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АнотАція
У статті розглянуто особливості застосування на підпри-

ємствах лакофарбової промисловості попередільного методу 
обліку витрат. В результаті дослідження обґрунтовано необхід-
ність застосування нормативно-попередільного методу обліку 
витрат і калькулювання собівартості продукції напівфабрикат-
ним способом.
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тод, позамовний метод, напівфабрикати, калькулювання, від-
хилення від норм.

АннотАция
В статье рассмотрены особенности применения на пред-

приятиях лакокрасочной промышленности попередельного 
метода учета затрат. В результате исследования обоснована 
необходимость применения нормативно-попередельного ме-
тода учета затрат и калькулирования себестоимости продук-
ции полуфабрикатным способом.

Ключевые слова: метод учета затрат, попередельный 
метод, позаказный метод, полуфабрикаты, калькулирование, 
отклонения от норм.

AnnotAtion
The peculiarities of the use of redistribution method for cost ac-

counting at paint industry enterprises are considered in the article. 
In the result of conducted research, the necessity of the use of nor-
mative and redistribution method for cost accounting and the cal-
culation of prime cost by semi-finished technique is substantiated.

Keywords: method of cost accounting, redistribution meth-
od, custom method, semi-finished goods, calculation, deviation 
from norms.

Постановка проблеми. Значення бухгалтер-
ського обліку витрат виробництва для потреб 
управління полягає передусім у формуванні 
достовірної, оперативної та релевантної інфор-
мації, необхідної керівництву для планування, 
контролю, аналізу та прийняття рішень.

Оскільки методологічні підходи до веден-
ня бухгалтерського обліку, визначені Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» та національними По-
ложеннями (стандартами) бухгалтерського об-
ліку, передбачають загальні принципи й засади 
ведення бухгалтерського обліку та формування 
показників, необхідних для цілей управління, 
тому вони не враховують особливості обліку, 
зумовлені специфікою технології та організації 
виробництва підприємства.

Вивчення практики управління витратами 
на підприємствах лакофарбової промисловості 
дозволило встановити відсутність єдиних мето-
дологічних підходів до формування інформації 
про витрати основної діяльності. Особливої ак-

туальності ці питання набувають у ході визна-
чення номенклатури витрат виробництва для 
розрахунку собівартості напівфабрикатів і гото-
вої продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
гальні методологічні та організаційні проблеми 
бухгалтерського обліку витрат, калькулювання 
собівартості продукції, вибору методів обліку 
витрат в ринкових умовах господарювання до-
сліджували багато вітчизняних та зарубіжних 
вчених-економістів, фінансистів, бухгалтерів.

Значну увагу таким питанням приділили 
в своїх працях вітчизняні вчені: О.М. Бра-
дул, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов,  
О.В. Карпенко, Т.П. Карпова, М.В. Кужельний, 
В.О. Ластовецький, Н.М. Малюга, Є.В. Мних, 
Л.В. Нападовська, О.В. Олійник, Г.О. Партин, 
М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко,  
А.В. Череп та ін. Серед зарубіжних авторів 
варто виокремити: І.А. Басманова, К. Друрі,  
Г. Муса, В.Ф. Палія, Ж. Ришара, Я.В. Соколо-
ва, Дж. Фостера, Р. Ханшманна, А.Д. Шереме-
та, А. Яругову.

Зазначені праці характеризуються вагомими 
науковими результатами, однак невирішеним 
залишається ряд питань. Зокрема, відсутність 
галузевих методичних рекомендацій з методів 
обліку витрат і калькулювання собівартості 
продукції вимагає від підприємства не тільки 
розробки відповідної облікової політики, але й 
адаптації системи показників внутрішньогоспо-
дарського (управлінського) обліку до складання 
фінансової звітності. Така ситуація не завжди 
виправдана, оскільки система управління по-
требує оперативних даних, необхідних для 
прийняття ефективних рішень. Відповідно, ак-
туальним питанням є з’ясування наявності об-
ґрунтованих підходів до вибору методу обліку 
витрат основної діяльності та оцінка їх відпо-
відності потребам управління підприємствами 
лакофарбової промисловості.

