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 3 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  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. 

       

      



 4 2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин Заочна форма 

Усього 

у тому числі 

лекції практичні
  

Самостійн
а робота Індивідуал

ьна робота  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 -  

       

      



 53. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  Тема. 1. Облік поточних біологічних активів тваринництва 
� Практичні завдання  Завдання 1. Скласти Акт на оприбуткування приплоду тварин (Сільгоспоблік, форма №ПБАСГ-3) №12 від 12.00.__ р. На фермі великої рогатої худоби бригади №1 ПП «Світанок»  від телиці старше двох років Венери, інвентарний №121, закріпленої за дояркою Назаренко О.М., одержано приплід – теличку червоної масті вагою 40 кг. Телиці присвоєно кличку Квітка і інвентарний №815. Приплід оцінено – 1600 грн.  Завдання 2. Скласти Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (Сільгоспоблік, форма №ПБАСГ-6) №17 від 25 жовтня 20__ р.  На фермі великої рогатої худоби бригади №1 ПП «Світанок» завідуючий фермою великої рогатої худоби Майдан Р.М., ветеринарний лікар Глущенко В.К., зоотехнік Литвин В.Д. в присутності доглядача Коржова В.А. склали Акт №17 від 25.10.__ р. про загибель телиці старше 2 років, кличка Калина, інвентарний №117, червоної степової породи, середньої вгодованості, живою вагою 350 кг, балансовою вартістю 13500 грн. Причина загибелі телиці, встановлена ветеринарним лікарем Глущенком В.К., – туберкульоз. Шкуру вартістю 440 грн. здано на склад за вимогою-накладною №72, прийняв її комірник Кохан С.Л. Акт затвердив керівник підприємства Волошин В.С. 26 жовтня 20__ р. з резолюцією: «Телицю з балансу списати, шкуру оприбуткувати».  Завдання 3. Сформулювати зміст господарських операцій та зазначити первинні документи  І варіант    IІ варіант  1. Д 21  К 23   1. Д 901  К 21 2. Д 21  К 719   2. Д 232  К 21 3. Д 21  К 21   3. Д 27  К 232 4. Д 27  К 232   4. Д 21  К 631 5. Д 155  К 21   5. Д 947  К 21 

       

      



 6 Завдання 4. Визначити кореспонденцію рахунків з обліку руху  поточних біологічних активів тваринництва (табл. 1) та у графі 5 зазначити первинні документи, що є підставою здійснення господарської операції.  Таблиця 1 Журнал реєстрації господарських операцій з обліку руху поточних біологічних активів тваринництва  № з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Первинний документ Дебет Кредит 1 2 3 4 5 1. Облік надходження поточних біологічних активів тваринництва 1.1. Оприбутковано приплід від продуктивних тварин    1.2. Оприбутковано молодняк тварин, придбаний від інших підприємств      − вартість тварин     − податок на додану вартість    1.3. Списані витрати з придбання молодняку тварин на вирощуванні та відгодівлі     − вартість транспортних послуг сторонніх організацій     − податок на додану вартість    1.4. Оприбутковано молодняк тварин, придбаний підзвітними особами     − вартість придбання     − податок на додану вартість    1.5. Одержано від учасника (засновника) підприємства як внесок до статутного капіталу молодняк тварин    
1.6. Надійшов безкоштовно отриманий молодняк тварин від інших підприємств    

       

      



 7Продовження табл. 1 1 2 3 4 5 1.7 Поставлені на відгодівлю тварини, вибракувані з основного стада    1.8 Оприбутковано раніше не врахованих на балансі тварин, а також їх надлишків, виявлених при інвентаризації    
1.9. Надійшов молодняк тварин у рахунок погашення заборгованості за претензіями    1.10. Оприбутковано приріст живої маси тварин на вирощуванні та відгодівлі    2. Облік вибуття поточних біологічних активів тваринництва 2.1. Переведено молодняк тварин до складу довгострокових біологічних активів    2.2. Реалізовано покупцям молодняк тварин:     − за обліковими цінами     − за цінами реалізації     − податок на додану вартість    2.3. Передано молодняк тварин працівникам у рахунок оплати праці або як натура-льну оплату:    
 − за обліковими цінами     − за цінами реалізації     − податок на додану вартість    2.4. Списані загиблі тварини внаслідок стихійного лиха    2.5. При інвентаризації виявлена нестача тварин на вирощуванні та відгодівлі    2.6. Відшкодування винними особами нестачі молодняку тварин аналогічними тваринами    

