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АНОТАЦІЯ
Досліджено законодавчо-нормативні аспекти обліку і 

контролю витрат діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств. Проаналізовано чинну законодавчо-нормативну базу 
обліку і контролю витрат діяльності.
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давчо-нормативний акт, облік, контроль.

АННОТАЦИЯ
Исследованы законодательно-нормативные аспекты учёта 

и контроля затрат деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий. Проанализирована действующая законодательно-
нормативная база учёта и контроля затрат деятельности.

Ключевые слова: затраты деятельности, себестоимость, 
законодательно-нормативный акт, учёт, контроль.

ANNOTATION
It was researched legislative-normative aspects accounting 

and control according to activity of agricultural enterprises’ cost. 
It was analyzed legislative-normative base accounting and control 
cost of activity, what be valid.

Keywords: cost of activity, cost price, legislative-normative 
act, accounting, control.

Постановка проблеми. Система бухгалтер-
ського обліку та економічного контролю за ви-
тратами підприємств не може повноцінно існува-
ти без належного їхнього нормативно-правового 
забезпечення. Таке забезпечення формувалося 
протягом двох останніх десятиліть і воно пере-
буває в процесі постійних змін, які супроводжу-
ються політичними, економічними, інтеграцій-
ними, соціальними та іншими чинниками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нормативно-правове забезпечення обліку – це 
сукупність нормативно-правових актів найви-
щих гілок влади у державі (законодавчої, ви-
конавчої та представницької), Міністерства фі-
нансів України, інших міністерств та відомств 
і, власне, кожного підприємства зокрема, які 
забезпечують повноцінне функціонування та 
динамічний розвиток бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності й економічного контролю 
в нашій державі.

На думку Г.Г. Кірейцева, формування про-
гресивних систем і моделей бухгалтерського 
обліку, як і нормативно-правової бази ведення 
обліку, справа непроста і нелегка. Вона потре-
бує найвищого рівня теоретичної підготовки 
вчених і практиків, які розробляють рекомен-
дації з удосконалення обліку та його системи 

[1, с. 21]. М.С. Пушкар, М.Т. Щирба норма-
тивно-правове регулювання фінансового обліку 
в Україні відповідно до МСФЗ розглядають на 
чотирьох рівнях: законодавчому, нормативно-
му, методичному і організаційно-розпорядчо-
му [2, с. 41]. Л.К. Сук та П.Л. Сук переконані, 
що основними нормативними документами, які 
забезпечують регламентацію бухгалтерського 
обліку в Україні, є такі документи, як Закон 
України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні», П(С)БО та НП(С)БО, Пла-
ни рахунків бухгалтерського обліку (повний і 
спрощений), «Положення про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському облі-
ку» [3, с. 30-31].

Метою статті є огляд і аналіз основних зако-
нодавчо-нормативних актів, які регламентують 
облік і контроль витрат діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головне призначення обліку витрат діяльності 
підприємства полягає у контролі за всіма ви-
дами діяльності та управління витратами на їх 
здійснення.

Основними завданнями обліку витрат діяль-
ності є:

– інформаційне забезпечення адміністра-
ції підприємства щодо витрат для прийняття 
управлінських рішень;

– спостереження і контроль за фактичним 
рівнем витрат порівняно з їхніми нормативами 
і плановими розмірами з метою виявлення від-
хилень та формування економічної стратегії на 
майбутнє;

– достовірний облік виходу продукції за її 
видами з урахуванням якості;

– обчислення собівартості і виготовленої 
продукції для оцінки готової продукції і роз-
рахунку фінансових результатів;

– виявлення і оцінка економічних результа-
тів діяльності структурних підрозділів;

– систематизація інформації управлінсько-
го обліку виробничої діяльності для прийнят-
тя рішень, які мають довгостроковий характер 
(окупність виробничих програм, рентабель-
ність продукції, ефективність капітальних 
вкладень тощо).Б
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Метою обліку витрат діяльності підприєм-
ства є документальне, своєчасне, повне і до-
стовірне відображення фактичних витрат за їх 
видами та видами діяльності для здійснення 
контролю за використанням матеріальних, тру-
дових і фінансових ресурсів.