Мета статті – обґрунтування доцільності ви-
користання нормативно-попередільного методу 
обліку витрат основної діяльності з врахуван-
ням організаційно-технологічних особливостей 
підприємств лакофарбової промисловості для 
потреб управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах ринкових відносин підприємства є 
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економічно незалежними, тому ефективність 
управління залежить від рівня кваліфікації 
управлінського персоналу, а також повноти та 
якості інформаційного забезпечення. Ефектив-
ність діяльності залежить передусім від зни-
ження витрат на одиницю продукції, збережен-
ня та підвищення її якості.

Враховуючи вид економічної діяльності під-
приємства і тип виробництва, особливості тех-
нологічного і виробничого процесу та інші орга-
нізаційні моменти у виробництві й управлінні 
підприємства, визначаються методи обліку ви-
трат на виробництво продукції і калькулюван-
ня її собівартості.

Детальну характеристику методів обліку 
витрат і калькулювання наведено в працях  
Ю.Я. Литвина [1] і М.Г. Чумаченка [2].

Методи обліку витрат і калькулювання засто-
совуються для розрахунку собівартості визначе-
них видів, груп продукції (робіт, послуг). Отже, 
під методом обліку витрат розуміють сукупність 
способів відображення, групування та системати-
зації даних про витрати, що забезпечують досяг-
нення визначеної мети, вирішення конкретного 
завдання; під методом калькулювання – сукуп-
ність прийомів розподілу витрат підприємства 
за калькуляційними статтями та визначення їх 
об’єктом калькулювання [3, с. 194].

Метод бухгалтерського обліку витрат проце-
су виробництва як сукупності – це сукупність 
прийомів можливого узгодження різних варіан-
тів відображення у системі 
рахунків у певному поряд-
ку натуральних і вартісних 
його характеристик, техно-
логічних і організаційних 
ознак, з одночасним ви-
вченням двох його аспек-
тів: процесу виробничого 
споживання і виготовлення 
продукту [4, с. 256].

У наукових працях не-
має єдності у підходах до 
класифікації методів об-
ліку витрат. Наприклад, 
проф. В.В. Сопко поділяє 
методи бухгалтерського 
обліку витрат процесу ви-
робництва за такими озна-
ками: однопередільний та 
багатопередільний; норма-
тивний та ненормативний; 
безнапівфабрикатний та 
напівфабрикатний [5].

Вибір методу обліку 
витрат виробництва не-
можливий без належного 
аналізу прийомів та при-
значення окремих методів 
обліку. Відповідно, обґрун-
товано найбільш прийнят-
ною вважати класифіка-
цію, запропоновану проф.  

Ф.Ф. Бутинцем та ін. [3, с. 195], яка враховує 
технологічні й організаційні особливості проце-
су виробництва з орієнтацією на повноту відо-
браження витрат в обліку та залежно від контр-
олю за нормами витрат: методи обліку повної і 
неповної собівартості, нормативної та фактич-
ної собівартості, позамовний і попроцесний.

Потреба в різній економічній інформації змі-
нюється залежно від етапу прийняття рішень: 
пошук альтернативних варіантів дій та збір да-
них про них, планування діяльності, поточний 
контроль та наступний аналіз. Відсутність уні-
версального методу обліку витрат змушує вико-
ристовувати їх комплекс на різних етапах при-
йняття управлінських рішень.

Вибір методу калькулювання собівартості 
продукції повинен відбуватися з урахуванням 
багатьох чинників, зокрема мети, яку необхід-
но досягнути із застосуванням певного методу.

