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3 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Мета спецкурсу за вибором «Особливості бухгалтерського 

обліку в сільськогосподарських підприємствах» є ознайомлення 
студентів з особливостями організації та ведення бухгалтерського 
обліку в підприємствах сільського господарства. 

Завданням спецкурсу за вибором є оволодіння студентами 
організаційними і методичними прийомами бухгалтерського обліку 
господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських 
підприємств. 

Предмет навчальної дисципліни – організація та методика 
бухгалтерського обліку у сільськогосподарських підприємствах. 

У результаті вивчення спецкурсу за вибором студенти повинні 
знати: 

− загальні принципи організації бухгалтерського обліку за 
національними стандартами; 

− основні положення (стандарти), що регламентують порядок 
ведення бухгалтерського обліку та звітності в сільському господарстві; 

− типові та спеціалізовані форми первинних документів і 
регістрів бухгалтерського обліку, порядок їх складання та ведення; 

− типову кореспонденцію рахунків із найважливіших 
господарських операцій типових для сільськогосподарських 
підприємств; 

− порядок обчислення собівартість продукції, робіт, послуг та 
закриття рахунків. 

У результаті вивчення спецкурсу за вибором студенти повинні 
вміти: 
− складати кореспонденцію рахунків по основних 

господарських операціях типових для сільськогосподарських 
підприємств; 

− оформляти первинні, зведені документи та регістри 
аналітичного і синтетичного обліку; 

− обчислювати собівартість продукції, робіт, послуг; 
− закривати рахунки бухгалтерського обліку. 

Вивчення «Спецкурсу за вибором» складається з аудиторних занять 
та самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів – це 
процес активного, цілеспрямованого набуття студентами нових знань і 
умінь без безпосередньої участі викладача. Вона є основним засобом 
оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних 
навчальних занять.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



4 
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується навчальним планом. Співвідношення кількості годин 
аудиторних занять та самостійної роботи (у відсотках до загальної 
кількості годин) для студентів заочної форми навчання з «Спецкурсу 
за вибором» становить 9% та 91%. 

 
2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 
Заочна форма 

Ус
ьо

го 

у тому числі 

ле
кц

ії 

пр
ак

ти
чн

і  
Са

мо
сті

йн
а 

ро
бо

та 
Інд

ив
іду

ал
ьн

а  
ро

бо
та

  

1 7 8 9 10 11 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Облік біологічних активів  
Тема. 1. Облік поточних біологічних активів 
тваринництва 12 1 1 10 - 
Тема 2. Облік довгострокових біологічних 
активів 12 1 1 10 - 
Усього  24 2 2 20 - 

Змістовий модуль 2. Облік витрат виробництва. Калькуляція собівартості 
продукції (робіт, послуг) 

Тема 3. Облік допоміжних виробництв, 
утримання та експлуатації машин й 
обладнання  

10 - - 10 - 
Тема 4. Облік витрат та виконання робіт 
машинно-тракторного парку 10 - - 10 - 
Тема. 5. Облік витрат і виходу продукції 
рослинництва 13 - 2 11 - 
Тема. 6. Облік витрат і виходу продукції 
тваринництва 13 - 2 11 - 
Тема 7. Облік витрат і виходу продукції 
промислових виробництв 10 - - 10 - 
Тема 8. Облік витрат на організацію 
виробництва  10 - - 10  
Усього 66 - 4 62  
Разом 90 2 6 82 - 
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3. КОРОТКИЙ КОНСПЕКТ ТЕМ, ЯКІ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ 

ПІД ЧАС АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ  
 

  
 

 
План 

1. Поняття, визнання, оцінка та класифікація поточних 
біологічних активів  

2. Бухгалтерський облік поточних біологічних активів 
тваринництва 

 
1. Поняття, визнання, оцінка та класифікація поточних 

біологічних активів  
Поточні біологічні активи (ПБА) – це біологічні активи, здатні 

давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні 
активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом 
періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні 
та відгодівлі. 

Поточні біологічні активи визнаються запасами, якщо вони не 
використовується в сільськогосподарській діяльності та утримується 
для продажу або напрям їх використання не визначено. 

Поточні біологічні активи класифікуються за такими ознаками 
(рис. 3.1). 

 
Рис. 1. Класифікація поточних біологічних активів 

ПБА рослинництва ПБА тваринництва 

залежно від галузі сільськогосподарської діяльності,  
у якій вони використовуються 

ПБА оцінені за справедливою 
вартістю 

ПБА оцінені за первісною 
вартістю 

Класифікація поточних біологічних активів 

залежно від методу оцінки при визнанні 

 
Облік поточних біологічних активів тваринництва  Тема  

1 
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У складі поточних біологічних активів відсутні поточні 

біологічні активи рослинництва оцінені за первісною вартістю.  
Оцінка поточних біологічних активів відіграє значну роль при 

формуванні інформації про наявність і стан активів 
сільськогосподарських підприємств.  

Порядок оцінки поточних біологічних активів визначено 
Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних 
активів. Поточні біологічні активи оцінюються за двома вартостями: 

– первісною; 
– справедливою. 
Оцінка поточних біологічних активів на підприємстві здійснюється 

на двох етапах їх руху: при надходженні; на дату складання балансу. 
Основою визначення вартості поточних біологічних активів є 

вартість їх придбання або собівартість.  
Додаткові біологічні активи – біологічні активи, одержані в 

процесі біологічних перетворень. Додаткові біологічні активи при їх 
первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, 
зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.  

Визначення справедливої вартості додаткових біологічних 
активів ґрунтується на цінах активного ринку. За наявності кількох 
активних ринків біологічних активів їх оцінка ґрунтується на даних 
того ринку, на якому підприємство передбачає продавати додаткові 
біологічні активи. 

До витрат на місці продажу включається тільки частина витрат 
на збут, які безпосередньо пов’язані з продажем біологічних активів на 
активному ринку, зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, 
а також непрямі податки, що сплачуються при реалізації цих активів. 
Транспортні та інші витрати на збут до витрат на місці продажу не 
відносяться. 

Справедлива вартість, зменшена на очікувані витрати на місці 
продажу, яка застосовується для оцінки біологічних активів 
фіксується у первинних документах. 

Додаткові біологічні активи, які не беруть участі у 
сільськогосподарській діяльності (утримуються для продажу, напрями 
їх подальшого використання не визначені тощо), оцінюють і 
відображають відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» за найменшою з двох 
оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. 

Додаткові біологічні активи рослинництва після їх первісного 
визнання і відокремлення від біологічного активу та/або ґрунту 
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визнаються запасом і обліковуються в складі продукції 
сільськогосподарського виробництва.  

Біологічні активи відображаються на дату проміжного та 
річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані 
витрати на місці продажу. 

На дату балансу біологічні активи оцінюються виходячи з цін, 
що склались на відповідні біологічні активи на активному ринку на 
звітну дату.  

Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату 
балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та 
відображаються за первісною вартістю. 

Біологічні активи оцінені за справедливою вартістю підлягають 
переоцінці на дату складання балансу. Документальним 
підтвердженням проведення переоцінки є Акт переоцінки біологічних 
активів. 

Сума збільшення справедливої вартості відображається з 
одночасним збільшенням рахунку 710 «Дохід від первісного визнання 
та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою 
вартістю». Сума зменшення справедливої вартості відображається з 
одночасним збільшенням рахунку 940 «Витрати від первісного 
визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою 
вартістю». 

 
2. Бухгалтерський облік поточних біологічних активів 

тваринництва 
Для обліку поточних біологічних активів тваринництва 

використовують такі субрахунки: 
– 212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за 

справедливою вартістю»; 
– 213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за 

первісною вартістю». 
Основними джерелами надходження поточних біологічних 

активів тваринництва на підприємство є: 
– придбання за плату; 
– безоплатне отримання; 
– внесок до статутного капіталу; 
– обмін на подібні та неподібні активи; 
– вирощування в підприємстві – у результаті біологічних 

перетворень, зокрема, приплід молодняку продуктивної та робочої 
худоби, інкубація птиці; 
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– вибракування продуктивної і робочої худоби зі складу 

довгострокових біологічних активів тваринництва; 
– надлишки біологічних активів, виявлені при інвентаризації. 
Порядок відображення надходження поточних біологічних 

активів тваринництва на рахунках бухгалтерського обліку 
відображено в табл. 1. 

Таблиця 1  
Кореспонденція рахунків з обліку надходження поточних 

біологічних активів тваринництва (ПБАТ) 
 

№ 
з/п Зміст господарської операції Первинні 

документи 
Кореспонденція 

рахунків 
дебет кредит 

1 2 3 4 5 
1 Отримано ПБАТ від постачальника Накладна 213 631 
2 Відображено суму податкового 

кредиту з ПДВ 
Податкова 
накладна 641 631 

3 Оприбутковано безоплатно 
отримані ПБАТ Накладна 212 718 

4 Оприбутковано ПБАТ, отриманий 
як внесок до статутного капіталу Накладна 212 46 

5 Передано ПБАТ в обмін на 
подібний об’єкт Накладна 361 211 

6 Відображено суму податкового 
зобов’язання з ПДВ 

Податкова 
накладна 361 641 

7 Отримано ПБАТ в обмін на 
подібний об’єкт Накладна 213 631 

8 Відображено суму податкового 
кредиту з ПДВ 

Податкова 
накладна 641 631 

9 Проведено взаємозалік 
заборгованостей 

Довідка 
бухгалтерії 631 361 

10 
Передано сільськогосподарську 
продукцію власного виробництва в 
обмін на ПБАТ 

Накладна 361 701 

11 Відображено суму податкового 
зобов’язання з ПДВ 

Податкова 
накладна 701 641 

12 
Відображено собівартість 
переданої сільськогосподарської 
продукції власного виробництва 

Накладна 901 27 

13 Отримано ПБАТ в обмін на 
неподібний об’єкт Накладна 213 631 

14 Відображено суму податкового 
кредиту з ПДВ 

Податкова 
накладна 641 631 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 
15 Проведено взаємозалік 

заборгованостей 
Довідка 

бухгалтерії 631 361 

16 

Визначено результати від обмінних 
операцій 

Виписка банку 
 

– збільшення суми грошових 
коштів за результатами обміну 311 361 
– зменшення суми грошових 
коштів за результатами обміну 631 311 

17 Оприбутковано приплід тварин 

Акт на 
оприбуткування 
приплоду тварин 
(ф. № ПБАСГ-3); 
Звіт про процеси 
інкубації 
(ф. № ПБАСГ-4); 
Нагромаджу-
вальний акт на 
оприбуткування 
приплоду звірів 
(ф. № ПБАСГ-7) 

212 232 

18 

Визнана різниця між справедливою 
вартістю поточних біологічних 
активів тваринництва та витратами, 
понесеними на їх біологічне 
перетворення 

Розрахунок 
бухгалтерії 

 

– дохід від первісного визнання  231 710 
– витрати від первісного визнання  940 231 

19 

Вибракувано з основного стада 
тварини, оцінені за справедливою 
вартістю 

Акт на списання 
ДБАТ 
(вибраковка 
тварин) 
(ф. № ДБАСГ-4) 

212 163 
Вибракувано з основного стада 
тварини, оцінені за первісною 
вартістю 

213 164 

20 
Отримано поточний біологічний 
актив тваринництва, який виявлено 
при інвентаризації  

Акт 
інвентаризації 212 719 

 
Основною продукцією, отриманою при вирощуванні молодняка 

та відгодівлі тварин, є: 
а) приріст живої маси тварин за звітний період (особливість цієї 

продукції полягає в тому, що її неможливо відокремити від живого 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



10 
біологічного активу; тому приріст живої маси додається до маси 
біологічного активу, а його вартість збільшує вартість біологічного 
активу); 

б) жива маса тварин (це вага реалізованих, забитих у 
підприємстві, переведених до інших груп і залишених на кінець 
звітного періоду тварин). 

Для документального оформлення приросту тварин за звітний 
період застосовують дві спеціалізовані форми первинних документів, а 
саме Відомість зважування тварин (ф. № ПБАСГ-10) і Розрахунок 
визначення приросту (ф. № ПБАСГ-11).  

Відомість зважування тварин (ф. № ПБАСГ-10) застосовується 
для визначення фактичної живої маси тварин шляхом зважування. 

Приріст живої маси тварин можна визначити за допомогою 
формули (1): 

Пм = Мкр + Мв + Мз + Мп – Мн – Мт – Мпр,            (1) 
де Пм – приріст живої маси; Мкр – маса поголів’я на кінець 

року; Мв – маса поголів’я, яке вибуло у звітному періоді; Мз – маса 
поголів’я, яке загинуло; Мп – маса поголів’я, що переведено в інші 
групи; Мн – маса поголів’я, яке надійшло за звітний період; Мт – 
маса приплоду; Мпр – маса поголів’я на початок року. 