Основним нормативним документом, який 
визначає правові засади регулювання, органі-
зації, ведення бухгалтерського обліку та скла-
дання фінансової звітності в Україні, є Закон 
України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні». Відповідно до даного 
закону бухгалтерський облік та фінансова звіт-
ність ґрунтуються на принципах, одним із яких 
є принцип нарахування та відповідності доходів 
і витрат. Суть зазначеного принципу полягає у 
тому, що для визначення фінансового результа-
ту звітного періоду необхідно порівняти доходи 
звітного періоду з витратами, що були здійснені 
для отримання цих доходів. При цьому доходи 
і витрати відображаються в бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності в момент їх ви-
никнення, незалежно від дати надходження або 
сплати грошових коштів [4].

Визначення витрат наведено у Національно-
му Положенні (стандарті) бухгалтерського об-
ліку (далі – НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» та у Методичних рекомен-
даціях щодо формування фінансової звітності. 
Згідно із зазначеними вище нормативними ак-
тами, витрати – це зменшення економічних ви-
год у вигляді вибуття активів або збільшення 
зобов’язань, які призводять до зменшення влас-
ного капіталу (за винятком зменшення капіта-
лу за рахунок його вилучення або розподілення 
власниками) [5; 6].

Методологічні засади формування у бухгал-
терському обліку інформації про витрати під-
приємства та її розкриття у фінансовій звітності 
регламентуються вищезазначеними норматив-
ними актами. Так, витрати відображаються в 
бухгалтерському обліку одночасно зі зменшен-
ням активів або збільшенням зобов’язань [6; 7].

Витрати визнаються витратами певного пе-
ріоду одночасно з визнанням доходу, для отри-
мання якого вони здійснені. Витрати, які не-
можливо прямо пов’язати з доходом певного 
періоду, відображаються у складі витрат того 
звітного періоду, в якому вони були здійснені. 
Якщо актив забезпечує отримання економіч-
них вигід протягом кількох звітних періодів, 
то витрати визнаються шляхом систематичного 
розподілу його вартості (наприклад, у вигляді 
амортизації) між відповідними звітними пері-
одами [6].

За НП(С)БО 16 «Витрати», не визнаються 
витратами і не включаються до звіту про фі-
нансові результати (звіту про сукупний дохід) 
платежі за договорами комісії, агентськими 
угодами та іншими аналогічними договорами 
на користь комітента, принципала тощо; попе-
редня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 
погашення отриманих позик; інші зменшен-

ня активів або збільшення зобов’язань, що не 
відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 
зазначеного вище положення; витрати, які ві-
дображаються зменшенням власного капіталу 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку [7].

Сучасний стан вимагає від сільськогоспо-
дарських підприємств активного використання 
новітніх ринкових методів господарювання, що 
вимагає відповідного обліку і контролю витрат 
діяльності [8].

У ст. 14 Податкового кодексу України на-
водиться визначення витрат як суми будь-яких 
витрат, що здійснюються для провадження гос-
подарської діяльності платника податку у гро-
шовій, матеріальній чи нематеріальній формах, 
що супроводжуються зменшенням економічних 
вигод шляхом вибуття активів чи збільшен-
ня зобов’язань, що призводить до зменшення 
власного капіталу (за винятком змін капіталу 
власниками у вигляді його вилучення або роз-
поділу) [9].

Витрати на збут, адміністративні витрати та 
інші операційні витрати не включають до со-
бівартості продукції, а відносять до витрат ді-
яльності відповідно до Методичними рекомен-
даціями з планування, обліку і калькулювання 
собівартості продукції (робіт, послуг) сільсько-
господарських підприємств від 18.05.2001 
№ 132, що призводить до зменшення прибутку 
підприємства [10].

У фінансовій звітності підприємства витрати 
діяльності на підставі методичних рекоменда-
цій щодо формування фінансової звітності ві-
дображають у Звіті про фінансові результати 
(Звіті про сукупний дохід). Вищезазначений 
нормативний акт визначає зміст і форму Звіту 
про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід), а також загальні вимоги до розкриття 
його статей [6]. Тут зазначено правильність ви-
знання витрат та контроль порядку їх відобра-
ження у звіті.