У своїй праці проф. В.В. Сопко вивчає ме-
тоди обліку виробничих витрат з погляду їх 
адекватності процесу виробництва та зазначає, 
що методами бухгалтерського обліку процесу 
виробництва може бути сукупність тільки та-
ких прийомів (способів), які, по-перше, містять 
у собі альтернативність вибору, і, по-друге, од-
ночасно відображають процес виробництва як 
технологічну та організаційну сукупність, до-
зволяють вивчати процес з погляду виробничо-
го споживання та як процес виготовлення май-
бутнього готового продукту [4, с. 257-260].

1-й переділ

Облік непрямих витрат 
виробництва

Облік прямих витрат виробництва 1-го 
переділу

Формування собівартості виготовлених 
напівфабрикатів 1-го переділу

Розподіл непрямих 
витрат за переділами

Облік прямих витрат виробництва 2-го 
переділу

Визначення собівартості одиниці 
виготовленого напівфабрикату

2-й переділ

Визначення собівартості одиниці 
готової продукції

Формування собівартості готової 
продукції

Рис. 1. Послідовність попередільного методу обліку витрат  
та калькулювання собівартості продукції  

на підприємствах лакофарбової промисловості
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Створення інформаційної бази про виробничі 
витрати підприємства можливе тільки на осно-
ві системи обліку, побудованої адекватно до 
організаційних та технологічних особливостей 
діяльності підприємства та зосередженої на по-
требах користувачів бухгалтерської інформації 
як внутрішніх, так і зовнішніх.

Формування методики обліку процесу вироб-
ництва вимагає визначення певних принципів, 
форм і способів обліку, що дозволяють пізнава-
ти споживання ресурсів у процесі виробництва. 
Розробка принципів і форм обліку створює умови 
для побудови моделі обліку процесу виробництва, 
яка повинна відтворювати структурні та організа-
ційні взаємозв’язки, що виникають у ході техно-
логічного процесу виготовлення продукції.

Розробка моделі обліку витрат процесу ви-
робництва, вибір певних методів обліку витрат 
та способів їх розподілу за об’єктами обліку 
дозволяють сформувати методику обліку про-
цесу виробництва підприємств лакофарбової 
промисловості.

Дослідженнями встановлено, що лакофар-
бове виробництво належить до хімічної галузі 
промисловості, яка характеризується багать-
ма технологічними процесами, які охоплюють 
хімічні, фізико-хімічні, термо-електрохімічні 
та ін. Технологія, що застосовується в галузі, 
змінює первинний склад і структуру вихідної 
сировини й матеріалів. Специфіка сировини 
та технології її переробки обумовлює викорис-
тання підприємствами галузі складного вироб-
ничо-технічного обладнання в умовах високих 
температур і агресивного середовища. Галузь у 
цілому характеризується невисокою трудоміст-
кістю продукції, завдяки високому рівню авто-
матизації виробництва [6, с. 117].

За таких особливостей і умов, облік виробни-
чих витрат і калькулювання собівартості про-
дукції в лакофарбовій промисловості проводять 
попередільним методом.

Облік за переділами застосовується у тих ви-
робництвах, де випускається багато однакових 
одиниць продукції і немає необхідності уточню-

вати витрати щодо кожної 
з них. Продукти у таких 
виробництвах є однакови-
ми, передбачають однакову 
величину прямих і наклад-
них витрат.

Витрати на одиницю 
продукції визначаються як 
середні витрати на кожну 
випущену одиницю про-
дукції, для чого витрати на 
виробництво певного виду 
продукції за певний період 
часу діляться на загальний 
обсяг виробництва за відпо-
відний період.

Попередільний метод об-
ліку застосовується на під-
приємствах з однорідною 
за виходом сировиною та 
матеріалом і характером 
масової обробки продукції, 
під час виробництва якої 
переважають фізико-хіміч-
ні і термічні виробничі про-
цеси. Перетворення сиро-
вини в готову продукцію на 
таких підприємствах від-
бувається в умовах безпе-
рервного і короткого техно-
логічного процесу чи ряду 
послідовних виробничих 
процесів, кожний з яких 
або група яких є окремими 
самостійними переділами 
(фазами, стадіями) вироб-
ництва. Попередільний ме-
тод обліку застосовується 
також у виробництвах з 
комплексним використан-
ням сировини.

