовірності списання зерна на витрати
потрібно визначити середній відсоток його вологості та засміченості
до і після переробки. Різниця у вологості й засміченості зерна до і
після переробки, визначена за середнім відсотком, є допустимою
нормою списання його на усушку та непридатні для використання
відходи. Середню норму множать на первинну бункерну масу
загального валового збору даної партії і розраховують обсяг зерна, яке
підлягає списанню на витрати.
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Необхідним етапом є перевірка правильності оформлення
талонів і реєстрів та наявності фактів виконання однією особою
функцій комірника, завтоком і вагаря, наявність аналізів якості зерна
(на вологість, засміченість). Для перевірки виходу та повноти
оприбуткування цукрових буряків, овочів, картоплі та іншої продукції
рослинництва
використовують
щоденники
надходження
сільськогосподарської продукції, накладні та інші первинні документи.
Повноту оприбуткування визначають шляхом зустрічної звірки
документів про нарахування оплати праці при збиранні врожаю з
обліковими листками трактористів-машиністів праці й виконаних робіт,
дорожніми листками трактора та вантажного автомобіля тощо. Під час
збирання врожаю доцільним є проведення контрольної інвентаризації.
У процесі перевірки оприбуткування кормів слід врахувати
особливості визначення маси сіна і соломи, що здійснюється у два
етапи. На першому етапі масу кормів (через 5—10 днів після
закінчення скиртування) визначають множенням об’єму скирти на
нормативну масу сіна чи соломи в 1 м3. На другому етапі (через 1,5—2
міс.) комісія повинна повторно визначити об’єми скирт і фактичну
масу 1 м3 соломи та сіна. Фактичну масу встановлюють зважуванням
однієї скирти або її частини (завдовжки не менш як 4—5 м) кожного
типу сіна чи соломи. Дані обмірювання кожної скирти як на
попередньому, так і на заключному етапі оприбуткування
відображують в актах приймання кормів. Різниця в масі має бути
зафіксована в обліку. При перевірці встановлюють правильність її
визначення та відображення в обліку.
Оприбуткування кормів перевіряють з урахуванням того, що
масу сінажу визначають через 10—15, а силосу через 20 днів, але не
пізніше як через 1 міс. після закладання на основі їх об’ємних даних і
нормативної (фактичної) маси сінажу та силосу в 1 м3. Масу
коренебульбоплодів, вивезених з поля до місця зберігання або
використання, визначають тільки зважуванням, а масу залишків
землі та листя — вибірковим зважуванням кількох партій
коренебульбоплодів до та після очищення з обов’язковим
складанням комісією спеціального акта, в якому уточнюється
валовий збір коренебульбоплодів, вивезених із поля, а також
закладених у бурти. Зелену масу одно- та багаторічних трав,
кукурудзи й інших сільськогосподарських культур обов’язково
зважують перед відправленням до місця закладання на силос чи сінаж,
а також при згодовуванні їх тваринам. Цю операцію оформлюють
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реєстром приймання зерна вагарем (ф. № 78а). Кількість зеленої маси
визначає агрономічна або зоотехнічна служба господарства укісним
чи розрахунковим методом.
При перевірці повноти оприбуткування продукції зернових
культур, скошених у молочній і молочно-восковій стиглості, слід
пам’ятати, що вона не відображується ні у валовому зборі зерна, ні в
урожайності зернових культур.
Достовірність
даних
облікових
документів
щодо
оприбуткування кормів перевіряють за розмірами скирт, траншей і
правильністю застосування нормативної питомої ваги 1 м3 кормів. 3
цією метою проводять контрольну інвентаризацію: порівнюють дані
різних документів бухгалтерського та оперативно-статистичного
обліку й звітності.
В умовах ринкової економіки проблема скорочення втрат
сільськогосподарської продукції значно зростає, тому стан збереження
продукції, дотримання відповідних умов і правил зберігання є
важливим аспектом контролю. Перевірка робіт з насінництва
зводиться до встановлення виконання підприємством вимог щодо
норм сортової чистоти, вологості тощо з урахуванням того, що
основні показники якості насіння нормуються державними
стандартами і залежно від цього поділяються на класи. Джерелами
перевірки є дані первинних документів та Книги обліку насіння, акти
апробації та посвідчення про кондиційність насіння.
Розвитку рослинництва значною мірою сприяє обґрунтованість
розробки виробничої програми та складання технологічних карток.
Відповідальна за здійснення контролю особа ретельно перевіряє
правильність визначення обсягів робіт, норм і розцінок, закладених у
плані.
У ході перевірки виробничої програми потрібно:
встановити рівень її виконання по підприємству в цілому та в
розрізі бригад, ланок, орендних підрозділів тощо;
виявити кількісний вплив чинників на валове виробництво
продукції;
з’ясувати причини зниження врожайності, скорочення
посівних площ під окремі культури тощо.
Правильність
висновків
при
перевірці
визначається
достовірністю інформації, а також досвідом і кваліфікацією
контролера.
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РОЗДІЛ V
СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В
РОСЛИННИЦТВІ
5.1.
Синтетичний
рослинництва

облік

вирощування

продукції

Синтетичний облік витрат та виходу продукції рослинництва
ведуть на рахунку 231 «Рослинництво». Витрати рослинництва
відображають по дебету субрахунку 231 «Рослинництво», по кредиту оприбуткування сільськогосподарської продукції від урожаю і
списання витрат за посівами, що загинули.
На суму розподілених витрат незавершеного виробництва
дебетується субрахунок 231 «Рослинництво» (аналітичні рахунки з
обліку витрат за відповідними культурами врожаю поточного року) і
кредитується субрахунок 231 (аналітичний рахунок відповідного виду
незавершеного виробництва у рослинництві). Витрати на кінець року,
що обліковуються на аналітичних рахунках цієї групи, залишаються в
незавершеному виробництві і переходять на наступний рік. В
наступному році їх відносять або розподіляють на об'єкти обліку
витрат за культурами.
Відображення витрат виробництва продукції рослинництва в
обліку наведено у таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Кореспонденції по обліку витрат на вирощування продукції
рослинництва (витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями
біологічних активів)
№
з/п
1
1

2

Зміст господарської
операції
2
Віднесено витрати на
біологічні перетворення
біологічних активів:
- покупні насіння,
посадковий матеріал, корми
- насіння, посадковий
матеріал, корми власного
виробництва

Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
3
4

23
«Виробництво»
23
«Виробництво»
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20 «Виробничі
запаси»
27 «Продукція
сільськогосподарськог
о виробництва»

Продовження табл. 5.1
1
3

4
5
6
7
8

9

10

11

2
- покупні добрива, засоби
захисту рослин і тварин,
інші виробничі запаси
- органічні добрива
власного виробництва

3
23
«Виробництво»
23
«Виробництво»

4
20 «Виробничі
запаси»
27 «Продукція
сільськогосподарськог
о виробництва»
23 «Виробництво»

- роботи та послуги власних
допоміжних виробництв
- оплата праці працівників,
зайнятих у рослинництві і
тваринництві
- відрахування на соціальні
заходи
- амортизація необоротних
активів

23
«Виробництво»
23
«Виробництво»

Списано на виробництво
продукції рослинництва витрати
на ремонт основних засобів
Списано на виробництво
продукції рослинництва
розподілені витрати машиннотракторного парку
Списано розподілені загально
виробничі витрати

231
"Рослинництво"

234
«Допоміжні виробництва»

231
"Рослинництво"

235 «Машинно-тракторна
бригада»

231
"Рослинництво"

911 «Загальновиробничі
витрати у рослинництві»

23
«Виробництво»
23
«Виробництво»

66 «Розрахунки за
виплатами
працівникам»
65 «Розрахунки за
страхуванням»
13 «Знос
(амортизація)
необоротних активів»

5.2. Синтетичний облік оприбуткування готової продукції
Для обліку і узагальнення інформації про первісне визнання
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів,
отриманих від сільськогосподарського виробництва, а також їх
руху після первісного визнання, призначено активний рахунок 27
«Продукція сільськогосподарського виробництва».
За дебетом рахунка 27 відображається надходження
сільськогосподарської продукції, за кредитом - вибуття внаслідок
продажу, переробки, внутрішнього споживання, внесків до статутного
капіталу,
безоплатної
передачі
тощо.
Аналітичний
облік
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сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
ведеться за видами продукції (номенклатурою). Кореспонденція
рахунків з обліку сільськогосподарської продукції оціненою за
справедливою вартістю в момент оприбуткування наведено в табл. 5.2.
Слід відмітити, що для задоволення інформаційних потреб в
управлінні витратами підприємства доречно проводити оцінку
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю в кінці
року, кореспонденції і порядок оцінки для таких операцій наведено в
табл. 5.3.
Таблиця 5.2
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій
з первісного визнання сільськогосподарської продукції за
справедливою вартістю
№
Кореспонденція рахунків
Зміст господарської операції
з/п
Дебет
Кредит
1
2
3
4
Облік первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових
біологічних активів
1
Первісне визнання
27 «Продукція
23
сільськогосподарської
сільського«Виробництво»
продукції
подарського
виробництва»
Облік доходів (витрат) від первісного визнання сільськогосподарської
продукції та додаткових біологічних активів
2
Визнано дохід від первісного
23
71 «Інший
визнання
«Виробництво» операційний
сільськогосподарської
дохід»
продукції і додаткових
біологічних активів
3
Коригування суми доходів:
23
71 «Інший
- на суму перевищення
«Виробництво» операційний
фактичних доходів, визначених
дохід»
в кінці року, над сумою
доходів, віднесеною протягом
року
4
- на суму перевищення доходів, 23
71 «Інший
віднесених протягом року над
«Виробництво» операційний
сумою фактичних доходів,
дохід»
визначених в кінці року
(методом «червоне сторно»)
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Продовження табл. 5.2
1
5

6

7

2
Визнано витрати від первісного
визнання
сільськогосподарської
продукції і додаткових
біологічних активів
Коригування суми витрат:
- на суму перевищення
фактичних витрат, визначених
в кінці року, над сумою витрат,
віднесених протягом року
на суму перевищення витрат,
віднесених протягом року, над
сумою фактичних витрат,
визначених в кінці року
(методом «червоне сторно»)

3
94
«Інші
витрати
операційної
діяльності»

4
23
«Виробництво»

94
«Інші
витрати
операційної
діяльності»

23
«Виробництво»

94
«Інші
витрати
операційної
діяльності»

23
«Виробництво»

Ми рекомендуємо при оприбуткуванні з виробництва за
кредитом субрахунка 231 «Рослинництво» для зернових культур
обліковувати зерно, солому, полову, тощо за плановою собівартістю з
дебетом рахунків:
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» на вартість
готової продукції, призначеної для реалізації;
208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» на
вартість насіння;
99 «Надзвичайні витрати» – на суму витрат по посівах, що
загинули від стихійного лиха та ін.
Потім шляхом додаткового запису Дт 27 – Кт 23 або методом
«червоного сторно» планова собівартість корегується до фактичної і
списуються калькуляційні різниці.
Реалізація сільськогосподарської продукції відображається
записом Дт 90 – Кт 27 за плановою собівартістю. В кінці року після
визначення фактичної собівартості списуються калькуляційні різниці
по собівартості реалізованої продукції.
Оцінку сільськогосподарської продукції згідно П(С)БО 30
«Біологічні активи» проводити в кінці року, використовуючи рахунки
710 «Дохід від первісного визнання та зміни вартості активів, які
обліковуються за справедливою вартістю» та 940 «Витрати від
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первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються
за справедливою вартістю».
Відображення на бухгалтерських рахунках руху сільськогосподарської продукції у вирощуванні зернових з поступовим
використання планової, фактичної і справедливої вартості наведено в
таблиці 5.3.
Таблиця 5.3
Господарські операції з обліку сільськогосподарської продукції з
використанням планової, фактичної та справедливої вартості
№
з/п

Зміст господарської
операції

1
2
1 Первісне визнання

сільськогосподарської
продукції (оприбуткування на
тік)

2

Оприбуткування зерна з току
на склад

3

Сторнування вартості
невикористаних відходів, що
одержують при сортуванні та
доробці зерна (запис методом
«червоне сторно»)
Передача
сільськогосподарської
продукції та додаткових
біологічних активів однією
матеріальною особою іншій

6

7

Оприбуткування надлишків
сільськогосподарської
продукці, виявлених при
інвентаризації

Оцінка
3
Планова
собівар-тість

Кореспондуючі рахунки
дебет
кредит
4
5

27
23
«Продукція
«Виробництво»
сільськогосподарсь
кого призначення»
(зерно до усушки)
Планова
27
27
собівар-тість
«Продукція
«Продукція
сільськогосподарсь сільськогосподар
кого призначення»
ського
призначення»
(зерно до
доробки)
Планова
27
23
собі вар«Продукція
«Виробництво»
тість
сільськогосподарсь
кого призначення»
(зерно до доробки)
Планова
21 «Поточні
21 «Поточні
собівар-тість біологічні активи»
біологічні
або
27 «Продукція
активи»
справедлисільськогоспо27 «Продукція
ва
дарського присільськогозначення»
подарського
призначення»
Планова
21 «Поточні
719
собівар-тість біологічні активи» «Інші доходи від
або
27 «Продукція
операційної
справедлисільськогосподіяльності»
ва
дарського призначення»
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Продовження табл. 5.3
1
8

9

2
Використано
сільськогосподарську
продукцію та/або додаткові
біологічні активи на біологічні
перетворення (насіння,
посадковий матеріал, корми
власного виробництва тощо)
Списана реалізована
сільськогосподарська
продукція

3
Планова
собі вартість або
справедлива

За плановою
901
собівар«Собівартість
тістю
реалізованої готової
продукції»

за цінами
реалізації

10

11

12

13

4
23
«Виробництво»

5
27
«Продукція
сільськогосподарського призначення»
21 «Поточні
біологічні
активи»
27 «Продукція
сільськогосподарського призначення»

36 «Розрахунки з
701 «Дохід від
покупцями та
реалізації готової
замовниками»
продукції4’
Видача сільськогосподарської За плановою 901 «Собівартість
27 «Продукція
продукції в рахунок оплати
собі вар- реалізованої готової
сільськогопраці:
тістю
продукції»
сподарського
призначення»
за цінами
661 «Розрахунки за 701 «Дохід від
реалізації
заробітною платою» реалізації готової
продукції»
Списання
991 «Втрати від
27 «Продукція
сільськогосподарської в
стихійного лиха»
сільськогорезультаті стихійного лиха
сподарського
призначення»
Виявлена нестача
за плановою
947 «Нестачі і
21 «Поточні
сільськогосподарської
собі вар- втрати від псування
біологічні
продукції та/або додаткових
тістю
цінностей»
активи» 27
біологічних активів при
«Продукція
інвентаризації, що оцінена
сільськогосподарського
призначення»
• за вартістю, яка підлягає відшкодуванню
375 "Розрахунки за
716 "Відшковинними особами (розрахованої відповідно
відшкодуванням за- дування раніше
до Постанови КМУ від 22.01.96 р. №116
вданих збитків"
списаних
"Про затвердження Порядку визначення
активів"
розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних
цінностей")
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Продовження табл. 5.3
1
2
3
14 Відображення збільшення сум
Планова
072
нестачі та втрат
собі вар«Невідшкодовані
сільськогосподарської
тість або
нестачі і втрати від
продукції та/або додаткових
справедлипсування
активів, що виявлені в
ва
цінностей»
результаті інвентаризації
15 Відображення суми, що
716
підлягає перерахуванню до
«Відшкодування
бюджету відповідно до
раніше списаних
Постанови КМУ від 22.01.96 р.
активів»
№116 «Про затвердження
Порядку визначення розміру
збитків від розкрадання,
нестачі, знищення (псування)
матеріальних цінностей»
Списання калькуляційних різниць

