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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ ВИТРАТ
І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТСОТІ ПРОДУКЦІЇ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Раскрыты методические аспекты
стратегически оценок деятельно-
сти предприятия, ориентированного
на рыночные условия хозяйствова-
ния. Рассмотрены особенности пла-
нирования, учета затрат и кальку-
лирования себестоимости продукции
на предприятиях молочной промыш-
ленности

The methodical aspects of strategic es-
timations of activity of enterprise, me-
nage oriented to the conditions of mar-
kets are considered. The features of
planning, account of charges and calcu-
lation of unit cost are examined on the
enterprises of suckling industry. The ac-
count of charges is considered on a pro-
duction and calculation of actual unit cost.

На підприємствах молочної промисловості з метою управлін-
ня витратами використовуються їх групування: за структурними
підрозділами підприємства, виробничими ланками та за етапами
технологічного процесу.

Виробництва поділяються на основні та допоміжні. Крім того,
на підприємствах можуть бути непромислові господарства.

У молочній промисловості до основних виробництв, за якими
ведуть планування та облік витрат відносяться: виробництво
продукції з незбираного молока; виробництво масла вершкового;
виробництво сиру сичужного; виробництво сиру плавленого; ви-
робництво морозива, виробництво молочних консервів тощо.

До допоміжних виробництв у молочній промисловості відно-
сяться:
⎯ котельні;
⎯ електростанції (електросилові установки);
⎯ компресорні станції;
⎯ системи водопостачання;
⎯ паросилові станції;
⎯ механічні та ремонтні майстерні (у т. ч. з виготовлення та

ремонту тари);
⎯ транспортні цехи або відділки;
⎯ бляшанобаночне виробництво;
⎯ інші цехи та виробництва.
До непромислових господарств відносять житлово-комунальні

господарства та підприємства, призначені для побутового обслу-
говування персоналу.
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Продукцію і послуги непромислових господарств в реалізова-
ну продукцію не враховують і витрати їх планують та обчислю-
ють окремо від витрат виробничої діяльності підприємства.

На підприємствах промисловості використовується попере-
дільний метод обліку витрат з елементами нормативного ме-
тоду.

Калькуляційними одиницями на підприємствах молочної про-
мисловості є 1 тонна готової продукції за найменуваннями та ти-
сяча умовних банок (туб) консервів за найменуваннями.

Витрати, пов’язані з виробництвом молочної продукції під час
планування, обліку і калькулювання собівартості продукції, гру-
пуються за статтями:
⎯ сировина та основні матеріали;
⎯ зворотні відходи (вираховуються);
⎯ покупні напівфабрикати, роботи і послуги виробничого

характеру сторонніх підприємств і організації;
⎯ допоміжні матеріали на технологічні цілі;
⎯ транспортно-заготівельні витрати;
⎯ паливо та енергія на технологічні цілі;
⎯ основна та додаткова заробітна плата виробничих робіт-

ників;
⎯ відрахування на соціальне страхування виробничих робіт-

ників;
⎯ витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням виробницт-

ва продукції;
⎯ витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
⎯ загальновиробничі (цехові) витрати;
⎯ втрати від браку.
Підприємства в своїй обліковій політиці можуть вносити змі-

ни щодо складу статей витрат залежно від техніки, технології і
організації виробництва та питомої ваги окремих видів витрат у
собівартості продукції.

Витрати, що утворюють виробничу собівартість продукції,
обліковуються на балансовому рахунку № 23 «Основне виробни-
цтво».

В обліку відображається фактична собівартість сировини, ма-
теріалів, палива, енергії та інших витрат, яка може дорівнювати
плановій собівартості їх придбання і доставці та відхиленням від
неї або діючим цінам та сумі транспортно-заготівельних витрат
(включаючи всі види оплачуваних націнок). Суми відхилень від
планової собівартості або суми транспортно-заготівельних ви-
трат, які відносяться до відповідних видів і груп витрачених ма-
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теріальних цінностей, підлягають щомісячному списанню на від-
повідні види і статті витрат.

На підприємствах повинен бути організований оперативний
облік та контроль за використанням сировини і матеріалів у ви-
робництві, який дозволить виявити причини відхилень від уста-
новлених норм і вжити заходів щодо запобігання перевитрат ма-
теріальних цінностей.

Облік виробітку продукції і заробітної плати повинен забезпе-
чити :
⎯ одержання достовірних даних про кількість виробленої

якісної продукції та допущеного браку;
⎯ вірне та своєчасне визначення сум заробітної плати кож-

ного робітника відповідно до виробленої ним продукції.
Це досягається застосуванням в обліку багатоденних первин-

них документів, рапортів про виробіток, відомостей, нарядів на
тиждень, декаду, а також на цикл операцій або робіт.