Класифікація відхилень витрат

Одержання інформації про характер 
відхилень

Визначення впливу відхилень на 
функціонування підприємства

За економічними інтересами 
структурних підрозділів:
− обмежує інтереси підрозділу;
− не обмежує інтереси підрозділу;
− стимулює інтереси підрозділу

За методом розрахунку:
− в абсолютному виразі;
− у відносному виразі

За характером виникнення:
− разові;
− періодичні;
− систематичні;

За достовірністю:
− достовірні;
− недостовірні;
− прогнозні

За структурою:
− прості;
− складні

За ступенем відображення в обліку:
− обліковані;
− необліковані

За відношенням до стадії контрольного 
процесу:
− виявлені при попередньому контролі;
− невиявлені при попередньому 
контролі

Залежно від дій 
працівника:
− залежні;
− незалежні

За можливістю усунення 
наслідків:
− виправні;
− невиправні

За впливом на обсяг 
виконаних робіт:
− втрати;
− додатковий ефект

За впливом на 
використання ресурсів:
− економія;
− перевитрати

За масштабом:
− суттєві;
− несуттєві

Рис. 2. Класифікація відхилень фактичних витрат від нормативних
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Витрати групуються залежно від переділів 
основного виробництва, враховуючи статті ма-
теріальних витрат, заробітну плату робітників з 
відрахуваннями. Об’єктом обліку витрат вироб-
ництва є напівфабрикат та готова продукція, 
перелік витрат визначається на основі техноло-
гічного процесу. Залежно від цього будується 
система формування і обліку витрат виробни-
цтва, оцінка незавершеного виробництва і каль-
кулювання собівартості продукції.

Однопередільний метод застосовується у 
тому випадку, якщо технологічний процес не-
подільний і від першої операції до останньої 
становить єдине ціле. Багатопередільний метод 
використовується, якщо технологічний процес 
поділяється на декілька технологічних переді-
лів (фаз, стадій, процесів, операцій) і в кінці 
кожного переділу отримується напівфабрикат.

Оскільки на підприємствах лакофарбової 
промисловості процес виробництва готової про-
дукції складається з декількох послідовних тех-
нологічно закінчених переділів, то відбувається 
обчислення собівартості продукту кожного пе-
реділу, тобто готової продукції і напівфабрика-
тів, які реалізуються на сторону або використо-
вуються для власних виробничих потреб.

Крім того, вивчення облікової політики під-
приємств лакофарбової промисловості Черкась-
кої області показало, що на підприємствах за-
стосовується попередільний 
метод калькулювання собі-
вартості напівфабрикатним 
способом.

Оскільки більшість під-
приємств лакофарбової 
промисловості працює на 
двостадійному технологіч-
ному процесі: виробництво 
напівфабрикатних лаків і 
на їх основі фарб, то послі-
довність виконання обліко-
вих операцій із застосуван-
ням попередільного методу 
на підприємствах лакофар-
бової промисловості матиме 
такий вигляд (рис. 1).

Особливістю застосуван-
ня попередільного методу 
на підприємствах лако-
фарбової промисловості є 
калькулювання напівфа-
брикату, тобто результа-
ту окремого переділу. Це 
пов’язано з тим, що напів-
фабрикати власного вироб-
ництва, отримані в першо-
му переділі, є вихідним 
матеріалом для наступного 
переділу або призначені 
для продажу. Тому вини-
кає необхідність їх вартіс-
ної оцінки, тобто викорис-
тання напівфабрикатного 

способу попередільного методу обліку витрат 
виробництва.

До основних переваг напівфабрикатного спо-
собу належать [7, с. 154]:

– можливість обліку залишків незаверше-
ного виробництва в місцях їх використання (на-
копичення, зберігання);

– наявність інформації про собівартість на-
півфабрикатів кожного цеху (переділу), яка є 
базою, необхідною для визначення цін для про-
дажу напівфабрикатів іншим підприємствам;

– забезпечення організації обліку передачі 
напівфабрикатів з одного цеху в інший;

– можливість проведення інвентаризації не-
завершеного виробництва різних цехів у будь-
які терміни.