4
-

64 «Розрахунки
за податками і
платежами»

Списання калькуляційних
Планова мінус
23
27 «Продукція
різниць при
фактична
«Виробництво»
сільськогооприбуткування готової
собівартість
сподарського
продукції в разі позитивної
вирощеної
призначення»
різниці планової і
продукції
фактичної собівартості
17 Списання калькуляційних Фактична мінус
27 «Продукція
23
різниць при
планова
сільського«Виробництво»
оприбуткуванні готової
собівартість
сподарського
продукції в разі негативної
вирощеної
призначення»
різниці планової і
продукції
фактичної собівартості
18 Списання калькуляційних Фактична мінус 901 «Собівартість
27 «Продукція
різниць при реалізації
планова
реалізованої готової
сільськогоготової продукції в разі
собівартість
продукції»»
сподарського
позитивної різниці
реалзованої
призначення»
планової і фактичної
продукції
собівартості
19 Списання калькуляційних
Планова мінус
27 «Продукція
901 «Собіваррізниць при реалізації
фактична
сільськоготість реалізованої
готової продукції в разі
собівартість
сподарського
готової
негативної різниці
реалізованої
призначення»
продукції»
планової і фактичної
продукції
собівартості
В кінці року
16

15. Відображено коригування фактичної собівартості сільськогосподарської продукції
до справедливої згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи»
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Продовження табл. 5.3
1

2

3

16. в
разі
перевищення Справедлива
справедливої
вартості
вартість
продукції над фактичною продукції мінус
(вся
вирощена
фактична
сільськогосподарська
продукція)
17. На
собівартість
реалізованої продукції
18. в
разі
перевищення
Фактична
фактичної
вартості
собівартість
продукції
над продукції мінус
справедливою
(вся
планова
вирощена
сільськогосподарська
продукція)
19. «червоне сторно»

4

5

27 «Продукція
сільськогосподарського
призначення»

710 «Дохід від
первісного
визнання та
зміни вартості
активів, які
обліковуються
за справедливою
вартістю»

90

27

940 «Витрати від
первісного
визнання та від
зміни вартості
активів, які
обліковуються за
справедливою
вартістю»
90

27 «Продукція
сільськогосподарського
призначення»

27

5.3. Зведений облік виробництва
Послідовність відображення інформації про витрати та вихід
продукції рослинництва у первинних та зведених документах з
використанням журнально-ордерної форми обліку наведена на рис.
5.1. З рисунку видно, що дані про витрати з первинних документів
групуються у відомостях і журналах-ордерах за місцями їх
виникнення та є основою для заповнення Виробничого звіту за
підрозділами, в якому витрати щомісячно зводяться за статтями по
кожному виду продукції.
Первинні і зведені документи передаються до бухгалтерії і
служать для заповнення Зведеного виробничого звіту по
підприємству, відомостей та журналів, Головної книги, внутрішньої і
зовнішньої звітності. При цьому записи в оборотних відомостях
звіряються із записами у Головній книзі.
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Рис. 5.1. Схема первинного і зведеного обліку витрат на виробництво продукції рослинництва

Методичні
рекомендації
щодо
застосування
регістрів
журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських
підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики
України від 4 червня 2009 р. N 390 передбачають ведення наступних
регістрів (табл. 5.4).
Таблиця 5.4
Перелік регістів журнально-ордернї форми обліку для
сільськогосподарських підприємств
Номери
Назва і призначення регістрів
ЖурВідоналів
мостей
1
2
3
Облік грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів
1 с.Журнал-ордер 1 с.-г. по кредиту рахунків:
г.
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
1.1 с.-г. Відомість по дебету субрахунків:
301 "Каса в національній валюті"
302 "Каса в іноземній валюті"
1.2 с.-г. Відомість по дебету субрахунків:
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
1.3 с.-г. Відомість по дебету субрахунків:
331 "Грошові документи в національній валюті"
332 "Грошові документи в іноземній валюті"
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
1.4 с.-г. Відомість по дебету субрахунків:
351 "Еквіваленти грошових коштів"
352 "Інші поточні фінансові інвестиції"
Картка аналітичного обліку ощадних сертифікатів,
придбаних підприємством
Картка аналітичного обліку акцій не власної емісії,
придбаних з метою перепродажу
Картка аналітичного обліку короткострокових
облігацій, придбаних підприємством
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Продовження табл. 5.4
1

2
3
Облік довгострокових та короткострокових позичок
2 с.Журнал-ордер 2 с.-г. по кредиту рахунків:
г.
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань
3А
Журнал-ордер 3 А с.-г. по кредиту субрахунку 372
с.-г.
"Розрахунки з підзвітними особами"
3Б
Журнал-ордер 3 Б с.-г. по кредиту рахунків:
с.-г.
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші
необоротні активи"
34 "Короткострокові векселі одержані"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
38 "Резерв сумнівних боргів"
51 "Довгострокові векселі видані"
62 "Короткострокові векселі видані"
3.1 с.-г. Відомість аналітичного обліку одержаних і виданих
векселів
3.2 с.-г. Відомість аналітичного обліку розрахунків з іншими
дебіторами
3В
Журнал-ордер 3 В с.-г. по рахунку 63 "Розрахунки з
с.-г.
постачальниками та підрядниками"
3.3 с.-г. Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками та
підрядниками
3Г
Журнал-ордер 3 Г с.-г. по кредиту рахунків:
с.-г.
17 "Відстрочені податкові активи"
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"
54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
654 "За індивідуальним страхуванням"
655 "За страхуванням майна"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
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Продовження табл. 5.4
1

4А
с.-г.

4Б
с.-г.

5А
с.-г.

2
3.4 с.-г.

3
Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими
операціями
3.5 с.-г. Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
Облік необоротних активів і фінансових інвестицій
Журнал-ордер 4 А с.-г. по кредиту рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос (амортизація) необоротних активів"
16 "Довгострокові біологічні активи"
19 "Гудвіл"
4.1 с.-г. Відомість аналітичного обліку по рахунках:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
4.2 с.-г. Відомість аналітичного обліку довгострокових
біологічних активів
4.3 с.-г. Відомість аналітичного обліку по рахунках:
12 "Нематеріальні активи"
19 "Гудвіл"
4.4 с.-г. Розрахунок нарахування амортизації основних засобів
та інших необоротних активів за прямолінійним
методом на початок року
4.5 с.-г. Відомість нарахування амортизації основних засобів та
інших необоротних активів, які надійшли або вибули
4.6 с.-г. Відомість нарахування амортизації основних засобів та
інших необоротних активів за місяць
4.7 с.-г. Відомість нарахування амортизації основних засобів та
інших необоротних активів, за методом, передбаченим
податковим законодавством
Журнал-ордер 4 Б с.-г. по кредиту рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
4.8 с.-г. Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій
4.9 с.-г. Відомість аналітичного обліку довгострокових
фінансових інвестицій
Облік запасів та витрат діяльності
Журнал-ордер 5 А с.-г. та відомість по рахунках:
20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

190

Продовження табл. 5.4
1

2

5Б
с.-г.

5.1 с.-г.
5.2 с.-г.
5.3 с.-г.
5.4 с.-г.

5В
с.-г.

5.5 с.-г.
5.6 с.-г.
5.7 с.-г.
5.8 с.-г.
5.9 с.-г.

3
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"
28 "Товари"
Журнал-ордер 5 Б с.-г. по кредиту рахунків:
65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунках:
651 "За пенсійним забезпеченням"
652 "За соціальним страхуванням"
653 "За страхуванням на випадок безробіття"
656 "За страхуванням від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань"
66 "Розрахунки за виплатами працівникам"
Зведена відомість нарахування та розподілу оплати
праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат
Книга обліку розрахунків з депонентами
Зведена відомість за розрахунками з робітниками та
службовцями
Відомість аналітичного обліку по рахунку
65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунках:
651 "За пенсійним забезпеченням"
652 "За соціальним страхуванням"
653 "За страхуванням на випадок безробіття"
656 "За страхуванням від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань"
Журнал-ордер 5 В с.-г. по рахунках:
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
39 "Витрати майбутніх періодів"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
Звіт про витрати та вихід продукції основного
виробництва
Звіт про витрати та вихід продукції (робіт, послуг)
інших виробництв
Звіт про загальновиробничі витрати
Звіт про адміністративні витрати
Звіт про витрати на збут
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Продовження табл. 5.4
1

2
5.10 с.г.

5Г
с.-г.

5.12 с.г.
6 с.г.

6.1 с.-г.
6.2 с.-г.
6.3 с.-г.
6.3а с.г.
6.4 с.-г.
6.5 с.-г.
6.6 с.-г.

3
Зведена відомість до Журналу-ордеру N 5 В с.-г.
Журнал-ордер 5 Г с.-г. по кредиту рахунків:
90 "Собівартість реалізації"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
95 "Фінансові витрати"
96 "Втрати від участі в капіталі"
97 "Інші витрати"
98 "Податок на прибуток"
99 "Надзвичайні витрати"
Відомість аналітичних даних про витрати по рахунках:
94, 95, 96, 97, 98, 99
Журнал-ордер 6 с.-г. по кредиту рахунків:
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
72 "Дохід від участі в капіталі"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
75 "Надзвичайні доходи"
79 "Фінансові результати"
Реєстр документів по реалізації готової продукції,
біологічних активів (безготівкові розрахунки)
Реєстр документів по реалізації товарів, робіт та послуг,
виробничих запасів (безготівкові розрахунки)
Реєстр документів по реалізації продукції, біологічних
активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за
готівку (за цінами реалізації)
Реєстр документів по реалізації продукції, біологічних
активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за
готівку (за обліковими цінами)
Відомість аналітичного обліку реалізації продукції,
біологічних активів, товарів, робіт та послуг,
виробничих запасів
Книга аналітичного обліку реалізації продукції,
біологічних активів, товарів, робіт та послуг,
виробничих запасів
Відомість аналітичного обліку по рахунку 36
"Розрахунки з покупцями і замовниками"
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Продовження табл. 5.4
1

7 с.г.

8 с.г.

2
6.7 с.-г.

3
Відомість аналітичних даних про доходи по рахунках:
71, 72, 73, 74, 75, 79
6.8 с.-г. Оборотна відомість по аналітичних рахунках з
реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт
та послуг, виробничих запасів
Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань
Журнал-ордер 7 с.-г. по кредиту рахунків:
40 "Статутний капітал"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
43 "Резервний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
7.1 с.-г. Відомість аналітичних даних по рахунку
42 "Додатковий капітал"
7.2 с.-г. Відомість аналітичних даних по рахунку
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
7.3 с.-г. Відомість аналітичних даних по рахунку
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
7.4 с.-г. Відомість аналітичних даних по інших рахунках обліку
власного капіталу: 40, 41, 43, 45, 46
7.5 с.-г. Відомість аналітичних даних по рахунку 48 "Цільове
фінансування і цільові надходження"
Облік поточних біологічних активів
Журнал-ордер 8 с.-г. по кредиту рахунку 21 "Поточні
біологічні активи"
8.1 с.-г. Відомість аналітичного обліку поточних біологічних
активів рослинництва
8.2 с.-г. Відомість аналітичного обліку поточних біологічних
активів тваринництва
9 с.-г.
Відомість позабалансового обліку за рахунками:
01 "Орендовані необоротні активи"
02 "Активи на відповідальному зберіганні"
03 "Контрактні зобов'язання"
04 "Непередбачені активи й зобов'язання"
05 "Гарантії та забезпечення надані"
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Продовження табл. 5.4
1

2

3
06 "Гарантії та забезпечення отриманні"
07 "Списані активи"
08 "Бланки суворого обліку"
09 "Амортизаційні відрахування"
Головна книга
Бухгалтерська довідка
Аркуш-розшифровка

Дані про наявність і рух матеріальних цінностей в грошовому
виразі за місцями зберігання (матеріально-відповідальними особами)
узагальнюються за місяць в розрізі синтетичних рахунків
(субрахунків) в Журналі-ордері N 5 А с.-г., який об'єднано з
відомістю. Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням
матеріальних цінностей, визначаються на підставі Журналів-ордерів N
3 В с.-г., N 3 Г с.-г. (на суму витрат, пов'язаних з доставкою силами
постачальників та інших організацій); N 3 А с.-г. (на суму витрат по
службових відрядженнях, пов'язаних з придбанням матеріалів тощо);
5 В с.-г. (на суму витрат допоміжних виробництв, пов'язаних з
доставкою); N 5 Б с.-г. (на суму заробітної плати нарахованої за
навантаження та розвантаження цінностей, які надходять від
постачальників).
Кредитові обороти по синтетичних рахунках (субрахунках) по
обліку виробничих запасів, МШП, готової продукції та товарів з
Журналу-ордеру N 5 А с.-г. переносять в Головну книгу.
На підставі первинних документів по обліку праці,
накопичувальних відомостей, Журналу обліку робіт і витрат у
ремонтній майстерні, Журналу обліку робіт і затрат щомісячно
складається Зведена відомість N 5.1 с.-г. нарахування та розподілу
оплати праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат. В цій
відомості відображають кількість відпрацьованих людино-годин, суму
нарахованої оплати праці та відрахувань від неї відповідно до діючого
законодавства (до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань тощо) за об'єктами обліку, виробничими
підрозділами та в цілому по підприємству.
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Проти кожної суми нарахованої оплати праці зазначають
кореспондуючий рахунок. Ця відомість є підставою для записів у
звіти (N 5.5 с.-г., 5.6 с.-г., 5.7 с.-г., 5.8 с.-г., 5.9 с.-г.) та Відомість N 5.4
с.-г. аналітичного обліку по рахунку 65 «Розрахунки за
страхуванням».
Для контролю за використанням фонду оплати праці і станом
розрахунків по оплаті праці з робітниками і службовцями складається
Зведена відомість N 5.3 с.-г. за розрахунками з робітниками та
службовцями. Ця відомість складається на підставі показників
Розрахунково-платіжних відомостей працівників (ф. N П-6) за звітний
місяць або Книги розрахунків з оплати праці. У Зведеній відомості N
5.3 с.-г. за розрахунками з робітниками та службовцями
узагальнюються дані в цілому по підприємству: про суму нарахованої
оплати праці за її видами, які включаються і не включаються до фонду
оплати праці, суми оплати праці, виданої готівкою в поточному
місяці, про розміри депонованої оплати праці, а також суми утримань
по їх видах. По даним цієї відомості виписують чек на одержання
грошей з поточного рахунку банку, а також для одержання даних для
перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб,
утриманого із заробітної плати робітників і службовців та інші
утримання. По цій же відомості складають довідки про використання
фонду оплати праці.
Підсумок нарахованої оплати праці по Зведеній відомості N 5.3
с.-г. за розрахунками з робітниками та службовцями звіряють з
показниками Журналу-ордера N 5 Б с.-г. Суми виплат і утримань з
оплати праці звіряють з Журналами-ордерами NN 1 с.-г., 3 А с.-г., 3 Б
с.-г., 3 Г с.-г.
Для обліку витрат виробництва використовують Журнал-ордер
N 5 В с.-г. Журнал-ордер N 5 В с.-г. призначений для відображення
кредитових оборотів щодо виходу продукції, робіт і послуг (списання
для відповідних споживачів) з кредиту рахунків 23 «Виробництво» (за
видами виробництв), 24 «Брак у виробництві», 39 «Витрати майбутніх
періодів», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні
витрати», 93 «Витрати на збут».
Первинні документи, накопичувальні відомості, бухгалтерські
довідки, Зведена відомість N 5.1 с.-г. нарахування та розподілу оплати
праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат, Відомість N
4.6 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших
необоротних активів, або Відомість N 4.7 с.-г. нарахування
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амортизації основних засобів та інших необоротних активів, за
методом, передбаченим податковим законодавством, тощо, є
підставою для заповнення Звітів (ф. N 5.5 с.-г., 5.6 с.-г., 5.7 с.-г., 5.8 с.г., 5.9 с.-г.):
- виробничий звіт з основного виробництва (додаток Е.4)
- виробничий звіт з інших виробництв, витрат на збут (додаток
Е.5);
- виробничий звіт із загальновиробничих витрат (додаток Е.6);
- виробничий звіт із адміністративних витрат (додаток Е.7).
Схему запису в регістрах обліку виробництва наведено на
рисунку 5.2.
Первинні документи