Облік основної заробітної плати виробничих робітників здійс-
нюється за цехами та об’єктами калькулювання.

Для вірного визначення розмірів виробітку і витрат заробітної
плати, усунення випадків помилок у визначенні браку на підпри-
ємстві ведеться облік та контроль випуску продукції, відповідно-
сті кількості сировини і напівфабрикатів, витрачених на вироб-
ництво, кількості прийнятої готової продукції. Облік і контроль
повинні запобігти появі не передбачених планом витрат, пов’я-
заних з внутрішньозмінними простоями та іншими причинами, а
також невірним застосуванням тарифних ставок, окладів, премі-
альних положень, що викликає перевитрати фонду заробітної
плати та збільшення собівартості продукції.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування, а також
загально-виробничі витрати обліковуються окремо за кожним
цехом і щомісячно списуються на відповідні рахунки виробницт-
ва і види продукції.

З усіх виявлених фактах втрат і нестач сировини, матеріалів,
продукції та інших матеріальних цінностей повинні встановлю-
ватися причини та конкретні винуватці для відшкодування завда-
них підприємству збитків. Ці втрати включаються до фактичної
собівартості продукції в межах норм природних втрат за вираху-
ванням, відповідно, лишків сировини, матеріалів та продукції,
виявлених під час інвентаризації в цехах та на заводських скла-
дах. Якщо вони безпосередньо пов’язані з випуском певних видів
продукції, то повинні включатися до їх виробничої собівартості.
Втрати, не пов’язані з випуском певних видів продукції, розподі-
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ляються між окремими видами продукції підприємства в складі
загальновиробничих витрат.

Підвищенні витрати на виробництво нових видів продукції
в період їх освоєння, витрати, пов’язані з освоєнням нових під-
приємств, виробництв (пускові витрати), витрати на оплату від-
пусток та інше, що забезпечують процес виробництва протя-
гом тривалого часу, включаються до собівартості продукції кож-
ного періоду року в розмірах виходячи з передбачених планом
норм.

Непродуктивні витрати та втрати від браку відображаються в
обліку та калькуляціях фактичної собівартості продукції в тому
звітному періоді (місяці), в якому вони були виявлені. При вияв-
ленні невірного і несвоєчасного віднесення витрат на собівар-
тість продукції або виявленні в результаті інвентаризації чи пере-
вірки нестач у межах норм природного убутку сировини, матері-
алів, палива, незавершеного виробництва або готової продукції в
цехах і на складах підприємства, а також у випадку виявлення
помилок в обліку витрат, що відносяться до поточного року, со-
бівартість звітного місяця повинна бути виправлена належним
чином.

На підприємствах молочної промисловості браком у виробни-
цтві вважаються вироби і напівфабрикати, які не відповідають за
своєю якістю технічним умовам та не можуть бути використані
за своїм прямим призначенням, або можуть бути використані
лише після виправлення.

Брак поділяється на поправний і непоправний. Поправним
браком у молочній промисловості вважається продукція, яка піс-
ля виправлення може бути використана за своїм прямим призна-
ченням та виправлення якої є технічно можливим і економічно
доцільним. До поправного браку належить нестандартна продук-
ція (сир, вершки, сметана, масло та ін.), яка доведена шляхом
опрацювання до встановлених стандартів і вимог технічних умов
та реалізована після цього як стандартна.

Вартість внутрішнього поправного браку складається із ви-
трат на сировину, матеріали і напівфабрикати, які витрачені на
виправлення нестандартної продукції, та заробітної плати вироб-
ничих робітників, які брали участь в усуненні браку, а також від-
повідної частини витрат на утримання і експлуатацію устатку-
вання та загальновиробничих витрат.

Остаточним браком вважається готова продукція і напівфаб-
рикати, які не можуть бути використані за прямим призначенням
і виправлення яких є технічно неможливим і економічно недо-
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цільним. Вони можуть бути використані як сировина для пере-
робки на інші види продукції або реалізовані.

Наприклад, продукція, яка вироблена і оцінена нестандарт-
ною, може бути перероблена:
⎯ масло вершкове — на масло топлене;
⎯ сир сичужний, бринза, сир з незбираного та знежиреного

молока — на сир плавлений;
⎯ кисле молоко, кисломолочні продукти — на сир тощо.
В залежності від місця виявлення брак поділяється на внут-

рішній, виявлений на підприємстві до відправлення продукції
споживачам, і зовнішній, виявлений споживачами.

