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АНОТАЦІЯ
Сучасна система організації обліку та складання звітності 

в рибницьких господарствах практично не забезпечує потреби 
управління. Однією з головних проблем є забезпечення опера-
тивності надходження інформації про витрати на вирощування 
рибопосадкового матеріалу та товарної риби. Адже формуван-
ня витрат виробництва – найбільш складний елемент органі-
зації та розвитку виробничо-господарського механізму підпри-
ємств, охопленого системою управлінського обліку. Від того, 
наскільки точно і своєчасно вони відображаються в бухгалтер-
ському обліку, залежить достовірність фінансового результату, 
який відображає підприємство у звітності. Основні теоретичні 
та практичні результати дослідження полягають в обґрунтуван-
ні економічної сутності витрат на виробництво та їх регулюван-
ня у бухгалтерському обліку, а також особливостей організації 
обліку та складання звітності рибницьких господарств.

Ключові слова: рибництво, витрати, виробництво, об’єкт 
обліку, рибопосадковий матеріал, товарна риба, баланс, звіт-
ність підприємств.

АННОТАЦИЯ
Современная система организации учета и составления 

отчетности в рыбных хозяйствах практически не обеспечи-
вает потребности управления. Одной из главных проблем 
является обеспечение оперативного получения информации 
о затратах на выращивание рыбопосадочного материала и 
товарной рыбы. Формирование затрат производства – наибо-
лее сложный элемент организации и развития производствен-
но-хозяйственного механизма предприятий, который охвачен 
системой управленческого учета. От того, насколько точно и 
своевременно они отображаются в бухгалтерском учете, за-
висит достоверность финансового результата, который фик-
сирует предприятие в отчетности. Основные теоретические и 
практические результаты исследования состоят в обобщении 
экономической сущности затрат на производство и их регули-
рование в бухгалтерском учете, а также особенностей органи-
зации учета и составления отчетности рыбных хозяйств.

Ключевые слова: рыбоводство, затраты, производство, 
объект учета, рыбопосадочный материал, товарная рыба, ба-
ланс, отчетность предприятий.

ANNOTATION
The modern system to organizations of accounting and 

formation to reporting of the fishing enterprises practically does 
not provide the need of management. One of the main problem is 
ensuring the operative reception of the information on expenses 
for production of the fishing material and fish. Formation of the 
production costs is the most difficult part of the organization and 
development of industrial and economic mechanism of enterprises 
covered by the system of management accounting. From that, 
insofar exactly and in good time they are displayed in accounting, 
depends validity of the financial result, which fixes the enterprise 
in reporting. The main theoretical and practical results of the 
research consist in generalization of economic essence of the 
expenseses for production and their regulation in accounting, and 
the particularities to organizations of the accounting and formation 
to reporting of the fishing enterprises.

Keywords: fishing enterprises, expenses, object of the 
accounting, fishing material, fish, balance sheet, reporting of the 
enterprises.