Накопичувальні та групувальні відомості

Звіт про рух матеріальних цінностей

Виробничий звіт основного виробництва

Виробничий звіт з інших виробництв, витрат на збут

Виробничий звіт із загальновиробничих витрат

Виробничий звіт із адміністративних витрат

Зведена відомість, оборотна відомість, журнали

Головна книга

Рис.5.2. Схема запису в регістрах з обліку виробництва у
рослинництві
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Характеристика виробничих звітів наведена в табл. 5.5.
Таблиця 5.5
Характеристика виробничих звітів
№
з/п

Назва
виробничого
звіту

Рахунок, з
якого
накопичується
інформація
23
«Виробництво»
(аналітичний
рахунок
рослинництво)

Призначення

1

Виробничий
звіту з
основного
виробництва

2

Виробничий
звіт з інших
виробництв,
витрат на збут

23
«Виробництво»
(аналітичні
рахунки інших
виробництв, 15
«Капітальні
інвестиції», 93
«Витрати на
збут»

3

Виробничий
звіт із
загальновиро
бничих
витрат
Виробничий
звіт із
адміністратив
них витрат

91 «Загально
виробничі
витрати

Накопичення
витрат допоміжних
виробництв,
витрат на
утриманні
експлуатацію
машин та
обладнання,
капітальних
інвестицій, витрат
на збут
Накопичення та
розподіл загально
виробничих витрат

92
«Адміністратив
ні витрати»

Накопичення
адміністративних
витрат

4

Накопичення
витрат
рослинництва

Кореспонденції,
відображені у
звіті
Дт 23
«Рослинництво»
- Кт 66, 65, 20,
13, 63,68 та ін.
Дт 208, 27 – Кт
23
«Рослинництво»
Дт 23
«Допоміжні
виробництва»,
15, 93 – Кт 66,
65, 20, 13, 63,68
та ін.
Дт 23, 92 та ін. –
Кт 23
«Допоміжні
виробництва»
Дт 91 – Кт 13, 20,
22, 66, 65, 37 і
т.д.
Дт 23, 90 – Кт 91
Дт 92 – Кт 13, 20,
22, 66, 65, 37 і
т.д.
Дт 79 – Кт 92

Виробничі звіти складаються за місяць і наростаючим
підсумком з початку року в розрізі об’єктів аналітичного обліку за
відповідними статтями витрат. Дані з виробничих звітів переносяться
до зведених відомостей (відображають зведені дані за кожною
кореспонденцією рахунків), оборотних відомостей (відображають
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залишок та зміни на окремому аналітичному рахунку) та журналів. На
підставі зведеної відомості заповнюється Головна книга.
Для
обліку
основних
виробництв
(субрахунок
231
«Рослинництво», 232 «Тваринництво«) передбачено ведення Звіту N
5.5 с.-г. про витрати та вихід продукції основного виробництва;
промислових, допоміжних виробництв, витрат на утримання та
експлуатацію машин та обладнання (рахунок 23 «Виробництво») та
інших виробництв - Звіту N 5.6 с.-г. про витрати та вихід продукції
(робіт, послуг) інших виробництв; загальновиробничих витрат - Звіту
N 5.7 с.-г. про загальновиробничі витрати; адміністративних витрат Звіту N 5.8 с.-г. про адміністративні витрати; витрат на збут - Звіту N
5.9 с.-г. про витрати на збут.
Звіти складаються за місяць і наростаючим підсумком з початку
року в розрізі об'єктів аналітичного обліку по відповідним статтям
витрат.
Показники Звітів N 5.5 с.-г., 5.6 с.-г. за кредитом аналітичних
рахунків виробництв переносяться у Зведену відомість N 5.10 с.-г. до
Журналу-ордеру N 5 В с.-г. в межах галузей виробництв та
структурних підрозділів.
Підсумки Зведеної відомості N 5.10 с.-г. з деталізацією сум за
синтетичними рахунками (субрахунками) переносять до Журналуордеру N 5 В с.-г.
Для обліку витрат діяльності використовують Журнал-ордер N 5
Г с.-г., де відображають операції за рахунками: 90 «Собівартість
реалізації», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові
витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 98
«Податок на прибуток», 99 «Надзвичайні витрати».
Для обліку формування доходів і результатів діяльності
використовують Журнал-ордер N 6 с.-г., де відображають операції за
рахунками: 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 70 «Доходи
від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в
капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75
«Надзвичайні доходи», 79 «Фінансові результати».
Систематизація та накопичення витрат, пов'язаних з реалізацією
продукції, за звітний період проводиться у Звіті про витрати на збут
(ф. N 5.9 с.-г.), які на підставі бухгалтерської довідки в кінці звітного
періоду списуються з кредиту рахунку 93 «Витрати на збут» в дебет
рахунку 79 «Фінансові результати» і відображаються у Відомості N
6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи.
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Для накопичення інформації на протязі звітного періоду про
собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та дохід від
реалізації призначена Книга аналітичного обліку реалізації продукції,
біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. N
6.5 с.-г.). В графах 3 та 4 відображається кількість та облікова вартість
реалізованої продукції (дебет субрахунків 901, 902, 903, 943). В
графах 5 - 21 накопичується та систематизується інформація за
напрямами реалізації (продаж заготівельним організаціям, видача в
рахунок розрахунків за земельні і майнові паї, оплати праці, за готівку
та інша реалізація) про кількість та реалізаційну вартість (кредит
субрахунків 701, 702, 703, 712) без ПДВ.
Записи в Книгу аналітичного обліку реалізації продукції,
біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. N
6.5 с.-г.) здійснюють щомісяця на підставі Відомості N 6.4 с.-г.
аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів,
робіт та послуг, виробничих запасів.
Для здійснення контролю за накопиченою інформацією в Книзі
аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів,
робіт та послуг, виробничих запасів (ф. N 6.5 с.-г.) додатково
складається Оборотна відомість N 6.8 с.-г. по аналітичних рахунках з
реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг,
виробничих запасів. В ній передбачається окремий рядок для кожного
виду реалізованої продукції, поточних біологічних активів, матеріалів,
робіт і послуг, в якому на протязі року за кожний місяць по дебету
рахунків 901, 902, 903, 943 відображається собівартість реалізованих
матеріальних цінностей, а по кредиту субрахунків 701, 702, 703, 712 виручка від реалізації цих матеріальних цінностей за реалізаційними
цінами. Дані за кожний місяць повинні бути співставними з даними
граф 3 та 4, 22 та 23 Книги аналітичного обліку реалізації продукції,
біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. N
6.5 с.-г.).
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РОЗДІЛ VI
ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ І ВИЗНАЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (ЗАКЛЮЧНІ
ПРОВЕДЕННЯ)
6.1. Прядок
підприємств

закриття

рахунків

сільськогосподарських

Важливим етапом підготовки до складання річного звіту є
закриття в кінці року операційних, збірно-розподільчих та інших
рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку.
Методичними рекомендаціями з планування обліку і
калькулювання
собівартості
продукції
(робіт,
послуг)
сільськогосподарських
підприємств,
затвердженими
наказом
Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. №132,
передбачено облік сільськогосподарської продукції власного
виробництва протягом року вести в плановій оцінці. Фактична її
собівартість може бути обчислена лише в кінці року. Це і передбачає в
кінці року закриття рахунків з обліку виробництва в рослинництві і
тваринництві в частині завершених процесів. Крім цього, ряд інших
витрат (нерозподілені амортизаційні відрахування по основних
засобах, які використовуються в рослинництві, нерозподілені затрати
на ремонт основних засобів, які використовуються в рослинництві, та
інші), як правило, протягом року накопичують на окремих
аналітичних рахунках і розподіляють на рахунки з обліку витрат
виробництва лише в кінці року.
За такими видами допоміжних виробництв, як жива тяглова
сила та транспортні роботи тракторів, витрати включаються до
собівартості відповідних видів продукції рослинництва протягом року
також у плановій оцінці. А це викликає необхідність закриття в кінці
року відповідних збірно-розподільчих рахунків, рахунків допоміжних
виробництв та інших. Проведення даних робіт надає можливість
достовірного обчислення таких показників, як собівартість продукції,
робіт і послуг, їх рентабельність та деяких інших, що
використовуються при оцінці діяльності сільськогосподарських
підприємств.
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Закриття рахунків — трудомісткий процес, до якого необхідно
завчасно готуватись і намагатися частину робіт виконати заздалегідь.
Не стосується узагальнення базових величин, які використовуються
при калькулюванні собівартості продукції, робіт і послуг, та списання
різниць між фактичною і плановою собівартістю на окремі рахунки.
Для цього працівники бухгалтерії повинні не пізніше першої
половини грудня узагальнити за 11 місяців інформацію, необхідну для
списання калькуляційних різниць і розподілу сум витрат. Приєднавши
до неї аналогічну інформацію за грудень, бухгалтери матимуть у
своєму розпорядженні всі дані для закриття рахунків вже в перших
числах січня.
Перелік інформації, яку необхідно накопичувати завчасно,
наведено в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1
Перелік інформації, яку необхідно накопичувати до початку
закриття рахунків
№
з/п
1

1

Найменування витрат, що
База розподілу
розподіляються
2
3
Відхилення фактичної собівартості
від планової (за кожним
калькульованим видом або групою
Кількість виробленої продукції за
продукції, яку виробляють,
каналами її споживання з
виконаними роботами, наданими
урахуванням перехідних залишків
послугами), в тому числі: за
продукцією сільськогосподарського
виробництва
за сировиною і матеріалами
-//(власного виробництва)
за будівельними матеріалами
-//(власного виробництва)
за запасними частинами (власного
-//виробництва)
за малоцінними і
-//швидкозношуваними предметами
(власного виробництва)
Кількість днів, відпрацьованих
за послугами живої тяглової сили
худобою по об'єктах їх обліку
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Продовження табл. 6.1
1

2

3
Обсяг перевезень за встановленими
за послугами машинно-тракторного
об'єктами обліку (в умовних
парку на транспортних роботах
еталонних гектарах)
Інші витрати на утримання
Обсяг виконаних механізованих
необоротних активів, у тому числі: тракторних робіт по об'єктах обліку
за послугами машинно-тракторного (в умовних еталонних гектарах)
парку на сільськогосподарських
роботах
за технічними засобами для
Обсяг виконаних робіт в натурі (по
збирання врожаю,
окремих групах машин, по видах
ґрунтообробними машинами,
робіт і об'єктах обліку)
2
сівалками
за машинами для внесення добрив у Маса внесених добрив по об'єктах
ґрунт
обліку
Площа посіву на меліорованих
за меліоративними спорудами
землях по об'єктах обліку
Кількість та тривалість зберігання
за приміщеннями для зберігання
відповідних видів продукції
продукції
протягом звітного періоду
Промислові виробництва, в тому
Кількість вироблених умовних
числі: плодоконсервне виробництво банок за видами консервів
Маса переробленої сировини за
3 переробка і приготування кормів
кожним видом одержаної продукції
Виручка від реалізації за кожним
хлібопекарське виробництво
видом продукції
Сума прямих витрат по об'єктах
Загальновиробничі витрати:
обліку без вартості насіння
рослинництва
4
Сума прямих витрат по об'єктах
промислових виробництв
обліку без вартості сировини,
матеріалів та напівфабрикатів
6
Площі сільськогосподарських угідь
Витрати по догляду за
(в гектарах), які знаходяться під
полезахисними насадженнями
впливом цих насаджень
Площі запилювальних
Витрати по бджільництву медово7
сільськогосподарських культур (у
запилювального напрямку
гектарах)

