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ПЕРЕДМОВА
У ринкових відносинах собівартість має важливе значення. Вона пов’язана з
різними іншими економічними категоріями. Управління витратами і собівартістю
дає можливість приймати обґрунтовані рішення про розширення чи знаття з
виробництва конкретних видів продукції, визначення цін на вироби та їх
рентабельність,

побудову

внутрішньогосподарських

відносин,

доцільність

організаційно-технічних заходів тощо.
Витрати виробництва – це сукупність живої та уречевленої праці, яка
виступає як витрати засобів і предметів праці. В процесі виробництва одночасно
діє природний фактор, що особливо характерний для сільського господарства, в
якому виробництво тісно пов’язане з живими організмами – рослинами і
тваринами. У цій галузі діяльність неможлива без використання землі, сонця,
води та інших чинників природного середовища.
В економічній літературі та на практиці питання обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції до цього часу не мають однозначного
вирішення, що не дає можливості об’єктивно оцінити роботу підприємств.
Для різних цілей окремо вираховується собівартість: для фінансової звітності
– за даними фінансового обліку, для потреб управління – в управлінському
обліку, з метою оподаткування – в податковому обліку.
Різноманітність організаційно-правових форм господарювання обумовлює не
однаковий склад витрат. Так, фермерські і селянські господарства не враховують
у витратах власну працю. Платежі за оренду землі орендарі відносять у витрати, а
у працівника на власній землі такі витрати не виникають. Сплату відсотків за
кредити не включають у собівартість.
Значна

частина

сільськогосподарської

продукції

використовується

у

власному господарстві (насіння на посів, корми для тварин, промислова
переробка тощо), що створює проблеми з її оцінкою – за собівартістю,
справедливою або трансфертною ціною.
Одержання поряд з основною також супутньої та побічної продукції
ускладнює розмежування витрат за її видами. Процес виробництва не
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закінчується збиранням урожаю, бо продукцію ще сортують, сушать, що
обумовлює появу нових витрат і змінює кількість та якість продукції. Залежність
виробництва від природних умов приводить до непередбачуваних наслідків.
Згадані та інші особливості сільського господарства мають суттєвий вплив на
ведення бухгалтерського обліку і калькулювання собівартості продукції. Тому
розроблено окремий міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 “Сільське
господарство”, аналогом якого в Україні є Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 30 “Біологічні активи”.
Стандартом 30 “Біологічні активи” передбачено, що сільськогосподарська
продукція при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю,
зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Справедлива вартість – це
сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в
результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Визначення

справедливої

вартості

сільськогосподарської

продукції

ґрунтується на цінах активного ринку, на якому передбачають її продавати.
Таким чином, фінансовий результат передбачено визначати не після реалізації
сільськогосподарської продукції, а відразу після її одержання з виробництва. У
всіх же інших галузях економіки фінансовий результат визначається на стадії
реалізації, а не виробництва продукції.
Ціна реалізації на сільськогосподарську продукцію змінюється постійно, що
заплутує бухгалтерський облік і обумовлює необхідність уточнювати фінансовий
результат.
Після первісного оприбуткування сільськогосподарська продукція підлягає
сортуванню і сушінню, що змінює її масу і має враховуватися під час проведення
калькулювання.
Частина сільськогосподарської продукції виробництва поточного року
переходить на наступний рік у складі виробничих запасів, що потребує
розмежовувати по періодах отримані результати.
Під час зберігання сільськогосподарська продукція втрачає свою кількість і
якість. Це природний процес, який включає висихання, проростання, загнивання
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тощо. Зміна кількості і якості продукції має відображатися в бухгалтерському
обліку.
Сільськогосподарська продукція має ту особливість, що псування її
проходить постійно, а відображати в обліку таке явище потрібно періодично по
мірі складання відповідних документів.
З метою виявлення стану зберігання цінностей та встановлення фактів їх
псування, як правило, проводять часткову вибіркову інвентаризацію.
У разі виявлення нестачі продукції її списують у межах природних втрат за
рахунок підприємства. Причини виникнення втрат понад діючі норми виясняють
конкретно в кожному випадку і відображають такі факти в обліку.
При

списанні

зіпсованої

сільськогосподарської

продукції

виникають

непорозуміння зі сплатою податку на додану вартість (далі – ПДВ).
Нормами Податкового кодексу України, у разі списання зіпсованих овочів,
обґрунтована необхідність виписування податкової накладної і сплати ПДВ.
Виходить, якщо господар викинув гнилу картоплю чи нікому не потрібні
перезрілі і пожовклі огірки, то він має виконати масу химерних розрахунків і
сплатити ПДВ.
Мета представленого наукового дослідження полягає в обґрунтуванні
теоретичних

положень

бухгалтерського

обліку

і

розробці
витрат

практичних
і

рекомендацій

калькулювання

щодо

собівартості

сільськогосподарської продукції.
При підготовці монографії використані норми чинного законодавства,
інструкції, положення та інші нормативні документи, вітчизняні і зарубіжні
літературні джерела.
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