Постановка проблеми. Бухгалтерський об-
лік – це наука про систему отримання й оброб-
ки економічної інформації з метою визначення 
оцінки економічної діяльності для контролю 
і управління підприємством. Сучасна систе-
ма організації обліку та складання звітності в 
рибницьких господарствах практично не забез-
печує потреби управління. У сучасних умовах 
господарювання для сільськогосподарського 
товаровиробника важливо бути компетентним 
в обліковій інформації не лише щодо обсягу ви-
робленої продукції, а й щодо обсягу витраче-
них матеріальних засобів та праці, собівартос-
ті продукції, що надає можливість визначити 
ефективність галузі виробництва. Витрати на 
виробництво є одним із центральним об’єктів 
обліку в рибництві. Разом з тим організація 
бухгалтерського обліку та складання звітності 
у рибницьких господарствах має свої особли-
вості. Саме актуальність і сприяла вибору теми 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічні та практичні питан-
ня організації обліку та складання звітності в 
рибницьких господарствах обґрунтували в на-
укових працях Н. Андрющенко, І. Білоусова, 
Н. Блюмін, Н. Вдовенко, О. Гаврильченко, 
Н. Домбровська, О. Золотухін, В. Козак, Т. Ма-
ренич, Г. Морозова, В. Петров, В. Сопко та інші 
вчені. Віддаючи належне фундаментальним на-
уковим розробкам, варто підкреслити, що і в 
теоретичному, і в практичному плані залиша-
ються невирішеними питання економічної сут-
ності витрат на виробництво та їх регулювання 
у бухгалтерському обліку, а також особливос-
тей організації обліку та складання звітності 
рибницьких господарств.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Процес виробництва риб-
ницьких господарств є однією з найскладніших 
ділянок облікової роботи, а тому потребує осо-
бливої уваги бухгалтерів. Адже виробництво 
пов’язане з витратами, оскільки це процес вико-
ристання факторів виробництва, які втілюють-
ся у створеному продукті (товарах, послугах). 
Організація бухгалтерського обліку та складан-
ня звітності у рибницьких господарствах має 
свої особливості. Все це зумовило вибір теми та 
визначення завдань наукового дослідження.
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Метою дослідження є обґрунтування теоре-
тичних засад функціонування, обліку і ауди-
ту витрат на виробництво та їх регулювання у 
бухгалтерському обліку, а також особливостей 
організації обліку та складання звітності риб-
ницьких господарств. Реалізація мети перед-
бачала розв’язання комплексу взаємозалежних 
завдань: систематизувати теоретичні підходи до 
вивчення сутності витрат як економічної кате-
горії; обґрунтувати нормативне регулювання 
обліку і аудиту витрат на виробництво продук-
ції; визначити особливості організації обліку та 
складання звітності рибницьких господарств; 
розробити пропозиції щодо регулювання витрат 
на виробництво продукції.

Виклад основного матеріалу. Під економіч-
ними витратами вчені розуміють «затрати втра-
чених можливостей», тобто суму грошей, яку 
можна отримати при найбільш вигідному з усіх 
можливих альтернативних варіантів викорис-
тання ресурсів. Поняття економічних витрат 
обумовлене обмеженістю ресурсів порівняно з 
кількістю варіантів їх використання. З позиції 
бухгалтерського підходу до виробничих витрат 
варто відносити всі реальні, фактичні витрати, 
що здійснюються у грошовій формі.

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» та П(С)БО 16 «Витрати» визначають 
витрати, як зменшення економічних вигод у ви-
гляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, 
які призводять до зменшення власного капіталу 
(за винятком зменшення власного капіталу за 
рахунок його вилучення або розподілу власника-
ми). У даному визначенні сутність витрат вира-
жається не через їх економічну природу, а через 
наслідки операцій з активами та капіталом для 
фінансово-майнового стану підприємства.

Витрати виробництва – це сукупність витрат 
живої праці та праці, уречевленої в засобах ви-
робництва, на всіх стадіях створення продук-
ції. Класифікація виробничих витрат зумовлює 
організацію бухгалтерського обліку. Для обліку 
кожного виробництва планом рахунків передба-
чено окремий синтетичний рахунок, по дебету 
якого протягом року відображають прямі ви-
трати, а по кредиту – вихід продукції.

Організація обліку витрат за економічними 
елементами має велике значення для складання 
фінансової звітності. Перелік калькуляційних 
статей встановлюється підприємством само-
стійно, виходячи з особливостей технології та 
організації виробництва. На його основі скла-
даються форми калькуляційних розрахунків, 
кошторисів та внутрішньої звітності. Усі дані 
про виробничі витрати підприємства повинні 
відображатися у Звіті про фінансові результати 
(Звіті про сукупний дохід).

Мета ведення обліку витрат виробництва – 
формування системи взаємопов’язаних показ-
ників, що моделюють собівартість. Тому за 
способом віднесення витрат та формуванням 
собівартості повинен бути встановлений постій-
ний контроль.

Управлінський облік законодавчо не регла-
ментується, тому немає офіційно затверджено-
го поняття, яке б відтворювало зміст категорії 
«витрати виробництва» в управлінському ас-
пекті.

В.Г. Козак вважає, що «…витрати рибниць-
ких господарств – одна з важливих категорій 
управлінського обліку та якісної оцінки діяль-
ності підприємства. Для управління необхідно 
знати не просто витрати, а інформацію про ви-
трати на будь-що (продукт, або його партію, по-
слуги)».