Кореспонденції з обліку вибуття поточних біологічних активів 
відображено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Кореспонденція рахунків з обліку вибуття поточних 

біологічних активів тваринництва 
 

№ 
з/п 

Зміст господарської 
операції Первинні документи 

Кореспонденція 
рахунків 

дебет кредит 
1 2 3 4 5 

1 
Відображено дохід від 
продажу поточних 
біологічних активів 
тваринництва 

ТТН на перевезення 
тварин (ф. № ТНСГ-5), 
Приймальна квитанція 
(ф. № ПК-1) 

361 701 

2 Нараховано податкове 
зобов’язання з ПДВ Податкова накладна 701 641 

3 
Списано собівартість 
реалізованих ПБАТ, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю 

Довідка бухгалтерії 
901 212 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



11 
Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 
4 Безоплатно передано ПБАТ Накладна 949 212 
5 

Нараховано податкове 
зобов’язання з ПДВ при 
безоплатній передачі активів 

Податкова накладна 949 641 

6 
Передано ПБАТ (що 
обліковуються за 
справедливою вартістю) до 
статутного капіталу іншого 
підприємства 

Накладна 143 701 

7 Нараховано податкове 
зобов’язання з ПДВ Податкова накладна 701 641 

8 
Списано собівартість 
переданих ПБАТ, що 
дорівнює справедливій 
вартості 

Довідка бухгалтерії 901 212 

9 
Переведено молодняк 
тварин до складу 
довгострокових 
біологічних активів за 
справедливою вартістю 

Акт приймання 
довгострокових 
біологічних активів 
тваринництва 
(формування основного 
стада тварин) 
(ф. № ДБАСГ-2) 

155 212 

10 

Оприбутковано тварин в 
основне стадо 

Акт приймання 
довгострокових 
біологічних активів 
тваринництва 
(формування основного 
стада тварин) 
(ф. № ДБАСГ-2) 

163 155 

11 
Відображено справедливу 
вартість ПБАТ, знятих з 
відгодівлі для забою в 
підприємстві 

Акт на вибуття 
поточних біологічних 
активів тваринництва 
(забій, прирізка та 
падіж) (ф. № ПБАСГ-6) 

233 212 

12 
Списано падіж тварин зі 
складу ПБАТ (що 
обліковуються за 
справедливою вартістю) у 
межах технологічних норм 

Акт на вибуття 
поточних біологічних 
активів тваринництва 
(забій, прирізка та 
падіж) (ф. № ПБАСГ-6) 

232 212 

13 Оприбутковано шкури 
загиблих тварин Накладна 27 232 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 

14 
Списано падіж тварин 
понад технологічні норми 

Акт на вибуття 
поточних біологічних 
активів тваринництва 
(забій, прирізка та 
падіж) (ф. № ПБАСГ-6) 

947 212 

15 
Виявлено, в результаті 
інвентаризації, недостачі та 
втрати ПБА 

Акт інвентаризації 947 212 
 
Послідовність здійснення записів від первинних документів до 

бухгалтерської звітності представлено на рис. 3.3. 
 

 
Рис. 2. Схема запису в реєстрах з обліку поточних біологічних 

активів тваринництва 
 

?  Питання для самоперевірки  
 

1. Що ви розумієте під поняттям «поточні біологічні активи»? 
2. Які умови визнання поточних біологічних активів? 
3. Як класифікують поточні біологічних активів? 
4. Як оцінюються поточні біологічні активи при надходженні? 

Первинні документи 

Книга обліку руху тварин і птиці на 
фермі (ф. № ПБАСГ-12) 

Звіт про рух тварин та птиці на фермі (ф. 
№ ПБАСГ-13) 

Головна книга 

Звітність 

Журнал-ордер № 8 с.-г. по 
кредиту рахунка 21 «Поточні 

біологічні активи» 
Відомість аналітичного обліку 
поточних біологічних активів 

тваринництва ф. № 8.2. с-г. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



13 
5. Які є методи визначення справедливої вартості поточних 

біологічних активів? 
6. Які рахунки використовують для обліку поточних біологічних 

активів? 
7. Які документи використовуються для оприбуткування поточних 

біологічних активів рослинництва? 
8. Які документи використовуються для списання поточних 

біологічних активів рослинництва? 
9. Які регістри використовують сільськогосподарські підприємства 

для аналітичного та синтетичного обліку поточних біологічних 
активів тваринництва? 

 �  Рекомендоване джерело [1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16] 
 

  
 

 
План 

1. Поняття, визнання, оцінка та класифікація довгострокових 
біологічних активів 

2. Бухгалтерський облік надходження та вибуття 
довгострокових біологічних активів 

 
2.1. Поняття, визнання, оцінка та класифікація 

довгострокових біологічних активів 
 
Згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи», під біологічним активом 

слід розуміти будь-яку тварину або рослину, яка в процесі біологічних 
перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або 
додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб 
економічні вигоди. Пунктом 5 даного П(С)БО передбачено, що 
біологічний актив та/або сільськогосподарська продукція визнаються 
активом, якщо існує імовірність отримання підприємством у 
майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням, та їх 
вартість може бути достовірно визначена. 

До довгострокових біологічних активів належать біологічні 
активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові 
біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди 
протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, 

 
    Облік довгострокових біологічних активів Тема   2 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



14 
якщо він більше 12 місяців), та біологічні активи, що створюються 
протягом періоду, більшого ніж один рік, за винятком тварин на 
вирощуванні і відгодівлі. 

Для цілей бухгалтерського обліку довгострокові біологічні ак-
тиви класифікуються за такими групами: 

1. Довгострокові біологічні активи рослинництва, оцінені за 
справедливою вартістю; 

2. Довгострокові біологічні активи рослинництва, оцінені за 
первісною вартістю; 

3. Довгострокові біологічні активи тваринництва, оцінені за 
справедливою вартістю; 

4. Довгострокові біологічні активи рослинництва, оцінені за 
первісною вартістю; 

5. Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за 
справедливою вартістю; 

6. Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за 
первісною вартістю. 

До незрілих ДБА відносяться біологічні активи, операційний 
цикл створення яких перевищує 12 місяців (крім тварин на виро-
щуванні та відгодівлі), які у звітному періоді ще не здатні давати 
сільськогосподарську продукцію та / або додаткові біологічні активи 
визначеної якості, зокрема, багаторічні насадження (сади, 
виноградники, ягідники), що не досягли пори плодоношення. 

Придбані за плату у постачальників ДБА оцінюють за первісною 
вартістю, відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». 

Первісна вартість безоплатно одержаних довгострокових біо-
логічних активів дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням 
витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому 
вони придатні для використання із запланованою метою. На 
справедливу вартість безоплатно отриманих ДБА збільшується 
додатковий капітал. 

Первісною вартістю довгострокових біологічних активів, що 
одержані як внесок до статутного капіталу підприємства, визнається 
погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива 
вартість з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням 
їх до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою 
метою. 

Витрати на доставку та інші витрати, безпосередньо пов'язані з 
доведенням безоплатно отриманих та одержаних як внесок до 
статутного капіталу довгострокових біологічних активів до стану, в 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



15 
якому вони придатні для використання у запланованих цілях, 
включаються до первісної вартості з відображенням капітальних 
інвестицій. 

Первісною вартістю біологічного активу, переведеного до 
складу довгострокових із складу поточних є його справедлива 
вартість, зменшена на очікувані витрати на місці продажу, визначена 
на дату такого переводу. 

Первісною вартістю біологічного активу, отриманого в обмін на 
подібний, є справедлива вартість переданого біологічного активу. 

Подібними вважаються біологічні активи одного виду та фун-
кціонального призначення. 

Первісною вартістю біологічного активу, придбаного в обмін 
(або частковий обмін) на неподібний біологічний актив, є справедлива 
вартість переданого біологічного активу, збільшена (зменшена) на 
суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що належить до сплати 
(отримання) за обмінною операцією. При отриманні за обмінною 
операцією довгострокового біологічного активу сума грошових коштів 
чи їх еквівалентів, що сплачується за цією операцією, збільшує 
первісну вартість біологічного активу з відображенням в обліку 
капітальних інвестицій. 

Біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного 
балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати 
на місці продажу. 

Визначення справедливої вартості біологічних активів 
ґрунтується на цінах активного ринку. За наявності кількох активних 
ринків біологічних активів їх оцінка ґрунтується на даних того ринку, 
на якому підприємство передбачає продавати біологічні активи. За 
відсутності активного ринку визначення справедливої вартості 
біологічних активів здійснюється за: 

1) останньою ринковою ціною операції з такими активами (за 
умови відсутності суттєвих негативних змін у технологічному, 
ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє 
підприємство); 

2) ринковими цінами на подібні активи, скоригованими з ура-
хуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня 
завершеності біологічних перетворень активу, для якого визначається 
справедлива вартість; 

3) додатковими показниками, які характеризують рівень цін на 
біологічні активи (наприклад, за вартістю продукції, що може бути 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



16 
отримана при припиненні життєдіяльності активу (велика рогата 
худоба, свині можуть оцінюватися за вартістю м'ясопродуктів). 

Підприємство може самостійно визначити методику аналізу 
джерел інформації з метою встановлення справедливої вартості 
біологічних активів. 

У разі відсутності інформації про ринкові ціни на біологічні 
активи справедлива вартість визначається за теперішньою вартістю 
майбутніх чистих грошових надходжень від активу, обчисленою 
відповідно до пунктів 11-14 Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 28 «Зменшення корисності активів». 

Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на 
дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та ві-
дображаються за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і 
втрат від зменшення корисності. Така оцінка застосовується до 
періоду, у якому стає можливим визначити справедливу вартість 
довгострокових біологічних активів. Вони обліковуються в окремій 
групі, а їх оцінка здійснюється відповідно до положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення 
корисності активів». Такі ДБА підлягають амортизації відповідно до 
П(С)БО 7 «Основні засоби». 

Незрілі довгострокові біологічні активи до досягнення проду-
ктивного віку можуть оцінюватися за сумою витрат, понесених на їх 
закладку та вирощування. При переведенні їх у відповідну групу 
зрілих ДБА їх вартість переоцінюється до справедливої вартості, 
зменшеної на витрати на місці продажу, якщо її можна достовірно 
визначити. Якщо справедливу вартість неможливо значити, вони 
можуть оцінюватися та обліковуватися в порядку визначеному 
П(С)БО 7 «Основні засоби». Незрілі ДБА обліковуються окремо у 
складі ДБА. 

 
2. Бухгалтерський облік надходження та вибуття 

довгострокових біологічних активів 
 
Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи» (активний) 

призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух 
власних або отриманих на умовах  фінансової оренди довгострокових 
біологічних активів. 

За дебетом рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи» 
відображається надходження довгострокових біологічних активів, за 
кредитом – їх вибуття. Структуру рахунку показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи». 

 
До довгострокових біологічних активів рослинництва належать 

штучні багаторічні насадження: плодово-ягідні насадження всіх видів 
(дерева, чагарники, кущі тощо); виноградники; багаторічні 
насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і 
навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні 
насадження; сади; дерева в лісі (лісовий масив) тощо. 

До початку плодоношення молоді насадження відносяться до 
незрілих довгострокових біологічних активів. 

Введення багаторічних насаджень в експлуатацію здійснюється 
комісією, що призначається керівником підприємства, та 
оформляється Актом приймання довгострокових біологічних активів 
рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію 

Довгострокові біологічні активи (16) 
 

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені  
за справедливою вартістю (161) 

 

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за 
справедливою вартістю (163) 

 

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за 
первісною вартістю (162) 

 

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за  
первісною вартістю (164) 

 

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за  
первісною вартістю (166) 

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за  
справедливою вартістю (165) 
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(ф. № ДБАСГ-1). Складається цей документ декілька разів, а саме: 

– при збільшенні вартості незрілих довгострокових біологічних 
активів на суму понесених витрат, пов’язаних з біологічними 
перетворенням (по закінченні посадкових робіт і щорічному 
зростанню вартості молодих насаджень на суму витрат з їх 
вирощування); 

– при досягненні насадженнями віку ефективного їх 
використання і зарахуванню їх до складу довгострокових біологічних 
активів рослинництва. 

Формування основного стада тварин оформляється Актом 
приймання довгострокових біологічних активів тваринництва 
(формування основного стада) (ф. № ДБАСГ-2). Акт застосовується у 
випадках оформлення переведення тварин в основне стадо. Акт 
складає зоотехнік, завідувач ферми або бригадир у день формування 
основного стада. В ньому вказують облікові групи – з якої і в яку 
переведені тварини, ідентифікаційний номер (інвентарний номер, 
кличку), стать, масть та інші особливості, дата народження, кількість 
голів, вагу, балансову вартість, прізвище, ім’я, по батькові особи, за 
якою закріплені прийняті тварини. Правильність здійснення цих 
господарських операцій підтверджує своїм підписом особа, яка 
прийняла тварин під свою матеріальну відповідальність.  

Належно оформлені Акти приймання довгострокових 
біологічних активів тваринництва (формування основного стада) 
(ф. № ДБАСГ-2) підписують керівник структурного підрозділу, 
завідувач ферми підприємства та використовують для обліку тварин в 
Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-12) і для 
зоотехнічного обліку. В кінці місяця Акти разом із Звітом про рух 
тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13) передають в бухгалтерію 
підприємства, де їх використовують для відображення операцій по 
руху тварин в регістрах бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерське відображення оприбуткування довгострокових 
біологічних активів залежить від джерел їх надходження (табл. 3). 

