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IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF MANUFACTURING OVERHEAD ACCOUNTING
AND DISTRIBUTION
Проаналізована методологія обліку і розподілу загальновиробничих витрат згідно стандартів
бухгалтерського обліку. Доведено, що така методологія унеможливлює облік виробничої со!
бівартості по фактичним витратам, крім того, форма використання цієї методології на практиці
зазвичай не відповідає її суті. Проаналізовані можливі способи розподілу загальновиробничих
витрат, що відповідають поточним стандартам бухгалтерського обліку. Розкриті й обгрунто!
вані можливі шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку і розподілу загальновиробничих
витрат. Показано, що для підприємства варто дозволити вести облік і розподіл загальнови!
робничих витрат за будь!якою зручною методологією, можливо, з обов'язковим розкриттям її
суті у примітках до фінансової звітності, крім того, можливим шляхом до вдосконалення існую!
чої методології є також облік змінних загальновиробничих витрат на рахунку "Виробництво".
Обгрунтовано, що віднесення усієї суми постійних витрат до витрат періоду не протирічить прин!
ципам фінансового обліку.
The methodology of manufacturing overhead accounting and distribution according to accounting
standards is analyzed. It is proved that such a methodology prevents accounting production cost by
the actual costs, in addition, the form of this methodology in practice usually does not correspond to
its essence. Possible methods of manufacturing overhead distribution that meet current accounting
standards are analyzed. The possible ways of improvement manufacturing overhead accounting and
distribution are disclosed and justified. It is shown that companies should be allowed to keep records
and distribution manufacturing overhead on any convenient manner, possibly with mandatory
disclosure of its merits in the notes to the financial statements, besides possible way to improve the
existing methodology is the accounting variable manufacturing overhead for account "Production".
It is proved that the classification of the total fixed costs to cost period is not contrary to the principles
of financial accounting.
Ключові слова: загальновиробничі витрати, калькуляція собівартості, витрати періоду, облік, розподіл
витрат.
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Економічна сутність сучасної ринкової економі
ки припускає глобальну конкуренцію компаній не
тільки за ринки збуту, але й за кошти потенційних
інвесторів. Для оцінки ефективності роботи ком
паній, яка є підгрунтям для оцінки їхньої справедли
вої вартості, використовуються типові показники
фінансової звітності, сформовані за загальноприй
нятною на певній території методологією. Отже фор
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мування фінансової звітності згідно з вітчизняним
законодавством є головною метою системи бухгал
терського фінансового обліку компанії. З іншого
боку, ця система, у тому числі і згідно з законодав
ством (1, ст.1), має виступати також постачальником
актуальної потрібної інформації для менеджменту
при обгрунтуванні різних управлінських рішень, що
приймаються. Досягнення і однієї, і іншої мети є важ
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ливим для максимальної ефектив
ȼɢɬɪɚɬɢ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ (ɪɿɡɧɿ ɝɪɭɩɢ ɜɢɬɪɚɬ)
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Рис. 1. Схема обліку витрат при калькуляції
ня, що не знайшло відображення у
собівартості
зазначених роботах.
Метою цієї роботи є аналіз існуючої методології рат на одиницю продукції (робіт, послуг) з урахуван
обліку і розподілу загальновиробничих витрат згідно ням нормальних рівнів використання запасів, праці,
з П(С)БО №16 [10] і розробка практичних рекомен виробничих потужностей та діючих цін [12, п. 21; 13,
дацій щодо її вдосконалення.
п.37]. У разі їх виникнення такі витрати списуються
П(С)БО №16 [10] визначає методологічні заса в дебет рахунку "Собівартість реалізації" (операція
ди формування в бухгалтерському обліку інфор в). Наприкінці місяця загальновиробничі витрати
мації про витрати підприємства та її розкриття в розподіляються: змінні витрати (група 7) і постійні
фінансовій звітності, і припускає включення до ви розподілені (група 8) списуються в дебет рахунку
робничої собівартості прямих матеріальних витрат, "Виробництво" збільшуючи виробничу собівартість
прямих витрат на оплату праці, інших прямих вит продукції (операція є), а постійні нерозподілені вит
рат, змінних загальновиробничих та постійних роз рати (група 9) списуються в дебет рахунку "Со
поділених загальновиробничих витрат. У свою чер бівартість реалізації", збільшуючи витрати періоду
гу, виробнича собівартість реалізованої продукції (операція ж). Схема на рис. 1 припускає, що на
(робіт, послуг) разом з нерозподіленими постійни прикінці місяця умовно витрати 1, а також частина
ми загальновиробничими витратами та наднорма загальновиробничих витрат 7 і 8 будуть визнані не
тивними виробничими витратами формують со завершеним виробництвом, а усі інші витрати рахун
бівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) ку "Виробництв о" с форм у ють в иробнич у с о
[10, п.11]. Схема обліку витрат, визначена у [10, бівартість випущеної готової продукції (операція г).
п.16] з урахуванням норм інструкції №291 [11], Частина готової продукції протягом місяця реалі
представлена на рис. 1.