Якісний аналіз витрат та їх вплив на кінцеві 
фінансові результати можливий лише при ви-
користанні нормативного методу обліку витрат, 
як невід’ємного елементу ведення бухгалтер-
ського обліку протягом звітного періоду.

Незважаючи на переваги застосування по-
передільного методу обліку витрат напівфа-
брикатним способом, у процесі виробництва 
лакофарбової продукції виникає необхідність 
проведення ефективного контролю за рівнем 
виробничих витрат. Важливим засобом контр-
олю за процесом формування витрат виробни-
цтва є нормативний метод, основою якого є об-

1-й переділ: виробництво 
напівфабрикатів: напівфабрикатних 
лаків

2-й переділ: виробництво готової 
продукції: емалей, фарб, ґрунтовок

Документування витрат

Внутрішньогосподарський (управлінський) 
облік

Бухгалтерський 
фінансовий 

облік

Відомість обліку 
витрат

Формування 
облікових 
регістрів

Формування 
інформації про 

витрати у 
фінансовій 
звітності

Фактичні 
калькуляції 
напівфаб-

рикатів

Нормативні 
калькуляції 

готової 
продукції

Фактичні 
калькуляції 

готової 
продукції

Порівняння Порівняння

Розрахунок відхилень фактичних 
витрат від нормативних за 

переділами

Виявлення причин відхилень

Оцінка відхилень

Усунення 
непродуктивних витрат

Перегляд норм

Нормативні 
калькуляції 
напівфаб-

рикатів

Рис. 3. Порядок обліку витрат підприємств лакофарбової промисловості  
з використанням нормативного та попередільного методів калькулювання
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лік витрат згідно з чинними нормами та облік 
відхилень від встановлених норм, а також облік 
зміни норм.

Слід зауважити, що причинами відсутності 
нормативного методу обліку витрат на підпри-
ємствах лакофарбової промисловості є недостат-
ня участь керівників і спеціалістів, а також не-
розуміння переваг застосування цього методу.

Тобто такі причини можна поділити на дві 
групи: організаційні та методологічні. Причини 
організаційного порядку зводяться, як правило, 
до суб’єктивного підходу щодо впровадження 
нормативного методу обліку витрат. До причин 
методологічного характеру належать такі: недо-
статнє використання необхідної для прийняття 
управлінських рішень інформації про витрати 
виробництва та ін.

Отже, попередільний метод обліку витрат 
для забезпечення дієвості контролю за процесом 
формування витрат виробництва необхідно вико-
ристовувати разом з нормативним методом. За-
стосування нормативного методу обліку витрат 
передбачає розробку заздалегідь системи норма-
тивів і норм (планових, поточних). Планові ве-
личини ґрунтуються на минулому досвіді.

Важливим питанням системи обліку й каль-
кулювання нормативних витрат є виявлення та 
контроль відхилень фактичних витрат від нор-
мативних. Такі відхилення необхідно зазначати 
та аналізувати як за місцями їх виникнення, 
так і за основними причинами.

Виявлені відхилення документуються і спи-
суються на собівартість виготовленого продук-
ту. Поточний облік змін норм ведеться з огляду 
на причини і винуватців. Перевагами застосу-
вання нормативного методу є можливість поточ-
ного контролю за витратами та можливість ана-
лізу причин і винуватців відхилень [8, с. 314].

Нормативний метод передбачає дотримання 
ряду вимог:

– створення системи чинних норм і норма-
тивів, а на її основі – калькуляції нормативної 
собівартості;

– обчислення та облік витрат, пов’язаних з 
відхиленням від чинних норм і нормативів;

– визначення фактичної собівартості про-
дукції на основі попередньо складеної норма-
тивної собівартості.