На думку дослідника, «…термін “витра-
ти” є більш вживаним у процесі виробництва 
продукції, її реалізації (тобто списання), а 
термін “затрати” – у процесі придбання то-
варно-матеріальних цінностей. Витрати і за-
трати зближує і те, що вони супроводжуються 
вибуттям активів, або виникненням боргових 
зобов’язань» [1, с. 130].

Деякі вчені розглядають облік витрат та 
калькулювання собівартості, як один і той же 
процес, але це помилкове судження. Найбільш 
точно стверджує Т.А. Бутинець: «В обліковому 
процесі здійснюється реєстрація, групування, 
систематизація даних, калькулювання собівар-
тості продукції» [2, с. 109].

Г.О. Соболь зазначає, що процес виробництва 
являє собою, з одного боку, процес виробничого 
споживання засобів, предметів праці та самої 
праці (живої), а з іншого – джерело одержання 
нової продукції (робіт чи послуг). Щоб здійсню-
вався процес виробництва, господарство пови-
нне мати в необхідних розмірах запаси.

І.В. Мельниченко констатує, що процес ви-
робництва дуже складний і потребує контролю, 
починаючи від організації й до визначення ре-
зультату.

Н.С. Андрющенко виокремив етапи розви-
тку знань про витрати:

- перший етап – публічна звітність про ви-
трати, відслідковування, облік і контроль ви-
трат на господарському і державному рівнях;

- другий етап – здійснення спроб розкрити 
суть поняття «витрати», поява різних теорій 
витрат;

- третій етап – використання математичних 
методів у теорії, дослідження поведінки витрат, 
вивчення витрат як об’єкту обліку і контролю;

- четвертий етап – виникнення нового на-
прямку дослідження – управління витрата-
ми [3, с. 5].

Л. Сук надає таке визначення: «Класифіка-
ція витрат – це групування витрат за певними 
ознаками, яких є різна кількість. Класифікація 
допомагає глибше зрозуміти суть витрат, ви-
вчити порядок їх формування і мету викорис-
тання». Вчений класифікує витрати за трьома 
ознаками:

- для оцінки запасів та визначення фінансо-
вого результату;

- для прийняття управлінських рішень;
- для контролю і регулювання [4, с. 46].



1174

Випуск 8. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Управління витратами рибницьких госпо-
дарств – це процес цілеспрямованого форму-
вання витрат щодо їх видів, місць і носіїв за 
постійного контролю рівня витрат і стимулю-
вання їх зниження. Система управління витра-
тами має функціональний та організаційний 
аспекти. Вона містить такі організаційні під-
системи: пошук і виявлення чинників економії 
ресурсів; нормування витрат ресурсів; плану-
вання витрат за їх видами; облік та аналіз ви-
трат; стимулювання економії ресурсів і знижен-
ня витрат [5, с. 45].

М.Ф. Огійчук констатує, що «…для прийнят-
тя управлінських рішень доречна класифікація 
витрат за групами: релевантні й не релевантні, 
постійні та змінні, маржинальні й середні, дій-
сні та альтернативні».

Релевантні – це витрати, що можуть бути 
змінені в результаті прийняття рішення, а не-
релевантні – це витрати, що не залежать від 
прийняття рішень. Тобто при прийнятті управ-
лінського рішення про доцільність застосуван-
ня того чи іншого методу внесення добрив чи 
виконання іншої господарської операції необ-
хідно визначити різницю між кількома рішен-
нями і прийняти найбільш оптимальне.

Маржинальні – це витрати на виробництво 
додаткової продукції. Тобто собівартість про-
дукції зменшуватиметься в міру збільшення об-
сягів виробництва до досягнення проектної по-
тужності підприємства.

Як відзначає О. Бородкін, «…саме від вироб-
ничих витрат і собівартості залежить, чи буде 
продукція, яку виробляють підприємства в умо-
вах економіки, конкурентоспроможна і прибут-
кова. Оскільки виручка від реалізації продукції 
є основним джерелом покриття витрат на ви-
робництво продукції, ринкова економіка спону-
кає підприємства вирішувати, яку продукцію і 
в якому обсязі виробляти» [6, с. 17].

У сучасних умовах визначена собівартість не 
представляє особливої цілісності. Це зумовило 
дискусії в економічній літературі щодо доціль-
ності калькуляцій собівартості.