Закривають бухгалтерські рахунки до складання заключного
балансу.
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Ця робота повинна охопити зміст усіх господарських операцій
на сільськогосподарському підприємстві за період з 1 січня по 31
грудня поточного року, за винятком операцій із закриття рахунків.
Для цього до складання заключних проводок і закриття рахунків слід
перевірити повноту і правильність записів за всіма рахунками і
скласти попередній баланс. Його зміст полягає в тому, щоб до
моменту початку робіт із закриття окремих рахунків і субрахунків
переконатися у відсутності розбіжностей між даними синтетичного й
аналітичного обліку. Особливу увагу необхідно приділити перевірці
повноти і правильності відображення в обліку виходу продукції і
списання її на виробництво та реалізацію, відображенню затрат праці,
кормо-днів, кормових одиниць та інших кількісних показників, які не
перевіряються подвійними бухгалтерськими записами. Після цього
починають складати розрахунки і бухгалтерські записи із закриття
рахунків для отримання заключного балансу на кінець звітного року.
Деякі підприємства ці операції відображають в обліку за грудень
вже після складення попереднього балансу. Інші — для запису
операцій із закриття рахунків відкривають тринадцятий місяць (в
обліку).
В умовах сільськогосподарського виробництва дуже важливо,
щоб рахунки закривалися у правильній, економічно обґрунтованій
послідовності, тому що через специфіку сільськогосподарського
виробництва певна частина виробленої продукції використовується
підприємством для своїх виробничих потреб (насіння, корми тощо), а
допоміжні виробництва надають послуги одне одному. Внаслідок
цього виникають ситуації, за яких на закриті рахунки не відносяться
калькуляційні різниці з тих рахунків, які закриваються пізніше. Як
наслідок, при закритті рахунків допускаються певні умовності,
найбільша кількість яких виникає за тими рахунками, які
закриваються на першому етапі.
Для зведення до мінімуму даних умовностей керуються таким
принципом: у першу чергу закривають рахунки галузей і виробництв,
які мають найбільшу кількість споживачів і мінімальні розміри
зустрічних затрат. До цієї послідовності не включають аналітичних
рахунків субрахунка «Допоміжні виробництва» синтетичного рахунка
23 «Виробництво» (газо-, тепло-, електро-, водопостачання, ремонтна
майстерня, холодильні установки, вантажний автотранспорт),
оскільки фактична собівартість продукції, робіт та послуг цих
допоміжних виробництв визначається щомісяця і за цією оцінкою
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відноситься на споживачів. Крім того, в закритті рахунків не бере
участі рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів», з якого щомісяця у
звичайному порядку списують частку затрат, яка відноситься до
відповідних видів виробництв цього ж звітного періоду, і аналогічно
рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів», з якого також щомісяця
списують відповідну частку доходів при настанні періоду, до якого
вони відносяться.
Виходячи з цього, рахунки закривають у такій послідовності:
1. Розподіляють
витрати
тракторного
парку
між
сільськогосподарськими, транспортними та будівельними роботами.
Обчислюють фактичну собівартість умовного еталонного гектара
виконаних робіт тракторами на транспортних роботах і списують
виявлені калькуляційні різниці.
2. Розподіляють між окремими об'єктами обліку витрати з
утримання необоротних активів, внаслідок чого закривають
аналітичні рахунки до рахунка 91 «Загальновиробничі витрати»
(витрати на утримання ґрунтообробних машин, сівалок, технічних
засобів для збирання врожаю, машин для внесення в ґрунт добрив,
приміщень для зберігання продукції та інші).
3. Визначають собівартість виконаних робіт допоміжних
виробництв (живою тягловою силою) та списують виявлені
відхилення.
4. Розподіляють загальні витрати: на зрошення та осушення
земель, включаючи витрати на утримання меліоративних споруд, на
вапнування та гіпсування ґрунтів та на утримання полезахисних смуг.
5. Списують з витрат основного виробництва суми
надзвичайних витрат (по загиблих посівах).
6. Розподіляють бригадні, фермські, цехові та загальновиробничі
витрати.
7. Визначають собівартість продукції рослинництва та
списують калькуляційні різниці.
8. Визначають собівартість продукції підсобних промислових
виробництв з переробки рослинницької продукції та списують
калькуляційні різниці.
9. Проводять оцінку сільськосгоподарської продукції згідно
П(С)БО 30 «Біологічні активи»
10. Списують на рахунок 79 "Фінансові результати"
витрати операційної (рахунки 90, 92, 93, 94), фінансової (рахунок 95),
інвестиційної діяльності (рахунки 96, 97) та надзвичайні витрати
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(рахунок 99)
11. Списують на рахунок 79 "Фінансові результати" доходи
операційної (рахунки 70, 71), фінансової (рахунок 73), інвестиційної
діяльності (рахунок 74) та надзвичайні доходи (рахунок 75).
12. Відображають нараховану суму податку на прибуток у
бухгалтерському обліку (на підприємствах, що сплачують фіксований
сільськогосподарський податок, цю операцію не відображають).
13. Відносять сальдо рахунка 79 "Фінансові результати" при
його закритті на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)".
Порядок закриття рахунків та визначення фінансових
результатів в системі подвійного запису наведено на рис.6.1.
6.2. Розподіл витрат тракторного парку
Витрати з утримання тракторного парку обліковують на
окремому аналітичному рахунку до синтетичного рахунка 91
"Загальновиробничі витрати" або 235 «Витрати на утримання
тракторного парку». Але відмітимо, що нараховану заробітну плату
трактористам і використане пальне на сільськогосподарських роботах
в рослинництві списують прямо на відповідні об'єкти обліку без
віднесення на згаданий рахунок 91 і 235.
Облік витрат з утримання тракторного парку можна вести
двома способами.
Перший полягає в тому, що витрати з утримання тракторного
парку
ведуть
на
окремих
аналітичних
рахунках:
на
сільськогосподарських і на транспортних роботах. У кінці року суму
витрат тракторного парку на сільськогосподарських роботах (крім
заробітної плати трактористів і використаного пального) списують на
відповідні об'єкти обліку рослинництва пропорційно до виконаних
умовних еталонних гектарів.
Що ж до витрат на транспортних роботах, то оскільки їх
протягом року списують на відповідні об'єкти обліку в плановій
оцінці, то в кінці року достатньо у загальноприйнятому порядку
обчислити фактичну собівартість 1 умовного еталонного гектара
виконаних транспортних робіт тракторами і калькуляційну різницю
віднести на відповідні об'єкти обліку. Після цього обидва аналітичні
рахунки будуть закриті.
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Рис.6.1. Порядок закриття рахунку 79 «Фінансові результати»

Другий. Застосування другого способу обліку витрат
пов'язано з тим, що у сільському господарстві значну частину
сільськогосподарських і транспортних робіт виконують одними й
тими ж самими тракторами. Тому більшість сільськогосподарських
підприємств витрати з утримання тракторного парку на
сільськогосподарських і транспортних роботах обліковує на одному
аналітичному рахунку "Машинно-тракторний парк". При закритті
рахунків визначають долю інших витрат з утримання тракторного
парку (без суми оплати праці з нарахуваннями і вартості
використаного пального на транспортних роботах), яка відноситься до
обох видів робіт. Витрати розподіляють пропорційно до обсягу
виконаних
робіт
в
умовних
еталонних
гектарах
на
сільськогосподарських і транспортних роботах. Після цього до суми
інших витрат, яка відноситься до транспортних робіт, виконаних
тракторами, додають суму оплати праці з нарахуваннями і вартість
використаного пального на транспортних роботах. Подальше
віднесення витрат тракторного парку на відповідні об'єкти обліку
аналогічне розглянутому нами вище.
Приклад 1. Витрати з утримання тракторного парку склали
41748 грн., у тому числі на транспортних роботах оплата праці з
нарахуваннями склала 7850 грн. та витрачено пального на суму 5420
грн. Тракторами виконано робіт в умовних еталонних гектарах: на
сільськогосподарських роботах — 2340; на транспортних — 1920,
Планова собівартість 1 умовного еталонного гектара виконаних
тракторами транспортних робіт — 10,30 грн.
Визначаємо суму витрат з утримання тракторного парку без
урахування інших витрат (оплата праці з нарахуваннями і вартість
пального на транспортних роботах):
28478 грн. = (41748 – (7850 + 5420)).
Розподіляємо
інші
витрати
між
транспортними
і
сільськогосподарськими роботами:
1) транспортні роботи — 12835 грн. =(1920: (2340 +1920) х
28478);
2) сільськогосподарські роботи — 15643 грн. = (2340 : (2340 +
1920) х 28478).
Загальна сума витрат з утримання тракторного парку на
транспортних роботах складе: 26105 грн. = (12835 + 7850 + 5420)
Собівартість одного умовного еталонного гектара виконаних
тракторами транспортних робіт дорівнюватиме: 21105: 1920=10,99.
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Калькуляційна різниця за одним умовним еталонним гектаром
складе 0,69 грн. = 10,99- 10.30.
Для віднесення на об'єкти обліку витрат з утримання
тракторного парку на сільськогосподарських роботах складаємо
таблицю 3.3 її допомогою розраховуємо суму витрат на 1 умовний
еталонний гектар: 6,685 грн. (15643: 2340).
Далі обчислюємо суму витрат по кожному об'єкту обліку:
озимі зернові — 829 грн. (124 х 6,685);
яра пшениця — 548 грн. (82 х 6,685) тощо (табл. 6.2).
Таблиця 6.2
Відомість на списання витрат з утримання тракторного парку
на сільськогосподарських роботах
№ з/п

Об'єкт обліку

Умовні
еталонні
гектари

Витрати
тракторного парку,
грн.

1
2
3
4
5
6
…
…
21

Озимі зернові
Яра пшениця
Соняшник
Цукрові буряки
Сіяні трави однорічні
Сади зерняткові
…
…
Оранка зябу
Разом

124
82
165
122
64
36
…
…
238
2340

829
548
1103
816
428
241
…
…
159
15643

На всю суму витрат складається бухгалтерська проводка: дебет
рахунка 231 «Рослинництво» (за окремими аналітичними рахунками) і
кредит рахунка 91 «Загальновиробничі витрати».
Відхилення між фактичною і плановою собівартістю
транспортних послуг тракторів списуються на об'єкти обліку методом
«червоного сторно» (при економії) чи додатковим (при перевитратах)
записом.
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6.3. Розподіл витрат з утримання необоротних активів
Амортизаційні відрахування по основних засобах, витрати з
утримання необоротних активів обліковують на окремих аналітичних
рахунках до синтетичного рахунка 91 «Загальновиробничі витрати».
На нього протягом року відносять суми нарахованої амортизації по
основних засобах рослинництва, які неможливо віднести на конкретну
культуру. Облік нарахованої амортизації на даному аналітичному
рахунку ведеться окремо за видами основних засобів. У кінці року
амортизаційні відрахування, які неможливо прямо віднести на
конкретний об'єкт обліку витрат, розподіляються на декілька об'єктів
обліку витрат пропорційно до посівної або збиральної площі, обсягу
виконаних робіт або інших показників, які є підставою для розподілу
амортизації:
тракторів – пропорційно до обсягу виконаних ними робіт для
окремих культур (в умовних еталонних гектарах);
ґрунтообробних машин – пропорційно до оброблених площ,
зайнятих певними культурами;
сівалок – пропорційно до площі посіву культур;
машин для внесення у ґрунт добрив – пропорційно до фізичної
маси внесених добрив;
зерносховищ – пропорційно до кількості та тривалості
зберігання зерна тощо.
База для за різними видами машин буде різна. Так, витрати на
утримання ґрунтообробних машин розподіляють пропорційно
обробленим площам, сівалок — пропорційно площі посіву культур,
технічних засобів для збирання врожаю — прямо або пропорційно
площі певних культур, машин для внесення в ґрунт добрив —
пропорційно фізичній масі внесених добрив тощо.
Для розподілу суми витрат на утримання певного виду
необоротних активів (наприклад, ґрунтообробних машин) визначають
коефіцієнт, для чого загальну суму витрат ділять на кількість
оброблених гектарів. Помноживши коефіцієнт на кількість
оброблених гектарів за кожною культурою, отримаємо суму витрат за
кожним об'єктом обліку.
Приклад 2. Сума амортизаційних відрахувань на ґрунтообробні
машини складає 1680 грн. Кількість оброблених гектарів поля
становить 2100. Коефіцієнт розподілу витрат на амортизацію
розраховується: 1680:2100=0,8. Для розподілу витрат на утримання
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основних засобів за окремими культурами можна скласти розрахунок
у вигляді таблиці 6.3, в якій отримаємо суму витрат за кожним
об’єктом обліку шляхом множення коефіцієнта на кількість
оброблених гектарів за кожною культурою. Наприклад, за озимими
зерновими: 88 грн. =0,80 х 110.
Таблиця 6.3
Відомість розподілу витрат на утримання необоротних активів

га
1
2
3
4
5
6

21

Озимі
110
зернові
Яра
75
пшениця
Соняшник 140
Цукрові
105
буряки
Сіяні
трави
50
однорічні
Сади
60
зерняткові
Оранка
зябу
Разом

сума,
грн.

га

сума,
грн.

га

сума,
грн.

га

сума,
грн.

Кореспондуючий
рахунок

Об'єкти
обліку

Машини
для
внесення
добрив

Разом, грн.

№
з/п

88

110

66

110

330

80

88

572

231

60

75

45

75

225

75

83

413

231

112

140

84

140

420

100

110

726

231

—

105

115

199

231

—

70

231

48

231

ґрунтообробні
машини

Сівалки

Комбайни
зернові

84
40

50

48

—

220

176

2100

1680

375

ЗО
—

225

325

—

100

110

286

231

975

460

506

3386

X

Витрати на ремонт основних засобів, які використовуються у
рослинництві й підлягають розподілу на підставі Акту прийманняздачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об’єктів
(сільгоспоблік, форми №ОЗСГ-2), також обліковують на окремому
аналітичному рахунку.
На відміну від амортизації, витрати на ремонт є комплексними,
їх списують із субрахунку 2341 «Ремонтні майстерні» та інших на
аналітичний рахунок комплексною статтею. На аналітичному рахунку
облік витрат на ремонт основних засобів ведуть аналогічно до
амортизаційних відрахувань за видами і групами основних засобів.
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Суми витрат на ремонт розподіляються в кінці року на об'єкти обліку
витрат у такому ж порядку, як і суми амортизаційних відрахувань.
6.4.
Розподіл
бригадних,
загальновиробничих витрат

фермських,

цехових

та

Загальновиробничі витрати по рослинництву, тваринництву і
промисловому виробництву обліковуються на окремих аналітичних
рахунках до рахунка 91 «Загальновиробничі витрати». До них
відносяться витрати на оплату праці працівників апарату управління;
орендна плата; амортизаційні відрахування і витрати на утримання і
поточний ремонт необоротних активів загального призначення;
витрати на заходи з охорони праці та техніки безпеки; витрати на
перевезення працівників до місця безпосередньої роботи; на
утримання польових станів; інші витрати, пов'язані з управлінням та
обслуговуванням виробництва окремих підрозділів та галузей.
Бригадні, фермські, цехові та загальновиробничі витрати
рослинництва,
тваринництва
та
промислових
виробництв
розподіляються між об'єктами планування і обліку пропорційно базі
розподілу. Такою базою є загальна сума витрат без вартості насіння,
сировини, матеріалів та напівфабрикатів. Далі розподілені витрати
відносяться на собівартість тільки тієї продукції, яка виробляється в
даній бригаді, фермі, цеху чи у відповідній галузі. Ці витрати
розподіляються у межах дебетного сальдо на відповідному
аналітичному рахунку. Для цього складають Розрахунок та відомість
розподілу загальновиробничих витрат.
Для того щоб розподілити загальновиробничі витрати за
об'єктами обліку, обчислюють розмір цих втрат, який припадає на
одну гривню бази розподілу у відповідній галузі, тобто визначають
коефіцієнт для розподілу. Потім, перемноживши коефіцієнт на базу
для розподілу, обчислюють частку загальновиробничих витрат, яка
відповідає кожному об'єкту обліку.
Приклад 3. Загальновиробничі витрати у рослинництві
складають – 38400 грн. База розподілу – прямі витрати на
вирощування продукції рослинництва (за мінусом вартості насіння) –
395200 грн. Коефіцієнт розподілу загально виробничих витрат
становить: 395200:38400=0,0972. Розподіл витрат за кожною
культурою визначається шляхом множення коефіцієнта на відповідну
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суму прямих витрат за культурами. Наприклад, озима пшениця: 3325
грн.=34210 х 0,0972 (таблиця 6.4).
Таблиця 6.4
Відомість розподілу загальновиробничих витрат
Об'єкти обліку
Рослинництво:
Озима пшениця
Яра пшениця
Соняшник
….
Разом по рослинництву
….
Разом по тваринництву
….
Разом за промисловими
виробництвами
ВСЬОГО
(кредит рахунка 91)

База
розподілу,
грн.

Загальновиробничі
витрати, грн.