У процесі виробництва формуються витрати 
на виробництво продукції, які утворюють ви-
робничу собівартість, а витрати на виробництво 
і збут – повну собівартість продукції. Перелік 
включених до собівартості поточних витрат ви-
значено в Методичних рекомендаціях з плану-
вання, обліку і калькуляції собівартості про-
дукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 
підприємств, затверджених наказом Міністер-
ства аграрної політики України від 18.05.2001 
№ 132. Перелік і склад статей калькуляцій ви-
робничої собівартості продукції (робіт, послуг) 
на підставі зазначеного нормативного акту 
встановлюється сільськогосподарським підпри-
ємством самостійно в наказі про облікову по-
літику [10].

Згідно з НП(С)БО 16 «Витрати» до вироб-
ничої собівартості продукції (робіт, послуг) 
включаються прямі матеріальні витрати; прямі 
витрати на оплату праці; інші прямі витрати; 
загальновиробничі витрати [7].
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Класифікація витрат виробництва здійсню-
ється за декількома ознаками, а саме: за еконо-
мічним змістом, за калькуляційними статтями, 
за способом включення до собівартості тощо [9].

Витрати, що включаються до собівартості 
сільськогосподарської продукції, групуються за 
економічним змістом за наступними елемента-
ми: матеріальні витрати (за винятком вартості 
зворотних відходів); витрати на оплату праці; 
відрахування на соціальні заходи; амортизацію 
основних засобів; інші витрати.

Витрати, пов’язані з виробництвом про-
дукції (робіт, послуг), можуть групуватись за 
такими статтями калькуляції (типовими для 
більшості підприємств): сировина та матеріа-
ли; паливо й енергія на технологічні потреби; 
куповані комплектуючі вироби, напівфабрика-
ти, роботи та послуги виробничого характеру 
сторонніх підприємств та організацій; зворот-
ні відходи (вираховуються); основна заробітна 
плата; додаткова заробітна плата; відрахування 
на соціальні заходи; витрати, пов’язані з під-
готовкою та освоєнням виробництва продукції; 
відшкодування зносу спеціальних інструментів 
і пристосувань цільового призначення та інші 
спеціальні витрати; витрати на утримання й 
експлуатацію машин та обладнання; загально-
виробничі витрати.

Сума перших статей 1-10 становить техноло-
гічну собівартість, сума всіх 11 статей – вироб-
ничу собівартість виготовленої продукції.

За способом включення до собівартості ви-
трати поділяються на прямі та непрямі. Прями-
ми називаються ті витрати, які безпосередньо 
можуть бути віднесені до конкретного об’єкта 
витрат і включені до собівартості продукції (ро-
біт, послуг).

Непрямі витрати – це витрати, що не можуть 
бути віднесені безпосередньо до певного об’єкта 
економічно можливим шляхом. Такі витрати 
відносяться до вирощування багатьох культур, 
кількох груп тварин, виконання різних робіт.

Для включення до собівартості ці витрати не-
обхідно попередньо розподілити між об’єктами 
обліку. Тому на практиці їх часто називають 
тими, що розподіляються, а згідно з НП(С)БО 16 
«Витрати» – загальновиробничими витратами [7].

Відповідно до Н(С)БО 16 «Витрати» витра-
тами, пов’язаними з операційною діяльністю, 
які не включаються до собівартості сільсько-
господарської продукції (робіт, послуг), а від-
носяться до витрат діяльності і списуються на 
фінансовий результат, є адміністративні витра-
ти, витрати на збут та інші операційні витрати.

До прийняття Податкового кодексу України 
у податковому обліку використовували поняття 
«валові витрати», які, відповідно до ст. 5 Закону 
України «Про оподаткування прибутку підпри-
ємства» від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР, 
являли собою суму будь-яких витрат платника 
податку у грошовій, матеріальній або нематері-
альній формах, здійснюваних як компенсація 
вартості товарів (робіт, послуг), які придбава-

лися (виготовлялися) таким платником податку 
для їх подальшого використання у власній гос-
подарській діяльності.

