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COST ACCOUNTING AND CALCULATION OF THE COST OF AUXILIARY PRODUCTION
IN AGRICULTURE
У статті висвітлено теоретичні підходи до визначення сутності допоміжних виробництв. Окрес!
лено основні аспекти нормативного регулювання обліку витрат допоміжних виробництв та за!
гальному порядку їх організації обліку. Розглянуто облікове забезпечення витрат допоміжних
виробництв з визначенням первинних документів, що заповнюються при їх здійсненні (Обліко!
вий лист тракториста!машиніста, Журнал обліку робіт і витрат, Обліковий лист праці та викона!
них робіт, Наряд на відрядну роботу, Відомість дефектів на ремонт машин). Визначено основні
аналітичні рахунки, що можуть відкриватися на сільськогосподарських підприємствах для об!
ліку допоміжних виробництв. Приділено увагу методиці калькулювання собівартості продукції,
робіт (послуг) за видами допоміжних виробництв та встановлено взаємозв'язок обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції основного та допоміжного виробництв. Розглянуто деякі
аспекти розподілу витрат допоміжних виробництв з врахуванням видів споживачів, яким було
надано відповідні послуги, роботи, чи використана продукція.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Methods of the costs production accounting and calculating the cost of agricultural products are
mostly determined by the peculiarities of branches and productions. Branches of agricultural
enterprises are grouped according to the profile of the enterprise. For internal purposes, the branches
are subdivided into main, additional (secondary), maintain and service. Product of the main branch
makes up the largest part in the gross and marketable output of the enterprise. Its purpose is the
production of marketable products. This part of production consumes the largest amount of labor,
material, financial and other types of enterprise resources. The main branch of production determines
the specialization of the economy.
The additional sectors ensure a more complete use of land, means of production and labor in the
economy and create production conditions for the development of the main industry. They are an
addition to the main technological chain of agricultural production. Additional areas are not directly
related to the production of agricultural products. Secondary branches began to develop most
dynamically in the context of intensified competition. Since an agricultural enterprise provides jobs
for many enterprises in related industries, which ultimately make a profit, in modern conditions it
has become profitable to develop subsidiary industries directly at the agricultural enterprise itself.
The article highlights theoretical approaches to defining the essence of auxiliary industries. The
main aspects of the normative regulation of accounting for the costs of auxiliary industries and the
general procedure for their organization of accounting are determined. The accounting support for
the costs of auxiliary production with the definition of primary documents to be filled in during their
implementation is considered. Attention is paid to the methodology for calculating the cost of
products, works (services) by type of auxiliary production, and the connection between cost
accounting and calculation of the cost of production of the main and auxiliary production has been
established. Some aspects of the cost apportionment of auxiliary production are considered, taking
into account the types of consumers who were provided with the corresponding services, works or
products used.
Ключові слова: допоміжні виробництва, облік, витрати, калькулювання собівартості, П(С)БО 16.
Key worlds: ancillary production, accounting, costs, costing.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах передумови бухгалтерського
обліку до вимог міжнародних стандартів потребує вирі
шення ряду питань, що стосуються формуванню витрат
на виробництво продукції, обчислення її собівартості та
прийняття ефективних управлінських рішень щодо роз
витку підприємства.
В аграрному секторі України на особливу увагу за
слуговують допоміжні виробництва, що призначені для
обслуговування цехів основного виробництва: виконання
робіт із ремонту основних засобів, забезпечення інстру
ментом, запасними частинами для ремонту обладнання,
різними видами енергії (парою, холодом), тарою, надан
ня транспортних та інших послуг. До допоміжного вироб
ництва відносяться: ремонтні цехи; енергетичні цехи; па
росилове господарство; компресорні підрозділи; тарні
підрозділи; транспортні підрозділи; інші підрозділи.
На сьогодні специфіці обліку витрат та калькулю
вання собівартості допоміжних виробництв приділено
недостатньо уваги, тому вони потребують додатково
розгляду з метою більш якісного застосування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