Собівартість внутрішнього браку визначається виходячи з пла-
нових витрат за всіма статтями витрат, встановлених для кальку-
лювання собівартості, крім витрат за статтею «Витрати на підго-
товку і освоєння виробництва».

Втрати від внутрішнього браку продукції незалежно від місця
його виявлення відносяться на цехи, з вини яких допущено брак.

Втрати від зовнішнього браку, які відносяться на основну
продукцію, вироблену в минулому звітному періоді, списуються
на собівартість таких виробів, які вироблені в поточному звітно-
му періоді. У випадку, коли подібна продукція у поточному звіт-
ному періоді не виготовлялася, втрати від зовнішнього браку
розподіляються за видами готової продукції аналогічно загально-
виробничим витратам.

Втрати від простоїв, обумовлених внутрішніми причинами,
коли не встановлені винуватці, а також обумовлені зовнішніми
причинами, відносяться на рахунок прибутків та збитків підпри-
ємств.

Підставою для відображення в обліку втрат від простоїв є
оформлені належним чином акти та інші документи. Облік і ана-
ліз простоїв у виробництві рекомендується здійснювати з вияв-
ленням причин і винуватців простоїв.

На рахунку № 23 «Основне виробництво» витрати на сирови-
ну і основні матеріали обліковуються за трьома статтями:
⎯ за першою статтею за цінами домовленості обліковують-

ся вартість сировини, яка безпосередньо надходить від здаваль-
ників та інших підприємств, а також вартість основних матеріа-
лів;
⎯ за другою статтею обраховується вартість зворотних від-

ходів, які отримані в процесі виробництва на даному підприємст-
ві, за цінами згідно з калькуляцією витрат, а від інших постача-
льників — за цінами домовленості;
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⎯ за третьою статтею обліковуються транспортно-заготівель-
ні витрати, що відносяться на продукцію пропорційно фізичній
вазі сировини.

Матеріали, витрачені на технологічні потреби, пакувальні ма-
теріали і тару, в яку затарована готова продукція у виробничому
цеху, відносяться за фактичною собівартістю на статтю «Допо-
міжні матеріали».

Витрати на матеріали і тару, використані на окремі вироби,
відносяться безпосередньо на собівартість цих виробів, а у випад-
ках, коли віднесення вказаних витрат безпосередньо на собівар-
тість окремих видів продукції є утрудненим, вони включаються
до собівартості окремих виробів пропорційно норм, які пла-
нуються в гривнях на тонну готової продукції з урахуванням
кількості фактично виробленої продукції кожного виду.

Собівартість розбитої скляної тари, непридатної для виробни-
чих потреб, списується за фактичними даними тільки при наявнос-
ті оформлених належним чином документів про здачу битого скла.

З метою вірного віднесення транспортних або транспортно-
заготівельних витрат на собівартість окремих видів продукції ці
витрати, обліковуються за групами основних та допоміжних ма-
теріалів і списуються на витрати виробництва пропорційно їх фі-
зичній вазі на ті рахунки, за якими відображено їх витрати.

За статтею «Паливо та енергія на технологічні цілі» показу-
ються витрати закупленого палива за цінами придбання з дода-
ванням транспортно-заготівельних витрат, які відносяться до
цього палива. Витрати на енергію і холод, вироблені па підпри-
ємствах, включаються до вартості продукції за їх собівартістю.

Розподіл витрат на паливо, енергію і холод між окремими ви-
дами продукції здійснюється виходячи з планових норм та дію-
чих на них цін.

Витрати на електроенергію, яка використана на силові і тех-
нологічні потреби, обліковуються у складі витрат на утримання і
експлуатацію устаткування.

Під час закладання у резерв на зберігання сиру і сметани з ме-
тою рівномірного віднесення витрат на собівартість продукції на
підприємствах щомісячно створюється резерв на покриття збитку
за технологічними нормами в розмірі однієї третини суми природ-
них втрат, передбаченої у квартальному плані. Після проведення
чергової інвентаризації і виявлення фактичного збитку резерв за-
кривається.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування обліко-
вуються за кожним цехом основного виробництва окремо.
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На заводах з безцеховою структурою управління витрати,
пов’язані з утриманням та експлуатацією устаткування, обліко-
вуються в цілому по підприємству і розподіляються між окреми-
ми видами продукції, виробленої в цілому по заводу.

Витрати на утримання і експлуатацію устаткування повинні
відноситися тільки на ті види продукції, які виробляються в да-
ному цеху. Ці витрати включаються до фактичної собівартості
окремих видів продукції за допомогою кошторисних (норматив-
них) ставок.