Натепер у Податковому кодексі України від 
2.12.2010 поняття «валові витрати» не існує, 
натомість використовують такі поняття, як 
«витрати», «операційні витрати», «собівартість 
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих 
послуг» [9].

Підставою для бухгалтерського обліку госпо-
дарських операцій є первинні документи, які фік-
сують факти здійснення господарських операцій.

Основними первинними документами для об-
ліку витрат діяльності підприємства є такі до-
кументи, як Табель обліку робочого часу, Облі-
ковий лист праці й виконаних робіт, Обліковий 
лист тракториста-машиніста, Розрахунок нара-
хування амортизації основних засобів та інших 
необоротних активів, Відомість розподілу амор-
тизації по основних засобах галузі рослинни-
цтва, Книга складського обліку, Рахунок-факту-
ра, Акт приймання виконаних робіт, Дорожній 
лист, Товарно-транспортна накладна, Акт на 
сортування і сушку продукції рослинництва, Ре-
єстр відправлення зерна з поля, Відомість руху 
зерна та іншої продукції, Дорожній лист вантаж-
ного автомобіля, Акт витрат насіння і садивного 
матеріалу, Акт про використання мінеральних, 
органічних і бактеріальних добрив, пестицидів і 
гербіцидів, звіт про використання коштів, нада-
них під звіт або на відрядження, Бухгалтерська 
довідка, Видатковий касовий ордер, Виписка 
банку, Розрахунково-платіжні відомості, Видат-
кові відомості та інші.

Заповнення первинних документів, тобто фік-
сування в них здійсненних господарських опера-
цій, регламентується Положенням про докумен-
тальне забезпечення записів в бухгалтерському 
обліку від 24 травня 1995 року № 88 [11].

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо-
дарських операцій підприємств і організацій, 
затвердженим наказом Міністерства фінансів 
України від 30 листопада 1999 р. № 291, син-
тетичний облік витрат діяльності ведуть на ра-
хунках класу 9 «Витрати діяльності», а саме: 
90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальнови-
робничі витрати», 92 «Адміністративні витра-
ти», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати 
операційної діяльності», 95 «Фінансові витра-
ти», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші 
витрати», 98 «Податок на прибуток» [12].

Відповідно до Інструкції про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку акти-
вів, капіталу, зобов’язань і господарських опе-
рацій підприємств і організацій, затвердженої 
наказом Міністерства фінансів України від 
30 листопада 1999 р. № 291 рахунки класу 9 
«Витрати діяльності» використовуються для 
узагальнення інформації про витрати опера-
ційної, інвестиційної, фінансової діяльності та 
витрати на запобігання надзвичайним подіям 
і ліквідацію їх наслідків. За дебетом рахунків 
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цього класу відображаються суми витрат, за 
кредитом – списання суми витрат у кінці звіт-
ного року або щомісяця на рахунок 79 «Фінан-
сові результати» [13].

Аналітичний облік витрат діяльності ведуть 
за видами виробництв, за статтями витрат, за 
видами і типами діяльності, за видами або гру-
пами продукції, що виробляється. На великих 
виробництвах аналітичний облік витрат можна 
вести за підрозділами підприємства та центра-
ми витрат і відповідальності.

Наказом «Про затвердження спеціалізова-
них форм регістрів журнально-ордерної форми 
обліку для сільськогосподарських підприємств 
та Методичних рекомендацій щодо їх застосу-
вання» від 4.06.2009 № 390 встановлено, що 
регістрами синтетичного обліку витрат на ви-
робництво є журнали-ордери за журнально-ор-
дерної форми обліку [14].

За меморіально-ордерної форми обліку облік 
ведуть у Меморіальних ордерах. За автоматизо-
ваного обліку регістрами синтетичного обліку 
витрат на виробництво є журнали по відповід-
них рахунках, картки рахунків, оборотно-саль-
дові відомості та реєстри.

У звітності підприємства витрати діяльнос-
ті відображають у наступних формах звітності: 
Балансі (Звіті про фінансовий стан); Звіті про 
фінансові результати (Звіті про сукупний до-
хід); Примітках до річної фінансової звітності; 
Формі № 50-сг (річна) «Основні економічні по-
казники роботи сільськогосподарських підпри-
ємств за рік» [6; 15; 16].

