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Здійснено класифікацію витрат обліку виробництва продукції технічних культур. Проведено порівняння методу 

обліку витрат директ-костинг і стандарт-костинг. Особлива увага приділяється первинним документам та їх 

удосконаленню. Запропоновано удосконалення робочого плану рахунків з обліку витрат виробництва продукції 

технічних культур шляхом запровадження нових субрахунків. Проведено порівняння методу визначення 

собівартості витрат «Директ-костинг» і «Стандарт-костинг», визначено основні недоліки та переваги. 
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Постановка проблеми. Галузь рослинницт-

ва є найбільш трудомісткою, дохід від неї одер-

жують протягом року, а витрати значно вищі в 

період, коли через кліматичні умови продук-

тивність рослинництва знижується. Спад ви-

робництва та зниження ефективності вироб-

ництва продукції рослинництва обумовлюють-

ся багатьма об’єктивними та суб’єктивними 

факторами, головний з яких - відсутність нор-

мальних економічних відносин, зваженої полі-

тики та ефективного механізму господарювання. 

Для вирівнювання економічних умов 

господарювання та функціонування всіх 

галузей необхідно розробити паритетні ціни на 

їх продукцію, в основу яких покладається 

єдина норма прибутку.  

Отже, зростання прибутку забезпечується 

насамперед через зниження собівартості 

продукції. Собівартість продукції відображає 

реальні прямі витрати підприємства на 

виробництво продукції. Для того, щоб 

визначити шляхи зниження собівартості 

продукту, необхідно знати структуру витрат. 

Процес виробництва завжди пов’язаний з 

використанням робочої сили та засобів 

виробництва, які втілюються в продукті.  

Збільшення витрат виробництва призво-

дить до розширення випуску товарів, оскіль-ки 

зумовлені ними високі ціни обмежують 

купівельну спроможність споживачів і 

стримують розвиток виробництва. 

Національний бухгалтерський облік 

відіграв важливу роль у здійсненні заходів 

щодо переходу до ринкових відносин. Система 

бухгалтерського обліку в Україні має ввібрати 

в себе кращі традиції і правила застосування 

світової практики ведення бухгалтерського 

обліку, зберігаючи при цьому його національні 

особливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню обліку виробництва продукції 

технічних культур присвячено ряд наукових 

праць вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: 

І. М. Білого, Ф. Ф. Бутинця, А. П. Варави, П. 

Н. Денчуко, М. М. Дунай, І В. Жиглей, Л. О. 

Кадуріної, В. Г. Козак, Ю. А. Кузмінського, М. 

З. Пізенгольц, Ю. Я. Литвина, Л. І. Лук'яненко, 

С. Г. Михалевича, В. П. Пархоменко. І. Б. 

Садовської, О. Савченко, В. І. Стоян, Л. К. 

Сука, С. Терещенко, П Я. Хомина та інших 

науковців. Але окремі аспекти сучасного 

обліку витрат виробництва продукції техніч-

них культур недостатньо розглянуто науков-

цями, тому, дане питання потребує поглиб-

леного дослідження. 

Метою статті є оцінити сучасний стан 

обліку виробництва продукції технічних куль-

тур та запропонувати шляхи його удоскона-

лення відповідно до сучасних умов ведення 

обліку. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Випуск готової продукції, яка призначена 

для реалізації, і одержання прибутку є голов-

ною метою виробничої діяльності підприємст-

ва. В процесі виробництва формуються витра-

ти на виробництво продукції та її виробнича 

собівартість. 
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До виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг) включаються: 

• прямі матеріальні витрати; 

• прямі витрати на оплату праці: 

• інші прямі витрати; 

• загальновиробничі витрати. 

До складу прямих матеріальних витрат 

включається вартість сировини та основних 

матеріалів, що утворюють основу виробленої 

продукції або є її необхідним компонентом, які 

можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об'єкта витрат. 

До складу прямих витрат на оплату праці 

включаються заробітна плата та інші випла-ти 

робітникам зайнятим у виробництві про-

дукції, виконанні робіт, або наданні послуг, які 

можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об'єкта витрат. 