підприємствах України. Питання формування витрат
виробництва, обгрунтування економічно доцільних ме
тодів їх обліку та методів калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) розглядалися у працях ба
гатьох учених, серед яких: С.Ф. Голов, В.А. Дерій,
Н.І. Дорош, Т.Г. Маренич.
Вагомий внесок у розробку теоретичних і практич
них положень щодо класифікації витрат для потреб
управління здійснили відомі українські науковці: Б.І. Ва
луєва, О.А. Грішнова, Ю.А. Кузьмінський, Є.В. Мних,
В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченко,
В.Г. Швець, В.О. Шевчук.
Наразі наявність суперечливих питань та дискусій
щодо обліку витрат виробництва та надання послуг до
поміжними виробництвами, зокрема: уточнення еконо
мічної сутності дефініції "витрати" у сучасних умовах
господарювання; вибір оптимальної методики кальку
лювання собівартості послуг; оцінка наданих послуг; по
рядок коригування собівартості продукції гужового
транспорту та низка інших, свідчать про високу акту
альність й практичну значимість теми дослідження.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є висвітлення окремих методичних
Впродовж останніх років у вітчизняній і зарубіжній підходів щодо облікового відображення витрат вироб
науці помітно підвищився інтерес досліджень щодо ництва та калькулювання собівартості послуг допоміж
ефективності допоміжних виробництв у аграрних них виробництв в аграрному секторі.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Визначення сутності «допоміжного виробництва»

Альокшина Н.,
Чернишова Н.

Допоміжні виробництва — це служби, діяльність яких
потрібна для здійснення нормального виробничого процесу на
підприємстві, тобто для забезпечення безперебійного
функціонування основного виробництва

Осадча Г.Г.,
Рощина О.М.

Допоміжні виробництва – це структурні внутрішні підрозділи
підприємства, основне призначення яких полягає в
обслуговуванні основного виробництва

Бутинець Ф.Ф.

Допоміжні виробництва як сукупність цехів та інших
підрозділів підприємства, зайнятих обслуговуванням
основного виробництва, виконанням робіт для нього і
наданням йому послуг. Крім цього, він зазначає, що
допоміжними вважаються виробництва, які забезпечують інші
підрозділи свого підприємства різними видами енергії,
транспортними послугами, виконують ремонт основних
засобів, виготовляють інструменти, штампи, запасні частини,
будівельні матеріали, деталі, конструкції тощо. Деяка частина
продукції, робіт або послуг допоміжних виробництв може
бути реалізована стороннім споживачам (підприємствам,
організаціям, установам, фізичним особам)

Сопко В.В.,
Бойко О.В.

Допоміжні виробництва призначені для обслуговування
основного виробництва і всього підприємства та забезпечують
умови, необхідні для їх нормальної роботи

Ткаченко Н.М.

Допоміжні виробництва на підприємствах різних галузей
призначені для обслуговування виробництва основної
продукції інструментами, пристосуваннями, штампами,
моделями, транспортними послугами, запасними частинами
для ремонту обладнання, інших основних засобів; різними
видами енергії (електроенергією, повітрям, парою, газом
тощо)

Рис. 1. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття
"допоміжне виробництво"
Джерело: розроблено автором на основі [1—5].
Нормативне забезпечення обліку витрат допоміжних виробництв
НПСБО 1 «Загальні
вимоги до фінансової
звітності»

П(С)БО 16 «Витрати»

Методичні
рекомендації з
планування, обліку і
калькулювання
собівартості
продукції (робіт,
послуг) с.-г.
підприємств № 132

Визначає методологічні аспекти щодо сутності витрат.
Розкриває порядок групування інформації стосовно
витрат у Звіті про фінансові результати (Звіті про
сукупний дохід) господарюючого суб’єкта за звітний
період
Визначає методологічні аспекти щодо змістового
наповнення витрат, порядку їх визнання, складу та
класифікації за елементами й видами діяльності.
Розкриває узагальнення інформації стосовно витрат у
Примітках до фінансової звітності
Забезпечують єдність сільськогосподарських
підприємств України щодо класифікації витрат,
розкривають порядок застосування методики їх
планування та облікового відображення. Деталізують
типовий перелік статей витрат допоміжних виробництв
та за основними галузями виробництва, а також
методику калькулювання собівартості продукції (робіт,
послуг)