Виявлення відхилення з одночасним відобра-
женням в обліку дозволяє виділити відхилення 
від плану та їх вплив на фінансові результати 
діяльності в розрізі окремих господарських опе-
рацій.

Для контролю за процесом формування ви-
трат основної діяльності підприємств лакофар-
бової промисловості велике значення має ви-
значення науково обґрунтованої класифікації 
відхилень фактичних витрат від нормативних. 

Вважається за доцільне в основу такої кла-
сифікації винести розподіл відхилень за на-
прямами контролю. На рисунку 2 наведено 
класифікацію відхилень фактичних витрат від 
нормативних [9, с. 250].

Слід зазначити, що важливою проблемою, 
яку вирішує класифікація відхилень, є об-
меження багатьох відхилень, що підлягають 
контролю, і можливість зосередження на най-
більш суттєвих з них. Такої думки більшість 
вчених, зокрема В.П. Суйц [10, с. 107], Н. Ханд 
[11, с. 20], А.Д. Шеремет [12, с. 413].

У процесі контролю за відхиленнями необ-
хідно:

– по-перше, виявляти причини відхилень, 
які потребують залучення спеціалістів різних 
підрозділів і дозволяють виявити взаємозв’язок 
між центром відповідальності та конкретним 
працівником, а в подальшому ліквідувати або 
стимулювати відхилення залежно від впливу на 
фінансові результати діяльності;

– по-друге, оцінити відхилення, тобто визна-
чити його вплив на процес виробництва лако-
фарбової продукції. Для оцінки відхилення як 
позитивного (економія) чи негативного (пере-
витрати) необхідно проаналізувати обсяг виго-
товленої продукції в натуральному вираженні. 
Природно, що при перевиконанні обсягів збіль-
шення використаних ресурсів не можна вважа-
ти перевитратами, і навпаки.

До того ж витрати, закріплені за центром 
відповідальності, ним рідко повністю контр-
олюються, тому потрібно намагатися закріплю-
вати за центром відповідальності такі витрати, 
які такий центр був би в змозі контролювати, а 
неконтрольовані витрати виділяти окремо.

З метою забезпечення дієвого контролю за 
виробничими витратами в процесі виробництва 
лакофарбової продукції виникає необхідність 
застосування нормативного методу калькулю-
вання. Це дозволило обґрунтувати доцільність 
використання нормативно-попередільного ме-
тоду обліку витрат основної діяльності підпри-
ємств лакофарбової промисловості і калькулю-
вання собівартості продукції напівфабрикатним 
способом (рис. 3).

Використання нормативно-попередільного 
методу обліку витрат і калькулювання підпри-
ємствами лакофарбової промисловості має пе-
редбачати нормування:

– прямих витрат за переділами та видами 
готової продукції;

– непрямих витрат за окремими переділами.
Висновки. За результатами дослідження об-

лікової політики підприємств лакофарбової про-
мисловості Черкаської області встановлено, що 
на підприємствах застосовується попередільний 
метод калькулювання собівартості напівфабри-
катним способом.

Задля забезпечення дієвого контролю за ви-
робничими витратами в процесі виробництва 
лакофарбової продукції виникає необхідність за-
стосовувати нормативний метод калькулювання. 
Це дозволить обґрунтувати доцільність викорис-
тання нормативно-попередільного методу обліку 
витрат основної діяльності підприємств лако-
фарбової промисловості і калькулювання собі-
вартості продукції напівфабрикатним способом.
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Впровадження такого порядку до облікової 
політики підприємств лакофарбової промисло-
вості сприяло розробці шляхів усунення ви-
явлених непродуктивних витрат і причин не-
гативних відхилень за рахунок підвищення 
достовірності бухгалтерської інформації про 
витрати, оперативного та результативного про-
ведення їх економічного аналізу, забезпечення 
дієвого контролю на підставі обліку витрат за 
переділами згідно з чинними нормами та обліку 
відхилень від встановлених норм.
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