До складу інших прямих витрат вклю-

чаються всі інші виробничі витрати, які 

можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об’єкта витрат, зокрема відраху-

вання на соціальні заходи, плата за оренду 

земельних і майнових паїв, амортизація тощо. 

При групуванні витрат під об'єктом обліку 

витрат слід розуміти продукцію, роботи, послу-

ги або вид діяльності підприємства, які потре-

бують визначення пов’язаних з їх виробництвом. 

Непрямі витрати - це витрати, що не можуть 

бути віднесені безпосередньо до певного 

об'єкта витрат економічно можливим шляхом. 

Варто зазначити, що на практиці їх часто 

називають тими, що розподіляються, а згідно з 

П(С)БО 16 "Витрати" – загальновиробничими 

витратами. 

Прямі виробничі витрати обліковуються 

безпосередньо на рахунку 23 "Виробництво". 

Непрямі витрати обліковуються на рахунку 

91 "Загальновиробничі витрати”. В кінці 

звітного періоду рахунок 91 закривається 

шляхом списання розподілених між видами 

продукції загальновиробничих витрат в дебет 

рахунка 23 "Виробництво". 

Загальногосподарські витрати, які пов'язані 

з управлінням і обслуговуванням підприємст-

ва в цілому, обліковуються на рахунку 92 

«Адміністративні витрати». Витрати на 

утримання підрозділів, що займаються збутом 

продукції, рекламою, доставкою продукції 

споживачам та інші витрати підприємства з 

реалізації обліковуються на рахунку 93 

"Витрати на збут". 

Для визначення обсягу витрат у вітчизня-

ній практиці застосовують позамовний, попе-

редільний і попроцесний методи. При вико-

ристанні нормативного методу калькулюван-

ня собівартості продукції вони набувають ха-

рактеру позамовно-нормативного, попередільно-

нормативного, попроцесно-нормативного методів.  

Так, як основою обліку витрат є визначен-

ня собівартості продукції, можна запропону-

вати ПП «Врожай-Агро-1» використання ме-

тоду обліку витрат директ-костинг, а також 

можна розглянути метод стандарт-костинг. 

Директ-костинг відкриє нові можливості для 

вдосконалення обліку й аналізу витрат 

виробництва продукції технічних культур. 

Під час застосування методу обліку витрат 

директ-костинг, що базується на оцінці 

продукції за прямими витратами, непрямі 

витрати не розподіляють на об’єкти обліку 

витрат, а обліковуються як витрати періоду і 

відносять на рахунки фінансових результатів у 

тому періоді, в якому вони були здійснені. 

Таблиця 1 

Недоліки та переваги методу визначення собівартості витрат  

«Директ-костинг» і «Стандарт-костинг» 

Директ-костинг 

Недоліки Переваги 

1. Дуже важко без помилки виокремити постійні 

витрати від змінних. 

2. Під час переходу від системи повного розподілу 

витрат до системи директ-костинг виникають 

значні проблеми у визначенні податку на доходи, 

оцінюванні запасів при складанні звітів. 

3. Характер і мета управлінського та фінансового 

обліку настільки різні, що об’єднувати їх 

недоцільно. 

4. Система складна і дорога 

1. Дані про прибуток, собівартість та обсяги 

виробництва можна завжди отримати з 

періодичної звітності. 

2. Прибуток за певний період не змінюється під 

впливом постійних накладних витрат при зміні 

залишків ТМЦ. 

3. Завдяки показникам маржинального доходу 

можна швидко оцінити вироби на основі базових 

критеріїв: займаної території, категорій 

замовників, вимірюван-ня потужностей, вартості 

використаних матеріалів тощо. 
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Стандарт-костинг 

Недоліки Переваги 

1. Важко скласти стандарти згідно з 

технологічною картою виробництва. Зміна цін, 

викликана конкурентною боротьбою за ринки 

збуту товарів, інфляцією, ускладнює обчислення 

незавершеного виробництва і вартості залишків 

готових виробів на складі.  

2. Не на всі виробничі витрати можна 

встановлювати стандарти, що зумовлює іноді 

послаблення контролю за ними на місцях.  