Загальновиробничі витрати обліковуються за кожним цехом
основного виробництва окремо і включаються до фактичної собі-
вартості продукції, яка виробляється в даному цеху, у тому числі
до собівартості продукції, що виробляється із зворотних відходів,
та продукції, переданої іншим цехам для подальшої переробки.

Робота щодо складання кошторису витрат на виробництво і
планових калькуляцій повинна починатися з розробки кошто-
рису витрат допоміжних виробництв, тому що ці витрати потім
розподіляються за кошторисами витрат за всіма калькуляцій-
ними статтями. Кошториси витрат допоміжних цехів розробля-
ються на базі даних з матеріальних і трудових витрат, планового
обсягу продукції та за нормами витрат.

Планові калькуляції складаються на всі види продукції, які
виробляються в поточному періоді, включаючи зворотні відходи:
⎯ продукція із незбираного молока — за найменуваннями

масової долі жиру, видами тари та розфасовки (наприклад: не-
збиране молоко 2-процентної жирності у скляній пляшці місткіс-
тю 0,5 літра);
⎯ масло тваринне і сир — за найменуваннями та видами

розфасовки;
⎯ згущені молочні продукти, сухі молочні продукти та сухі

молочні суміші для дитячого харчування — за найменуваннями,
видами тари (номерами банок);
⎯ морозиво — за найменуваннями та видами розфасовки;
⎯ продукція із знежиреного молока та молочної сироватки

— за найменуваннями та видами тари і розфасовки.
При визначені оптової ціни 1 тонни молока розливного і фа-

сованого в усі види тари витрати необхідно скоригувати на жир-
ність молока і визначити оптові ціни на 1000 літрів продукції.

Під час складання планових калькуляцій на окремі види про-
дукції на підприємствах молочної промисловості молоко, що на-
дійшло у розрахунках приймається за базисною жирністю, а його
вартість обраховується за закупівельними або оптовими цінами.
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При цьому молоко, яке надійшло на заводи безпосередньо від
здавальників сільгосппродукції, калькулюється за сортами з ура-
хуванням усіх видів доплат і знижок (у тому числі за молоко 1-го
сорту охолоджене та призначене для виготовлення продуктів ди-
тячого харчування).

Молоко, яке надходить на міські молочні, заводи (комбінати),
на молочноконсервні заводи (комбінати), молочноконсервні ком-
бінати дитячих продуктів, заводи сухого знежиреного молока,
сироробні та інші заводи, обліковується:
⎯ при надходженні безпосередньо від здавальників за заку-

півельними цінами з урахуванням сорту і всіх видів доплат та
знижок;
⎯ при надходженні від інших заводів галузі — за цінами до-

мовленості.
Зворотні відходи, що спрямовуються на виробництво продук-

ції на підприємстві або належать продажу здавальникам сирови-
ни і на сторону, виключаються з вартості сировини за цінами до-
мовленості.

Рівень цих цін встановлюється виходячи з асортименту вироб-
люваної продукції, необхідності забезпечення ефективності ро-
боти підприємства та створення умов для сталого збуту про-
дукції.

Розробка планових калькуляцій за окремими виробництвами
має свої особливості.

На підприємствах молочної промисловості облік витрат на
виробництво і калькулювання фактичної собівартості продукції
здійснюється бухгалтерією підприємства за окремими цехами на
основі зведених даних, одержаних в результаті обробки первин-
ної документації.

Облік витрат на виробництво ведеться без бухгалтерського ві-
дображення собівартості напівфабрикатів власного виробництва,
якщо вони передаються із цеху в цех (безнапівфабрикатний ме-
тод). Витрати на виготовлення напівфабрикатів враховуються в
цехах, де вони виробляються в розрізі статей витрат.

На підприємствах молочної промисловості із цеховою струк-
турою управління ведеться кількісний облік руху напівфабрика-
тів власного виробництва. Бухгалтерія підприємства здійснює
систематичний контроль за достовірністю обліку збереження на-
півфабрикатів.

На підставі даних зведеного обліку витрат на виробництво
складаються калькуляції фактичної собівартості на всі виготов-
лені підприємством види продукції.
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НА ПІДПРИЄМСТВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Рассмотрен анализ действующей
практики проведения инвентариза-
ции на предприятиях фармацевти-
ческой промышленности согласно
действующего законодательства Ук-
раины. Даны рекомендации по орга-
низации проведения инвентаризации
с учетом существующих особенно-
стей фармацевтической отрасли.

Analysis of operating practice of making
an inventory on the enterprises of phar-
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rent legislation of Ukraine is made in the
article. Authors gave recommendation
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taking into account the special aspects
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