Кореспондуючі
рахунки
Дебет

34210
24800
28100

3325
2411
2731

231
231
231

395200

38400

X

613800

54210

X

180420
1189420

10150
102760

X
X

Розподілені витрати списують з кредиту рахунка 91 за
відповідними аналітичними рахунками в дебет рахунка 23
субрахунків 231, 232, 233 на відповідні культури, види тварин та інші
об'єкти обліку основного виробництва. Після відображення цих
записів рахунок 91 закривається і сальдо на кінець року не має.
6.5. Списання калькуляційних різниць
Загальновизнаними і такими, що мають практичне застосування
сільськогосподарськими підприємствами, є такі види собівартості, як
планова і фактична, рідше – нормативна. Крім видів собівартості
існують форми собівартості, а саме: повна собівартість, яка
характеризує рівень усіх витрат на виробництво (змінних і постійних),
і неповна – характеризує лише змінні витрати.
Такий вид собівартості, як планова, визначається на основі
даних минулого року (планових витрат і обсягу виробництва) та
служить для відображення планових витрат і виявлення причин їх
відхилень від фактичних витрат. Протягом звітного періоду вироблена
продукція обліковується за плановою собівартістю. Після визначення
фактичної собівартості і відображення на рахунках бухгалтерського

212

обліку калькуляційної різниці (між плановою та фактичною
собівартістю) продукція оцінюється за фактичною собівартістю.
На сьогодні не існує затверджених форм таких документів, а
тому всі калькуляційні розрахунки в сільському господарстві
проводяться кожним підприємством у довільній формі (виробничих
звітах, книгах обліку витрат, звичайних аркушах).
Для узагальненого відображення розрахунку фактичної
собівартості продукції пропонуємо форму Калькуляційної карткирозрахунку виробничої собівартості продукції, яка є окремим листом
Журналів калькуляції собівартості
продукції
рослинництва
(тваринництва) (табл. 6.5.), в якій систематизована інформація про
склад виробничих витрат (за статтями), обсяги виробництва продукції,
кореспондуючі рахунки, розрахунок виробничої собівартості
калькуляційної одиниці продукції; калькуляційна різниця.
Таблиця 6.5
Листок журналу калькуляції собівартості продукції
Підприємство

Підрозділ

Код
синтетичного
(аналітичного) рахунку

Число

Місяць

Рік

№

ПІП
керівника
підрозділу

Калькуляційна картка-розрахунок виробничої собівартості
2
(назва продукції)
за
______
200 _ р.
(період)
Калькуляційна одиниця ___
2. Витрати (дебет аналітичного рахунку ________________________)
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Статті витрат
2
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Насіння
Засоби захисту рослин, добрива
Пальне та мастильні матеріали
Амортизація
Витрати на ремонт необоротних активів
Інші витрати на утримання основних засобів
Інші витрати
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Рахунок
3

Од.
вим.

Кількість

Ціна

Сума,
грн.

4

5

6

7

Продовження табл. 6.5
1

2

10.
11.
12

Непродуктивні витрати в обліку
Витрати допоміжних виробництв:
ремонтна майстерня
електропостачання
теплопостачання
водопостачання
газопостачання
жива тяглова сила
автомобільний транспорт
машинно-тракторний парк
Загальновиробничі витрати
Разом

3

4

5

6

Х

Х

Х

Х

7

Зворотній бік калькуляційної картки-розрахунку виробничої собівартості

2. Вихід продукції (кредит аналітичного рахунку_______________)
№
з/п

Вид
продукції

Од.
вим.

Кількість

Х

Х

Виробнича собівартість, грн.
Одиниці
продукції

Всього
обсягу

Рахунок

1.
2.
3.
4.
Разом

Х

Х

3. Розрахунок собівартості:

4*. Доведення виробничої собівартості до фактичної
Калькуляційна різниця, всього:________________________________
Калькуляційна різниця в розрахунку на одиницю продукції:_______
5*. Списання калькуляційної різниці (кредит аналітичного
рахунку _____)
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Продовження табл. 6.5
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
9.

Використання
продукції

Кількість,
ц

2

3

Калькуляційна різниця,
грн.
на одиницю
всього
4
5

Рахунок
6

Реалізація
На оплату праці
Інше використання
…
Залишок

Склав:

Бухгалтер-аналітик
___________
(посада)
(ПІП)
Перевірив:
Бухгалтер-контролер
____________.
(посада)
(ПІП)
Головний бухгалтер
_____________
(посада)
(ПІП)
* Заповнюється в кінці (періоду) року

______________
(підпис)
______________
(підпис)
______________
(підпис)

Картку-розрахунок слід заповнювати на основі даних
Виробничих звітів та інших бухгалтерських документів. Картка є
індивідуальним документом для кожного виду продукції та має
обліково-аналітичне значення і єдину інформаційну базу для потреб
планування.
При визначенні фактичної собівартості сільськогосподарської
продукції проводиться закриття рахунків та списання калькуляційних
різниць на відповідні рахунки пропорційно до обсягу використаної
(спожитої) продукції. На суму перевищення фактичної собівартості
над плановою (виробничою) проводять додатковий запис. Якщо
фактична собівартість нижча за планову, то калькуляційну різницю
списують методом «червоного сторно» і навпаки.
Після списання калькуляційних різниць на субрахунках до
рахунку 23 «Виробництво» можуть залишатися лише витрати у
незавершеному виробництві.
Списання калькуляційних різниць пропонуємо відображати у
Відомості списання калькуляційної різниці між фактичною та
плановою
(розрахунково-фактичною)
собівартістю
продукції
рослинництва (тваринництва), в якій наводиться фактична і планова
(розрахунково-фактична) собівартість кожного виду продукції,
калькуляційна різниця та рахунки, на які вона списується пропорційно
до маси використаної (спожитої) продукції (табл. 6.6).
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Таблиця 6.6

РОЗДІЛ VІІ
РЕКОМЕНДОВАНИЙ АЛГОРИТМ ВІДОБРАЖЕННЯ В
ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ЗЕРНА ДЛЯ
НАЛАШТУВАННЯ ВІДПОВІДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ В 1С
„ПІДПРИЄМСТВО 7.7”
Для автоматизованого обліку операцій вирощування рослин в
системі 1С потребують спеціального налаштування довідники, план
рахунків і номенклатура в частині наступних елементів:
- кодифікація рахунку 23 «Виробництво», що дозволила б
формувати шести-, семизначні аналітичні рахунки, відповідно до
рекомендацій, поданих в табл. 1.2, розділу 1. Наприклад, щоб можна
було списати витрати бригади №1 на полі №3 на вирощування
пшениці озимої сорту «Паллада»: 231.1.2.1 «Роботи по вирощуванню
пшениці озимої, сорт «Паллада», виконані бригадою №1 на полі №2»,
ввівши наступні субконто: вид робіт, підрозділ, види продукції, поля;
- передбачити субконто по готовій продукції: ступінь обробки
(готове зерно, зерно до доробки), вид продукції, сорт, матеріальновідповідальна особа;
- обчислення собівартості з обов’язковим розрахунком планової
і фактичної собівартості та дозволом вибору виду собівартості вручну;
- статті загальновиробничих витрат і метод їх розподілу
відповідно до прямих витрат;
- місця зберігання (тік, склад).
Для формування собівартості сільськогосподарської продукції
(Дт 23 «Виробництво» - Кт 20 «Матеріали» слід передбачити наступні
спеціальні документи:
Акт про використання мінеральних, органічних і
бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин
Дорожній листок трактора
Подорожній лист вантажного автомобіля
Обліковий лист праці тракториста-машиніста
Акт витрати насіння і садивного матеріалу
Алгоритм формування собівартості в частині матеріальних
витрат і заробітної плати подано на рис.7.1. В основному в операціях
щодо вирощування рослин задіяні бригади і склад.
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Списання
матеріалів
Лімітнозабірна картка

Акт про використання мінеральних,
2 органічних і бактеріальних добрив,

пестицидів, гербіцидів
Акт витрат насіння і садивного матеріалу
2

1
Накладна
внутрішньогос
подарського
призначення

Подорожній лист вантажного автомобіля
2

Дорожній листок трактора
Дорожній лист вантажного автомобіля

2

Обліковий лист праці тракториста-машиніста

Нарахування
заробітної
плати

Розрахункова відомість

4

3

1
Передача запасів зі складу матеріально-відповідальним особам: Дт
20 «Запаси передані матеріально-відповідальним особам» - Кт 20 «Запаси на
складі»
2

Списання сировини, матеріалів і палива у виробництво: Дт 23
«Виробництво» або 91 «Загальновиробничі витрати» - Кт 20 «Запаси
передані матеріально-відповідальним особам».
Перенесення відомостей з дорожніх листків щодо обсягу виконаної
3
роботи водіїв для розрахунку заробітної плати
Нарахування заробітної плати: Дт 23 «Виробництво» - Кт 66
4
«Розрахунки за виплатами працівникам»

Рис.7.1. Алгоритм формування собівартості вирощування
рослин (в частині запасів та заробітної плати)
Схема відображення в обліку операцій з руху зерна, отриманого
від урожаю поточного року подано на рис.7.2.
В систему 1С для обліку готової продукції необхідно ввести
один з наступних документів:
Реєстр приймання зерна від шофера
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Путівка на вивезення продукції з поля
Реєстр приймання зерна та іншої продукції з поля
Реєстр приймання зерна вагарем
Місце здійснення
господарської операції
(центр витрат)

Можливі інші операції

ПОЛЕ

ТІК

СКЛАД

РЕАЛІЗАЦІЯ
СПИСАННЯ

РЕАЛІЗАЦІЯ
СПИСАННЯ

РЕАЛІЗАЦІЯ,
СПИСАННЯ

Рис.7.2.Схема операцій руху зерна урожаю поточного року
Оприбуткування готової продукції з поля здійснюється на
підставі перерахованих вище документів (рис.5.3).
В системі 1С доцільно передбачити оприбуткування продукції
на склад за Реєстром приймання зерна від шофера або Путівкою на
вивезення продукції з поля, або Реєстром приймання зерна та іншої
продукції з поля або Реєстром приймання зерна вагарем за плановою
собівартістю: Дт 27 «Тік.Зерно до доробки» (за видами) - Кт 23
«Виробництво». За цією ж собівартістю відбувається оприбуткування
готової продукції на склад: Дт 27 «Готова продукція. Склад» (за
видами) – Кт 27 «Тік.Зерно до доробки» (за видами). Документом для
цієї операції є накладна, складена на підставі Акта на сортування і
сушіння продукції рослинництва, крім того на підставі акта
списуюється усушка: Дт 23 «Виробництво» - Кт 27 «Тік. Зерно до
доробки».
Пояснення до рисунку 7.3
Комбайнер передає водієві талон комбайнера, або талон
бункериста; або веде реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля.
1

Водій передає комбайнеру талон водія або ставить підпис в
реєстрі відправки зерна та іншої продукції з поля про отримання від
комбайнера зерно (1 бункер, 2 бункера тощо).
2
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3

Передача зерна по реєстру приймання зерна від шофера або
„Путівка на вивезення продукції з поля‖; або „Реєстр приймання зерна
та іншої продукції з поля‖; або „Реєстр приймання зерна вагарем‖.
Дт

4

27
тік

Кт

23
поле

Реєстр документів на вибуття продукції.

5
Відомість руху зерна та іншої продукції (Звіт про рух зерна на
тоці – складається вагарем на тоці щоденно, враховуючи дані Реєстру
приймання зерна вагарем та накладних на передачу зерна на склад або
реалізацію з току; або списання „мертвих відходів‖ згідно „Акту на
сортування і сушіння продукції рослинництва‖).
Дт
23
Кт
27
тік
6
Акт на сортування і сушіння продукції рослинництва
(складається зав. Током, підписується: зав током, агрономом,
заступником (директором) по виробництву, затверджується
керівником сільськогосподарського підприємства.)

Накладна на передачу зерна, зерновідходів в склад готової
продукції. В накладній чітко вказується назва зерна, сорт, клас інші
характеристики або додається сортове свідоцтво (якщо зерно
насіневе).
7

Дт

27
склад

Кт

27
тік
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ПОЛЕ
комбайне
р
1

4

ТІК

7

водій

СКЛАД

6

5
3

2

Передає:

Відомість
руху зерна та
іншої
продукції

І варіант:
Талон комбайнера
ІІ варіант:
Реєстр відправки
зерна та іншої
продукції з поля
ІІІ варіант:
Путівка на
вивезення продукції
з поля

АБО:

Звіт про рух
зерна на
складі
(складається
щодня, під час
збирання
урожаю
липеньсерпень)

Звіт про рух
зерна на тоці
(складається
щодня)

Передає:
До І варіанту:
Талон водія
До ІІ варіанту:
Підпис в Реєстрі
відправки зерна та іншої
продукції з поля
До ІІІ варіанту:
Талон водія

Рис.7.3. Схема руху зерна в системі первинного документального
забезпечення
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Додаток А.1
Табель обліку робочого часу
Форма № 64

Шифр
синтетичног
оі
аналітичного
обліку

Козачук
Г.С.

-

-

токар

V

011129

661129

Не
використано
вихідних днів
на початок
місяця

Вид оплати

П.І.П.

Табельний
№

Цех №1

Категорія

ВАТ”Збруч”

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ
РОБОЧОГО ЧАСУ
№ 42

Підрозділ

Професія

жовтень

Код

Оклад

Підприємство

Посада

Дата

Відрядна

-

Продовження форми №64
Нез’явлення люд.-дні

8

8

8

-

-

-

-

-

-

20

-
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Годин

8

Сума
Днів

31

Не використано вихідних днів
на кінець місяця

...

Вихідні і святкові дні

17

Прогули

16

Інші нез’явлення дозволені
законом

-

Виконання громадянських і
державних обов’язків

...

Хвороба

2

Відпустка в зв’язку з пологами

1

Чергова відпустка

Відпрацьовано
годин

Відпрацьо
вано

25

200

756.00

Продовження додатку А.1
Форма П-5

Найменування підприємства (установи, організації)
назва структурного підрозділу
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _________________________

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
Код

Умовні позначення
Години роботи, передбачені колдоговором

буквений

цифровий

Р

01

Години роботи працівників, яким встановлено неповний
робочий день (тиждень) згідно з законодавством

РС

02

Вечірні години роботи

ВЧ

03

Нічні години роботи

РН

04

Надурочні години роботи

НУ

05

Години роботи у вихідні та святкові дні

РВ

06

Відрядження

ВД

07

Основна щорічна відпустка (ст. 6 Закону України "Про
відпустки")

В

08

Щорічна додаткова відпустка (ст. 7, 8 Закону України "Про
відпустки")

Д

09

Додаткова відпустка, передбачена ст. 20, 21, 30 Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Ч

10

ТВ

11

Н

12

Відпустка без збереження заробітної плати у зв'язку з
навчанням (п. 12, 13, 17 ст. 25 Закону України "Про відпустки")

НБ

13

Додаткова відпустка без збереження заробітної плати в
обов'язковому порядку (ст. 25 крім п. 3, 12, 13, 17 Закону
України "Про відпустки")

ДБ

14

Додаткова оплачувана відпустка працівникам, які мають дітей
(ст. 19 Закону України "Про відпустки")

ДО

15

Творча відпустка (ст. 16 Закону України "Про відпустки")
Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням (ст. 13, 14, 15, 15
Закону України "Про відпустки")
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1

Типова форма N П-5
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату
України
від 5 грудня 2008 р. N 489
Дата
заповнення

Звітний
період
з
по

Код

Умовні позначення

буквений

цифровий

Відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами (стаття 17 Закону
України "Про відпустки") та відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону України "Про
відпустки")

ВП

16

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 6-ти
річного віку (ст. 25 п. 3 Закону України "Про відпустки")

ДД

17

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін
(стаття 26 Закону України "Про відпустки")

НА

18

Інші відпустки без збереження заробітної плати (на період
припинення виконання робіт)

БЗ

19

Неявки у зв'язку з переведенням за ініціативою роботодавця
на неповний робочий день (тиждень)

НД

20

Неявки у зв'язку з тимчасовим переведенням на роботу на
інше підприємство на підставі договорів між суб'єктами
господарювання

НП

21

Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством
(виконання державних і громадських обов'язків, допризовна
підготовка, військові збори, донорські, відгул і т. ін.)