Для визначення непридатності багаторічних насаджень і 
встановлення неможливості та/або неефективності їх використання, 
наказом керівника, а також для оформлення первинних документів на 
їх списання на підприємстві створюється комісія. Комісія складається 
з голови (керівника або його заступника) та членів комісії (головного 
бухгалтера або його заступника; особи, відповідальні за збереження 
майна; працівників інженерних, технічних, технологічних та інших 
служб підприємства). 
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Таблиця 3  

Типові кореспонденції рахунків з обліку надходження 
довгострокових біологічних активів 

 
№ 
з/п Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

дебет кредит 
1 2 3 4 

Придбання за плату довгострокових біологічних активів 
1 Отримано від постачальників – платників ПДВ за 

вартістю без ПДВ 155 631 
2 Відображено податковий кредит з ПДВ з операції 

постачання 641 631 
3 Отримано від постачальників – неплатників ПДВ за 

вартістю в сумі зобов’язань перед постачальником 155 631 
4 Відображено витрати на транспортування ДБА  155 685 
5 Відображено податковий кредит на суму 

транспортних послуг сторонньої організації 641 685 
6 Оприбутковано придбаний довгостроковий 

біологічний актив 
162, 

164, 166 155 
Безоплатне отримання 

7 Оприбутковані безоплатно отримані ДБА 16 424 
8 Відображено витрати на транспортування 

власним транспортом безоплатно отриманих 
довгострокових біологічних активів 

155 234 
9 Включено витрати на транспортування до складу 

первісної вартості безоплатно отриманого 
біологічного активу 

16 155 
Внесок від учасника підприємства 

10 Отримано від учасника підприємства як внесок до 
статутного капіталу ДБА 16 46 

Довгострокові біологічні активи, що раніше не обліковувалися на балансі 
11 Оприбутковано ДБА, що раніше не обліковувалися 

на балансі, за первісною вартістю 
162, 

164, 166 746 
12 Оприбутковано ДБА, що раніше не обліковував-

лися на балансі, за справедливою вартістю 
161, 

163, 165 719 
 
Комісія зі списання багаторічних насаджень:  
– проводить інвентаризацію багаторічних насаджень, 

пропонованих до списання, і за її результатами складає Акт 
інвентаризації; 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



20 
– встановлює економічну (технічну) доцільність або 

недоцільність відновлення та/або наступного використання 
багаторічних насаджень і вносить відповідні пропозиції; 

– встановлює конкретні причини списання багаторічних 
насаджень: знищення, фізичний знос, реконструкція; 

– встановлення можливості використання окремих матеріалів 
знищених багаторічних насаджень, що підлягають списанню, та 
забезпечує контроль за проведенням їх оцінки; 

– складає Акт на списання довгострокових біологічних активів 
рослинництва (багаторічних насаджень) (ф. № ДБАСГ-3). 

В Акті ф. № ДБАСГ-3 вказують дані, що характеризують об’єкт, 
а саме: рік закладки; первісну вартість (переоцінку); суму 
нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку; причини 
списання; економічна (технічна) недоцільність та/або неможливість 
відновлення активів. 

Протокол засідання комісії, Акт інвентаризації та Акт на 
списання довгострокових біологічних активів рослинництва 
(багаторічних насаджень) затверджує керівник підприємства. 

Вибракування продуктивної та робочої худоби, інших видів 
тварин здійснюється на основі Акту на списання довгострокових 
біологічних активів тваринництва (вибракування тварин) (ф. 
№ ДБАСГ-4) при втраті ними корисних для підприємства якостей:  

– значному зниженні продуктивності; 
– втраті племінної та продуктивної цінності; 
– захворюванні на невиліковні хвороби; 
– в результаті травматичних наслідків, старіння або недостатньої 

розвиненості. 
Для визначення непридатності тварин до подальшого 

використання, а також для оформлення необхідних для їх списання 
первинних документів створюються постійно діючі комісії, які 
здійснюють безпосередній огляд тварин основного стада, призначених 
для списання, та встановлюють причини що обумовлюють їх 
списання. Комісія складає Акт на списання довгострокових 
біологічних активів тваринництва (вибракування тварин) (ф. 
№ ДБАСГ-4) із зазначенням клички (інвентарного номера) тварини, 
породи, батьків, живої ваги на дату вибракування, стану вгодованості, 
причин вибракування та визначає подальше використання тварин, 
вибракуваних з основного стада. 

Кореспонденція рахунків з обліку вибуття довгострокових 
біологічних активів наведена у табл. 4. 
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Таблиця 4 

Типова кореспонденція рахунків з обліку вибуття 
довгострокових біологічних активів 

 
№ 
з/п Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 
рахунків 

дебет кредит 
Облік реалізації довгострокових біологічних активів, оцінених  

за первісною вартістю 
1 Списано суму зносу реалізованого ДБА, 

оціненого за первісною вартістю 134 162, 164 
2 Переведено до складу активів для продажу, 

ДБА, оцінений за первісною вартістю 286 162, 164 
3 Списано залишкову вартість реалізованого ДБА, 

оціненого за первісною вартістю 943 286 
4 Отримано виручку від реалізації ДБА, оціненого 

за первісною вартістю 377 712 
5 Відображено суму податкового зобов’язання з 

ПДВ 712 641 
Облік реалізації довгострокових біологічних активів, оцінених  

за справедливою вартістю 
6 Списано вартість реалізованого ДБА, оціненого 

за справедливою вартістю 901 161, 
163, 165 

7 Отримано виручку від реалізації ДБА, оціненого 
за справедливою вартістю 361 701 

8 Відображено суму податкового зобов’язання з 
ПДВ 701 641 
Облік ліквідації довгострокових біологічних активів, оцінених  

за первісною вартістю 
9 Списано суму зносу ліквідованого ДБА, 

оціненого за первісною вартістю 134 162, 164 
10 Списано залишкову вартість ліквідованого ДБА, 

оціненого за первісною вартістю 976 162, 164 
11 Списано первісну вартість ліквідованого 

незрілого ДБА, оціненого за первісною вартістю 976 166 
 
Синтетичний облік довгострокових біологічних активів за 

журнально-ордерною формою обліку ведуть у Журналі-ордері № 
4 А с.-г. по кредиту рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи». 

 
?  Питання для самоперевірки  

1. Дайте характеристику рахунку 16 «Довгострокові біологічні 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



22 
активи». 

2. Які первинні документи використовують для оприбуткування 
ДБАТ придбаних від постачальників? 

3. Яка кореспонденція рахунків складається за господарською 
операцією «Оприбутковані безоплатно отримані ДБА»? 

4. Який первинний документ складають при вибракуванні 
продуктивної та робочої худоби?  

5. Як ведуть облік витрат на закладку багаторічного саду? 
6. Який порядок списання ДБА? 
7. У якому  Журналі-ордері ведуть синтетичний облік довгострокових 

біологічних активів за журнально-ордерною формою обліку? 
 

 �  Рекомендоване джерело [1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16] 
 

  
 

 
План 

1. Види виробництв сільськогосподарських підприємств  
2. Облік допоміжних виробництв, утримання та експлуатації 

машин й обладнання 
 

3.1. Види виробництв сільськогосподарських підприємств  
У сільському господарстві розрізняють головні, допоміжні та 

підсобні галузі. До головних галузей належать рослинництво і 
тваринництво. Допоміжні галузі мають менший обсяг виробництва 
порівняно з обсягом виробництва головних галузей. Як правило, 
продукцію (послуги) цих галузей повністю споживає підприємство. 
Лише незначна кількість продукції (послуг) має товарний характер. До 
таких виробництв належать ремонтно-механічні майстерні, вантажний 
автотранспорт, жива тяглова сила, машино-тракторний парк, електро-, 
тепло-, водопостачання тощо. 

Підсобні галузі включають промислові й обслуговуючі 
виробництва. Промислові призначені для переробки продукції 
основного виробництва. До них належать млини, сепараторні пункти, 
пилорами, виноробні, консервні, цегельні заводи тощо. Обслуговуючі 
виробництва забезпечують побутові потреби працівників 
сільськогосподарських підприємств. До них належать їдальні, пекарні, 
лазні, пральні, житлово-комунальне господарство тощо. 

Облік допоміжних виробництв, утримання та 
експлуатації машин й обладнання Тема  

3 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



23 
Для обліку виробничої діяльності призначено активний рахунок 

23 «Виробництво», на якому узагальнюється інформація про витрати 
на виробництво продукції (робіт, послуг). Для узагальнення 
інформації про виробничі процеси в окремих галузях і виробництвах, 
до цього рахунку відкриваються субрахунки, перелік та призначення 
яких обирає підприємство. Наприклад, сільськогосподарські 
підприємства можуть використовують такі субрахунки: 

– 231 «Рослинництво»; 
– 232 «Тваринництво»; 
– 233 «Промислові (підсобні) виробництва»; 
– 234 «Допоміжні виробництва»; 
– 235 «Витрати на утримання та експлуатацію машин та 

обладнання»; 
– 236 «Інші види виробництв». 
Рекомендований перелік статей витрат наведено в Методичних 

рекомендаціях з планування, обліку й калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, 
затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 
18.05.2001 р. № 132 (далі – Методичні рекомендації № 132) (табл. 5). 

Таблиця 5 
Номенклатура статей витрат в основних галузях 

сільськогосподарського виробництва 
 

Статті витрат Рослин-
ництво 

Тварин-
ництво 

Допоміжні 
виробни-

цтва 
Підсобні 
виробни-

цтва 
1 2 3 4 5 

1. Витрати на оплату 
праці + + + + 

2. Насіння та 
посадковий матеріал + – – – 

3. Паливо та мастильні 
матеріали + + + + 

4. Добрива + – – – 
5. Засоби захисту 

рослин і тварин + + – – 
6. Корми – + + – 
7. Сировина та 

матеріали (без 
зворотних відходів) 

– – + + 
8. Роботи та послуги + + + + 
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Продовження табл. 5 

1 2 3 4 5 
9. Витрати на ремонт 

необоротних активів + + + + 
10. Інші витрати на 

утримання основних 
засобів 

+ + + + 
11. Інші витрати + + + + 
12. Непродуктивні 

витрати (в обліку) + + + + 
13. Загальновиробничі 

витрати + + + + 
 

Фактичну собівартість продукції, робіт та послуг допоміжних 
виробництв визначають щомісяця й за цією оцінкою відносять на 
споживачів. Послуги, надані одним допоміжним виробництвом 
іншому, оцінюють за плановою собівартістю й не коригують. 
Аналітичні рахунки закривають у такій послідовності: газо-, тепло-, 
електро-, водопостачання, ремонтна майстерня, холодильні установки, 
вантажний автотранспорт, гужовий транспорт.  
 

2. Облік допоміжних виробництв, утримання та експлуатації 
машин й обладнання 

Допоміжними є виробництва, які виконують роботи та надають 
послуги іншим підрозділам сільськогосподарського підприємства: 
рослинництву, тваринництву, промисловим виробництвам, 
обслуговуючим господарствам, будівельним підрозділам, а також 
іншим юридичним і фізичним особам. До таких виробництв 
відносяться: ремонтно-механічні майстерні, автомобільний і гужовий 
транспорт, підрозділи електро-, водо- та газопостачання, холодильні 
установки (обладнання, пристрої). Допоміжні виробництва без 
основних галузей не мають самостійного значення в господарстві. Їх 
продукцією є роботи та послуги, які споживаються в основних 
виробництвах або в інших галузях діяльності (будівництво, 
капітальний ремонт тощо). Виходячи з цього, характерною 
особливістю допоміжних виробництв є те, що вони організовуються 
для обслуговування інших галузей та виробництв. 

Машинно-тракторний парк – невід’ємна частина основного 
виробництва в рослинництві. Однак для нагромадження витрат, які 
безпосередньо не можна віднести на основне виробництво, їх 
обліковують на окремому субрахунку. 
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Залежно від видів допоміжних виробництв до субрахунка 234 

«Допоміжні виробництва» можуть бути відкриті такі субрахунки 
другого порядку: 

2341 «Ремонтні виробництва»; 
2342 «Автомобільний транспорт»; 
2343 «Енергетичні виробництва (господарства)»; 
2344 «Водопостачання»; 
2345 «Гужовий транспорт»; 
2346 «Інші виробництва». 
Облік витрат ремонтно-механічних майстерень на ремонт 

виробничого обладнання, машин, транспортних засобів, модернізацію, 
устаткування, технічне обслуговування, виготовлення запчастин, 
інструментів та інших виробів ведуть на субрахунку другого порядку 
2341 «Ремонтні виробництва». 

Об’єктом обліку витрат у ремонтній майстерні є замовлення на 
ремонт складних машин (тракторів, комбайнів, автомобілів тощо), 
групи сільськогосподарських знарядь одного найменування (борін, 
культиваторів тощо), обладнання для тваринницьких ферм та об’єктів 
інших галузей. 

За результатами огляду на кожний об’єкт складають Відомість 
дефектів на ремонт машин (ф. № ВЗСГ-6), якій присвоюють номер 
замовлення. 