       

      



 8 Тема 2. Облік довгострокових біологічних активів 
� Практичні завдання  Завдання 1. За вихідними даними скласти Акт приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію (Сільгоспоблік, форма №ДБАСГ-1). Вихідні дані Сільськогосподарське ПП «Промінь» (Реєстраційний номер підприємства: 30715328), що знаходиться за адресою 34513, Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Карпилівка (Керівник: Сусід Володимир Васильович; Бухгалтер: Михайлицька Людмила Павлівна) у відділенні 1 провело закладку насіннячкового саду (яблуні різні) 05-18 травня 20__ р. Закладка проведена в кількості 4800 дерев на дільниці 14 площею 12 га. За схемою рядків 6 х 4. Фактичні затрати понесені підприємством на закладку яблуневого саду – 18360,00 грн. Інвентарний номер саду – 1118.  20 травня 20__ року розпорядженням керівника була створена комісія в складі: головного агронома Гаврилова І.С. (голова комісії); агронома по захисту рослин Данильчука Л.Л., бригадира Семенчука Н.І. Комісія оглянула закладку саду, взнала його стан як добрий та склала Акт приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію за №13 від 20.05.14 р.  Завдання 2. Визначити кореспонденцію рахунків з обліку надходження довгострокових біологічних активів тваринництва (ДБАТ) (табл. 2). Таблиця 2 Журнал реєстрації господарських операцій з обліку надходження довгострокових біологічних активів тваринництва  № з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Дебет Кредит 1 2 3 4 Придбання ДБА тваринництва за плату 1 Перерахований аванс постачальнику згідно з угодою купівлі-продажу за тварин основного стада   

       

      



 9Продовження табл. 2 1 2 3 4 2 Відображений податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної   3 Відображені витрати на придбання ДБА тваринництва   4 Оприбутковані тварини в основне стадо за первісною вартістю на підставі акта   5 Відображені розрахунки з ПДВ   6 Проведене зарахування заборгованостей   Отримання ДБА тваринництва безоплатно і як внесок до статутного капіталу 1 Відображена вартість безоплатно отриманих ДБА тваринництва за справедливою вартістю   2 Відображені витрати на доставку безоплатно отриманих ДБА тваринництва власним транспортом   3 Віднесені транспортні витрати на вартість ДБА тваринництва    4 Відображена заборгованість засновника – платника ПДВ із внеску до статутного капіталу підприємства   5 Отримані і оприбутковані від засновника ДБА  тваринництва   6 Відображений податковий кредит з ПДВ (на підставі накладної)   Придбання ДБА тваринництва в обмін на запаси 1 Відвантажене зерно ячменю згідно з угодою міни в обмін на тварин основного стада   2 Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ   3 Списана собівартість зерна ячменю (купованого)   4 Відображені витрати на придбання тварин основного стада   5 Відображений податковий кредит з ПДВ (на підставі податкової накладної)   6 Оприбутковані тварини до складу ДБА   7 Проведене зарахування заборгованостей   

       

      



 10 Продовження табл. 2 1 2 3 4 Надходження тварин в основне стадо зі складу поточних  біологічних активів 1 Переведений молодняк тварин до складу ДБА тваринництва   2 Оприбутковані тварини в основне стадо    Завдання 2. Визначити кореспонденцію рахунків з обліку вибуття  довгострокових біологічних активів тваринництва (ДБАТ) (табл. 3). Таблиця 3 Журнал реєстрації господарських операцій з обліку вибуття довгострокових біологічних активів тваринництва  № з\п Зміст операції Бухгалтерський облік Дебет Кредит 1 2 3 4 Реалізація ДБА тваринництва покупцям (крім переробних підприємств) 1 Відображений дохід від реалізації ДБАТ, що обліковуються за справедливою вартістю   2 Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ   3 Списана собівартість проданих ДБАТ, що дорівнює їх справедливій вартості   4 Відображений дохід від реалізації ДБАТ, що обліковуються за первісною вартістю   5 Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ   6 Списаний знос реалізованих ДБАТ, що обліковуються за первісною вартістю   7 Списана залишкова вартість ДБАТ   Вибракування тварин з основного стада 1 Списаний знос ДБА тваринництва, що обліковуються за первісною вартістю   2 Списана залишкова вартість вибракуваних тварин   3 Оприбутковані вибракувані тварини до групи відгодівлі за справедливою вартістю   