ІН

22

Простої

П

23

Прогули

ПР

24

Масові невиходи на роботу (страйки)

С

25

Оплачувана тимчасова непрацездатність

ТН

26

Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках,
передбачених законодавством (у зв'язку з побутовою
травмою та ін. підтверджена довідками лікувальних закладів)

НН

27

Неявки з нез'ясованих причин

НЗ

28

Інші види неявок, передбачених колективними договорами,
угодами

ІВ

29

І

30

Інші причини неявок
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Додаток А.2
Обліковий лист праці та виконаних робіт
Форма № 66
Рік

Місяць

Підприємство

Шифр

Відділок

Бригада

2004

11

ТОВ”Мрія”

07

2

3

Числа і місяця
Бригада – замовник
Шифр синтетичного і
аналітичного обліку
Назва культури і
виконаної роботи
Одиниця виміру і шифр

10

11

12

3

3

3

2305-02

2305-02

2305-02

Вибірковий збір
овочів

Сортування
насіння

Рихлення
соломи

т

м²

цнт

Розцінка
Норма виробітку
Прізвище, ім’я,
по батькові

Обліковий лист праці
та виконаних робіт
№ 15

11

12,50
26,5
Професія

09
15,20
70,0

Кате-горія

Бригадир:
Сомик А.Д.
_______________
прізвище та ініціали

02
3,70
350,0

Табель-ний
Обсяг викоГоди-ни
номер
наної роботи

Основна
оплата

Доплата

10.11.2004 р.
Микитин П.Д.

37

II

01022

8

26

7,80

-

Василів Л.Т.

37

II

01026

8

26

7,80

-

Курило М.М.

37

II

01028

8

26

7,80

-

Микитин П.Д.

37

II

01022

8

15

4,90

-

Василів Л.Т.

37

II

01026

8

15

4,90

-

Курило М.М.

37

II

01028

8

15

4,90

-

Микитин П.Д.
Василів Л.Т.
Курило М.М.

37
37
37

II
II
II

12.11.2004 р.
01022
7
01026
7
01028
7

135
135
135

2,50
2,50
2,50

-

11.11.2004 р.

Агроном Романів В.Д.

Бригадир Покровський І.С.
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Додаток А.4
Книга бригадира по обліку праці і виконаних робіт
Сільгоспоблік, форма №65
Сільгосппідприємство______________
Відділ____________________________
Бригада__________________________
_________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові бригадира, завідуючого)

Книга перевірена:
Старший бухгалтер ________________
Економіст________________________
«___» ____________________20__р

Затверджена Міністерством сільського
господарства СРСР 24.02.1972р. №269-2
Затверджую з фондом заробітної плати
По ліміту
_______________грн.
Фактично
_______________грн.
По плану на фактично виконаний об’єм
робіт
_______________грн.
Директор господарства
«____» ________________20___грн.

Книга бригадира
по обліку праці і виконаних робіт
за _______________ 20___р.

Код с/г
підприємства

Відділ
(дільниця)
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Рік

Місяць

Бригада

Частина

Продовження додатку А.4
Лист обліку виконаних робіт ___________________________________________________

….

Одиниця виміру

Назва роботи,
склад агрегату

Шифр, норма,
розряд роботи

(назва культури)

01

Людино-год.

…
09

…
…
Людино-год.

Виконано
умовних
га

Виконані роботи

1

2

…

3

…

4

5

…

…

6

7

…

…

8

…

Вивезено гною
Код
кредиту
рахунку

Шифр
статті

9

…

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

Вивезено торфу

К-сть, т

Код
кредиту
рахунку

Сума

Шифр
статті

К-сть, т

Сума

Всього:
За місяць
З початку року

Якість роботи: ______________________________________________________________
Роботу прийняв: Головний агроном ____________ Роботу здав: Бригадир _______
Керівник відділу ______________
Зав відділом _____

Продовження форми № 65
__________________________
(групи культур, роботи)

Дебет синтетичного і аналітичного рахунку

за числами місяця
15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

25

… … … … … … … … …

…

…

Об’єм в Оплата праці по плану
умовних га на фактичний обсяг
Пальне по За одиницю
сума
26 27 28 29 30 31 Всього
роботи
нормі

…

…

…

…

…

…

…

…

Використано пального
Відпрацьовано коне-днів
Код Код Кт Код
Кількість, кг
сума Код Кт Код К-сть
Сума
складу рахунку статті По нормі фактично
рахунку статті

Код Кт
рахунку

Код
статті

…

…

Оплата праці
Людино- сума
год

Додаткова оплата праці
Відрахування на соц. страх.
Резерв на оплату відпусток

Бригадир _____________
252

Продовження додатку А.4
Табель обліку робочого часу і розрахунку заробітку на кінно-ручних роботах
Прізвище, ім’я, поВідпрацьовано годин, шифр
батькові, табельний
номер, категорія,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
посада

…

… … … … … … … … … … … … … …

…

…

Продовження табеля обліку робочого часу
обсяг робіт, заробіток
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

За відпрацьований
Всього час

Заробіток
Інші види Всього
оплат
шифр сума

01
Х
… … … … … … … … … … … … … … … …

02
…

…
01

Х
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02

…

…

Продовження додатку А.4

Х Х
Х Х

01

01

Х Х
дні

год

Х

Х Х Х

дні год

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Заробіток

Відпрацьовано год

В переводі
на умовні га

Шифр роботи

Виконано
В натур. од

Фактично

Основне
пальне
По нормі

Заробіток

Відпрацьовано год

В переводі
на умовні га

В натур. од

Фактично
Шифр роботи

По нормі

Заробіток

Виконано

Основне
пальне
Фактично

Всього

Основне
пальне

По нормі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Разом
Інші
види
оплати

Відпрацьовано год

В переводі
на умовні га

В натур. од

Виконано
Шифр роботи

Числа місяця

Табель обліку виконаних робіт, відпрацьованого часу і підрахунку заробітку на
механізованих роботах

Х

Х

01

дні

год

Бригадир _________________________
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Додаток А.5
Розрахунково-платіжна відомість
Типова форма № П-6
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489
Код ЄДРПОУ
Найменування підприємства (установи, організації)
Дата
заповнення

П. І. Б.

Табельн
ий
номер

Стать

Індивідуальний
ідентифікацій
ний код

Професія, посада
(код за
Класифікатором
професій)

Відпрацьовано днів
(годин)

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
працівника

за _______________ 20__ р.
№
п/п
1

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Нараховано за видами оплат
вид оплати
2
Фонд основної заробітної
плати:
Тарифна ставка, посадовий
оклад

Нараховано,
грн.

3

вид утримання

Утримано,
грн.

4

5

6

1.

Комісійні від реалізації
продукції
Гонорар, авторська винагорода
штатним працівникам
Оплата праці за час перебування
у відрядженні
Оплата за профнавчання інших
працівників
Вартість продукції, виданої
працівникам при натуральній
формі оплати праці
Інші види нарахувань
Фонд додаткової заробітної
плати:
Премія
Відсоткові або комісійні
винагороди
Оплата роботи в надурочний час,
святкові та неробочі дні
Оплата днів відпочинку
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Утримано

№
п/п

Видано за I-у половину
місяця (аванс)
Внески на
загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування:

2.

до Пенсійного фонду

3.

до Фонду зайнятості

4.

до Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

5.

Податок на доходи фізичних
осіб

6.

Профспілкові внески

7.

Аліменти

8.

Аванс в банк

9.

Каса (належить до видачі)

Продовження додатку А.5
1
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2

3

Індексація заробітної плати
Компенсації працівникам у зв'язку з порушенням термінів виплати
заробітної плати
Витрати на безкоштовний проїзд
Вартість форменого одягу
Відпустка за поточний місяць
Відпустка за наступний період
Інші нарахування за невідпрацьований час (простої, медогляд та ін.)

Суміщення професій
Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт
Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника
Робота у важких і шкідливих та особливо важких і особливо
22.
шкідливих умовах праці
23.
Інтенсивність праці
24.
Робота в нічний час
25.
Керівництво бригадою
26.
Висока професійна майстерність
27.
Класність водіям транспортних засобів
28.
Високі досягнення праці
29.
Виконання особливо важливої роботи на певний термін
30.
Знання та використання в роботі іноземної мови
31.
Допуск до державної таємниці
Дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги
32.
державних службовців, кваліфікаційні класи суддів
33.
Науковий ступінь
34.
Нормативний час пересування у шахті
35.
Робота на територіях радіоактивного забруднення
36.
Інші надбавки та доплати
37.
Інші види нарахувань
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати:
38.
Винагороди та заохочення, що мають одноразовий характер
39.
Матеріальна допомога, що має систематичний характер
40.
Виплати соціального характеру
41.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:
Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів
42.
фондів державного соціального страхування
Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок
43.
коштів підприємства
44.
Дивіденди, відсотки, виплати за паями
45.
Витрати на відрядження
46.
Матеріальна допомога разового характеру
Внески підприємств на медичне та пенсійне страхування
47.
працівників
48.
Інші види нарахувань
Разом за весь період:
Бухгалтер
(підпис)

П. І. Б.
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4

5

6

Продовження додатку А.5
Ват „Збруч”

Типова форма № П-53

підприємство

Ідентифікаційний
код за ЄДРПО

Код за ДКУД

До розрахункової відомості
в касу для оплати в строк
з 10.10 по 12.10
2004р.
в сумі

Кореспондуючий рахунок
рахунок,
субрахунок

12000 грн

Керівник

661

Код
аналітичного обліку

Код цільового
призначення

095

Стародуб П.В.____

Головний бухгалтер Скирпан О.П.

„ 10 ” жовтня 200 4 р.

ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
за жовтень 2004 р.
Кількість аркушів 1
По цій платіжній відомості виплачено Дванадцять тисяч грн. 00 коп.

І депоновано ________________________________________грн.
Виплату здійснив Гой Л.В.
Перевірив бухгалтер Скорик П.Р.
№ п/п

Табельний
№

П.І.П.

Сума

Підпис в
одержанні

Примітки

5

6

1

2

3

4

1

011197

Стах Борис Семенович

591.50

2

011205

Шостак Петро Іванович

612.20

і т.д.

...

...

...

Всього:

х

х

12000.00
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Продовження додатку А.5

(найменування підприємства (установи, організації))
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
(структурний підрозділ підприємства (установи,
організації))
До відомості №
У касу для оплати в строк
з __________ до ___________ 20__ р.
у сумі

Кореспондуючий рахунок
код
аналітичного
рахунку

рахунок,
субрахунок

Код цільового
призначення

(_______ грн. ___
коп.)
Керівник
Головний бухгалтер
"___" _______________ 20__ р.
Відомість на виплату грошей № _____
за __________________ 20__ р.
Кількість аркушів _______

За цією відомістю виплачено гривень
і депоновано гривень
Виплату здійснив
(підпис, прізвище, ініціали)
Перевірив бухгалтер
2, 3, 4 сторінки відомості
№ з/п
1

Табельний
номер
2

(підпис, прізвище, ініціали)

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума

3

4

Підпис про
одержання
5

Примітки
6

Відомість склав
(підпис, прізвище, ініціали)
Відомість перевірив
(підпис, прізвище, ініціали)
Примітка. За зразками 2-ї та 3-ї сторінок друкувати вставні аркуші (з текстом і на зворотному боці). Над таблицею
друкувати текст "Вставний аркуш до додатка № __", підписи друкувати на 4-й сторінці.
Ця відомість застосовується для видачі заробітної плати, інших виплат.
На титульній сторінці зазначається загальна сума виданої і депонованої заробітної плати. За потреби в графі "Примітки"
зазначаються реквізити пред'явленого документа.
Під час заповнення відомості після останнього запису в ній має бути незаповнений рядок для зазначення загальної
суми. Такі рядки можуть бути наприкінці кожної сторінки відомості.
Під час складання документа за допомогою засобів комп'ютерної техніки відомість може друкуватися без рядків.
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Додаток Б.2
Накладна внутрішньогосподарського призначення

261

Додаток Б.3
Акт витрати насіння і садивного матеріалу

262

263

264

Додаток Б.5
Звіт про рух матеріальних цінностей
Сільгоспоблік, форма №121
Затверджена МСГ СРСР 23.12.1971р. №269-1

Вартість за
одиницю

Найменування

Од виміру

Номенклатурний
номер

ЗВІТ
про рух матеріальних цінностей
по рахунку __________________
за ____________________20__рік

К-сть

сума

К-сть

Матеріально-відповідальна особа ___________
посада

________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові
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сума

Додаток Б.6
Книга складського обліку
Додаток 10
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік, форма № ВЗСГ-10
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 21.12.07 р. № 929

Сільгосппідприємство ______________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____________________
Склад ___________________________________________

КНИГА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ
за ____________ 20__ р.
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Продовження додатку Б.6
Назва матеріалу ______________ Номенклатурний номер _______________
Стелаж ______________________ Осередок ___________________________
Одиниця виміру _______________ Ціна _______________________________
Дата

Номер
документ
-та

Від кого
надійшло або
кому видано

Прибуток

Видаток

Залишок

Контроль
(підпис і
дата)

В книзі всього пронумеровано
_________________________ сторінок
прописом
М. П.
___________
________________________
підпис
прізвище, ім'я, та по батькові
"___" ____________ 20__ р.
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Додаток Б.7
Картка складського обліку матеріалів
Типова форма N М-12
Затверджена наказом Мінстату України
21.06.1996 р. N 193

___________________________
(підприємство, організація)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД

КАРТКА N ________
СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ
Склад

1

Стелаж

Комірка

2

3

Профіль

Місце
зберігання
Марка Сорт

4

5

6

НоменклаРозмір турний номер
7
8

Одиниця
виміру
Норма
Найме- Ціна
запису
код нування
9
10
11
12

Дорогоцінний метал
Найменуван-ня
матеріа-лу

Найменування

Вид

Маса, г

14

15

16

13

Дата запису

Номер документа

N
п/п

19

20

21

Від кого одержано чи кому
відпущено
22

Номер рядка у ф.
2-ДМ, дод. до ф.ф
N 2-ДМ і
N4-ДМ
18

Номер
паспорта
17

Прибуток

Видаток

Залишок

23

24

25

Прибуток

Видаток

Залишок

23

24

25

Підпис,
дата
26

Зворотний бік форми N М-12
Дата запису

Номер документа

N
п/п

19

20

21

Від кого одержано чи кому
відпущено
22

і т.д.
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Підпис,
дата
26

Додаток Б.8
Акт списання виробничого інвентарю
Додаток 5
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік форма № ВЗСГ-5
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 21.12.07 р. № 929
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
_______________________
підпис керівника
"___" ____________ 20__ р.