Прямі витрати на ремонт тракторів, машин і устаткування 
обліковують (групують) у Журналі обліку робіт і витрат у ремонтній 
майстерні (ф. № ЖН-3), який складається на підставі Відомості 
дефектів та інших первинних документів за кожною окремою 
машиною (трактором, комбайном, автомобілем), за 
сільськогосподарськими машинами загалом і роботами з виготовлення 
інвентарю. 

Основні бухгалтерські проведення з обліку витрат у ремонтній 
майстерні наведено в табл. 6. 

Таблиця 6 
Кореспонденція рахунків з обліку витрат ремонтної майстерні  

 
№ 
з/п Зміст господарської операції 

Кореспонденція 
рахунків 

дебет кредит 
1 2 3 4 
1 Нараховано заробітну плату працівникам, 

зайнятим ремонтом сільськогосподарської техніки 2341 661 
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Продовження табл. 6 

1 2 3 4 
2 Нараховано ЄСВ на заробітну плату 2341 65 
3 Списано вартість палива, витраченого на обкатку 

машин після ремонту 2341 203 
4 Списано вартість запасних частин, використаних 

для ремонту сільськогосподарських машин  2341 207 
5 Списано для потреб ремонтної майстерні: 

2341 
 

– сировину і матеріали 201 
– будівельні матеріали 205 
– паливо 203 

6 Списано вартість МШП, використаних при 
ремонті сільськогосподарських машин 2341 22 

7 Виконано роботи або надано послуги ремонтній 
майстерні іншими допоміжними виробництвами 2341 234 

8 Нараховано підрядникам та іншим стороннім 
підприємствам та організаціям за виконані 
роботи для ремонтної майстерні 

2341 63, 685 
9 Оплачено через підзвітних осіб витрати 

ремонтної майстерні 2341 372 
10 Списано послуги машинно-тракторного парку 2341 235 
11 Нараховано амортизацію на будівлю і 

обладнання ремонтної майстерні 2341 131 
12 Розподілено загальновиробничі витрати 

ремонтної майстерні на ремонтовані об’єкти 2341 91 
15 Віднесено вартість завершених ремонтних робіт 

на споживачів послуг 
23, 90, 
91, 92, 
93, 94 

2341 
 
Фактичну собівартість закінчених ремонтних робіт щомісяця 

списують на споживачів послуг на підставі Відомості списання 
витрат за закінченими ремонтованими об’єктами і виконаними 
роботами.  

Витрати за незавершеним виробництвом наприкінці року 
залишаються на субрахунку 2341 «Ремонтні виробництва». 

Облік витрат на експлуатацію та утримання автотранспорту 
ведуть на субрахунку другого порядку 2342 «Автомобільний 
транспорт». На дебет субрахунка 2342 записують усі витрати, 
пов’язані з утриманням та експлуатацією вантажного автотранспорту, 
а за кредитом – надані послуги за фактичною собівартістю. Робота, 
виконана вантажними автомобілями при перевезенні вантажів, 
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вимірюється у тонно-кілометрах, з перевезення людей та робота 
спеціальних автомашин – у машино-днях. 

Основні бухгалтерські проведення з обліку витрат і виконаних 
робіт вантажного автотранспорту наведено в табл. 7. 

Таблиця 7 
Облік витрат і виконаних робіт вантажного автотранспорту 

 
№ 
з/п Зміст господарської операції 

Кореспонденція 
рахунків 

дебет кредит 
1 2 3 4 
1 Нараховано заробітну плату водіям вантажного 

автотранспорту 2342 661 
2 Нараховано ЄСВ на заробітну плату водіям 

вантажного автотранспорту 2342 65 
3 Створено резерв на оплату відпусток 2342 471 
4 Списано вартість палива, витраченого на роботу 

вантажного автотранспорту 2342 203 
5 Списано вартість запасних частин для ремонту 

вантажних автомобілів, виконаного за межами 
ремонтної майстерні 

2342 207 
6 Списано вартість закінченого капітального і 

поточного ремонту вантажних автомобілів, 
виконаного у ремонтній майстерні 

2342 2341 
7 Списано вартість МШП для потреб вантажного 

автотранспорту 2342 22 
8 Списано вартість послуг інших допоміжних 

виробництв з освітлення, опалення, водо-, 
теплопостачання гаражу 

2342 234 
9 Нараховано амортизацію на вантажні 

автомобілі, приміщення та обладнання гаражу 2342 131 
10 Списано будівельні матеріали для ремонту 

будівлі гаражу, облаштування автомобілів 2342 205 
11 Віднесено на витрати вартість капітального 

ремонту вантажного автомобіля, виконаного 
ремонтним підприємством 

2342 63 
12 Відображено витрати на відрядження водіїв 

вантажного автотранспорту 2342 372 
13 Нараховано страхові платежі зі страхування 

майна 2342 655 

14 Списано послуги вантажного автотранспорту на 
споживачів послуг 

15, 20, 23, 
90, 91, 92, 

93, 94 
2342 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



28 
Основним первинним документом для обліку витрат і виконаних 

вантажним автотранспортом робіт є Дорожній лист вантажного 
автомобіля (ф. № 2). Його видають водіям, як правило, на один день 
або зміну за умови здачі водієм попереднього подорожнього листа. 

За даними подорожніх листів в бухгалтерії підприємства 
складають Накопичувальну відомість обліку роботи вантажного 
автотранспорту (ф. № ЖН-6).  

На основі згаданої відомості та інших документів складають 
Звіт про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших 
виробництв (ф. № 5.6 с.-г.). У ньому в розрізі кореспондуючих 
рахунків обліковують усі витрати з автотранспорту та списання їх за 
споживачами послуг. По вантажному автотранспорту цей розподіл 
здійснюють пропорційно виконаному обсягу робіт в тонно-кілометрах; 
а по пасажирському транспорту та машинах спеціального призначення 
– пропорційно кількості машино-днів роботи. 

Дані виробничого звіту є підставою для записів до Журналу-
ордера № 5 В с.-г. 

Собівартість 10 тонно-кілометрів визначають діленням загальної 
суми витрат на утримання та експлуатацію вантажного 
автотранспорту, в тім числі автоцистерн, бензовозів та інших 
спеціальних машин (за винятком пожежних, тягачів, кранів тощо), на 
обсяг перевезень у тонно-кілометрах. Витрати на перевезення людей і 
на роботи спеціальних автомобілів зараховують на відповідні об'єкти 
пропорційно до кількості виконаних машино-днів. 

Перш ніж почати обчислення собівартості 10 тонно-кілометрів, 
необхідно визначити собівартість одного машино-дня роботи 
спеціальних автомобілів і автомобілів на перевезенні людей. При 
цьому із загальної кількості відпрацьованих автотранспортом машино-
днів виключають машино-зміни із самообслуговування. Суму витрат 
по автотранспорту ділять на кількість машино-днів, виконаних 
автотранспортом, у тім числі спеціальними автомобілями. 
Собівартість одного машино-дня множать на кількість машино-днів, 
виконаних спеціальним автотранспортом та на перевезенні людей. 
Одержаний результат виключають з витрат. Суму витрат, що 
залишилася, ділять на кількість тонно-кілометрів, виконаних 
вантажним автотранспортом. 

 
?  Питання для самоперевірки  

1. Які є види виробництв сільськогосподарських підприємств?  
2. Дайте характеристику субрахунку 234 «Допоміжні виробництва». 
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3. За якою номенклатурою статей ведеться облік витрат ремонтної 
майстерні? 
4. У якому документі ведуть облік прямих витрат на ремонт 
тракторів, машин і устаткування? 
5. За якими статтями обліковують витрати ватажного автотранспорту? 
6. Які первинні документи використовують для обліку витрат і 
виконаних робіт вантажним автотранспортом? 
7. Як визначити собівартість 10 тонно-кілометрів? 
 

 �  Рекомендоване джерело [1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16] 
 

  
 

 
План 

 
1. Первинний облік роботи тракторів, комбайнів та інших 

самохідних машин  
2. Облік витрат машинно-тракторного парку та визначення 

собівартості виконаних робіт  
 

1. Первинний облік роботи тракторів, комбайнів та інших 
самохідних машин.  

Експлуатація машинно-тракторного парку (МТП) у 
сільськогосподарських підприємствах пов’язана з польовими та 
транспортними роботами, та супроводжується виробничими затратами 
праці механізаторів і обслуговуючого персоналу, енергетичних 
ресурсів, матеріальних і грошових засобів.  

Ефективна організація обліку роботи тракторів, комбайнів та 
інших самохідних машин у рослинництві передбачає первинне 
відображення наступної інформації: відпрацьованого часу у годинах; 
виду і обсягу виконаних робіт у фізичних одиницях за нормою і 
фактично; кількості виконаних змінних норм; витрат палива за 
нормою і фактично як на одиницю роботи, так і на весь її обсяг; 
нарахованої оплати праці. 

Ці дані фіксуються в Обліковому листі тракториста-
машиніста (ф. №ПСГ-3), який оформляється на кожного окремого 
працівника (впродовж 15 днів). При складанні даного первинного 

Облік витрат та виконання робіт машинно-
тракторного парку 
 

Тема  
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документа виникає потреба у визначенні додаткових показників, 
порядок розрахунку яких подано нижче (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Методика переведення окремих робіт в еталонний обсяг  

виконаних робіт 
 

Коефіцієнти переведення фізичних тракторів в еталонні 
зазначаються в спеціальній довідковій літературі. Варто зауважити, що 
в умовні еталонні гектари переводять обсяги як сільськогосподарських, 
так і транспортних робіт. 

Облік транспортних робіт тракторів передбачає відображення 
інформації про перевезення вантажів, витрату пального і нараховану 
заробітну плату. Ці дані фіксуються в Дорожньому листі трактора, 
який на відміну від Облікового листа тракториста-машиніста 
виписується на один день.  

Вищезазначені первинні документи є підставою для узагальнення 
і систематизації інформації у Журналі обліку робіт і витрат (ф. №ЖН-
4) та Накопичувальній відомості обліку використання машинно-
тракторного парку (ф. №ЖН-5) в розрізі кожного тракториста-
машиніста. У цій відомості зазначають кількість відпрацьованих 
машино-днів, машино-змін, годин, нормо-змін, нараховану оплату 
праці, видачу і витрату палива за нормою і фактично, обсяг робіт та їх 
розподіл по об'єктах обліку витрат (споживчих послуг) в умовних 
еталонних гектарах або тонно-кілометрах.  

 
2. Облік витрат машинно-тракторного парку та визначення 

собівартості виконаних робіт  
Для обліку витрат, пов'язаних з утриманням і експлуатацією 

тракторів, комбайнів, інших самохідних, причіпних, начіпних 

)
7(

дніробочомугодинному
мипривиробіткунорма
змінузагавиконанофактично

−

 

годеталоннів
тракторівфізичних

уперерахунккоефіцієнт

7×
 

Кількість виконаних умовних еталонних 
гектарів (ум. ет. га) 

 

  помножити 

Еталонний змінний виробіток Кількість виконаних нормозмін 
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сільськогосподарських машин і знарядь для обробітку ґрунту, 
вирощування та збирання врожаю використовують субрахунки 2351 
«Утримання і експлуатація машинно-тракторного парку» та 2352 
«Утримання і експлуатація комбайнів та інших самохідних машин». 

На субрахунку 2352 впродовж року, обліковують витрати на 
утримання і експлуатацію зерно- і бурякозбиральних машин та інших 
самохідних комбайнів, машин, гаражів, навісів, майданчиків, інших 
основних засобів, пов’язаних з утриманням і експлуатацією 
зазначених машин за відповідними статтями витрат (матеріальні 
витрати, амортизація, інші витрати). Аналітичні рахунки за цим 
субрахунком відкривають в розрізі кожного виду машин. Впродовж 
року на кредиті даного субрахунку ніяких записів не проводять, але в 
кінці, після закінчення збирання врожаю, витрати, які зібрані за 
дебетом даного субрахунку будуть списуватись окремими статтями на 
відповідні об’єкти обліку в рослинництві пропорційно зібраній площі. 
Таким чином рахунок закриється. 

На субрахунку 2351 «Утримання і експлуатація машинно-
тракторного парку» обліковують витрати на утримання і експлуатацію 
тракторів на всіх видах робіт, тракторних причепів, сільськогоспо-
дарських машин і знарядь, використовуваних на обробітку ґрунту, 
сівбі, догляді за посівами і збиранні врожаю, а також машинних 
дворів, гаражів, навісів, майданчиків для зберігання техніки та інших 
основних засобів машинно-тракторного парку. На даному субрахунку 
обліковують витрати з експлуатації тракторів, як на 
сільськогосподарських, так і на транспортних роботах.  

Облік витрат на утримання МТП сільськогосподарські 
підприємства здійснюють за статтями калькуляції, перелік і склад яких 
встановлюють самостійно і зазначають в наказі про облікову політику. 
Рекомендований перелік статей калькуляції, визначений 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. 

У таблиці 8 узагальнено інформацію щодо переліку статей 
калькуляції та порядку відображення витрат на утримання і 
експлуатацію МТП сільськогосподарськими підприємствами на 
рахунках бухгалтерського обліку. 

На кредиті субрахунку 2351 «Утримання і експлуатація 
машинно-тракторного парку» впродовж звітного періоду 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



32 
відображують тільки планову вартість транспортних робіт, яку було 
віднесено на рахунки різних споживачів послуг.  