В.М. Петров розглядає планування собівар-
тості продукції, як важливу складову части-
ну розробки економічно обґрунтованих планів 
сільськогосподарських підприємств та їх окре-
мих підрозділів. При плануванні собівартос-
ті продукції враховують вплив техніко-еконо-
мічних факторів, але на величину собівартості 
основних видів продукції суттєво впливає та-
кож механізм розподілу витрат між основною 
та побічною продукцією [7, с. 55].

Більш повним є визначення П.С. Без-
руких, який під методом обліку витрат та 
калькулювання собівартості розуміє «…су-
купність прийомів організації документуван-
ня та відображення виробничих витрат, що 
забезпечують визначення фактичної собівар-
тості і необхідну інформацію для контролю 
за процесом формування собівартості продук-
ції» [8, с. 119].

А.М. Турило наголошує на тому, що «…собі-
вартість – вартість продукції (товарів, робіт по-
слуг) «для себе» (для рибницьких господарств), 
тобто означає власні (підприємницькі) витрати 
на виробництво та реалізацію продукції». Так, 
собівартість є основним ціноутворюючим чин-
ником. Різниця між ціною і собівартістю скла-
дає прибуток.

Т.Г. Маренич визначає, що «…однією з осно-
вних проблем калькулювання є економічно об-
ґрунтований розподіл витрат звітного періоду 
між готовою продукцією і незавершеним вироб-
ництвом, між окремими виробами і видами ро-
біт. Від її правильного вирішення залежить точ-
ність калькуляційних розрахунків» [9, с. 20].

Отже, метод калькулювання – це спосіб гру-
пування витрат за об’єктами калькулювання, 
та прийоми калькуляції як технічний засіб роз-
рахунку собівартості продукції.

У сучасних умовах, коли на економічному 
просторі одночасно працюють різноманітні гос-
подарські суб’єкти, звітність є основним дже-
релом інформації. Звітна інформація, щоб бути 
корисною, повинна мати свої якісні характе-
ристики, завдяки яким інформація, викладе-
на у звітах, стає корисною для користувачів. 
Якісними характеристиками звітної інформації 
є: зрозумілість, доречність, достовірність і зі-
ставність [10, с. 7].

Фінансова звітність рибницьких госпо-
дарств повинна відповідати всім вимогам, які 
пред’являються Законом України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Украї-
ні», від 16.07.99 № 996-XIV. Загальні вимоги 
до фінансової звітності визначаються Націо-
нальним Положенням (стандартом) бухгалтер-
ського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», затвердженого Наказом Міністер-
ства фінансів України від 07.02.13 № 73.

Статистична звітність рибницьких госпо-
дарств – це вид звітності, основними ознаками 
якої є:

- відповідність поставленій меті;
- наявність статистичного нагляду;
- наявність методології для складання, яка 

базується на результатах наукових досліджень, 
міжнародних рекомендаціях і досвіді статис-
тичної практики.

Однією з основних форм статистичної звіт-
ності є форма № 50-сг «Основні економічні по-
казники роботи сільськогосподарських підпри-
ємств».

Підприємства, що спеціалізуються на рибни-
цтві, складають статистичну форму № 1-риба 
«Вилов риби, добування інших водних живих 
ресурсів» та статистичну форму № 1А-риба 
«Виробництво продукції аквакультури».

Проаналізувавши способи обліку витрат та 
їхній склад, доцільним є виокремлення витрат 
на збут та транспортно-заготівельні витрати. 
Нині запропоновані способи обліку виробни-
чих витрат за етапами обліку готової продукції, 
адже існує взаємозв’язок між відображенням 
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витрат на рахунках бухгалтерського обліку та 
у формі річної фінансової звітності.

Аналіз витрат рибницьких господарств у 
першу чергу має забезпечити необхідною ін-
формацією управлінський персонал підприєм-
ства, який відповідає за планування, проведен-
ня контролю за господарюючими операціями та 
приймає різні адміністративні рішення.

Питаннями організації та методології ауди-
ту, розробки стадій технології проведення ауди-
ту витрат на підприємстві займалися вітчизняні 
автори В.Я. Савченко, О.А. Петрик, Д.Є. Сві-
дерський, котрі вивчали мету та завдання ауди-
ту витрат, його програму та процедури, особли-
вості методів та методики аудиту виробничих 
витрат. Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос 
приділяли увагу організації та методиці ауди-
торської перевірки запасів і витрат діяльності. 
Н.А. Іванова та О.В. Ролінський розглядали 
мету, предмет та завдання аудиту виробничої 
діяльності, нормативно-правове забезпечення 
та джерела інформації для проведення аудиту.