зується, її виробнича собівартість списується до ра
Цифрами на схемі позначені різні умовні групи хунку "Собівартість реалізації" (операція д).
(статті) витрат, що включаються у собівартість, бук
Таким чином, на кінець місяця у кінцевому саль
вами — операції віднесення цих витрат до відповід до рахунку "Виробництво" будуть залишені витрати
них рахунків фінансового обліку. Припустимо, що 1 і частина 7, 8; у кінцевому сальдо рахунку "Готова
таких груп витрат десять, причому витрати 1—6 є продукція" — витрати 2, 3 і частина 7, 8.
прямими, 7—9 — загальновиробничими (загально
Можна виділити дві практичні проблеми при
цеховими), витрати 10 — наднормативними. Припу схемі обліку витрат, що представлена на рис. 1.
стимо також відсутність залишку на початок періо
Перша проблема. Необхідність калькулювання
ду на рахунках "Готова продукція" і "Виробництво". виробничої собівартості при випуску готової про
Згідно з зазначеною нормативною базою прямі дукції (операція г), що потім може бути реалізо
витрати поступово накопичуються в дебеті рахунку вана і списана за цією собівартістю (операція д)
"Виробництво" (операція а), а загальновиробничі — до моменту, коли наприкінці місяця буде розподі
в дебеті рахунку "Загальновиробничі витрати" (опе лена фактична сума загальновиробничих витрат на
рація б). Наднормативні витрати окремо облікову витрати, що включаються до виробничої собівар
ються, якщо компанія використовує нормативний ме тості та витрати періоду (операція є). Тобто не
тод обліку витрат, для чого встановлює норми вит обхідність чекати до кінця місяця обов'язкового
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розподілу загальновиробничих витрат на виробни
чу собівартість і витрати періоду є суттєвою при
чиною, що унеможливлює калькуляцію собівар
тості за фактичними витратами у момент випуску
продукції. Якщо виробництво продукції триває
значно менше місяця і вона реалізується швидко,
ця методологічна проблема стає особливо акту
альною. Хоча П(С)БО дозволяє використовувати
широкий перелік методів калькуляції собівартості,
єдиним способом вирішення вказаної проблеми є
використання методу нормативних витрат. Вико
ристання планової, нормативної собівартості при
обліковуванні готової продукції, випущеної протя
гом місяця, передбачають і програмні алгоритми
найпопулярнішої програми для автоматизації ве
дення регламентованого бухгалтерського обліку
— "1С: Бухгалтерія для України".
Друга проблема. Логіка розподілу загальнови
робничих витрат не збігається з сучасними метода
ми калькулювання собівартості в управлінському об
ліку. Загальноприйнятим є те, що основними мето
дами калькулювання собівартості в управлінському
обліку є калькулювання по повним витратам (перед
бачає розподіл усієї суми постійних виробничих вит
рат на собівартість продукції) і калькулювання по
змінним витратам (передбачає включення до со
бівартості тільки змінних виробничих витрат). Вод
ночас П(С)БО 16 передбачає можливе включення до
собівартості частини постійних загальновиробничих
витрат за унікальною для управлінського виробни
чого обліку методологією. У тому числі через це
одним з існуючих трактувань управлінського обліку
є його розуміння як розширення фінансового обліку
для більш досконалого обліку витрат.
Ставлення менеджменту підприємств до вказаної
методології П(С)БО є відповідним. На основі аналі
зу наказів про облікову політику різних підприємств
Донецької області можна зробити висновок, що го
ловною метою обліку і розподілу загальновиробни
чих витрат для більшості з них є не методологічно
правильне віднесення тієї чи іншої статті витрат до
змінних чи постійних та їх подальший розподіл, а
спрощення процесу цього обліку. Поширеним є
віднесення усіх статей загальновиробничих витрат
до змінних (зрідка — до постійних), а розподіл за
гальновиробничих витрат в усіх цехах звичайно про
водиться пропорційно однієї базі розподілу (як пра
вило, заробітній платі основних виробничих праців
ників). Це є звичайним явищем навіть для великих
машинобудівних підприємств із відносно невеликою
долею заробітної плати у собівартості продукції.
Враховуючи те, що 90% аудиторських заключень в
Україні є безумовно позитивними, можна зробити
висновок, що правильність віднесення витрат до
змінних чи постійних при складанні звітності майже
не контролюється, а, отже, методика обліку і роз
поділу загальновиробничих витрат згідно П(С)БО у
поточному його формулюванні фактично не вико
нується.
Таким чином, у підприємства, що самостійно
формулює норми своєї облікової політики, є мож
ливість розподілити загальновиробничі витрати
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трьома способами, при яких порушення змісту
П(С)БО вважається на практиці не дуже суттєвим:
1. Визнання усіх загальновиробничих витрат
(групи 7, 8, 9 на рис. 1) змінними і віднесення їх до
складу виробничої собівартості наприкінці місяця
(найпоширеніший варіант).
2. Визнання усіх загальновиробничих витрат пос
тійними і віднесення їх до витрат періоду.
3. Використання основного для П(С)БО способу
розподілу загальновиробничих витрат на змінні і
постійні і подальше їх віднесення до виробничої со
бівартості і витрат періоду згідно схеми на рис. 1.