Таблиця 8 
Перелік статей, окремих бухгалтерських проведень та 

підтверджуючих документів з обліку витрат на утримання і 
експлуатацію МТП 

 
Статті 
витрат 

Підтверджуючі 
документи Бухгалтерські проведення 

1 2 3 
Витрати на 
оплату 
праці 

Дорожній лист 
трактора  
 

Основна і додаткова оплата праці, 
нарахована трактористам-
машиністам за виконані 
транспортні роботи  
(Дт 2351 Кт 66) 

Відрахуван
ня на 
соціальні 
заходи 

Зведена відомість 
нарахування та 
розподілу оплати праці 
та відрахування від неї 
за об’єктами обліку  

Відрахування на оплату праці, 
нараховану трактористам-
машиністам за виконані 
транспортні роботи  
(Дт 2351 Кт 65) 

Паливо 
 

Дорожній лист 
трактора  
 

Вартість нафтопродуктів 
використаних на транспортних 
роботах  (Дт 2351 Кт 203) 

Запасні 
частини 

Накладна  Вартість запасних частин, 
витрачених на незначні ремонти, 
проведені МТП (поза ремонтною 
майстернею) 
(Дт 2351 Кт 207) 

Будівельні 
матеріали 

Накладна Вартість будівельних матеріалів, 
витрачених на ремонт ОЗ, які 
використовуються на обслугову-
ванні МТП (Дт 2351 Кт 205) 

Малоцінні 
та швидко-
зношувані 
предмети  

Акт на списання 
малоцінних і 
швидкозношуваних 
предметів 

Вартість малоцінних і 
швидкозношуваних предметів, 
використаних для потреб МТП 
(Дт 2351 Кт 22) 

Роботи і 
послуги 

Рахунок, 
Акт виконаних робіт, 
Накопичувальна 
відомість обліку роботи 
вантажного 
автотранспорту,  
Звіт про використання 
електроенергії тощо 

Вартість робіт і послуг виконаних 
і наданих МТП іншими 
підприємствами або власними 
допоміжними виробництвами  
(Дт 2351 – Кт 63, 23) 
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Продовження табл. 8 

1 2 3 
Амортизація Зведена відомість 

нарахування амортизації 
основних засобів та інших 
необоротних активів  
 

Сума амортизаційних 
відрахувань на основні засоби 
та інші необоротні матеріальні 
активи МТП 
(Дт 2351 – Кт 13) 

Інші 
операційні 
витрати 

Звіт про використання 
коштів, наданих на 
відрядження або під звіт, 
Розрахунок страхових 
платежів тощо 

Витрати на відрядження, 
затрати на страхування майна 
МТП  
(Дт 2351 – Кт 65, 372 тощо) 

 
Наприкінці року, нерозподілену частину витрат, облічену на 

даному субрахунку, розподіляють між окремими культурами (групами 
культур і транспортними роботами пропорційно до виконаних робіт в 
ум. ет. га). Після того, як будуть списані витрати на 
сільськогосподарські роботи, на субрахунку 2351 залишаться витрати, 
які відносяться лише на транспортні роботи тракторів. Після цього, 
шляхом ділення суми витрат, що залишилися, на обсяг транспортних 
робіт тракторів за рік, визначають фактичну собівартість  1  ет. га (або  
1 т-км) транспортних робіт тракторного парку.  

Порівнявши фактичну собівартість 1 ет. га (т-км) з плановою та 
визначивши суму корективу, її відносять на дебет рахунків споживачів 
в кореспонденції з кредитом 2351. При цьому, в разі подорожчання 
здійснюють допроведення, а в разі здешевлення застосовують метод 
«червоне сторно». 

 
?  Питання для самоперевірки  

1. Які субрахунки використовують для обліку витрат, пов'язаних з 
утриманням і експлуатацією тракторів, комбайнів, інших 
самохідних, причіпних, начіпних сільськогосподарських машин і 
знарядь для обробітку ґрунту, вирощування та збирання врожаю? 

2. За якими статтями калькуляції ведуть облік витрат на утримання 
МТП ? 

3. Хто визначає статті витрат на утримання МТП? 
4. У якому первинному документі відображається інформація про 

перевезення вантажів, витрати пального і нарахування заробітної 
плати трактористу?  

5. Який порядок заповнення Облікового листа тракториста-машиніста? 
6. Як визначають фактичну собівартість 1 ет. га (т-км)? 
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 �  Рекомендоване джерело [1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16] 

 
  

 
 

План 
 

1. Основні завдання та об’єкти обліку витрат у рослинництві 
2. Облік витрат і виходу продукції рослинництва 

 
1. Основні завдання та об’єкти обліку витрат у 

рослинництві 
Основними завданнями обліку витрат рослинництва є: 
− правильно розмежовувати витрати за основними 

виробництвами, а при необхідності – і по культурах або групах 
культур; 

− забезпечити отримання необхідних даних за основними 
статтями витрат; 

− своєчасно і повністю обліковувати надходження від урожаю 
сільськогосподарської продукції; 

− систематизувати і узагальнювати необхідну інформацію для 
обчислення собівартості продукції; 

− забезпечити економічно обґрунтоване розмежування витрат 
поточного та майбутніх періодів;  

− надавати необхідну інформацію про витрати за підрозділами 
підприємства для контролю за виконанням виданих завдань і 
оперативного управління. 

Об'єктами обліку витрат у рослинництві є окремі 
сільськогосподарські культури (групи культур), а також виконані 
роботи в незавершеному виробництві (витрати під урожай наступного 
року: оранка на зяб, лущення, внесення добрив, снігозатримання, 
чорні пари тощо). Сільськогосподарські підприємства, в яких добре 
налагоджені планування і облік, можуть вести облік виробничих 
витрат за групами культур або в цілому за структурними підрозділами. 
Наприкінці року ці витрати розподіляють між культурами 
пропорційно до планово-нормативних показників. 

Витрати на виробництво продукції рослинництва у плануванні 
та обліку групуються за статтями, які підприємство визначає 
самостійно і затверджує наказом про облікову політику. Примірний 

 
Облік витрат і виходу продукції рослинництва Тема  
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перелік статей витрат містять Методичні рекомендації з планування, 
обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 
сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом 
Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. №132.  

В таблиці 9 узагальнено перелік статей витрат рослинництва, 
подана їх характеристика та згруповані первинні та зведені документи, 
що є підставою для відображення витрат в обліку. Витрати у 
рослинництві сільськогосподарські підприємства обліковують на 
балансовому, активному, калькуляційному субрахунку 231 
«Рослинництво».   

Таблиця 9 
Статті витрат рослинництва та їх відображення в обліку  

 

Назва статті Характеристика статті 
Первинні та зведені 

документи, що є 
підставою для 

оформлення витрат 
1 2 3 

1. Витрати  
на оплату  
праці 

Включається основна та 
додаткова оплата праці 
працівників, безпосередньо 
зайнятих в технологічному 
процесі виробництва (в т.ч. 
трактористів-машиністів) 

Табелі обліку робочого 
часу, облікові листи праці 
й виконаних робіт, 
облікові листи 
трактористів-машиністів, 
накопичувальна відомість 
обліку використання 
машинно-тракторного 
парку, журнал обліку 
робіт і витрат 

Кореспонденція рахунків: д-т 231 і к-т  66 
2. Відраху-
вання на 
соціальні 
заходи 

Відображають ЄСВ від оплати 
праці працівників зайнятих на 
вирощуванні с.г. культур (груп 
культур) і на роботах 
незавершеного виробництва 

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

Кореспонденція рахунків: д-т  231 і к-т  65 
3. Насіння та  
посадковий  
матеріал 

Включається вартість насіння та 
посадкового матеріалу власного 
виробництва і придбаного, що 
використані для посіву (посад-
ки) відповідних с.г. культур та 
насаджень, крім молодих 
багаторічних насаджень 

Акт витрати насіння і 
садивного матеріалу, 
журнал обліку робіт і 
витрат, Звіт про рух 
матеріальних цінностей 

Кореспонденція рахунків: д-т 231 і к-т 208, 27 
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Продовження табл. 9 

1 2 3 
4.  Паливо та  
мастильні  
матеріали 

Відображають комплексну ціну 
палива, в яку входять його 
вартість на виконання 
технологічних операцій, а 
також вартість мастил тощо 

Звіт про рух палива і 
мастильних матеріалів 

Кореспонденція рахунків: д-т 231 і к-т 203 
5. Добрива Включаються витрати на 

внесені в грунт під с.г. 
культури органічні (гній, торф, 
компост, сидеральні добрива 
тощо), мінеральні, бактеріальні, 
інші добрива та мікродобрива.  

Акт про використання 
мінеральних, органічних 
і бактеріальних добрив, 
пестицидів і гербіцидів 

Кореспонденція рахунків: д-т 231 і к-т 208, 232 
6. Засоби  
захисту  
рослин 

Включаються вартість 
пестицидів, засобів 
протруювання, гербіцидів, 
дефоліантів та інших хімічних і 
біологічних засобів, які 
використані для боротьби з 
бур'янами, шкідниками і 
хворобами 
сільськогосподарських рослин. 

Акт про використання 
мінеральних, органічних 
і бактеріальних добрив, 
пестицидів і гербіцидів 

Кореспонденція рахунків: д-т 231 і к-т 208 
7. Роботи та  
послуги 

Відображаються витрати на 
роботи та послуги власних 
допоміжних виробництв, які 
забезпечують виробничі 
потреби, та вартість послуг 
виробничого 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 ін. статей) 

Рахунки-фактури, 
дорожні листи 
вантажного 
автотранспорту, дорожні 
листи трактора, товарно-
транспортні накладні, 
облікові листи праці й 
виконаних робіт, 
нагромаджувальні 
відомості 

Кореспонденція рахунків: д-т 231 і к-т 23,63,68 
8. Витрати на  
ремонт  
необоротних  
активів 

Включають вартість послуг 
сторонніх організацій та 
власних майстерень з 
технічного обслуговування і  

Рахунки-фактури, 
відомості дефектів, акти 
на списання 
матеріальних цінностей 
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Продовження табл. 9 

1 2 3 
 поточного ремонту тракторів, 

с.г. машин та обладнання; 
витрати на ремонт плівкових 
теплиць і парників, а також 
витрати на ремонт і заміну 
гусениць та гумових шин 
тракторів і с.г. машин  

 

Кореспонденція рахунків: д-т 231 і к-т 20,63,68 
9. Інші 
витрати на 
утримання  
необоротних  
активів 

Витрати на оплату праці 
персоналу, що обслуговує 
необоротні активи, механіків, 
сторожів, місць зберігання 
техніки тощо; вартість пального 
та мастильних матеріалів на 
переїзд тракторів та самохідних 
машин з однієї ділянки на іншу; 
амортизаційні відрахування, які 
прямо не відносяться на певні 
об’єкти обліку витрат  

Табелі обліку робочого 
часу, дорожні листи 
трактора, облікові листи 
праці й виконаних робіт, 
розрахунок 
амортизаційних 
відрахувань, відомість 
нарахування 
амортизаційних 
відрахувань 

Кореспонденція рахунків: д-т 231 і к-т 13, 20, 66, 65 
10.  Інші 
витрати 

Відображаються витрати, що 
безпосередньо пов'язані з 
виробництвом певної продукції 
і не включені ні до однієї з 
вищенаведених статей 

Рахунки, довідки 
бухгалтерії, звіт про рух 
матеріальних цінностей 

Кореспонденція рахунків: д-т 231 і к-т 47, 65 
11.Загально- 
виробничі 
витрати 

Відображаються бригадні 
загальновиробничі витрати. До 
них відносяться витрати на 
оплату праці працівників апарату 
управління; орендна плата; 
амортизаційні відрахування і 
витрати на утримання та 
поточний ремонт НА загального 
призначення; витрати на заходи з 
охорони праці та техніки 
безпеки; витрати на перевезення 
працівників до місця 
безпосередньої роботи; інші 
витрати, пов'язані з управлінням 
та обслуговуванням виробництва 

Довідка бухгалтерії  

Кореспонденція рахунків: д-т 231 і к-т 91 
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За кредитом субрахунка 231 «Рослинництво» обліковують 

сільськогосподарську продукцію рослинництва та додаткові біологічні 
активи за їх справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати 
на місці продажу в кореспонденції з дебетом рахунків: 21 «Поточні 
біологічні активи»; 27 «Продукція сільськогосподарського 
виробництва» на вартість готової продукції, призначеної для 
реалізації; 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» на 
вартість насіння, кормів і посадкового матеріалу, одержаного від 
врожаю.  

Для обліку надходження продукції рослинництва застосовують 
первинні документи: по зернових культурах – Реєстр відправки зерна 
та іншої продукції з поля (ф. № 77), Путівка на вивезення продукції з 
поля (ф. № 77а), Талони шофера (ф. № 77б), Талон комбайнера 
(ф. № 77в), Реєстр приймання зерна та іншої продукції (ф. № 78), 
Реєстр приймання зерна вагарем (ф. № 78а), Відомість руху зерна та 
іншої продукції (ф. № 80); по картоплі, овочах, плодово-ягідних та 
інших культурах – Щоденник надходження сільськогосподарської 
продукції (ф. № 81), Щоденник надходження продукції закритого 
ґрунту (ф. № 82), Щоденник надходження продукції садівництва 
(ф. № 84); по кормових культурах – Акт на приймання грубих і 
соковитих кормів (ф. № 92), Акти на оприбуткування пасовищних 
кормів (ф. № 93 і ф. № 93а) та ін. 