Сільгосппідприємство ________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Структурний підрозділ _______________________

Акт № ___ на списання
виробничого та господарського інвентарю
за "___" ____________ 20__ р.
Назва

Код синтетичного
обліку
дебет
кредит

Одиниця
виміру

Кількість

Ціна

Сума

Причина
непридатності

Комісія встановила, що вищеперелічені предмети прийшли до стану, непридатного для
подальшої експлуатації, і мають бути списані. Всі непридатні для використання у
виробництві відходи знищені у присутності комісії шляхом ________________________
__________________________________________________________________________
Голова комісії _____ _____ _______________ Члени комісії
посада підпис прізвище, ім'я, по
батькові
Матеріально- _____ _____ _______________
відповідальна посада підпис прізвище, ім'я, по
особа
батькові

______ _______ ________________
посада підпис
прізвище, ім'я, по
батькові
______ _______ ________________
посада підпис
прізвище, ім'я, по
батькові
______ _______ ________________
посада підпис
прізвище, ім'я, по
батькові

Розрахунок результатів від ліквідації об'єктів
Затрати по ліквідації
назва документа

стаття
затрат

Надійшло від ліквідації
сума

назва
документа

стаття доходу

сума

Разом
Сума зносу _________________ грн.
Результати від ліквідації _________________ грн.
В картці (книзі) списання майна відмічено "___" ____________ 20__ р.
Головний (старший) бухгалтер

_____________
підпис
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_____________________
прізвище, ім'я, по батькові

270

Додаток Б.9

271

Додаток Б.10
Матеріальний ярлик
Типова форма №М-16
Затверджена наказом Мінстату
України від 21.06.1996 р. №193

ВАТ «Збруч»
Підприємство, організація

Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ

00447209

Код за ДКУД
208511
Номенклатурний номер

МАТЕРІАЛЬНИЙ ЯРЛИК
Марка (тип)
М-500
Одиниця виміру
кг

Назва матеріалу
Цемент
Розмір
Мішки – 50кг
Норма запасу
300

272

Сорт
1

Додаток В.1
Дорожній листок трактора
Дата

Підприємство

Код

Підрозділ

Форма № 68
ДОРОЖНІЙ ЛИСТОК
ТРАКТОРА № 17

Бригада

Тракторист ___________Ратушний В.С.
Марка трактора ______________МТЗ 80
Державний № ______________234-88 П
Причіп № _________________ 545-67 П
Організація ______________ТОВ „Мрія‖
Адреса с.В.Березовиця,вул. Садова,11
ЗАВДАННЯ ТРАКТОРИСТУ
В чиє
розпорядження
1
Дачний
Кооператив
„Нива”
І т.д.

Звідки
Куди
Відстань,
Назва
взято
доставити
км
вантажу
вантаж
вантаж
2
3
4
5
Склад Дачний
25
Мінеральні
№2
Кооператив
добрива
„Нива”

Кількість
Поїздок з
вантажем
7

Клас
вантажу
6
ІІ

2

Вага,
тонажу
8
3

Запізнення. Простої та інші відмітки ____________________________________
__________________________________________________________________
Трактор технічно справний механік Польовий К.Н.
Трактор у справному стані. Прийняв тракторист Ратушний В.С.
ВИДАЧА ПАЛЬНОГО

10
20

Підпис
заправника
Репета Я.Т.
Репета Я.Т.

5

Репета Я.Т.

Кг
Залишок при виїзді
Видано:
1. Ратушний В.С.
2.
3.
Залишок при поверненні

Трактор здав тракторист Ратушний В.С.
Трактор прийняв _______Польовий К.Н.
Початок роботи ________ 9 год 20 хв.
Механік(бригадир) _____Польовий К.Н.
Кінець роботи _________12 год 30 хв.
Механік(бригадир) ____Польовий К.Н.
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Продовження додатку В.1
ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
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27,5 0,6

15

Всього

Основна

Тракторист Ратушний В.С. відпрацьовано годин 3
Бригадир Польовий К.Н.

-

-

Фактично

1,10 27,5

Всього

25

На одиницю роботи

75

Всього

Розцінка

3

Умовні гектари

Норма виробітку

3

Додаткова

У тому числі з вантажем

Витрати
Пробіг,
пального,
км
км

Коеф. переведення на ум. га

Зроблено тонно-кілометрів

07

Відпрацьовано годин

234 Км

Перевезено вантажу, т.

Код основної оплати

-

Код синтет. та анал. обліку робіт

Час прибуття

Бригада-замовник

Клас ватажу

Час відправлення

Куди

ДКН Мін.
ива‖ добр ІІІ 9:20 12:00
‖ ива

011199

Оплата праці

Одиниця виміру

1

Назва вантажу

Замітки

Професія
Тракторист Категорія
ІІІ Табельний номер
Марка трактора
МТЗ-80
Код марки трактора 05-80
Інвентарний номер 05-8011

50

25

8

24

25
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Продовження додатку В.З

Додаток В.4
Накопичувальна відомість обліку роботи
вантажного автотранспорту
Форма В 38
НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ РОБОТИ
ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТУ
за __листопад__ 2004р.
Підприємство ________ТОВ «Збруч»
Марка автомобіля, № ГАЗ 53, № 377-44 ТІ
П.І.П. шофера ___Новак А.С.
, табельний № ___01192

2
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- 400 -

5 400

І т.д.

т.км

тонни

5

В т.ч. на автопричепах

80

всього

160

В т.ч. на автопричепах

-

Всього

2

В т.ч. з вантажем

-

Через технічні несправності

8

Під навантаженням, роз вант.

В простої

8

В русі

1 11.11 17
…

всього

номер

дата

№ п\п

В тому ч.
З них

Кількість поїздок з вантажем

Години в наряді

Загальний

Дорожній
лист

Перевезе-но
Зроб- вантажу та
ПереПробіг
лено
т.км по
везено
автомотонно споживаВантабіля, км
кіломечах
жу
трів
автотранспорту

Додаток В.5
Накопичувальна відомість
обліку машинно-тракторного парку
Форма 37а
Підприємство __ТОВ «Мрія»
Відділок ___Машонно-тракторний парк
Бригада № 1
НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
обліку машинно-тракторного парку
за листопад 2004 р
Тракторист-машиніст __Башуєв С.Д.
Клас _ІІІ
Стаж
роботи 17р.
Трактор(комбайн): марка _МТЗ 80 господарський № __1058011
Нараховано
зарплати (оплати
Опрацьовано
праці) всього,
грн.коп.
№
з\п
Трактотрактористом
Маши- МашиПрицеп
Прицепристудата номер
но
но
щиком,
щикумаши-днів -змін годин нормозмін год
машиністу
ністу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1.11.04
19
1
2
8
1
12.60
Обліковий
(подорожній)
лист

2

І т.д.

Видано
пального
трактористумашиністу
11
45
…

…

…

…

…

…

…

…

Пробіг (на
транспортних
Перевезено
роботах), км
вантажу(на
У тому транспортних
За
роботах), т
фактично загальний числі з
нормою
вантажем
12
13
14
15
16
40
41
60
30
4.5
…
…
…
…
…

…

Витрати пального,
кг

279

17

18

…

…
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Додаток Г.1
Товарно-транспортна накладна

281

Продовження додатку Г.1

Додаток Г.2
Реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля
Сільгоспоблік, форма №77
Затверджена міністерством сільського господарства
СРСР 24.02.1972 р. № 269-2

Реєстр №___ Опе- Отриму- Відправідправки зерна равач
ція
вник
та іншої
продукції з
поля
Комбайнер __________________ Комбайн _____________ __________
Рік

Мі- Чис- ПідприєВід- Бри- Дільшифр
сяць ло
мство
діл гада нииця

Прізвище, ініціали

машина

марка, номер

Шофер ______________________________________________________
Прізвище, ініціали

Назва продукції _______________________________________________
НоНомер Бункерна
мер
комбайна вага, кг
поля

Підпис комбайнера
Дані току
в здачі або
шофера в
Вага
Вага
отриманні
брутто, кг нетто, кг
продукції

Підпис комірника
(зав. током) в
отриманні, шофера
в передачі продукції

Зворотна сторона форми №77
НоНомер Бункерна
мер
комбайна вага, кг
поля

Підпис комбайнера в
здачі або шофера в
отриманні продукції

Шифр синтетичного і
аналітичного обліку
Одиниця виміру
Всього за день
Ціна
Сума
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Дані току
Підпис комірника
(зав. током) в
Вага
Вага
отриманні, шофера
брутто,
нетто, кг
в передачі продукції
кг

Дебет
Кредит

Додаток Г.3
Реєстр приймання зерна від водія
Господарство ___ТОВ «Мрія»

РЕЄСТР № 11 приймання зерна
від водія за__________
Водій ____Романів С.П.
Автомашина ___ГАЗ 53

№
п/п
1
2
3
4
5

Номери
талонів
комбайнера,
передані
вагарю
3
8
11
23
37

Культура

Номер
поля

Відстань,
км

Всього
прийняв
-то
зерна, кг

1
1
2
2
3

12
12
15
15
9

2200
2300
2370
2400
2650
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Підпис
завідуючого
током

Додаток Г.4
Путівка на вивезення продукції з поля
Форма № 77а

Зворотна сторона

Підприємство ______ТОВ «Мрія»_______
Відділок (бригада) №1________________

ПУТІВКА № _12_
на вивезення продукції з поля
Комбайнер ____Пилипів О.Р.___________
П.І.П.

Комбайн, збиральна машина __«Колос»__
Продукція ___озима пшениця___________
назва, культура і сорт

№ поля ____2________________________
Автомобіль, трактор ЗІЛ-130 Гаврон Ю.М.
П.І.П. тракториста, шофера

Бункерна вага ____9650_____________ кг
Маса брутто ____5150_____________ кг
Маса нетто
____4500_____________ кг
Здав
Прийняв
Прийняв від шофера
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Зважування
Бункерна вага __9650 кг
Маса брутто __5150 кг
Маса нетто
__4500 кг
Вагар ___Мах В.С.

Додаток Г.5
Талони водія і комбайнера
Форма №188

___ТОВ «Мрія»
(підприємство)

Журнал обліку виданих талонів
Початий __12.08.2009
№
з/п
1
2
3
4

Закінчений ___28.08.2009

Прізвище, ім’я, по батькові
одержувача
Гаврон Юрій Михайлович
Стецьків Антон Романович
Романів Сергій Петрович
Микулин Дмитро Антонович

Номер
талона

ГОСПОДАРСТВО ___ТОВ «Мрія»_____

Талон водія № __17__
Рудик Іван Сергійович________
прізвище, ім’я, по батькові

Табельний номер ______33___________
Автомашина _____«ГАЗ 53»___________
Прийнято зерна від комбайнера
___________Пилипів О.Л._____________

Кількість,
шт.
15
19
22
25

Розписка в
одержанні

Форма №77б
Місце печатки
Талон виданий_________
Головний бухгалтер_____

Один бункер
ГОСПОДАРСТВО ___ТОВ «Мрія»_____

Талон комбайнера № __17__
Пилипів Олександр Леонідович_
прізвище, ім’я, по батькові

Табельний номер ______33___________
Комбайн _____«Нива»__________________
Здав зерна для доставки на тік
____________________________________
Один бункер
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Форма №77в
Місце печатки
Талон виданий_________
Головний бухгалтер_____

Додаток Г.6
Сортове посвідчення, свідоцтво на насіння
Сільгособлік, форма №215
Затверджена Міністерством сільського господарства
СРСР 10.09.1971 р.

СВІДОЦТВО НА НАСІННЯ №______
1. Найменування організації ___________________________________
2. Країна, область ____________________________________________
Районне управління господарства ______________________________
3. Поштова адреса ___________________________________________
___________________________________________________________
4. Культура ______________________ 5. Сорт_____________________
6. Рік випуску елітного насіння (селекційною станцією, елітно-насінницьким господарством) _______________________________________
7. Репродукція (генерація) _____________________________________
8. Категорія ______________ 9. Рік урожаю_______________________
10. Звідки та коли одержане насіння ____________________________
___________________________________________________________
Сортва
чистота
(тиновість),
%
11

Панцирність
соняшника
,%
12

Ксенійність
кукурудзи,
%
13

Алкалоїдність
люпину
(гірких
зерен), %
14

Розмір партії
центнери

Кількість
місць

15

16

17. Склад сортової домішки ____________________________________
найменування та %

Рослини, які стрілкуються _____________________________________
для овочевих і коренеплодів

18. Пошкодження посіву хворобами та шкідниками згідно акта польової
апробації: пильною головнею _______ %, твердою головнею _______%
____________________________________________________________
19. Засмічення посіву (за актом польової апробації) важковідокремлюваними культурними рослинами _______ %, важковідокремлюваними
бур’янами _________%, в тому числі карантинними бур’янами _______
____________________________________________________________
найменування, кількість

отруйними бур’янами _________________________________________
найменування, кількість

Пошкодження іншими карантинними бур’янами ___________________
___________________________________________________________
найменування
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Продовження додатку Г.6
20. Відомості по показниках сортової чистоти або типовості,
засміченості та пошкодження посівів хворобами та шкідниками дані на
підставі документів.
21. Відомості про посівні якості:
Дані на підставі __________________________ за №_______________
найменування документа

від _____________ місяця 20__ р., виданого Державною насінницькою
Інспекцією __________________________________________________
Ураження хворобами та
шкідниками

Насіння основної
культури, %

Відходи, %

1

2

3

Насіння інших
культурних
рослин
Насіння інших
рослин –
всього, шт. на 1
кг
Насіння
бур’янів, шт. на
1 кг

клас

В тому числі

4

5

6

ВолоСхоНайменувавгість, % жість, %
ння хвороби
та шкідників

7

8

9

% або
ступінь
ураження

10

Господарська придатність (для овочевих та коренеплодів) ________ %
Додаткові відомості про посівні якості ____________________________
____________________________________________________________
22. Відомості про направлення насіння:
Партія означеного сортового насіння під № _______________________
Яка зберігається в засіку № ________, складі № ___________________
відправлена залізницею по ________________ по _________________

найменування документа

№ ______________ в вагоні № _______________ на станцію, на адресу
____________________________________________________________
господарство, організація

ГАРАНТІЯ
Організація, яка відпускає партію насіння гарантує, що:
а) насіння не засмічене іншими сортами або культурами під час жнив,
молотьби, приймання, складування, зберігання, відвантаження;
б) до даної партії не домішано зерно того ж виду, але гіршої якості;
в) насіння хрестоцвітих роду Брасика не засмічене іншими видами та
різновидами того ж роду;
г) насіння овочевих та коренеплодів не уражене кліщом.