Аудиторська перевірка витрат на виробни-
цтво є одним із трудомістких процесів в ауди-
торській діяльності, вимагає великої зосеред-
женості, знань нормативних та інструктивних 
матеріалів з їх подальшими змінами, а також 
особливостей правильного розрахування вироб-
ничих витрат в окремих видах господарської ді-
яльності рибницьких господарств.

Метою аудиту операцій з обліку витрат ді-
яльності рибницьких господарств є встанов-
лення достовірності первинних даних щодо 
накопичення та списання витрат діяльності, по-
вноти та своєчасності відображення первинних 
даних у зведених (накопичувальних) докумен-
тах і облікових регістрах; правильності ведення 
обліку витрат діяльності та його відповідності 
прийнятій на підприємстві обліковій політиці; 
достовірності інформації щодо витрат діяльнос-
ті, наведеної у фінансовій бухгалтерській звіт-
ності [11].

Пропонованим шляхом удосконалення ме-
тодики проведення аудиту витрат виробни-
цтва є постановка мети перевірки, ранжуван-
ня завдань, формування вичерпного переліку 
необхідних і достатніх аудиторських процедур 
щодо вивчення джерел інформації для отри-
мання релевантних аудиторських доказів, що 
забезпечить формування незалежної думки та 
надання ґрунтовного аудиторського висновку. 
Метою аудиту обліку витрат виробництва є 
встановлення достовірності первинних даних 
щодо накопичення та списання витрат діяль-
ності, надання рекомендацій щодо доцільності 
застосування використовуваного методу обліку 
витрат.

У процесі проведення перевірки для надан-
ня рекомендацій щодо зниження собівартості 
продукції аудитор повинен виконати спеціаль-
ні процедури, щоб виявити закономірності та 
кількісні взаємозв’язки між основними чинни-
ками виробництва та визначити кількісне зна-

чення окремих факторів у формуванні собівар-
тості продукції. Це дозволить перевіряючому 
зробити обґрунтовані висновки і пропозиції 
щодо використання виявлених резервів зрос-
тання обсягів виробництва і зниження його со-
бівартості.

Висновки. Таким чином, у процесі дослі-
дження встановлено, що в умовах обмеженості 
ресурсів і досягнення планової ефективності ви-
никає потреба постійного порівняння понесених 
витрат і отриманих результатів. Ця проблема 
посилюється під впливом інфляції, коли дані 
про виробничі витрати необхідно повсякденно 
порівнювати з майбутніми витратами, що зна-
чною мірою залежить від впливу зовнішнього 
середовища. Можливість усунення або передба-
чення впливу багатьох негативних внутрішніх і 
зовнішніх факторів з’являється завдяки раціо-
нально організованому обліку витрат на вироб-
ництво. Обґрунтовано, що головне призначення 
обліку й аудиту витрат на виробництво полягає 
у контролі за виробничою діяльністю рибниць-
ких господарств та управління витратами на її 
здійснення.

Для обґрунтування процесу управління ви-
тратами найважливіше значення має опера-
тивно отримана інформація про витрати, що 
дозволяє втручатися у виробничий процес і 
оптимізувати його. Виходячи з особливостей га-
лузевого виробництва рибницьких господарств, 
необхідно розробити єдині типові внутрішньо-
галузеві аспекти обліку, які за потреби можли-
во адаптувати до конкретних умов і особливос-
тей рибницьких господарств.

Основними завданнями обліку й аудиту ви-
трат на виробництво є: забезпечення рибниць-
ких господарств інформацією для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень; здійснен-
ня моніторингу фактично проведених витрат 
відповідно до їхніх нормативно-планових роз-
мірів з метою виявлення відхилень і прийняття 
необхідних управлінських заходів; обчислення 
собівартості виробленої продукції для визна-
чення ціни готової продукції та розрахунку фі-
нансових результатів; проведення економічного 
аналізу результатів виробничої діяльності риб-
ницьких господарств.
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