Рис. 2. Нормативне регулювання обліку витрат
допоміжних виробництв
Джерело: розроблено автором на основі [6—8].
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Методи обліку виробничих ви
трат і обчислення собівартості сіль
ськогосподарської продукції знач
ною мірою визначаються особливо
стями галузей і виробництв. Галузі
сільськогосподарських підприємств
групують залежно від профілю
діяльності підприємства. За внутрі
шньогосподарським призначенням
галузі поділяють на основні, додат
кові (другорядні), підсобні, або до
поміжні та обслуговуючі.
До допоміжних виробництв в
основному відносять ремонтні ви
робництва (ремонтно механічні, ре
монтно будівельні майстерні), авто
мобільний транспорт, енергетичні
виробництва (електростанції, комп
ресорні цехи, паросилові станції,
котельні), водопостачання (водона
сосні станції, водонапірні башти, во
допроводи), гужовий транспорт (ро
бота коней, волів та іншої живої тяг
лової сили), машинно тракторний
парк, ремонт будівель і споруд, тар
не і тароремонтним виробництва
(цехи по виготовленню та ремонту
бочок, ящиків, коробів, банок жер
стяних і іншої тари), виробничі (на
вчальні) майстерні і ін.
Структура допоміжних вироб
ництв залежать саме від потреб
основного виробництва підприєм
ства і першочерговою умовою відне
сення окремих виробництв до скла
ду допоміжних є виконання завдань
щодо обслуговування основного ви
робництва.
Питання обліку допоміжних ви
робництв в першу чергу випливає з
визначення їх сутності та витрат, які
вони в собі акумулюють. Адже ці
витрати є індикатором цінової пол
ітики суб'єкта господарювання, що
характеризують рівень організації
виробництва та його технологічного
процесу, а також ефективність гос
подарювання, яка оцінюється через
їх порівняння з результатами діяль
ності підприємства. Тож розглянемо
деякі підходи до визначення сутності
допоміжних виробництв (рис. 1).
Отже чинними нормативними
актами визначено змістове напов
нення дефініції "витрати", що поля
гає у зменшенні економічних вигод
у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов'язань, які призво
дять до зменшення власного капіта
лу (за винятком зменшення капіталу
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Таблиця 1. Облікове забезпечення статей витрат допоміжних виробництв
Стаття витрат
Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт

Зміст статті витрат

Первинні документи
1. Витрати на оплату праці
Сума нарахованої основної й додаткової оплати праці працівникам, які безпосередньо зайняті у обслуговуванні
234
661
допоміжних виробництв
Обліковий лист тракториста-машиніста; Подорожній лист трактора; Обліковий лист праці та виконаних робіт; Наряд на відрядну
роботу; Відомість дефектів на ремонт машин та інші
2. Відрахування на соціальні заходи
Суми єдиного соціального внеску, що нараховуються на заробітну плату працівників, які зайняті у
234
651
обслуговуванні допоміжних виробництв
Розрахунок бухгалтерії
3. Паливно-мастильні матеріали
Вартість ПММ, витраченого для потреб допоміжних виробництв
234
203
Лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей; Накладні внутрішньогосподарського призначення; Подорожні листи
вантажних автомобілів, Облікові листи трактористів-машиністів та інші.
4. Роботи та послуги
Вартість послуг автомобільного, тракторного та гужового транспорту для потреб допоміжних виробництв:
- власного;
- залученого

