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• витрати на придбання і виготовлення бланків документів,
пов’язаних з фінансово-господарською діяльністю підприємства
торгівлі, розраховують згідно з рахунками оплати цих бланків.

Отже, для правильного ефективного прийняття рішення про
управління адміністративними витратами підприємства необхід-
но пам’ятати, що при зменшенні загальногосподарських витрат
необхідно керуватись не емоціями, а обґрунтованими принципа-
ми. Необхідно зважити на досягнутий стан та обсяги діяльності,
власні фінансові, матеріальні, трудові ресурси, на його цілі та ме-
ти діяльності [2, с.15]. До уваги береться не лише внутрішні фак-
тори на підприємстві, але й зовнішні, такі як спад чи підйом на
ринку, інфляція, податкові і соціальні чинники, та ін. Інструмент
управління адміністративними витратами заходиться в руках ке-
рівництва підприємства, яке повинне відповідати за свої дії.
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КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ВИНОГРАДАРСТВА В СИСТЕМІ

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО (УПРАВЛІНСЬКОГО) ОБЛІКУ

Реформування бухгалтерського обліку в Україні на базі між-
народних стандартів бухгалтерського обліку (фінансової звітнос-
ті) вимагає суттєвих змін в організації і веденні бухгалтерського
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обліку на господарюючих суб’єктах. Прийняття Закону України
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» уза-
конило ведення поряд з бухгалтерським і внутрішньогосподарсь-
кого (управлінського) обліку. Сутність останнього розглядається
як система обробки та підготовки інформації про діяльність під-
приємства для внутрішніх користувачів у процесі управління
підприємством.

В Україні внутрішньогосподарський (управлінський) облік як
окремий вид обліку почав запроваджуватися в останніх десяти-
річчях XX століття. Тому на сьогодні відсутні нормативно-
правові документи, які регламентують організацію і ведення вну-
трішньогосподарського (управлінського) обліку на аграрних під-
приємствах України.

Метою дослідження є обґрунтування особливостей калькуля-
ції собівартості продукції за повними витратами в системі внут-
рішньогосподарського (управлінського) обліку. В результаті до-
слідження було встановлено наступне.

1. Найбільший ефект ресурсозбереження і зниження собівар-
тості продукції досягається при створенні комплексної системи
управління собівартістю продукції, що містить у собі таки підси-
стеми: прогнозування і планування собівартості, облік витрат ви-
робництва і калькулювання собівартості продукції, економічний
аналіз собівартості продукції і підготовка управлінських рішень
щодо зниження витрат виробництва.

2. Згідно із П(С)БО 16 «Витрати» та Методичних рекоменда-
цій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції
(робіт і послуг) сільськогосподарських підприємств №132 до ви-
робничої собівартості продукції виноградарства включають:
прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші
прямі витрати, загальновиробничі витрати, тобто організують бу-
хгалтерський облік за неповними витратами.

Але категорія собівартості продукції виноградарства стосу-
ється не тільки процесу його виробництва, а й всіх стадій круго-
обігу засобів: постачання, виробництво і реалізація.

Собівартість — це об’єктивна економічна категорія конкрет-
ного господарства. Тому до неї необхідно відносити лише опла-
чені товаровиробником витрати незалежно від економічної при-
роди, від того, за рахунок якої частини вартості (необхідної чи
додаткової) відбувається їх відшкодування.

3. Згідно із Методичними рекомендаціями №132 адміністра-
тивні витрати не відносять до собівартості виробленої продукції,
а покривають за рахунок інших джерел. Адміністративні витрати
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відносять до постійних, але більшість постійних витрат мають
безпосереднє відношення до процесу виробництва.

Наприклад, при виробництві продукції виноградарства праця
адміністративного персоналу з’єднується із фізичною працею ви-
робничих працівників (робітників, що безпосередньо зайняти у
виробничому процесі вирощування продукції виноградарства). У
разі чого управлінська праця стає частиною суспільної праці, що
створює вартість, а витрати на її оплату входять і в собівартість, і
в ціну товару.

Не дивлячись на те, що частина адміністративних витрат без-
посередньо не створює вартості продукції (витрати на ведення
бухгалтерського обліку, канцелярські і типографські витрати, рі-
зні виробничі втрати сировини і матеріалів у процесі виробницт-
ва) і їх покривають за рахунок додаткової вартості, це не означає
що їх необхідно вилучати із собівартості і відносити на збитки
господарства.

4. Що стосується витрат, які пов’язані із реалізацією (збутом)
продукції виноградарства (витрати на збереження, пакування та
транспортування продукції виноградарства, витрати на ремонт тари
для зберігання продукції виноградарства), то ці витрати створюють
вартість продукту і тим самим здорожують процес реалізації.

Особливістю собівартості як економічної категорії є те, що на її
величину впливає не тільки економія засобів, а й їх перевитрата.

Невідшкодовані втрати, які складають із кількісного змен-
шення маси продукту і псування його якості, відносять не до зби-
тків безпосередньо, а до подорожчання запасу. У разі чого здо-
рожують процес виробництва продукції.

5. Специфікою виноградарських господарств є проведення в
кінці календарного року (після збору урожаю винограду) визна-
чення плодоношення плодових бруньок винограду під мікроско-
пом. Всі витрати, що пов’язані із даним визначенням відносять
до витрат на дослідження і розробки. Результати цього дослі-
дження безпосередньо використовують у технологічному процесі
при обрізуванні виноградників з метою визначення оптимальної
довжини обрізки і навантаження на виноградний кущ залежно від
запланованої урожайності кожного сорту винограду. Тому на
нашу думку, ту частину витрат на дослідження і розробки, що
можливо безпосередньо віднести на виробництво продукції ви-
ноградарства необхідно включати при обчисленні собівартості
продукції виноградарства.

6. Розподіл адміністративних витрат на об’єкти обліку можна
здійснювати за методикою розподілу загальновиробничих ви-
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трат. Витрати на збут продукції виноградарства необхідно відно-
сити до повної собівартості реалізованої продукції виноградарст-
ва за прямою ознакою, а при неможливості її застосування —
пропорційно до кількості (виробничої собівартості) реалізованої
продукції.

Враховуючи вищезазначене, для потреб внутрішньогоспо-
дарського (управлінського) обліку рекомендуємо калькулювання
собівартості продукції здійснювати за повною собівартістю про-
дукції виноградарства враховуючи організаційно-технологічні
особливості галузі, що буде слугувати базою для ціноутворення
та економічного аналізу ефективності виноградарства.

Список використаних джерел

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», за-
тверджене наказом МФУ від 31.12.1999 року №318 (зі змінами та допо-
вненнями).

2. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підпри-
ємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від
18 травня 2001 р. №132.

Золюк З.В., студент
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Науковий керівник — к.е.н., ст. викл. Ю.А. Шевченко

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПЛАТИ
ЗА ОРЕНДУ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ

Майновий пай — це право колишнього члена колективного
сільськогосподарського підприємства одержати свою частку
майна з пайового фонду, що залишився після того, як КСП пере-
творили на підприємство іншої організаційно-правової форми го-
сподарювання.

Оренда майнових паїв — один із найпоширеніших способів їх
використання.

Коли власники майнових паїв оформили майно у спільну час-
ткову власність підприємство орендує реальне майно. Уповнова-
жена особа укладає з підприємством-орендарем договір оренди,
до якого додають перелік майна, що орендують, та перелік спів-
власників майна.