3. Існуючі труднощі у визначенні на практиці 

ступеня напруженості стандартів та норм. В 

сучасний період відсутні науково обґрунтовані 

норми, а складання стандартів на основі даних 

минулих затрат в умовах інфляції викликає значні 

труднощі. 

4. Метод не регламентується законом і не має 

єдиної методики встановлення стандартів та 

ведення облікових регістрів, а тому на практиці 

застосовують найрізноманітніші норми всередині 

однієї фірми.  

1. На підставі встановлених стандартів можна 

заздалегідь визначити суму очікуваних витрат на 

виробництво і реалізацію виробів, обчислити 

собівартість одиниці виробу для визначення цін, а 

також скласти звіт про доходи.  

2. Менш складна техніка ведення обліку 

виробничих витрат і калькулювання собівартості 

продукції, оскільки картки стандартної 

собівартості друкуються заздалегідь із 

зазначенням нормативне" кількості виробничих 

витрат.  

3. Система "стандарт-кост" може 

використовуватися для оцінки виконання 

встановленого замовлення. 

4. При правильній її постановці потрібен менший 

бухгалтерський штат, ніж при обліку минулих 

витрат.  

 

 

Зміст системи "стандарт-костинг" полягає в 

тому, що обліковується лише те, що повинно 

відбутись, а не те, що відбулося, враховується 

не реальне, а належне, і обґрунтовано відобра-

жаються відхилення, які виникли. В основі ле-

жить чітке, тверде запровадження норм витрат 

матеріалів, енергії, робочого часу, праці, зар-

плати та інших витрат, пов'язаних з виготов-

ленням будь-якої продукції або напівфабри-

катів. Крім того встановлені норми не можна 

недовиконати. Перевищення норми над 

фактом означає, що вона була встановлена 

помилково. Система "стандарт-костинг" являє 

собою засіб управління прямими витратами. 

В Україні застосування системи методу 

обліку витрат директ-костинг втілюється 

повільно, його майже ніхто не використовує, 

але на нашу думку, застосування зазначеного 

методу на досліджуваному підприємстві буде 

доцільним, оскільки прибуток за певний 

період не змінюється під впливом постійних 

накладних витрат при зміні залишків ТМЦ; 

завдяки показникам маржинального доходу 

можна швидко оцінити виробництво на основі 

базових критеріїв: займаної території, катего-

рій замовників, вимірювання потужностей, 

вартості використаних матеріалів тощо. 

У сучасних трансформаційних пере-

твореннях облік витрат в сільськогоспо-

дарських підприємствах здійснюється по-

різному залежно від їх спеціалізації, 

незважаючи на цілий ряд інструктивних та 

інших положень, бо витрати, що беруть участь 

у виробництві продукції технічних культур 

можна відносити, як на виробництво, так і на 

реалізацію. 

Литвин Ю. Я. вважає, що «найбільш 

прогресивним методом обліку витрат на ви-

робництво і обчислення собівартості продук-

ції, є нормативний метод. Він заснований на 

основних нормативах і відхиленнях від них. 

Відхилення від цих норм вираховують таким 

чином, щоб можна було виявити причини, 

місце виникнення, винних осіб, а також вплив 

цих відхилень на собівартість продукції» [2, 9].  

Дуже важливе значення має удосконалення 

обліку витрат і виходу продукції технічних 

культур.  

Пізенгольц М. З. і Варава А. П. вважають, 

що «необхідність вдосконалення витрат ви-

робництва продиктована рядом причин, в тому 

числі і вдосконаленням технологій сільського 

господарства, під які рекомендують вводити 

нові статті витрат, це такі як затрати на 

меліорацію» [3, 512]. 

Іншого погляду дотримується Білий І. М., 

який вважає, що «облік витрат на виробництво 

і калькуляцію собівартості продукції це два 

взаємопов’язані етапи облікового процесу. 

Цей взаємозв’язок обумовлено необхідністю 

вибору об’єктів обліку витрат на виробництво 

в залежності від об’єктів калькуляційних 
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одиниць продукції, спіль-ністю принципів 

групування витрат при їх плануванні, обліку і 

обчисленні собівартості продукції» [1, 325].  