234
234
234
631
641
631
Для допоміжних виробництв: Подорожні листи вантажних автомобілів, Облікові листи трактористів-машиністів, Облікові листи праці
та виконаних робіт.
Для підрядних організацій: Акт приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, Рахунок-фактура та інші
5. Витрати на ремонт необоротних активів
Вартість поточних ремонтів основних засобів та інших необоротних активів, що обслуговують допоміжні
виробництва:
- виконаних господарським способом;
- виконаних підрядним способом

234
234
641

234
631
631

Для господарського способу: Відомості дефектів на ремонт машини.
Для підрядного способу: Акти приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, Рахунки-фактури та інші
6. Інші витрати на утримання основних засобів
Суми нарахованої амортизації основних засобів і необоротних активів, що обслуговують допоміжні
234
13
виробництва
Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, Відомість нарахування амортизації основних
засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули та інші
7. Інші витрати
Відображаються витрати, що пов’язані з утриманням допоміжних виробництв і не включені до жодної з
вищенаведених статей, зокрема:
- вартість спецодягу, що виданий працівникам, які обслуговують допоміжні виробництва;
- платежі за страхування майна, а також індивідуальне страхування працівників, які обслуговують допоміжні
виробництва та інші

234

22

234
654, 655
Акти на списання виробничого та господарського інвентарю, Акти на списання матеріалів; Договори страхування та інші.
8. Загальновиробничі витрати
Розподіл накладних витрат між об’єктами обліку пропорційно сумі прямої оплати праці
234
91
Розрахунок бухгалтерії

Джерело: [9].

за рахунок його вилучення або розподілення власника
ми).
Водночас порядок визнання витрат полягає у: відоб
раженні витрат в обліку одночасно зі зменшенням ак
тивів або збільшенням зобов'язань; визнанні витрат пев
ного періоду одночасно з визнанням доходів, для отри
мання яких вони здійснені; відображенні витрат у звітно
му періоді, у разі неможливості їх пов'язання з дохода
ми певного періоду; системному розподілі вартості ак
тиву, якщо він забезпечує одержання економічних ви
год впродовж кількох звітних періодів.
Система облікового відображення робіт (послуг)
допоміжних виробництв, потребує уваги як теоретиків,
так і практиків, а відтак й знань нормативного забезпе
чення цього питання. Означимо основні нормативно
правові акти України, що регулюють облік витрат та
надання послуг допоміжних виробництв (рис. 2).

При організації обліку допоміжного виробництва
варто дотримуватись певного порядку.
1. Встановити:
— перелік допоміжного, підсобного та інших видів
виробництв, за якими ведуть роздільний облік витрат;
— перелік статей обліку витрат і склад витрат, що
включаються до кожної статті за кожним виробництвом;
— способи включення витрат допоміжного вироб
ництва у витрати основного виробництва підприємства.
2. Обрати об'єкти калькулювання і методи обліку
витрат на виробництво та калькулювання собівартості
продукції в кожному із цехів. Водночас пам'ятайте: в
різних виробництвах можуть застосовуватися різні ме
тоди.
3. Щомісячно визначати собівартість продукції,
робіт і послуг допоміжних виробництв. Для цього необ
хідно знати обсяг виробленої продукції (виконаних
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Таблиця 2. Первинні документи, що оформляються при
здійсненні обліку допоміжних виробництв