       

      



 11Продовження табл. 3 1 2 3 4 4 Переведені до групи відгодівлі ДБА тваринництва (що обліковуються за справедливою вартістю), які були вибракувані з основного стада     Тема. 5. Облік витрат і виходу продукції рослинництва 
� Практичні завдання  Завдання 1. 1.1. На підставі даних для виконання завдання зробити записи у Звіт № 5.5 с.-г.  1.2. Зазначити кореспонденцію рахунків за господарськими операціями та визначити необхідні суми. 1.3. Визначити результат (дохід/витрати) від первісного визнання сільськогосподарської продукції і відобразити його у Звіті № 5.5 с.-г. 1.4. Зробити записи в журнал-ордер № 5 В с.-г. за рахунком 231 «Рослинництво».  1.5. Визначити фактичну собівартість продукції рослинництва.  Умова для виконання завдання: Витрати поточного року на вирощування та збирання цукрового буряку ПП «Світанок»,  включаючи витрати на побічну продукцію, склали (табл. 4) (приклад умовний): Таблиця 4 № з/п  Зміст господарської операції  Сума, грн. Кореспондуючі рахунки Дебет Кредит 1 2 3 4 5  Витрати поточного року: 1. Вартість витраченого на посів насіння 40300,00   2. Вартість внесених мінеральних добрив 12300,00   3. Вартість гербіцидів 9500,00   4. Вартість внесених органічних добрив 4600,00   

       

      



 12 Продовження табл. 4 1 2 3 4 5 5. Витрата нафтопродуктів на роботу машинно-тракторного парку 11200,00   6. Сума нарахованої оплати праці 86000,00   7. Сума нарахування єдиного соціального внеску (22 %) ?   8. Вартість списаних МШП, строк корисного використання яких менше одного  року  2500,00   9. Послуги власного вантажного автотранспорту   7300,00   10. Розподілені загальновиробничі витрати 38000,00    Одержано від урожаю та оприбутковано за справедливою вартістю:    1. Коренеплоди цукрового буряку – 4100 ц, справедлива вартість 1 ц 60 грн. 246000,00   2. Гичка – 400 ц 380,00   3. Визначити результат (дохід/ витрати) від первісного визнання сільськогосподарської продукції – кормових коренеплодів (дохід) ?    Завдання 2. Визначити собівартість 1 ц зерна, зерновідходів, соломи пшениці озимої. Вихідна інформація. Валовий збір зерна пшениці озимої у бункерній вазі склав 4725 ц з площі посіву 150 га. Справедлива вартість 1 ц зерна пшениці озимої – 750 грн. Загальні фактичні затрати на вирощування, збирання і доробку основної, супутньої і побічної продукції пшениці озимої склали 1314310,55 грн. Установлена загибель посівів від стихійного лиха (пожежі) на площі 20 га в сумі фактичних затрат – 74000 грн. Допущене псування посівів приватною особою на площі 0,5 га, що за балансовою вартістю становить 1850 грн. Планова собівартість 1 ц зерна пшениці озимої згідно з бюджетом собівартості – 200 грн. Після доробки і сушки зерна отримані зернові відходи в кількості 321 ц, які за даними лабораторного аналізу містять 40% повноцінного 

       

      



 13зерна; невикористовувані відходи та усихання – у кількості 80 ц. Закладено до насіннєвого фонду 500 ц зерна пшениці озимої і реалізовано 3824 ц. Крім того, отримано 464,32 ц соломи. Фактичні затрати на збирання, транспортування і скиртування соломи склали 13920,96 грн. Завдання 2. Узагальнений розрахунок собівартості продукції озимої пшениці навести в таблиці 5. Таблиця 5 Розрахунок собівартості продукції озимої пшениці  (приклад умовний) № з/п Зміст запису Кількість, ц Сума, грн 1 2 3 4 1. Валовий збір (за справедливою вартістю):  − зерно у бункерній вазі   − зерно після доробки і сушки   − зернові відходи з 40% вмістом повноцінного зерна   − зернові відходи в переведенні на повноцінне зерно    − повноцінне зерно, що підлягає калькуляції    − невикористані відходи та усихання    − солома   2. Витрати з вирощування озимої пшениці, в т. ч.:  − вартість зіпсованих посівів   − вартість загиблих посівів   − витрати на збирання соломи   3. Витрати, що віднесені на повноцінне зерно    4. Фактична собівартість 1ц повноцінного зерна    5. Фактичні витрати, що віднесені на зернові відходи    6. Фактична собівартість 1 ц зернових відходів   7. Фактична собівартість 1 ц соломи     