Також за кредитом субрахунка 231 може відображатись сума 
витрат по посівах, що загинули від стихійного лиха в дебет субрахунка 
977 «Інші витрати звичайної діяльності». При цьому якщо поле, на 
якому загинули посіви, пересівається, то сільськогосподарське 
підприємство повинне в дебет субрахунка 977 із кредиту субрахунка 
231 списати тільки витрати, які понесені повторно (повторювані 
витрати). Неповторювані витрати списуються із кредиту субрахунка 
231 у дебет субрахунка 231 у розрізі аналітичних статей на пересіяну 
культуру. 

Варто зазначити, що наприкінці року на суму перевищення 
фактичних доходів від первісного визнання сільськогосподарської 
продукції та/або додаткових біологічних активів (кредит субрахунка 
231 «Рослинництво») над витратами рослинництва (дебет рахунка 231 
«Рослинництво») дебетують субрахунок 231 «Рослинництво» і 
кредитують субрахунок 710 «Дохід від первісного визнання та зміни 
вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю». Якщо 
витрати з виробництва сільськогосподарської продукції та/або 
додаткових біологічних активів перевищують суму фактичних доходів 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



39 
від первісного визнання сільськогосподарської продукції та/або 
додаткових біологічних активів, то на суму перевищення дебетують 
субрахунок 940 «Витрати від первісного визнання та від зміни 
вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» і 
кредитують субрахунок 231 «Рослинництво». 

Порядок обчислення собівартості продукції рослинництва 
визначений розділом 8. «Калькулювання собівартості продукції 
рослинництва» Методичних рекомендацій з планування, обліку і 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 
сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом 
Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. №132. 

Розглянемо обчислення собівартості продукції зернових 
культур. 

Витрати на вирощування і збирання зернових культур 
становлять собівартість зерна, зернових відходів і соломи. Загальну 
суму витрат (за вирахуванням вартості соломи) розподіляють на зерно 
і зернові відходи пропорційно до питомої ваги повноцінного зерна, що 
міститься в зернових відходах.  

Собівартість 1 ц зерна і зернових відходів визначають діленням 
витрат вирощування зернових культур на відповідну фізичну масу 
зерна і зернових відходів після очищення і сушіння. 

Визначення собівартості кукурудзи. При обчисленні 
собівартості 1 ц кукурудзи перераховують качани у повній стиглості 
на сухе зерно за фактичним виходом зерна з качанів, визначеним 
хлібоприймальними підприємствами за результатами обмолочування 
середньодобових зразків з урахуванням базисної вологості зерна в 
качанах (22 %). 

Качани кукурудзи повної стиглості, що залишились у 
господарстві, а також закладені на силос, переводять у сухе зерно за 
середнім відсотком виходу зерна базисної вологості з качанів, 
реалізованих господарством заготівельним організаціям. Цей відсоток 
визначають за даними реєстрів накладних на прийняте зерно. 
Собівартість 1 ц кукурудзи визначають діленням витрат виробництва 
(за винятком витрат на збирання, транспортування стебел кукурудзи) 
на масу зерна кукурудзи. 

 
?  Питання для самоперевірки  

1. Які особливості бухгалтерського обліку в рослинництві? 
2. Які виділяють об’єкти обліку витрат в рослинництві? 
3. За якими статтями ведеться облік витрат в рослинництві? 
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4. Які первинні документи використовуються при надходженні 

продукції рослинництва? 
5. Які первинні документи використовуються при обліку витрат у 

рослинництві? 
6. В чому особливість обліку незавершеного виробництва в 

рослинництві? 
7. Який порядок обчислення собівартості продукції пшениці озимої? 

 �  Рекомендоване джерело [1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16] 
 

 
  

 
 

План 
 

1. Облік витрат і виходу продукції тваринництва 
2. Визначення собівартості продукції тваринництва 
 
1. Облік витрат і виходу продукції тваринництва 
Тваринництво є важливою галуззю сільськогосподарського 

виробництва і поділяється на ряд самостійних галузей: скотарство 
(молочне і м’ясне), свинарство, конярство, вівчарство (вовняне, 
м’ясне, каракульське), птахівництво (яєчне і м’ясне), бджільництво 
(медове, медово-запилювальне, запилювальне, бджоло-розвідне), 
звірівництво, кролівництво, рибництво, шовківництво та ін. У 
тваринництві витрати обліковуються за галузями, видами або 
технологічними групами тварин, виробничими підрозділами і видами 
виробничих витрат. Розмежування витрат в бухгалтерському обліку за 
вищезазначеними ознаками забезпечується шляхом вибору 
відповідних об’єктів обліку витрат і побудови облікових регістрів. 

Аналітичні рахунки відкривають за видами та статево-
виробничими групами тварин. На окремих аналітичних рахунках 
обліковують витрати на приготування кормів у кормокухнях і 
кормоцехах. Ці витрати списують на відповідні групи тварин у 
порядку розподілу пропорційно кількості приготовлених кормів. 

Для обліку витрат на виробництво у тваринництві 
використовується значна кількість різноманітних первинних 
документів.  

 
Облік витрат і виходу продукції тваринництва Тема  

6 
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Основними документами для нарахування оплати праці 

працівникам тваринництва є Табель обліку робочого часу (ф. № ПСГ-
1) та Розрахунок нарахування заробітної плати працівникам 
тваринництва (ф. № 69). Виконання ремонтних робіт у тваринництві 
оформляється Нарядом на відрядну роботу (ф. № ПСГ - 5).  

Нарахування заробітної плати здійснюється, як правило, за 
одержану продукцію (молоко, приплід, приріст живої маси, вовну 
тощо) згідно з діючими у підприємстві нормативами. Для цього 
використовуються документи, в яких фіксується вихід продукції: 
Журнал обліку надою молока (ф. № 112), Акт на оприбуткування 
приплоду тварин (ф. № ПБАСГ - 3), Відомість зважування тварин (ф. 
№ ПБАСГ - 10).  

На підставі первинних документів з оплати праці працівникам 
тваринництва щомісяця складають Зведену відомість нарахування та 
розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об’єктами обліку 
витрат (ф. № 5.1 с.-г.). 

Основним видом матеріальних витрат у тваринництві є корми, 
облік яких ведуть у Відомості витрати кормів (ф. № ВЗСГ-9). Для 
зведеного обліку витрат кормів за видами тварин на фермі ведуть 
Журнал обліку витрати кормів (ф. № 35). Наявність кормів у 
господарстві і їх рух обліковують у Журналі обліку кормів (ф. № 35 а). 

Витрачання дезінфікуючих засобів, медикаментів, біопрепаратів 
та інших матеріальних цінностей оформляють в установленому 
порядку Лімітно-забірними картами на отримання матеріальних 
цінностей (ф. № ВЗСГ-1), Накладними (внутрішньогосподарського 
призначення) (ф. № ВЗСГ-8) та іншими видатковими документами. 
Дані первинних документів зі списання матеріальних цінностей у 
виробництво є основою для складання Звіту про рух матеріальних 
цінностей (ф. № 121) та Звіту про витрати та вихід продукції 
основного виробництва (ф. № 5.5 с-г). 

Списання витрачених малоцінних і швидкозношуваних 
предметів, спецодягу, спецвзуття, малоцінних необоротних активів 
проводять на основі Актів на списання виробничого та 
господарського інвентарю (ф. № ВЗСГ-5). 

Витрати засобів праці фіксують в Розрахунках нарахування 
амортизації основних засобів та інших необоротних активів 
(ф. № ОЗСГ-5), що складаються в установленому порядку. 

Використану воду в тваринництві списують за собівартістю м3 
води згідно зі Звітом про водопостачання, а електроенергію – за 
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фактичною вартістю її одержання зі сторони на підставі Звіту про 
використання електроенергії (ф. № 127).  

Основою для обліку послуг гужового транспорту є Облікові 
листки праці і виконаних робіт (ф. № ПСГ-2). Якщо ці послуги надано 
гужовим транспортом, закріпленим безпосередньо у тваринництві, то 
кількість коне-днів обліковують на основі Розрахунку нарахування 
заробітної плати працівникам тваринництва (ф. № 69). 

Витрати з обліку вартості виконаних робіт і наданих послуг, 
транспортного обслуговування, виконані сторонніми підприємствами 
та організаціями, відображають на підставі Актів на виконання робіт 
(послуг), товарно-транспортними накладними і підтверджуються 
рахунками-фактурами тощо. 

При витрачанні товарно-матеріальних цінностей обов’язково 
перевіряють правильність застосування норм витрат, відповідність 
зазначеного поголів’я тварин фактичній наявності на кожну дату 
тощо. 

Загальновиробничі витрати відносять на витрати тваринництва 
відповідно до розрахунків і довідок бухгалтерії. 

Послуги вантажного автотранспорту для тваринництва 
списують на підставі Подорожнього листа вантажного автомобіля 
(ф. № 2). 

Витрати на транспортні роботи тракторів списують згідно з 
Подорожнім листом трактора (ф. № ПСГ-4). Витрати на роботи і 
послуги таких власних допоміжних виробництв групуються в 
накопичувальних відомостях і відносяться на об’єкти в тваринництві 
за фактичною собівартістю. 

Для оприбуткування продукції тваринництва використовують 
ряд документів. їх можна поділити на дві групи: 1) документи на 
оприбуткування готової продукції, процес виробництва якої закінчено 
(молоко, яйця, мед, вовна тощо); 2) документи на оприбуткування 
приросту живої маси та приплоду тварин, що оприбутковується і яка 
існує тільки у вигляді живих тварин. 

До першої групи документів відносяться: Журнал обліку надою 
молока (ф. № 112) – для оприбуткування молока від надою; Акт 
настригу і приймання вовни (ф. № 115) – для оприбуткування вовни 
від овець; Щоденник надходження сільськогосподарської продукції 
(ф. № 81) – для оприбуткування яєць, меду, риби тощо.  

До другої групи документів відносяться: Акт на оприбуткування 
приплоду тварин (ф. № ПБАСГ-3), Нагромаджувальний акт на 
оприбуткування приплоду звірів (ф. № ПБАСГ-7) – на оприбуткування 
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приплоду; Відомість зважування тварин (ф. № ПБАСГ-10) – на 
оприбуткування приросту тварин; Акт на вихід і сортування добового 
молодняку птиці (ф. № ПБАСГ-5) – на оприбуткування птиці від 
інкубатора. 

Інформацію з документів першої групи включають у Звіт про 
рух матеріальних цінностей (ф. № 121), а з другої групи – у Звіт про 
рух тварин і птиці на фермі (ф. № ПБАСГ-13). 

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку витрат і 
виходу продукції тваринництва наведено в табл. 10. 

Таблиця 10 
Облік витрат і виходу продукції тваринництва 

 
№ 
з/п Зміст господарської операції 

Кореспонденція 
рахунків 

дебет кредит 
1 2 3 4 
1 Списано виробничі запаси на виробництво 

продукції тваринництва 232 20 

2 
Списано корми на виробництво продукції 
тваринництва:   
– власного виробництва 232 27 
– придбані зі сторони 232 208 

3 Списано вартість МШП 232 22 
4 Списано вартість корму, згодованого тваринам на 

випасі 232 231 

5 
Списано вартість робіт і послуг для тваринництва, 
що надані власними промисловими і допоміжними 
виробництвами 

232 233, 
234 

6 
Частину витрат майбутніх періодів віднесено на 
тваринництво (спорудження тимчасових літніх 
таборів для тварин, орендна плата тощо) 

232 39 

7 
Списано готову продукцію для потреб 
тваринництва (молоко для випоювання тварин, мед 
для годівлі бджіл, яйця для інкубації тощо) 

232 27 

8 
Нараховано підрядникам та іншим стороннім 
підприємствам і організаціям за виконані роботи і 
надані послуги для тваринництва 

232 63, 68 

9 Нараховані страхові платежі з обов’язкового 
страхування тварин 232 655 

10 Нараховано заробітну плату працівникам 
тваринництва 232 66 
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Продовження табл. 10 

1 2 3 4 
11 Нараховано єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 232 65 
12 Нараховано знос на основні засоби, які  

використовуються в тваринництві 232 131 
13 Списано загальновиробничі витрати на 

тваринництво в порядку їх розподілу 232 91 
14 Оприбутковано готову продукцію від тваринництва 

(молоко, яйця, мед, вовна) 27 232 
15 Оприбутковано від тваринництва приплід тварин, 

приріст живої маси 21 232 
16 Віднесено на витрати рослинництва вартість 

вивезеного гною на поля, в парники, теплиці тощо 231 232 
17 Віднесено частину витрат бджільництва на 

запилення сільськогосподарських культур 231 232 

18 
Відображено дохід від первісного визнання 
сільськогосподарської продукції та додаткових 
біологічних активів 

232 710 

19 
Відображено витрати від первісного визнання 
сільськогосподарської продукції і додаткових 
біологічних активів 

940 232 
 
2. Визначення собівартості продукції тваринництва 
Порядок обчислення собівартості продукції тваринництва 

визначений розділом 9. «Калькулювання собівартості продукції 
тваринництва» Методичних рекомендацій з планування, обліку і 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 
сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом 
Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. №132. 