Згідно першого способу усі загальновиробничі
витрати будуть списані в дебет рахунку "Виробниц
тво", але наприкінці місяця. При цьому, якщо обліко
вувати ці витрати можна було б одразу за дебетом
рахунку "Виробництво", це дозволило би при певних
додаткових умовах розраховувати виробничу со
бівартість за фактичними витратами у момент випус
ку готової продукції.
Згідно другого способу розподіл загальновироб
ничих витрат взагалі не перешкоджає калькулюван
ню собівартості за фактичними витратами.
У третьому способі змінні загальновиробничі
витрати (група 7 на рис. 1) також зручніше було би
обліковувати одразу за дебетом рахунку "Виробниц
тво" (на окремому субрахунку), але це не дозво
ляється П(С)БО.
У цілому можна стверджувати, що дозвіл само
стійно обирати статті змінних та постійних загаль
новиробничих витрат, обирати базу розподілу вит
рат, оцінювати нормальну потужність, рахувати базу
розподілу витрат і загальновиробничі витрати за
нормальною потужністю, обирати базу розподілу
витрат, що будуть віднесені до виробничої собівар
тості, мали за мету дати можливість підприємствам
врахувати особливості свого виробничого процесу і
використовувати результати фінансового обліку вит
рат при управлінні виробництвом. Водночас, "жонг
лювання" цими нормами облікової політики дозво
ляють підприємствам досягти будьякого бажаного
результату розподілу витрат. При цьому сутність цих
норм для зв ич айного користу ва ча фіна нс ов ої
звітності, звичайно, є невідомими.
На наш погляд, варто було б наблизити фінансо
вий і управлінський облік витрат, надавши мож
ливість підприємствам самостійно обирати методи
обліку і розподілу загальновиробничих витрат з обо
в'язковим поясненням використаної методології у
примітках до фінансової звітності. У річному вимірі
при використанні будьякої методології управлінсь
кого виробничого обліку показники вартості запасів
та фінансового результату не будуть суттєво від
різнятися від тих, що складаються за поточною ме
тодологією.
Варіантом удосконалення методології обліку за
гальновиробничих витрат міг би також бути просто
дозвіл списувати змінні загальновиробничі витрати
одразу в дебет рахунку "Виробництво". При цьому
постійні витати варто було би не розділяти на роз
поділені та нерозподілені, а списувати усю їх суму
до витрат періоду. Таким чином рахунок "Загально
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виробничі витрати" можна було би назвати "Постійні
і наднормативні загальновиробничі витрати", сума
таких витрат потім мала би списуватися до кредиту
рахунку "Фінансові результати", мінуючи рахунок
"Собівартість реалізації".
Віднесення усієї суми постійних загальновироб
ничих витрат до витрат періоду не суперечить прин
ципам бухгалтерського обліку, зокрема принципу
превалювання сутності над формою. Насправді
роль загальновиробничих витрат (у першу чергу, по
стійних) у функціонуванні підприємства не сильно
відрізняється від інших витрат, що списуються до
витрат періоду — наприклад, адміністративних чи
збутових. Так, для кращого просування готової про
дукції власного виробництва на ринках збуту мож
на було би використати більш сучасну виробничу
технологію, загальновиробниче обладнання для
збільшення якості цієї продукції. З іншого боку,
збільшення продажів можна також стимулювати
кращою роботою менеджерів зі збуту, більш мас
штабною рекламою, кращим загальним менеджмен
том, більш якісною роботою маркетологів, що ма
ють точно оцінити потреби та уподобання спожи
вачів. Усі ці витрати є схожими і мають відноситися
до витрат періоду, отже списання до витрат періо
ду принаймні постійних загальновиробничих витрат
є логічним.
У 2011 р. у П(С)БУ №16 [10] були внесені зміни
[14], згідно з якими підприємства могли калькулю
вати виробничу собівартість лише по прямим витра
там, після чого через два місяці ця норма була
відмінена. Втім, поява такого нормативного акту
свідчить про те, що необхідність реформування ме
тодології обліку загальновиробничих витрат усві
домлює і міністерство фінансів.

ВИСНОВОК

Сучасна методологія обліку і розподілу загаль
новиробничих витрат унеможливлює облік виробни
чої собівартості по фактичним витратам, крім того,
форма використання цієї методології на практиці
звичайно не відповідає її суті. Для максимізації ко
рисності для підприємства регламентованого фінан
сового обліку витрат варто дозволити вести облік і
розподіл загальновиробничих витрат за будьякою
зручною методологією, можливо, з обов'язковим
розкриттям її суті у примітках до фінансової звіт
ності. Можливим шляхом до вдосконалення існую
чої методології є також облік змінних загальнови
робничих витрат на рахунку "Виробництво", при цьо
му усі постійні витрати мають визнаватися витрата
ми періоду. При цьому використання інформаційних
технологій автоматизації бухгалтерського обліку
дозволяє впровадити будь яку складну методологію
обліку і розподілу витрат. Обгрунтування і аналіз
такої досконалої методології має бути предметом су
часного наукового пошуку.
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