       

      



 14 Тема. 6. Облік витрат і виходу продукції тваринництва 
� Практичні завдання  Завдання 1. 1.1. На підставі даних для виконання завдання зробити записи у Звіт № 5.5 с.-г.  1.2. Зазначити кореспонденцію рахунків за господарськими операціями та визначити необхідні суми. 1.3. Визначити результат (дохід/ витрати) від первісного визнання сільськогосподарської продукції і відобразити його у Звіті № 5.5 с.-г. 1.4. Зробити записи в журнал – ордер № 5 В с.-г. за рахунком 232 «Тваринництво».  1.5. Визначити фактичну собівартість продукції тваринництва.  Умова для виконання завдання: Витрати поточного року на утримання основного стада великої рогатої худоби (ВРХ) ПП «Світанок»,  включаючи витрати на побічну продукцію, склали (табл. 6): Таблиця 6  № з/п  Зміст господарської операції  Сума, грн. Кореспондуючі рахунки Дебет Кредит 1 2 3 4 5  Витрати поточного року: 1. Вартість списаних кормів 347000,00   2. Вартість витраченої для худоби підстилки 7300,00   3. Вартість списаних медикаментів, біопрепаратів на лікування тварин основного стада ВРХ 5800,00   4. Вартість списаного палива, витраченого на роботу стаціонарних установок 18100,00   5. Вартість списаних будівельних матеріалів, використаних на поточний ремонт тваринницької ферми 15600,00   

       

      



 15Продовження табл. 6 1 2 3 4 5 6. Сума нарахованої оплати праці 200000,00   7. Сума нарахування єдиного соціального внеску (37,19 %) ?   8. Вартість списаних МШП,   строк корисного використання яких менше одного  року  3700,00   9. Послуги власного вантажного автотранспорту   19300,00   10. Амортизація основних засобів   5700,00   11. Розподілені загальновиробничі витрати 13800,00    Одержано та оприбутковано продукцію тваринництва за справедливою вартістю    1. Молоко – 2800  ц, справедлива вартість 1 ц – 230,00  грн. 644000,00   2. Приплід – 120 гол. справедлива вартість – 500,00 грн. за 1 гол. 60000,00   3. Гній – 300 т 3000,00   4. Визначити результат (дохід/ витрати) від первісного визнання продукції тваринництва ?    Завдання 3. На утримання пасіки за звітний рік витрачено 150800,00 грн. Впродовж року від пасіки одержано 50 ц меду та 20 нових бджоло-сімей.  Визначити собівартість продукції бджільництва. Скласти необхідну кореспонденцію рахунків.  Завдання 4. На утримання основного стада овець за звітний період витрачено 154200 грн. Від основного стада овець отримано 2 т вовни та 134 ягняти.  Визначити собівартість продукції вівчарства. Скласти необхідну кореспонденцію рахунків.  

       

      



 16 4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  Базова 1. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства : [навч. посібник] / [О.В. Зінкевич, С.О. Левицька, М.М. Мосійчук, І.П. Нагавичко, О.Б. Немкович] – Рівне : НУВГП, 2006. – 456 с.  Допоміжна 1. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с. 2. Біологічні активи: положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30. Затверджене наказом Мінфіну України №790 від 18.11.2005 р. / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 3. Гура И.О. Облік видів економічної діяльності : [навч. посібник] / И.О. Гура. – К. : Знання, 2004. – 541 с. 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua  5. Максімова В.Ф., Козіна З.В., Стиренко Л.М., Степова Т.Г. Облік в галузях економіки : [навч. посібник] / За ред. Максімова В.Ф. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 496 с. 6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів : наказ Мінфіну України №1315 від 29.12.2006 р. / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 7. Методичні рекомендації з організації обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю / [В.М. Жук, Ю.С. Рудченко, Б.С. Гузар та ін.] // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С. 5-22. 8. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств : наказ Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132. / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 9. Методичні рекомендації по організації та веденню бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах України / За ред. 
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