монтна майстерня, холодильні установки,
вантажний автотранспорт, гужовий транс
порт (рис. 3).
Назва
Основне призначення
Методика калькулювання собівартості
Обліковий лист
для обліку робіт, виконаних тракторами та іншими
виконаних робіт та наданих послуг допомі
тракториста-машиніста
самохідними машинами
Журнал обліку робіт і
відображає інформацію про культуру,вид роботи,
жними виробництвами регламентовано Ме
витрат
дата та номери документів, обсяг виконаних робіт
тодичними рекомендаціями з планування,
фактичний та в умовних еталонних гектарах, сума
обліку і калькулювання собівартості про
нарахованої оплати праці трактористам- машиністам
дукції (робіт, послуг) сільськогосподарсь
та іншим працівникам, затрати праці в людиногодинах, витрати пального тощо
ких підприємства № 132 від 18.05.2001 р.,
Обліковий лист праці та
для отримання даних для нарахування заробітної плати що наведена у таблиці 3.
виконаних робіт
працівникам, зайняти у допоміжному виробництві й
Варто зазначити, що організація обліку
обліку виробничих витрат
витрат
визначається насамперед техноло
Наряд на відрядну
для виконання поточного ремонту у ремонтній
роботу
майстерні
гічними й організаційними особливостями
Відомість дефектів на
для визначення ступеня зносу окремих деталей,
виробництва і має відображати процес фор
ремонт машин
потребу взапасних частинах для заміни, можливість
мування витрат в його конкретних умовах.
реставрації тих, які неповністю зношені та
Водночас накопичення витрат має за
піддаються цьому за наявної технології, обсяг робіт і
безпечити не тільки обчислення собівар
затрати праці на їх проведення, складність ремонту
(поточний чи капітальний), вартості ремонтів машин
тості продукції, а й сприяти найефективні
та обладнання
шому управлінню виробництвом.
Джерело: розроблено авторами на основі [10].
Питання обліку витрат та здійснення
робіт, наданих послуг) у кількісному вимірі загалом і за калькулювання продукції тісно взаємопов'язані між со
напрямами, а також загальні вартісні витрати на їх ви бою (рис. 4).
пуск.
Калькулювання собівартості послуг допоміжних
Витрати виробничої діяльності сільськогосподар виробництв України здійснюється щомісяця за винят
ських підприємств України є неоднорідними ні за своєю ком ремонтних майстерень (калькулювання фактич
сутністю, ні за складом, тому для їх облікового відоб ної собівартості ремонтів здійснюється після їх завер
раження важливим є вибір науково обгрунтованої кла шення) та гужового транспорту (калькулювання про
сифікації. Наразі у більшості аграрних підприємств, дукції та виконаних робіт здійснюється в кінці року
відповідно до Методичних рекомендацій № 132, витра після отримання всього приплоду, а впродовж року
ти, що виникають у процесі утримання допоміжних ви продукція і послуги оцінюється за плановою собівар
робництв обліковують у розрізі їх видів за статтями ви тістю).
трат, які господарюючі суб'єкти визначають самостійно.
Коригування планової собівартості продукції (робіт,
Типовий перелік статей витрат допоміжних виробництв, послуг) гужового транспорту здійснюється в кінці року,
їх документування та облікове відображення наведено після визначення фактичної собівартості за допомогою
у таблиці 1.
Для забезпечення обліку допоміжних ви
234 «Допоміжні виробництва»
робництв необхідно приділяти увагу орга
нізації документування. Серед первинних
документів, що формують інформацію про
234.1 «Газопостачання»
допоміжні виробництва, існуючі на під
приємстві, слід віднести (табл. 2).
234.2 «Теплопостачання»
На кожен вид допоміжного виробництва
на рахунку 23 "Виробництво", субрахунку 234
"Допоміжні виробництва", відкривають окре
234.3 «Електропостачання»
мий аналітичний рахунок у розрізі їх різно
видів, де за дебетом накопичують прямі вит
234.4 «Водопостачання»
рати на утримання допоміжних виробництв за
статтями (накладні витрати обліковують на
рахунку 91), а за кредитом відображають
234.5 «Ремонтна майстерня»
вартість виконаних робіт, наданих послуг як
для основного виробництва, так і стороннім
споживачам в оцінці за фактичною собі
234.6 «Холодильні установки»
вартістю.
У разі якщо один вид допоміжного ви
234.7 «Вантажний автотранспорт»
робництва надає послуги для іншого або спо
живає їх самостійно, то такі послуги оціню
ються за плановою собівартістю і не коригу
234.8 «Гужовий транспорт»
ються.
Аналітичні рахунки допоміжного вироб
Рис. 3. Аналітичні рахунки для обліку допоміжних
ництва закриваються у такій послідовності:
виробництв
газо , тепло , електро , водопостачання, ре
Джерело: розроблено авторами на основі [8].
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Таблиця 3. Методика калькулювання собівартості робіт (послуг)
за видами допоміжних виробництв
Об’єкти обліку
витрат / oдиниця
калькулювання
Електропостачання /
10 кВт/год
Теплопостачання /
10 Гкал
Водопостачання /
1 м3
Газопостачання /
1 м3 газу та 1 кг
скрапленого газу
(балонного)
Автомобільний
транспорт / 10 т/км,
1 машино-день,
1 машино-година