У тваринництві калькулюється основна продукція, заради 
отримання якої вирощуються та утримуються тварини. Побічна 
продукція тваринництва (яка отримується паралельно з виробництвом 
основної продукції) не калькулюється, а оцінюють за певною 
методикою.  

Визначення собівартості продукції молочного скотарства. У 
молочному скотарстві об’єктами калькулювання продукції є: 1 ц 
молока і 1 голова приплоду. 

При калькулюванні продукції від загальної суми витрат по 
молочному скотарстві віднімається вартість побічної продукції, а 
решта розподіляється між молоком і приплодом. Собівартість 1 голови 
приплоду розраховується за вартістю 60 кормо-днів утримання 
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корови. Собівартість одного кормо-дня визначається діленням всієї 
суми витрат з утримання основного стада на загальну кількість кормо-
днів. Для визначення собівартості 1 центнера молока потрібно від 
загальної суми витрат з утримання основного стада відняти вартість 
побічної продукції та приплоду і розділити на кількість центнерів 
одержаного молока. 

Визначення собівартості продукції свинарства. Собівартість 
продукції свинарства включає витрати на утримання свиноматок з 
поросятами до відлучення, кнурів, поголів'я свиней на дорощуванні і 
відгодівлі. Ці витрати розподіляють між окремими видами продукції 
свинарства (голову ділового приплоду, приріст живої маси, гній). 
Собівартість приросту живої маси і однієї голови приплоду на момент 
відлучення визначають діленням загальної суми витрат за рік на утри-
мання основного стада (крім вартості побічної продукції) на кількість 
приросту живої маси відлучених поросят, включаючи живу масу при-
плоду при народженні. Собівартість 1 ц приросту живої маси 
відлучених поросят обчислюють діленням суми вартості поросят під 
свиноматками на початок року і витрат на основне стадо за поточний 
рік на живу масу відлучених поросят, у тім числі загиблих. 
Собівартість 1 ц приросту живої маси всіх інших облікових груп 
свиней (на дорощуванні і відгодівлі) визначають діленням витрат за 
відповідною групою на кількість приросту. 

 
?  Питання для самоперевірки  

1. Які особливості бухгалтерського обліку в тваринництві?  
2. Назвіть об’єкти обліку витрат в тваринництві? 
3. Які первинні документи використовуються для оформлення витрат 

в тваринництві? 
4. В яких первинних документах відображається вихід продукції 

тваринництва? 
5. Які особливості визначення собівартості продукції тваринництва? 
6. Який порядок обчислення собівартості продукції молочного 

скотарства? 
7. Який порядок обчислення собівартості продукції свинарства? 

 �  Рекомендоване джерело [1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16] 
 

 
  

 

Облік витрат і виходу продукції промислових 
виробництв Тема  

7 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



46 
План 

1. Види промислових виробництв в сільському господарстві 
2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік витрат та 

виходу продукції промислових виробництв 
 

1. Види промислових виробництв в сільському 
господарстві 

До промислових виробництв у сільському господарстві 
належать цехи для виробництва комбікормів (кормових сумішей, 
трав’яного борошна тощо); млини, крупорушки (вироблення борошна, 
крупи, дерті й інших продуктів переробки зерна); цехи для переробки 
овочів, плодів, картоплі (виготовлення консервів, соків, соління, 
маринування, квашення овочів, сушіння плодів тощо); цехи для 
переробки олійних культур (вироблення олії, макухи); виноробне 
виробництво; виробництво молочної продукції (масла, сиру); забій 
худоби на м’ясо, переробка м’яса, виготовлення напівфабрикатів, 
ковбас тощо; цехи для первинної обробки льону і луб’яних культур; 
інші виробництва (виготовлення цегли, черепиці, вапна й інших 
будматеріалів, розпилювання лісоматеріалів, добування щебеню 
тощо). 

 
2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік витрат та 

виходу продукції промислових виробництв 
Суми нарахованої оплати праці працівників, безпосередньо 

зайнятих у технологічному процесі промислового виробництва, 
відображають у Нарядах на відрядну роботу (ф. № ПСГ-5), Облікових 
листах праці та виконаних робіт (ф. № ПСГ-2), Табелях обліку 
робочого часу (ф. № ПСГ-1). Дані про витрати на оплату праці 
узагальнюються в Журналі обліку робіт і витрат та у Зведеній 
відомості нарахування й розподілу оплати праці та відрахувань від неї 
за об’єктами обліку (ф. № 5.10 с.-г.). 

Підставою для списання сировини й матеріалів на витрати 
промислових виробництв є Накладні (внутрішньогосподарського 
призначення) (ф. № ВЗСГ-8), Лімітно-забірні картки на отримання 
запасних частин (ВЗСГ-2), Акт на вибуття довгострокових 
біологічних активів тварин (вибраковка тварин) (ф. № ДБАСГ-4) 
тощо. Приймання зерна для переробки на млинах оформляється 
Помольною квитанцією, яку виписують у двох примірниках: один 
видають здавачу зерна, а другий (корінець) залишається на млині і є 
підставою для запису в Журналі обліку робіт і витрат. На підставі 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



47 
зведених документів (Зведена відомість нарахування й розподілу 
оплати праці, Журнал обліку робіт і витрат, Звіт про рух матеріальних 
цінностей) складають Виробничий звіт по промисловим виробництвам 
(ф. № 5.6 с.-г.). 

Для віднесення на витрати промислових виробництв витрат 
основних засобів використовують Розрахунки амортизації основних 
засобів та інших необоротних активів (ф. № ОЗСГ-5). 

Витрати на роботи й послуги власних допоміжних виробництв 
відносять на об’єкти обліку в промисловості на основі Подорожніх 
листів вантажного автомобіля (ф. №-2), Облікових листів праці і 
виконаних робіт (ф. № ПСГ-2), Подорожніх листів трактора 
(ф. № ПЗСГ-4) тощо, дані яких групуються в накопичувальних 
відомостях і відносяться на об’єкти за фактичною собівартістю. 
Послуги сторонніх організацій оформлюються Актами виконаних 
робіт, Товарно-транспортними накладними, Рахунками-фактурами. 

Страхові платежі відносять на об’єкти обліку промислового 
виробництва на підставі Карток-розрахунків. 

Загальновиробничі витрати включаються у витрати виробництв 
на основі спеціального розрахунку на їх розподіл. Списання інших 
витрат може бути оформлене бухгалтерськими довідками, 
відомостями тощо. 

Вихід готової продукції в підсобних промислових виробництвах 
відображають у Звіті про переробку продукції (ф. № 123). Звіт 
складається із двох розділів: у першому щодня показують кількість 
фактично використаної сировини, матеріалів і тари порівняно з 
діючими нормами їх витрат; у другому – фіксують кількість отриманої 
готової продукції за видами у фізичних та умовних одиницях. Звіти 
здають у бухгалтерію підприємства у строки, установлені графіком 
документообороту. 

В окремих промислових виробництвах застосовують інші 
спеціалізовані форми. Так, сепараторні пункти і пункти переробки 
молока використовують Відомість переробки молока і молочних 
продуктів (ф. № 124), у якій щодня на підставі первинних документів 
показують надходження молока на переробку у фізичних одиницях і в 
перерахунку на жироодиниці. У другому розділі відомості за тими ж 
показниками відображають випуск продукції. 

У цехах забою птиці складають Виробничий звіт про переробку 
птиці і вихід продукції (ф. № 110), у якому щодня на підставі актів про 
забій відображають поголів’я і живу масу птиці, що надійшла для 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



48 
забою, а також вихід м’яса від забою за категоріями та іншої 
продукції. 

Основні бухгалтерські проведення з обліку промислового 
виробництва наведено у табл. 11. 

Таблиця 11  
Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв 

 
№ 
з/п Зміст господарської операції 

Кореспонденція 
рахунків 

дебет кредит 
1 2 3 4 
1 Віднесено на виробництво продукції вартість 

тварин, забитих на м’ясо та вартість дорослої 
худоби, вибракуваної з основного стада і 
переданої в переробку 

233 21 

2 Відображено використання власної продукції с.г. 
виробництва для подальшої переробки 233 27 

3 Списано сировину і матеріали на виробництво 
продукції промислових виробництв  233 201 

4 Включено до витрат промислових виробництва 
вартість послуг допоміжних виробництв 233 234 

5 Віднесено у витрати промислових виробництв 
загальновиробничі витрати 233 91 

6 Прийнято до оплати рахунки постачальників за 
надані послуги (без ПДВ) 233 63 

7 Списано витрати на ремонт основних засобів 
промислового виробництва 233 234 

8 Списано на витрати виробництва вартість МШП 233 22 
9 Нараховано амортизацію ОЗ, які використо-

вуються у промисловому виробництві 233 131 
10 Віднесено на собівартість переробки продукції 

відповідну частину витрат майбутніх періодів 233 39 
11 Нараховано оплату праці працівникам, 

безпосередньо зайнятим у технологічному 
процесі переробки продукції 

233 661 
12 Нараховано ЄСВ на заробітну плату працівників 

промислових виробництв 233 65 
13 Оплачено підзвітними особами витрати 

промислових виробництв 233 372 
14 Нараховано резерв на оплату відпусток 

працівникам промислових виробництв 233 471 
15 Розподілено цехові витрати промислових 

виробництв 233 233 
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Продовження табл. 11 

1 2 3 4 
16 Списано виконані роботи з переробки 

давальницької сировини 90 233 
17 Оприбутковано продукцію власного 

виробництва 27 233 
18 Визнано доходи від первісного визнання 

продукції за справедливою вартістю 710 233 
19 Визнано витрати від первісного визнання 

продукції за справедливою вартістю 233 940 
 
Регістром аналітичного обліку витрат і виходу продукції 

промислових виробництв є Звіт про витрати та вихід продукції 
(робіт, послуг) інших виробництв (ф. № 5.6 с.-г.), який складають на 
підставі зведених та інших документів. Звіти ведуть за місяць і 
наростаючим підсумком з початку року в розрізі об’єктів 
аналітичного обліку за відповідними статтями витрат. Кредитові 
обороти звітів переносять до Зведеної відомості (ф. № 5.10 с.-г.), 
підсумки якої з деталізацією сум за синтетичними рахунками 
(субрахунками) переносять до Журнала-ордера № 5 В с.-г., а 
кредитові обороти з Журнал-ордера – до Головної книги. 

Розрахунок фактичної собівартості продукції промислових 
виробництв сільськогосподарських підприємств відбувається в кінці 
звітного року, виходячи із суми витрат на виготовлення продукції, 
включаючи сировину й матеріали, що використовуються у 
виробництві (за винятком вартості відходів за ціною можливої 
реалізації або використання), і обсягом виробництва продукції. 

Дані про фактичні витрати в промисловому виробництві беруть 
з дебетової частини аналітичних рахунків, що відкриваються до 
рахунку 233 «Промислові виробництва сільськогосподарських 
підприємств» у звітах про витрати та вихід продукції. 

Методи калькулювання, що використовуються при розрахунку 
собівартості продукції, залежать від технології виробництва. 
Загальний порядок розрахунку собівартості калькуляційної одиниці 
можна виразити формулою (2): 

К
ПВнкВнпВфC −−+

= , (2) 
де С – собівартість калькуляційної одиниці;  
Вф – витрати фактичні поточного року на виробництво 

продукції;  
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Внп – вартість незавершеного виробництва на початок звітного 

року;  
Внк – вартість незавершеного виробництва на кінець звітного 

року;  
П – вартість відходів в прийнятій оцінці (ціни можливої 

реалізації або використання);  
К – кількість продукції. 
Таким чином, при розрахунку собівартості продукції 

промислових виробництва із загальної суми витрат виключаються 
вартість незавершеного виробництва на кінець року і вартість побічної 
продукції в прийнятій оцінці. Сума витрат, що залишилася, 
відноситься на основну продукцію. 

У промислових виробництвах собівартість виробленої продукції 
визначається на умовах франко-склад. 

При переробці власної і давальницької сировини калькулювання 
здійснюється у два етапи: спочатку обчислюється собівартість 
переробки одиниці сировини, для чого всі витрати на переробку (без 
вартості побічної продукції) ділять на кількість переробленої (власної 
та давальницької) сировини (переробка давальницької сировини 
розглядається як виконання робіт на сторону), а потім визначається 
собівартість власної готової продукції, для чого вартість сировини та 
суми витрат, пов’язаних з її переробкою (без вартості використаних 
відходів і побічної продукції за реалізаційними цінами), діляться на 
кількість власної готової продукції. 

 
?  Питання для самоперевірки  

1. Які є види промислових виробництв в сільському господарстві? 
2. Дайте характеристику субрахунку 233 «Промислові виробництва 

сільськогосподарських підприємств». 
3. Які первинні документи є підставою для списання сировини й 

матеріалів на витрати промислових виробництв? 
4. Назвіть основні бухгалтерські проведення з обліку витрат 

промислових виробництв. 
5. Який загальний порядок розрахунку собівартості калькуляційної 

одиниці? 
6. Як здійснюється калькулювання при переробці власної і 

давальницької сировини? 
 