Керівник організації
Агроном
Вагар (комірник)
М.П.
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Продовження додатку Г.6
Сільгособлік, форма №179
Затверджена Міністерством сільського господарства
СРСР 23.12.1971 р. № 269-1

Господарство____________________
Організація
Район ____________________ Область __________________________

СОРТОВЕ ПОСВІДЧЕНЯ № __ «__» ______ 20__р.
1. Культура ____________________ 2. Сорт ______________________

вказати назву сорту і селекційний номер, якщо він присвоєний сорту

3. Репродукція (генерація) ____________ 4. Категорія ______________
5. Рік випуску елітного насіння селекційною станцією_______________
Сортова чистота
(для самозапильних), типовість
(для перехрестнозапильних), %
6

Панцирність
соняшника, %

Ксенійність
кукурудзи,
%

7

8

Алкалоїдність
люпину
(гірких
зерен), %
9

Рік
врожаю

10

Розмір партії
Центнери

Кількість
місць

11

12

13. Пошкодження посіву хворобами та шкідниками згідно акта польової
апробації: пильною головнею _______ %, твердою головнею _______%
____________________________________________________________
14. Засмічення посіву (за актом польової апробації) важковідокремлюваними культурними рослинами _______ %, важковідокремлюваними
бур’янами _________%, знайдено карантинні бур’яни ______________
так, ні

15. Підстава для видачі «Сортового посвідчення»: Акт апробації №
____від «__» _____ 20__р., площа _________га, посів проходи в полі
№_______, відділ____________, бригадою _______________________
16. партія сортового зерна направляється по накладній №__________
____________________________________________________________
вказати куди, кому

ГАРАНТІЯ
Організація, гарантує, що:
а) сортове зерно з апробованого посіву не засмічене іншими сортами або
культурами під час жнив, молотьби, приймання, складування, зберігання,
відвантаження;
б) до даної партії не домішано зерно того ж виду, але гіршої якості;

Керівник організації
Вагар (комірник)
М.П.
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Додаток Г.7
Реєстр приймання зерна та іншої продукції (вагарем)
Форма №78
Дата

ПідприємВіддіКод
Тік
ство
лок

«Мрія»

1.08

1

РЕЄСТР
Склад
№1
приймання
зерна та
1
іншої
продукції

Код
Опера- Одержу- синтетичного
обліку
ція
вач
дебет

Місце зберігання ___склад№1
Культура, сорт озима пшениця
Матеріально відповідальна особа _____Луцик В.І.
Звідки надійшло ( із бригади, відділку і т.д.)
Відпра-вник
та його код
Код синтетичного та
аналітичного обліку
(кредит)
Номер
реєстру
(подо-рожнього листа)

6

Брига
да №1

231001

Вага,
кг

Номер
реєстру
(подорожнього
листа)

Вага,
кг

Номер
реєстру
(подорожнього
листа)

Вага,
кг

4500

8

5640

11

6200

Номер
реєстру
(подорожнього
листа)

…

і т.д.
Всього
Ціна
Сума

Х
Х
Х

Х
Х
Х
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Х
Х
Х

Вага,
кг

Додаток Г.8
Відомість руху зерна та іншої продукції
Форма №80
Дата

Підприємство Бригада Тік Склад

Відомість № _4 руху
зерна та іншої продукції

10.08.08
«Мрія»
1
1
1
Місце зберігання __склад№1 . Культура, сорт озима пшениця-товарна
Матеріально відповідальна особа ____Луцик В.І.
Залишок
на
початок
дня, кг
-

Надходження,
кг
5400

Видаток, кг
Відправлено
на елеватор
40000

Залишок
на кінець
дня
14000

Реєстраційний лист на продукцію яка надійшла і вибула
Звідки надійшло і куди вибуло
Від комбайна

з току
№
№
№
№
№ реєстреєстру
реєстреєстру
реєстру
ру або Вага,
Вага,
Вага,
Вага,
Вага,
або
ру або
або
або
накладкг
кг
кг
кг
кг
накладнакладнакладнакладної
ної
ної
ної
ної
9

12500

14

540000

Додаток: документи № __9, 14
Підпис

Луцик В.М.
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Додаток Г.9
Журнал вагаря
Сільгособлік, форма №179
Затверджена Міністерством сільського господарства
СРСР 19.01.1972 р. № 269-2

ЖУРНАЛ ВАГАРЯ
на _________________ 20__р.
Дата

№
Вага
Призначення
№
Назва
№
Через кого
машини,
вантажу
відвісу
документа відправлено
Брутто Тари Нетто вантажу
трактора
(куди, звідки)
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Додаток Г.10
Акт на сортування і сушіння продукції рослинництва
Форма №82
Рік, число,
Підприємство Бригада Тік
місяць
«Мрія»

10.08.2004

Відпущено і сортування,
сушіння

1

Акт № 5_ на сортування і
сушіння продукції
рослинництва

Код синтетичного Одита аналітичного ниця
Вага Ціна Сума
обліку
виміру, ц
дт
кт

Озима пшениця

ц

16000 39.43

631000

назва культури або продукції

Отримано від сортування,
сушіння

20

23

ц

8000

45

360000

20

23

ц

5400

45

243000

1400

20

28000

Насіннєве зерно
назва

Зерно товарне
назва

Отримано використаних
відходів
Зерно товарне із вмістом
40% повноцінного зерна
назва

Невикористані відходи
(мертва засміченість та
усушка)
Натура : до переробки,
г 840
Після переробки,
г 890

1200

Додаток: 2 прибуткових та
- видаткових
Підписи: зав. током
посада

агроном__
посада

Вологість: до переробки, % 20
після переробки,% 16
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Машак М.В.

прізвище, ім’я, по батькові

Оринич М.І.

прізвище, ім’я, по батькові
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Додаток Д.1
Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів
________________________________________
підприємство, організація

Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-7
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 27.09.07 р. № 701

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
нарахування амортизації основних засобів та інших
необоротних активів
за ___ ____________ 20__ р.
Сума амортизації, грн.
Розподіл сум
Коректив по
амортизації
прибулих
по об'єктах обліку Нараховано та вибулих основних Донарахування Кореспондуючий
(назва субрахунків в минулому
рахунок, дебет
засобах
у поточному
та аналітичних
місяці
місяці
по
по
рахунків)
прибулих вибулих
(+)
(-)
1
2
3
4
5
6

Всього

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.
Виконавець ______________________________________
Головний бухгалтер (бухгалтер) _____________________
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Додаток Д.2
Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих
(модернізованих) об'єктів
_______________________________
підприємство, організація
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ

Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-2
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом
Мінагрополітики України від 27.09.07
р. № 701
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
_______________________________
підпис керівника
"___" ____________ 20__ р.

АКТ № ____ ПРИЙМАННЯЗДАЧІ ВІДРЕМОНТОВАНИХ
Структурний
Рік Місяць Число
І РЕКОНСТРУЙОВАНИХ
підрозділ
(МОДЕРНІЗОВАНИХ)
ОБ'ЄКТІВ
Код синтетичного обліку
дебет

Сума, грн.

кредит

Матеріальновідповідальна
особа

Номер
інвентар
заводський
ний

Комісія в складі голови __________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
і членів комісії ___________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
призначена наказом/розпорядженням від "___" ____________ 20__ р. № ___,
склала цей Акт у тому, що ________________________________________________________________
назва об'єкта
по замовленню № ____ знаходиться у ремонті, реконструкції (модернізації) _______________________
плановий, неплановий
з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р. тобто ____________________ днів.
Передбачені відомістю дефектів роботи по ремонту, реконструкції (модернізації) виконані
повністю _______________________________________________________________________________
неповністю
вказати, що саме не виконано
По закінченні ремонту (реконструкції) об'єкт пройшов випробування і зданий в експлуатацію
Зміни у характеристиці об'єкта, викликані реконструкцією (модернізацією) ________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Акт на ліквідацію окремих конструктивних елементів додається
Здав _______________________________________________
________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
підпис
Прийняв _____________________________________________
_______________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
підпис
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Продовження додатку Д.2
ДОВІДКА
Кошторисна вартість за затвердженим розрахунком (на фактично виконаний обсяг робіт):
ремонту ______________________________________ грн. _______ коп.
реконструкції _________________________________ грн. _______ коп.
Фактична вартість:
ремонту ______________________________________ грн. _______ коп.
реконструкції _________________________________ грн. _______ коп.
Головний бухгалтер (бухгалтер) _______________________________
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Додаток Д.3
Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та
інших необоротних активів
Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-5
__________________________________________
підприємство, організація

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 27.09.07 р. № 701

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

РОЗРАХУНОК
нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних
активів
_______________________________________________
рік
Інвентар- Класифікаційна
ний
група, вид
номер
та назва об'єкта
1

2

Строк корисного
використання, років
8

Первісна
Метод
Дата
Первісна Ліквідаційна вартість за
нарахування оприбутку- вартість,
вартість,
мінусом
амортизації
вання
грн.
грн.
ліквідаційної
вартості, грн.
3
4
5
6
7

Сума зносу (амортизації),
грн.
річна

місячна

9

10

Розподіл зносу
(амортизації) за
Кореспондую
об'єктами обліку (назва чий рахунок,
субрахунків та
дебет
аналітичних рахунків)
11
12

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.
Виконавець ____________________________
Головний бухгалтер (бухгалтер) __________________

298

299

Додаток Д.4
Відомість нарахування амортизації основних
засобів та інших необоротних активів

300

Продовження додатку Д.4

Додаток Д.5
Відомість нарахування амортизації основних засобів за
методом, передбаченим податковим законодавством
Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-8
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 27.09.07 р. № 701

_____________________________________
підприємство, організація
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Балансова
вартість,
грн.

Норма
амортизації,
%

1

2

3

4

Сума
амортизації,
грн.

Класифікаційна
група, вид
та назва об'єкта
основних
засобів

Інвентарний
номер

ВІДОМІСТЬ
нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим
податковим законодавством
за ___ квартал 20__ р.
Розподіл сум
амортизації
за об'єктами
обліку (назва
субрахунків
та аналітичних
рахунків)

Кореспондуючий
рахунок,
дебет

5

6

7

Всього

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.
Виконавець ________________________________
Головний бухгалтер (бухгалтер) __________________
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Додаток Д.6
Відомість дефектів на ремонт машини
Додаток 6
до Методичних рекомендацій
Сільгоспоблік, форма № ВЗСГ-6
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 21.12.07 р. № 929

Сільгосппідприємство ________________________
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ
Структурний підрозділ _______________________
Майстерня _________________________________

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
_______________________
підпис керівника
"___" ____________ 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ НА РЕМОНТ МАШИНИ
від ____________ 20__ р.
Одержана від _______________________________________________________________
найменування замовника
Найменування машини ___________________ Марка ______________________________
Заводський № ________ інвентарний № ____________ строк виконання ______________
Вид ремонту ________________________________________________________________
капітальний, поточний
До надходження до ремонту машина:
виробила від останнього ремонту ____________ (еталонних гектарів, ткм, мотогодин)
одержала _________________________________ ремонт "___" ____________ 20__ р.
останній, капітальний, поточний
I. Характеристика колінчатого валу та циліндрів двигуна (для спеціалізованих
підприємств)
Характеристика колінчатого валу
Характеристика циліндрів
корінні шатунні
шийки шийки
А
1
2
А
1
Ремонтний розмір до шліфовки
Ремонтний розмір до розточування
Еліпс до шліфовки
Еліпс до розточування
Конус до шліфовки
Конус до розточування
Ремонтний розмір після шліфовки
Ремонтний розмір після
розточування
II. Описання дефектів деталей і вузлів та заміна запасних частин
Фактично
ОписаНайменуПідлягають
Дата
Підлягають заміні
поставлено
Пор.
ння
вання
реставрації
постана машину
№
дефекту
деталей
(кількість)
новки
та зносу
кількість ціна сума кількість сума
А
Б
В
1
2
3
4
5
6
Г

Разом
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Продовження додатку Д.6
III. Витрата ремонтних матеріалів
Пор.
№
А

Фактично
Потрібно для ремонту
Найменувитрачено
Номенклавання
турний № одиниця
матеріалів
кількість ціна сума кількість сума
замін
Б
В
1
2
3
4
5
6

Дата
Г

Разом
Х
Х
Х
Х
Х
Включається вартість матеріалів та запасних частин, які були здані на склад по
накладній № __________________ на суму ____________ грн.
IV. Оплата праці на ремонтних та монтажних роботах
Трудомісткість людиноОплата праці
Пор.
годин
Найменування робіт
№
за нормою
фактично
за кошторисом фактично
А
1
2
3
4
Розбирання, збирання,
1
регулювання та обкатка
2
Реставрація-деталей
3
Виготовлення деталей
4
Інші
Разом
V. Загальна вартість ремонту, грн.
Пор.
Статті витрат
№
А
Б
1
Запасні частини та ремонтні матеріали
2
Затрати праці: людино-годин.
сума.
3
Відрахування від оплати праці.
4
Нафтопродукти.
5
Інші.
Загальновиробничі (цехові) витрати ремонтної
6
майстерні
Всього.
Керівник структурного підрозділу
Тракторист-машиніст (шофер)
Інженер-механік
Перевірив бухгалтер

_______
підпис
_______
підпис
_______
підпис
_______
підпис
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За
кошторисом

Фактично

_________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
______________________
прізвище, ім'я, по батькові
______________________
прізвище, ім'я, по батькові

Додаток Е.1
Журнал обліку робіт і витрат
Сільгоспоблік, форма № 37
Затверджена МСГ СРСР 19.01.1972 р. №269-2

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РОБІТ І ВИТРАТ
ЗА __________ 20__р.
Відділ______________
Ферма _____________
Бригада ____________

В перерахунку на умовні га

Відпрацьовани
й час, год

Сума, грн.

Відпрацьовани
й час, год

Сума, грн.

3

4

5

6

7

8

9

Трактористівмашиністів
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Інших
робітників
Фактично

2

Кількість в натуральному
вираженні

Номер документа

1

Витрата
пального

Оплата праці

Одиниця виміру

Дата

Обсяг
виконаних
робіт

Посівна площа по плану_________ га
Фактично_________ га
Зібрано ______________________ га

По нормі

Культура ____________________
Вид робіт ____________________

10

11

12 13 14

Додаток Е.2
Відомість розподілу витрат на управління і обслуговування
Підприємство СГПП “Дружба”
Підрозділ Бригада №1, с. Садів
Розрахунок розподілу непрямих витрат (кредит рахунків)

за
База розподілу

200 9 року

9 місяців
(період)

прямі

витрати

Ярий ячмінь

-

-

29,4

5,04

46,89

5,2

-

-

-

-

-

-

10,39

96,71

10,74

2,05

-

6,61

-

-

13,63

152,
43

-

30,43

-“-

-

62,74

-

60,65

-

314,43

-

-

-

-

-

569,29

Інші витрати

3,49

Ріпак озимий

0,1033

6.

-

-

Фінансові
витрати

-

Х

5.

-

-

4.

Витрати на
збут
Інші витрати
операційної
діяльності

Х

3.

18,50

-“-

31,32

Овес

0,061

Адміністратив
ні витрати

1,98

1785,29

2.

3,37

Яра пшениця

Тис.
грн.

2,60

Загальновиро
бничі витрати

4,42

Кукурудза

1.

11,99

13

20,32

Озимий
ячмінь

12

11,6

11

19,65

Озима
пшениця

10

60,15

9

101,85

Всього витрат

8

108,87

7

184,42

6

-

5

-

4

276,00

3

-

Коефіцієнт
розподілу

2

-

База розподілу

1

0,1546

Од.
вим.

-

Витрати

1785,29

№
з/п

1785,29

Види продукції (за культурами)

7.
8.

Разом

-“-
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14

306

Додаток Е.3
Відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку

307

308

309

310

311

312

313

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________

підприємство, установа, організація

______________________
к

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства ______________
«___»_____________20__р.

Додаток Е.8.
Форма документа для оформлення рішень Комісії з оцінки за справедливою вартістю біологічних
проактивів та сільськогосподарської продукції

Наукове видання
Садовська Ірина Борисівна
Голян Василь Анатолійович
Бабіч Ірина Іллівна
Тлучкевич Наталія Володимирівна
Жураковська Ірина Володимирівна

Організація
управлінського обліку і контролю
вирощування зернових культур
Монографія
Комп’ютерний набір і верстка: Жураковська І.В.
Здано на виробництво
Формат 60х84/16. Гарнітура Times. Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум.друк.арк 22,5. Обл.-вид. арк. 10,3.
Зам. № 373. Тираж 300.

Редакційно-видавничий відділ
Луцького національного технічного університету
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
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