Основними законодавчо-нормативними акта-
ми, які регулюють зовнішній контроль, у тому 
числі витрат діяльності, є нормативні докумен-
ти, які регламентують проведення зовнішніх 
перевірок аудиторськими фірмами, податкови-
ми органами, органами статистики тощо.

Так, відповідно до норм закону України «Про 
аудиторську діяльність» до аудиту виносять 
перевірку публічної бухгалтерської звітності, 
обліку, первинних документів та іншої інфор-
мації щодо фінансово-господарської діяльності 
суб’єктів господарювання з метою визначення 
достовірності їх звітності, обліку, його повноти 
і відповідності чинному законодавству та вста-
новленим нормативам [17].

Законами України «Про бухгалтерський об-
лік і фінансову звітність в Україні» та «Про 
аудиторську діяльність» визначено, що і бух-
галтерський облік, і аудит забезпечують надан-
ня користувачам фінансової звітності для при-
йняття відповідних рішень повної, правдивої та 
неупередженої інформації про фінансовий стан, 
власний капітал, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства [4; 17].

Здійснення державного фінансового контр-
олю відбувається на підприємствах шляхом 
проведення державного фінансового аудиту та 
перевірки державних закупівель. Контроль за 
використанням і збереженням державних фі-
нансових ресурсів, ефективним використанням 

коштів і майна, станом і достовірністю обліку 
і перевіряти в ході державного фінансового 
контролю грошові та бухгалтерські документи, 
звіти, кошториси та інші документи регламен-
тується Положенням про Державну фінансову 
інспекцію України № 499 [18].

Господарства подають до органів статистики 
статистичну інформацію. Система статистичної 
інформації, її джерела і режим визначаються 
законом України «Про державну статистику». 
Державна статистична інформація підлягає 
систематичному відкритому публікуванню. За-
безпечується відкритий доступ громадян, на-
укових закладів та інших заінтересованих ор-
ганізацій до неопублікованих статистичних 
даних, які не підпадають під дію обмежень [19].

Проведення податкових перевірок на сіль-
ськогосподарських підприємствах, визначе-
но Податковим Кодексом України. Податкова 
перевірка є способом здійснення контролю за 
правильністю нарахування, своєчасністю та по-
внотою сплати податків і зборів, а також до-
триманням законодавства з питань проведення 
розрахункових та касових операцій, патенту-
вання, ліцензування та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи [9].

Внутрішній контроль на сільськогосподар-
ських підприємствах представлений здебільшо-
го інвентаризацією, яка регламентується Поло-
женням про інвентаризацію [20].

У законі України «Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність в Україні» зазначено, 
що інвентаризація проводиться з метою забез-
печення достовірності даних бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності [45].

Кількість інвентаризацій та дати їх проведен-
ня, перелік майна і зобов’язань, що підлягають 
інвентаризації, визначаються підприємством, 
окрім випадків, коли проведення інвентаризації 
є обов’язковим. Відповідальність за організацію 
інвентаризації несе керівник підприємства.

Контроль витрат діяльності, які здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність, регламентова-
но Митним і Господарським кодексами Украї-
ни, законом України «Про зовнішньоекономіч-
ну діяльність» [21; 22; 23].

Висновки. Отже, дослідивши законодавчо-
нормативні аспекти обліку витрат діяльності, 
можна зробити висновок про те, що визначення 
обліку витрат регламентується низкою законів 
України, Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, інструкцій, наказів, 
рекомендацій тощо, що дає змогу керуватися 
цими документами для досконалої організації 
бухгалтерського обліку на підприємстві.

Законодавчо-нормативні акти, які є чинни-
ми на території України, практично не регла-
ментують з методичного і методологічного боку 
здійснення внутрішньогосподарського контр-
олю на сільськогосподарських підприємствах, 
що вимагає доопрацювань та відповідних на-
укових досліджень з даного напряму для забез-
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печення ефективної системи контролю, зокрема 
витрат діяльності.
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