 �  Рекомендоване джерело [1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16] 
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План 

1. Облік загальновиробничих витрат  
2. Розподіл загальновиробничих витрат 

 
1. Первинний, аналітичний та синтетичний облік 

загальновиробничих витрат  
 
Загальновиробничі витрати являють собою витрати на 

організацію виробництва та управління окремими галузями 
виробництва, а також різні виробничі витрати, які не можна віднести 
безпосередньо на певну культуру або вид продукції, оскільки вони 
належать до галузі чи окремого виробництва, підрозділу. 

Облік загальновиробничих витрат ведуть на рахунку 91 
«Загальновиробничі витрати», який у сільськогосподарських 
підприємствах може мати такі субрахунки: 911 «Загальновиробничі 
(цехові) витрати рослинництва»; 912 «Загальновиробничі (цехові) 
витрати тваринництва»; 913 «Загальновиробничі (цехові) витрати 
промислових виробництв»; 914 «Загальновиробничі (цехові) витрати 
всіх напрямків діяльності». За дебетом рахунка 91 відображується 
сума визнаних витрат, а за кредитом, відповідно, розподілу, списання 
їх на рахунок 23 «Виробництво». 

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами 
відповідальності та статтями витрат у Звіті про загальновиробничі 
витрати (ф. №5.7). 

Загальновиробничі витрати обліковують на вказаних 
субрахунках за нижченаведеними статтями. 

На статті «Матеріальні витрати» враховують витрати на 
утримання будівель, споруд, інвентарю, включаючи польові стани, 
легкового автотранспорту; вартість палива, будматеріалів, запчастин, 
малоцінних і швидкозношуваних предметів, що використовуються на 
господарські потреби цехів, бригад, ферм тощо. Дебетують рахунок 91 
і кредитують рахунки 20, 22 (після перегрупування – 80). На цю 
статтю відносять також витрати за рахунок господарства на 
відшкодування утримання транспортних засобів спеціалістів, які 
використовуються ними для службових цілей. Дебетують рахунок 91 і 
кредитують рахунки 20 та 80. Окремим елементом матеріальних 

 
Облік витрат на організацію виробництва  Тема  

8  
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витрат є транспортне обслуговування робіт усередині господарства: 
перевезення сільськогосподарських машин та інвентарю, води та 
палива для тракторів і комбайнів, різних матеріалів, а також 
працівників господарства на польові стани, в бригади, на ферми. 
Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 23. 

На статті «Витрати на оплату праці» обліковують основну та 
додаткову оплату праці працівників апарату управління галуззю 
відповідно до номенклатури посад апарату управління, основну і 
додаткову оплату праці персоналу: інженерів-енергетиків, зоотехніків-
селекціонерів, агролісомеліораторів, інженерів-гідротехніків, 
технологів, ветфельдшерів, бригадирів, обліковців, завідувачів ферм, 
ветсанітарів та ін. На суму нарахованої оплати праці дебетують 
рахунок 91 і кредитують рахунок 66 (81). 

На статті «Відрахування на соціальні заходи» обліковують 
відрахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 
65 «Розрахунки за страхуванням» (82). 

На статті «Амортизація» відображують суму амортизаційних 
відрахувань на основні засоби, нематеріальні активи та інші 
необоротні активи загальногалузевого призначення. Дебетують 
рахунок 91 і кредитують рахунок 13 (83). 

На статтю «Інші витрати» відносять платежі зі страхування 
основних засобів загальногалузевого призначення, винагороди за 
винаходи і раціоналізаторські пропозиції, витрати на відрядження, 
плату стороннім організаціям за пожежну та сторожову охорону, 
витрати на операційну оренду необоротних активів 
загальновиробничого призначення, інші витрати, не включені до 
попередніх статей. На цій же статті враховують витрати на 
забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки: влаштування і 
утримання дезінфекційних камер, душових, лазень, забезпечення 
спецодягом і спецвзуттям, захисними пристроями, придбання 
довідників і плакатів з охорони праці, організації лекцій і доповідей з 
правил техніки безпеки. Дебетують рахунок 91, кредитують рахунки 
20, 22, 65 та ін. 

Загальновиробничі витрати розподіляють на об'єкти обліку 
витрат пропорційно до загальної суми витрат без вартості насіння (в 
рослинництві), кормів (у тваринництві), матеріалів і напівфабрикатів 
(у промислових виробництвах).  

Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в 
таблиці 12. 
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Таблиця 12 

Розподіл загальновиробничих витрат за об’єктами обліку в 
рослинництві та тваринництві 

 

№ 
з/п Об’єкти обліку 

Ба
за 

ро
зпо

діл
у (

сум
а 

ви
тр

ат
 бе

з в
ар

то
сті

 
на

сін
ня

 та
 ко

рм
ів)

 

Ко
еф

іці
єн

т  
ро

зпо
діл

у 

За
гал

ьн
ов

ир
об

ни
чі 

ви
тр

ат
и 

Кореспондуючі 
рахунки 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Пар 1033 0,007 7,23 231 911 
2 Оранка зябу 123001 0,007 861,00 231 911 
3 Озима пшениця 257760 0,007 1890,78 231 911 
4 Жито 31046 0,007 217,32 231 911 
5 Кукурудза на 

силос 79028 0,007 553,20 231 911 
6 Соняшник 130478 0,007 913,35 231 911 
7 Ячмінь 36909 0,007 258,36 231 911 
8 Просо 3751 0,007 26,26 231 911 
9 Гречка 2106 0,007 14,74 231 911 

10 Багаторічні трави 9395 0,007 65,76 231 911 
Разом по 
рослинництву 674507 0,007 4808,00 231 911 
11 Основне стадо ВРХ 359811 0,032 11514,18 232 912 
12 Молодняк ВРХ 333943 0,032 10686,18 232 912 
13 Свині 224058 0,032 7169,86 232 912 
14 Пасіка №1 10368 0,032 331,76 232 912 
15 Пасіка №2 12782 0,032 409,02 232 912 
Разом по 
тваринництву 940962 0,032 30111,00 232 912 
Усього  1615469 Х 34919,00   

 
?  Питання для самоперевірки  

1. Дайте характеристику рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» 
2. Які субрахунки до рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» 

можуть відкривати сільськогосподарські підприємства? 
3. За якими статтями обліковують загальновиробничі витрати? 
4. Як здійснюють розподіл загальновиробничих витрат? 
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5. Яка складається кореспонденція рахунків у разі закриття рахунку 

91 «Загальновиробничі витрати»? 
  �  Рекомендоване джерело [1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16] 

 
4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 
Вибрати одну або декілька правильних відповідей для кожного 

тестового питання. 
 

1. Сільськогосподарська 
продукція, яка одержується від 
одного Б або їх групи одночасно 
з основною, але має другорядне 
значення, а економічні вигоди 
від її використання є 
несуттєвими називається: 

1. Основною. 
2. Супутньою. 
3. Побічною. 
4. Другорядною.  

2. Біологічні активи, придбані за 
плату, оприбутковуються: 

1. За первісною вартістю. 
2. За справедливою вартістю. 
3. За історичною вартістю. 
4. За залишковою вартістю. 

3. До складу витрат, пов’язаних з 
біологічними перетвореннями, 
належать: 

1. Прямі матеріальні витрати. 
2. Прямі витрати на оплату.  
3. Інші прямі витрати. 
4. Адміністративні витрати. 

4. Акт на оприбуткування 
приплоду тварин (ф. №ПБА-3) 
застосовують для оформлення 
отриманого на фермі приплоду: 

1. Телят. 
2. Поросят. 
3. Ягнят. 
3. Кроленят. 

5. В аналітичному обліку 
біологічні активи 
відображаються:  

1. В кількісному та вартісному 
виразі. 

2. Тільки у кількісному виразі. 
3. Тільки у вартісному виразі. 
4. У вартісному і кількісному 

виразі. 
6. Що є побічною 

сільськогосподарською 
продукцією? 

1. Солома. 
2. Гичка. 
3. Гній.  
4. Віск. 

7 Собівартість електроенергії 
списується на споживачів 
виходячи з її кількості:  

1. Щомісяця.  
2. Щокварталу. 
3. В кінці півріччя. 
4. В кінці року. 
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8. Що є основною 

сільськогосподарською 
продукцією?  

1. Зерно. 
2. Овочі. 
3. Фрукти. 
4. Чубуки. 

9. Визначіть кореспонденцію 
рахунків за наведеною 
господарською операцією 
«одержано молоко від надою»: 

1. Дт 26 Кт 23. 
2. Дт 27 Кт 23. 
3. Дт 23 Кт 26. 
4. Дт 23 Кт 27. 

10. МСБО 41 «Сільське 
господарство» введений в дію в: 

1. 1994 р. 
2. 1999 р. 
3. 2000 р. 
4. 2003 р. 

11. Визначіть кореспонденцію 
рахунків за наведеною 
операцією «одержано ДБАТ від 
постачальників»:  

1. Дт 231 Кт 631. 
2. Дт 232 Кт 631. 
3. Дт 155 Кт 631. 
4. Дт 155 Кт 211. 

12. Тварина, або рослина, яка в 
процесі біологічних перетворень 
здатна давати с.г. продукцію 
та/або додаткові біологічні 
активи, а також приносити в 
інший спосіб економічні вигоди 
– це:  

1. Сільськогосподарська 
продукція. 

2. Група біологічних активів. 
3. Біологічний актив. 
4. Додаткові біологічні активи.  

13. Біологічні активи поділяються 
на:  

1. Поточні. 
2. Короткострокові. 
3. Додаткові. 
4. Довгострокові. 

14. Визначіть кореспонденцію 
рахунків за наведеною 
господарською операцією 
«оприбутковано приплід»: 

1. Дт 21 Кт 23. 
2. Дт 27 Кт 23. 
3. Дт 23 Кт 21. 
4. Дт 23 Кт 27. 

15. Актом на вибуття поточних 
біологічних активів 
тваринництва оформляють 
господарські операції із: 

1. Забою тварин. 
2. Вимушеної прирізки. 
3. Падежу. 
4. Реалізації.  

16. Насіння на посів видають зі 
складу на підставі: 

1. Акту на списання насіння і 
садивного матеріалу. 

2. Накладної. 
3. Лімітно-забірної картки. 
4. Журналу обліку робіт і витрат. 

17. Щоденник надходження 
сільськогосподарської продукції 
використовують для 
оприбуткування:  

1. Меду. 
2. Зерна. 
3. Картоплі. 
4. Виловленої товарної риби. 
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18. Заробітну плату доярам 
нараховують за такими 
первинними документами як:  

1. Обліковий лист праці та 
виконаних робіт. 

2. Журнал обліку надою молока. 
3. Наряд на відрядну роботу. 
4. Акт на оприбуткування 

приплоду тварин.  
19. Визначіть кореспонденцію 

рахунків за наведеною 
господарською операцією 
«придбано довгостроковий 
біологічний актив від 
постачальника»: 

1. Дт 21 Кт 63. 
2. Дт 16 Кт 15. 
3. Дт 15 Кт 63. 
4. Дт 27 Кт 63. 

20. Реєстр відправлення зерна та 
іншої продукції з поля 
застосовують для обліку 
надходження від урожаю:  

1. Хмелю. 
2. Гречки. 
3. Озимих зернових. 
4. Баштанних культур. 

21. Печериці оприбутковують на 
підставі:  

1. Щоденника надходження 
сільськогосподарської 
продукції. 

2. Щоденника надходження. 
продукції закритого ґрунту. 

3. Щоденника надходження 
продукції садівництва. 

4. Довідки бухгалтерії. 
22. Визначіть кореспонденцію 

рахунків за наведеною операцією 
«нараховано амортизацію на ДБА, 
що оцінюється за первісною 
вартістю»: 

1. Дт 23 Кт 134. 
2. Дт 16 Кт 134. 
3. Дт 134 Кт 746. 
4. Дт 975 Кт 134. 

23. Яке з тверджень є правильним?  
Біологічний актив (БА) 
визнається активом, якщо:  

1. Підприємству перейшли 
ризики й вигоди, пов’язані з 
правом власності на БА. 

2. Підприємство здійснює 
управління БА та контроль за 
його використанням. 

3. Є впевненість, що 
підприємство отримає в 
майбутньому  економічні 
вигоди, пов'язані з його 
використанням у своїй 
діяльності. 

4. Вартість БА може бути 
достовірно визначена. 
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24. Безоплатно отримані біологічні 

активи оцінюються за:  
1. Фактичними витратами, 

понесеними на отримання БА.  
2. Справедливою вартістю БА з 

урахуванням витрат, пов’яза-
них з доведенням їх до стану, 
у якому вони придатні для 
використання. 

3. Первісною вартістю. 
4. Справедливою вартістю, 

зменшеною на очікувані 
витрати на місці продажу. 

25. Саджанці, чубуки, живці, 
розсада вважаються 
біологічними активами:  

1. Довгостроковими.  
2. Поточними. 
3. Додатковими. 
4. Не вважаються БА. 
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