Стоян В. І. зазначає, що «для виявлення 

тенденцій зміни витрат недостатньо проана-

лізувати загально річні показники. На його 

думку, процес дослідження, має будуватися на 

щомісячних даних про витрати. Це дає змогу 

виявити тенденцію динаміки цього показника 

протягом року» [4, 12]. 

Сук Л. К. вважає, що «при організації 

обліку витрат і виходу продукції рослин-

ництва, зокрема технічних культур, необхід-но 

враховувати вимоги організації виробництва, 

зокрема, господарського і внутрігосподарсь-

кого розрахунку, а також діючі сили звітності. 

На його думку, витрати даної галузі повинні 

облічуватись окремо по культурах. Кількість 

об’єктів залежить від спеціалізації госпо-

дарства та розміру посіву окремих сільсько-

господарських культур» [5, 73]. 

На наш погляд, висловлення Сука Л. К. є 

найбільш вдалим, оскільки витрати повинні 

облічуватись окремо по культурах. Саме тому, 

для об’єктивного аналізу інформації, що 

відображається в первинних документах 

призначених для  ведення обліку витрат 

виробництва продукції технічних культур. 

Перелік діючих типових форм первинних 

документів, які відображають облік витрат на 

виробництво продукції технічних культур 

відповідно до статей витрат, затверджені 

Наказом Міністерства статистики України від 

29.12.95 р. № 352. Процес виробництва 

продукції технічних культур також 

відображаються у спеціальних первинних 

документах, що є характерними для цієї галузі 

сільськогосподарського виробництва (табл. 2).

Таблиця 2 

Документи з обліку витрат виробництва продукції технічних культур 

Документи з обліку 

виробничих запасів 

Документи з обліку витрат 

праці 

Документи з оприбуткування 

продукції технічних культур 

• Накладна внутрішньогоспо-

дарського призначення. 

• Акт про використання міне-

ральних, органічних і бактеріа-

льних добрив, отрутохімікатів і 

гербіцидів. 

• Акт на списання насіння і 

садивного матеріалу. 

• Акт на списання виробничо-

го та господарського інвентарю.  

• Лімітно-забірна картка на от-

римання матеріальних цінностей 

 

• Табель обліку використання 

робочого часу. 

• Обліковий листок праці і 

виконаних робіт. 

• Обліковий листок тракто-

риста-машиніста. 

• Подорожній лист тракто-

риста-машиніста 

 

• Щоденник надходження сіль-

ськогосподарської продукції 

(картопля). 

• Путівка на вивезення 

продукції з поля. 

• Реєстр відправки зерна та ін-

шої продукції з поля (соняшник, 

ріпак, соя, кукурудза та інші 

олійні культури). 

• Актом на сортування й 

сушіння продукції рослинництва 

• Звіт про переробку продукції 

• Звіт про рух матеріальних 

цінностей 

• Виробничий звіт з 

рослинництва 

 

Відповідно до запропонованого методу 

директ-костинг для визначення витрат, на 

нашу думку, необхідно вдосконалити окремі 

первинні документи. 

З  метою виявлення нераціонального 

використання ресурсів на ПП «Врожай-Агро-

1» у «Акті про використання міне-ральних, 

органічних та бактеріальних добрив, 

отрутохімікатів і гербіцидів» та «Акті витрат 

насіння і садивного матеріалу» необхідно 

окрім назви культури, додати ще одну колонку 

в якій буде вказуватись інформація щодо 

групи культур, яка буде розміщена у окремій 

колонці документів (рис. 1 і рис. 2). Крім того 

у первинний документ «Накладна внутрішньо-

господарського призначення», необхідно 

додати колонку «Групи культур» (рис. 3). 
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Рис. 1. Акт про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив, 

отрутохімікатів і гербіцидів 

 

 
Рис. 2. Акт витрат насіння і садивного матеріалу 

 
Рис. 3. Накладна внутрішньогосподарського призначення  

 

Для об’єктивного аналізу інформації у 

документі «Звіт про переробку продукції» 

пропонуємо вказувати призначення цієї 

переробки. Тобто, зазначений звіт доповнити 

колонкою «Призначення переробки» у якій 

буде відображатися інформація куди ця 

технічна продукція і з якою метою буде 

відправлена (рис. 4).  
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Рис. 4. Звіт про переробку продукції 

 

Дане удосконалення сприятиме полегшен-

ню виробництва продукції технічних культур, 

зменшенню витрат на їх виробництво та забез-

печить керівництво більшим обсягом інформа-

ції для прийняття управлінських рішень. 