Методика калькулювання
С/б 10 кВт/год = (витрати на утримання електрогосподарства + вартість придбаної електроенергії) :
к-ть спожитої електроенергії
С/б 10 Гкал = (витрати на утримання теплостанції + вартість придбаної теплоенергії) : к-ть спожитої
теплоенергії
С/б 1 м3 = (витрати на утримання водопостачання + вартість придбаної води) : к-ть спожитої води
С/б 1 м3 = (витрати на утримання газопостачання + вартість придбаного газу) : к-ть спожитого газу.
С/б 1 кг = (витрати на утримання газопостачання + вартість придбаного газу) : к-ть спожитого газу

С/б 1 машино-дня = витрати на утримання вантажного автотранспорту : к-ть машино-днів,
відпрацьованих на всіх видах робіт.
С/б 10 т/км = (витрати на утримання вантажного автотранспорту – собівартість машино-днів) : к-ть
тонно-кілометрів.
С/б 1 машино-години визначається для перевезення людей вантажним автотранспортом
Ремонтна майстерня С/б 1 замовлення = прямі витрати на ремонт об’єкта + частина розподілених накладних витрат.
/ 1 замовлення
Накладні витрати ремонтно-механічної майстерні розподіляються між окремими замовленнями
(ремонт), або
пропорційно до нарахованої прямої оплати праці.
1 штука (деталь)
С/б 1 штуки = витрати на утримання реммайстерні / к-ть виробів (деталей)
Жива тяглова сила
С/б 1 голови приплоду = 60 кормо-днів утримання дорослої тварини.
(гужовий транспорт) С/б 1 кормо-дня = загальні витрати на утримання робочих коней : кількість кормо-днів (к-ть днів
1 голова приплоду, утримання х к-ть дорослого).
1 коне-день
С/б 1 коне-дня = (загальні витрати на утримання робочих коней – собівартість приплоду – побічна
продукція) : кількість робочих днів коней
(робочий день
тварини)
Холодильні
С/б 1 центнеродня = витрати на утримання холодильних камер : к-ть центнероднів
установки /
Центнеродень – це к-ть ц кожного виду продукції х к-ть днів перебування цієї продукції у
1 центнеродень
холодильних камерах

Джерело: [11].

методу "червоного сторно" (у разі перевищення плано
вої собівартості над фактичною) або методу "допрово
док" (у разі перевищення фактичної собівартості над
плановою).
Розподіл витрат допоміжних виробництв між основ
ними підрозділами здебільшого здійснюється пропор
ційно обсягу наданих ними послуг.
Сьогодні єдиної методики розподілу таких витрат
немає, а застосування різних методик призводить до
отримання різних рівнів собівартості випущеної про
дукції, тому некоректне застосування окремих мето
дик може призвести до прийняття помилкових рішень
[13].
Для розподілу витрат допоміжних виробництв
найчастіше використовують метод прямого розподі
лу, сутність якого полягає в розподілі витрат кожно
го допоміжного цеху лише на основних отримувачів
послуг таких підрозділів і не враховується надання
взаємних послуг між допоміжними виробництвами
(табл. 4).
Вказані витрати згідно з Відомостями розподілу
(табл. 4) на рахунках бухгалтерського обліку будуть
відображені наступними проводками:
Дт231
Кт
234 на суму 425500 грн;
Дт92
Кт
234 на суму 148600 грн;
Дт92
Кт
234 на суму 20050 грн.
Виконані роботи і надані послуги допоміжних ви
робництв списуються на галузі суб'єкта господарю
вання для яких вони виконувались (дебет рахунків 231
"Рослинництво", 232 "Тваринництво", 233 "Підсобні
(промислові) виробництва", 15 "Капітальні інвестиції",
92 "Адміністративні витрати" і т. д.). Якщо роботи і

