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знання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедли-
вою вартістю». Сума витрат від зміни справедливої вартості дов-
гострокових біологічних активів, оцінених за справедливою вар-
тістю, відображається зменшенням їх вартості та збільшенням
інших витрат операційної діяльності на рахунку 940 «Витрати від
первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються
за справедливою вартістю». За економічною сутність такі доходи
(витрати) формують фінансовий результат основної діяльності
сільськогосподарських підприємств.

Застосування діючих субрахунків до рахунку 79 »Фінансові
результати» не дає змоги визначити кінцевий фінансовий резуль-
тат, а також нормативні документи з бухгалтерського обліку не
передбачають порядку відображення витрат з податку на прибу-
ток у складі діючих субрахунків рахунку 79 »Фінансові результа-
ти», у зв’язку з цим обґрунтовано необхідність введення субра-
хунку 795 »Фінансовий результат звітного періоду» та методику
обліку формування кінцевого фінансового результату.

Список використаних джерел

1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-
бов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. на-
казом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського об-
ліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підпри-
ємств і організацій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від
30.11.1999 р. № 291.

3. Пасенко В.В. Облік і аналіз фінансових результатів аграрних під-
приємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / В.В. Пасенко ;
Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» УААН. — К., 2008. — 21 с.

Кузуб Н.М., магістрант
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Науковий керівник — к.е.н., доцент Н.С. Золотарьова

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ОФОРМЛЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ МОЛОКА

Тваринництво є однією з найважливіших галузей сільського
господарства України. Для скотарства характерна тенденція кон-
центрації виробництва в господарствах населення, загального
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зменшення поголів’я корів, рівня їх продуктивності та зниження
обсягів виробництва продукції. Не винятком стало і сільськогос-
подарське підприємство «Чайка».

Для того щоб зменшити обсяги роботи облікових працівників,
зробити документи більш простими й зручними, необхідне по-
стійне вдосконалення обліку. Важливу роль в удосконаленні об-
ліку має уніфікація бухгалтерських регістрів первинного, аналі-
тичного і синтетичного обліку. Правильно підібрана форма
обліку й уніфіковані документи дозволяють зробити працю облі-
кових працівників більш продуктивною і зекономити робочий
час, що в подальшому повинно і зекономити грошові кошти гос-
подарства.

З метою посилення поточного контролю за рухом молока на
підприємстві та його якістю запропоновано до використання Ві-
домість руху молока в перерахунку на 1-процентне по фермі (мо-
лочному блоку). Головне її призначення — контроль якості по
вмісту частки жиру оприбуткованого й витраченого молока за
кожний день місяця. (В господарствах району вміст жиру визна-
чають переважно один раз на місяць при проведенні контрольних
надоїв по фермі; відсоток жиру за кожний день найчастіше при-
ймають на рівні, що встановлено молочним заводом при здаванні
молока.)

Використовування Відомості руху молока в перерахунку на 1-
процентне по фермі (молочному блоку) (далі — Відомість) пе-
редбачає визначення та заповнення даних по кількості й жирності
надоєного молока тричі на день (вранці, в обід і ввечері), оскіль-
ки залежно від часу дня ці показники змінюються та різняться
між собою.

Розглянемо детальніше структуру та порядок заповнення цієї
Відомості. Ліва частина її містить дані про кількість надоєного
молока вранці, в обід та ввечері за кожний день, перенесених із
Журналу обліку надою молока (ф. № 112). Після цього лаборант
визначає середній відсоток його жирності та здійснює перераху-
нок в 1% молоко (визначає кількість жиро-одиниць) шляхом
множення валового надою молока на фактичний відсоток жиру в
ньому.

Відповідно до первинних документів на відпуск і витрачання
молока (товарно-транспортні накладні, накладні, лімітно-забірні
картки, відомості витрати кормів тощо) здійснюють записи в
праву частину Відомості «Витрачено» із зазначенням його фізич-
ного обсягу, відсотку жирності та розрахованої кількості жиро-
одиниць (1%-го молока). В кінці дня за цими показниками виво-
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дяться загальні підсумки, які за умови відсутності фактів розкра-
дань і заниження якості молока мають співпадати із відповідни-
ми даними оприбуткованої протягом дня продукції. При цьому
залишок на кінець дня по кількості та жиро-одиницях відсутній.

У випадку неповного використання молока за день на підпри-
ємстві його залишки окремо по кількості та жиро-одиницях до-
дають до відповідних загальних показників з витрати молока. Їх
сума в цьому випадку також має співпадати з обліковими даними
по надходженню продукції.

Поряд з цим, розглянемо як саме факти розкрадання та зани-
ження якості молока проявляються при використання рекомен-
дованої нами Відомості. Насамперед це знаходить прояв через
відсоток жирності молока, показаного при його відпуску, який за
наявності вищезазначених фактів буде нижчим від середньоден-
ного. Крім того, на кінець дня виявиться залишок жиро-одиниць
молока за відсутності його фактичної кількості.

Використання даної Відомості руху молока в перерахунку на
1-процентне по фермі (молочному блоку) дозволяє виявити фак-
ти розкрадань і нестачі молока на підприємстві, забезпечує діє-
вий поточний контроль за його якістю і разом з тим дозволяє за-
побігти втратам підприємства від безконтрольності, підвищуючи
цим самим результати його діяльності. А це і є, на мою думку, на
сьогодні першочерговим завданням організації та ведення обліку
на кожній конкретній його ділянці, в тому числі й при виробниц-
тві та реалізації продукції молочного скотарства.

У подальших дослідженнях за даною проблемою необхідно
створити систему нормативів внутрішньогосподарського обліку, у
якій кожне підприємство обирало б необхідні для нього складові.
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