В цілому облік витрат на виробництво 

продукції технічних культур на ПП «Врожай-

Агро-1» ведуть більше ніж двох десятках 

бухгалтерських регістрів синтетичного і аналі-

тичного обліку витрат на виробництво. Тому, з 

нашої точки зору впрова-ження автоматизації 

обліку на досліджуваному підприємстві є най-

ефективнішим процесом, оскільки воно над-

дасть змогу скоротити час облікових праців-

ників на оформлення різного виду документів. 

Зокрема, використання засобів автоматизації 

дозволить практично повністю вирішити 

проблему точності та оперативності інформації. 

Сучасні системи автоматизації бухгалтерсь-

кого обліку включають великий набір типових 

рішень, що забезпечують основні ділянки 

обліку і адаптованих до сучасних умов госпо-

дарювання, проте на кожному підприємстві є 

свої неповторні особливості обліку, які немож-

ливо заздалегідь передбачити. 

Автоматизація бухгалтерської системи доз-

волить по новому підійти до формування облі-

кової інформації, знизити трудомісткість її 

обробки, підвищити оперативність доступу 

бухгалтерського апарату до обробленої 

інформації. 

На ПП «Врожай-Агро-1» необхідно у 

робочий план рахунків ввести субрахунки 

третього та четвертого порядку, а саме, до 

субрахунку 231 «Рослинництво», відкрити 

субрахунок 231.1 «Технічні культури», до 

якого в свою чергу відкриваються наступні 

субрахунки: 231.11 «Картопля», 231.12 

«Цукровий буряк», 231.13 «Соняшник», 231.14 

«Льон», 231.15 «Ріпак», 231.16 «Соя» (рис 5).  

 
Рис. 5. Схема відображення витрат виробництва продукції  технічних культур 
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Таким чином, дане удосконалення над-

дасть змогу бухгалтерам вести деталізований 

облік витрат продукції технічних культур. 

Висновки та пропозиції. Отже, запропо-

новані вище пропозиції щодо удосконалення 

обліку витрат виробництва продукції техніч-

них культур на підприємствах дадуть змогу 

сформувати інформаційну базу для прийнят-тя 

оперативних та обґрунтованих управ-лінських 

рішень керівництвом ПП «Врожай-Агро-1» 

пов’язаних із визначенням заходів щодо 

підвищення ефективності виробництва 

технічних культур. 
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Денищук А.В.,  Мыски Л.П. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР  
Осуществлена классификация расходов учета производства продукции технических культур. Проведено сравнение 

метода учета затрат директ-костинг и стандарт-костинг. Особое внимание уделяется первичным документам и 

их усовершенствованию. Предложено усовершенствование рабочего плана счетов по учету затрат производства 

продукции технических культур путем внедрения новых субсчетов. 

Проведено сравнение метода определения себестоимости затрат «Директ-костинг» и «Стандарт-костинг», 

определены основные недостатки и преимущества. Согласно предложенному методу директ-костинг для 

определения расходов, предложено усовершенствовать отдельные первичные документы. 

Ключевые слова: учет, расходы, производство, первичные документы, субсчета, технические культуры. 

 

Denyshchyk  A., Myskiv  L. 

CURRENT STATUS OF PRODUCTION COST ACCOUNTING CROPS 

Classification keeping costs of production crops. Comparison of cost accounting method direct costing and standard costing. 

Particular attention is given to primary documents and their improvement. Proposed improvement work plan accounts in 

accounting costs of production of crops by introducing new sub.The comparison of the method of determining the cost of costs 

of Direct-Costing and Standard-Costing has been compared, and the main drawbacks and advantages have been identified. 

In accordance with the proposed method of direct costing for the determination of costs, it is proposed to improve certain 

primary documents. 

Keywords: accounting, costs, production, primary documents, sub-accounts, technical culture. 
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