послуги виконувались на замовлення сторонніх спо
живачів їх собівартість відносять на дебет рахунку 903
"Собівартість реалізації послуг". Не закінчені робо
ти і послуги допоміжних виробництв, зокрема неза
вершені ремонти ремонтної майстерні, у фактичній
сумі витрат залишаються як сальдо на 1 число наступ
ного місяця.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи вищевикладене, зауважимо, що на
разі проблематика формування системи обліку й конт
ролю функціонування допоміжних виробництв задля
розробки ефективних стратегічних управлінських
рішень та досягнення позитивних кінцевих результатів
діяльності суб'єкта господарювання є досить актуаль
ною. За результатами проведених досліджень встанов
лено:
Допоміжні виробництва відіграють значну роль у
функціонуванні суб'єктів господарювання аграрної сфе
ри України.
Документування витрат та наданих послуг є склад
ним та багатогранним процесом, що обумовлено без
перервним здійсненням господарського механізму, який
потребує повної, достовірної, своєчасної й об'єктивної
інформації стосовно фіксації господарських операцій,
які визначають ефективність роботи сільськогоспо
дарського підприємства.
Оцінка виконаних робіт (наданих послуг) допо
міжними виробництвами, з огляду на облікову пол
ітику підприємства, передбачає застосування норм
П(С)БО 16 "Витрати", тобто за виробничою собівар
тістю.
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І етап:
ОБЛІК ВИТРАТ
ВИРОБНИЦТВА

1. Документування і групування витрат

2. Списання прямих витрат
основного
виробництва

3. Списання витрат на комплексні статті
допоміжного
виробництва

допоміжного
виробництва

основного
виробництва

4. Визначення витрат допоміжних виробництв

8. Залишки
незавершеного
виробництва на
початок місяця

5. Розподіл витрат допоміжних виробництв
6. Розподіл непрямих витрат основного виробництва

11. Визначення
витрат від браку

11. Нестача
незавершеного
виробництва

7. Визначення витрат основного виробництва
9. Списанняя з рахунку основного виробництва

10. Собівартість
остаточного браку

Відходи
виробництва

13. Виключення залишків незавершеного виробництва
на кінець місяця

Інші списання

14. Визначення собівартості видів продукції (робіт, послуг)
ІІ етап:
ФОРМУВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ

15. Визначення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг)
16. Визначення собівартості всього товарного випуску

Рис. 4. Взаємозв'язок обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
Джерело: розроблено автором на основі [12].

Дослідження доводять наявність суттєвого взаємоз
в'язку між обліком витрат допоміжних виробництва та
калькулюванням собівартості відповідних робіт та по
слуг. Окреслені теоретичні та практичні аспекти обліку

витрат та калькулювання собівартості допоміжних ви
робництв у сільському господарстві свідчать про важ
ливість з точки зору ефективного управління підприєм
ством.

Таблиця 4. Відомість розподілу витрат допоміжних виробництв
за споживачами

231 «Основне
виробництво»
91 «Загальновиробничі
витрати»
92 «Адміністративні витрати»
Разом

Цех

Шифр замовлення

Рахунки

Собівартість продукції, робіт і послуг за видами допоміжних
виробництв, грн
ГазоВодопостачання …
Разом
постачання

план

факт

план

факт

…

план

факт

Відхилення
(+/-)

4

16

19250 19200 67500 67800

…

426900

425500

-1400

2

7

8980

8820

12800 12950

…

148550

148600

+50

-

8

-

-

13100 12750

…

20200

20050

-150

-

-

28230 28020 93400 93500

595650

594150

-1500

Джерело: [14].
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