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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА І ЯГІДНИЦТВА

Cучасні умови господарювання формують нові вимоги до об-
лікового забезпечення виробничих процесів, зокрема їх докумен-
тального оформлення. Первинне документування виробництва
продукції забезпечує суцільне та безперервне спостереження за
господарськими операціями підприємства та фіксацію фактів їх
здійснення з метою встановлення чинників впливу на господар-
ський процес.

У розробку методологічних питань обліку виробництва сіль-
ськогосподарської продукції вагомий внесок зробили О.С. Бород-
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кін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк,
В.М. Жук, Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев, В.О. Ластовецький,
Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, Н.М. Малюга, І.Б. Садовська, В.В. Соп-
ко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, В.П. Ярмоленко та ін.

За суттю облік виробництва передбачає відображення понесе-
них витрат і вихід продукції, а первинні документи служать під-
ставою для їх обліку. На даний час актуальною проблемою зали-
шається напрям удосконалення форм первинних документів з
виробництва продукції садівництва, порядок їх оформлення. Не-
доліки в первинному документуванні можуть призводити до по-
милок і викривлень при формуванні управлінських рішень.

Трудові витрати на виконання конкретних робіт з вирощуван-
ня продукції садівництва і ягідництва та нараховану оплату відо-
бражають у Табелі обліку використання робочого часу (ф. № 64),
Обліковому листку праці і виконаних робіт(ф. № 66), Обліковому
листі тракториста-машиніста (ф. № 67) та Дорожньому листі тра-
ктора (ф.№ 68). Журнал обліку робіт і затрат (ф.№ 37), Накопи-
чувальна відомість обліку використання машинно-тракторного
парку (ф.№ 37а) — документи, які використовуються для групу-
вання даних за кожним працівником у розрізі об’єктів обліку ви-
трат.

На підставі Акту про використання мінеральних, органічних і
бактеріальних добрив і засобів хімічного захисту рослин (ф.
№ ВЗСГ-3) списують внесення добрив, отрутохімікатів.

У сучасній науці відбуваються дискусії щодо віднесення вар-
тості добрив на витрати. Зокрема, Акт про використання мінера-
льних, органічних і бактеріальних добрив і засобів хімічного за-
хисту рослин (ф. № ВЗСГ-3) служить підставою для віднесення
вартості добрив у витрати рослинництва у кожен рік їх позитив-
ної дії. Для цього в акті зазначають норматив внесення добрив на
1 га і на всю площу, а також відхилення від нормативу. Це дасть
можливість рівномірно відносити на витрати за культурою вар-
тість списаних добрив і засобів хімічного захисту і не завищувати
показник собівартості у перший рік їх внесення.

За Актом на списання виробничого та господарського інвен-
тарю, малоцінних і швидкозношуваних предметів (ф. № ВЗСГ-5)
проводять списання дрібного інвентарю та швидкозношуваних
предметів. Дані з цих документів систематизують у Звіті про рух
матеріальних цінностей (ф. № 121).

Садивний матеріал видають бригадирові під звіт на підставі
Лімітно-забірних карток на отримання матеріальних цінностей
(ф. № ВЗСГ–1) або на підставі Накладних внутрішньогосподар-
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ського призначення (ф. № ВЗСГ-8). За результатами проведених
робіт з висадки бригадиром та агрономом у двох примірниках
складаються Акти на витрати насіння і садивного матеріалу (ф.
№ ВЗСГ-4) в розрізі окремих ділянок і полів.

До Акта додаються Лімітно-забірна картка на отримання ма-
теріальних цінностей (ф. № ВЗСГ-1), Накладна (внутрішньо-
господарського призначення) (ф. № ВЗСГ-8) та інші документи,
які підтверджують сортову якість садивного матеріалу.

Техніко-експлуатаційні показники вантажного автотранспорту
одержують групуванням даних з Подорожніх листів вантажного
автомобіля (ф. № 2-ТН) у Накопичувальній відомості обліку ро-
боти вантажних автомобілів (ф. № 38) для розподілу його послуг
за об’єктами обліку витрат за кількістю виконаних тонно-
кілометрів.

Дані Накопичувальної відомості обліку використання машин-
но-тракторного парку (ф. № 37а) та Накопичувальної відомості
обліку роботи вантажних автомобілів (ф. № 38) групують у Жур-
налі обліку робіт і затрат (ф. № 37)

При виконанні інших робіт з посадки, обприскування, внесен-
ня добрив сторонніми організаціями використовується Акт при-
ймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

Відомість нарахування амортизації (ф. № ОЗСГ-6) — доку-
мент, де вказується вид основних засобів за класифікаційними
групами та кореспондуючими рахунками, первісна та ліквідацій-
на вартість, строк корисного використання і сума амортизації (рі-
чна, місячна).

Облік наявності та руху продукції садівництва і ягідництва
ведеться в Щоденнику надходження сільськогосподарської про-
дукції (ф.№ 81). В міру надходження продукції від працівників
приймальники або комірники зважують зібрану продукцію і ко-
жне зважування фіксують у Щоденнику. Далі дані Щоденника
заносяться до облікових листків працівників, що були зайняті на
зборі урожаю, про їх фактичний виробіток.

Відправка продукції з пункту приймання врожаю до пунктів
зберігання продукції оформляється Товарними накладними (ф.
№ ВЗСГ-7).

Дотримання порядку правильного і своєчасного документаль-
ного оформлення виробництва продукції садівництва та ягідниц-
тва забезпечує формування інформації щодо понесених витрат і
виходу продукції. Це допоможе в майбутньому уникнути певних
помилок і неточностей при плануванні та управлінні виробницт-
вом продукції садівництва і ягідництва.
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БЮДЖЕТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ,
СПРЯМОВАНИХ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Постійне зростання питомої ваги адміністративних витрат у
загальній сумі витрат підприємств обумовлює необхідність по-
шуку оптимальних методик їх обліку та контролю, адаптованих
до потреб керівництва та інших користувачів економічної інфор-
мації. Вдосконалення бухгалтерського обліку адміністративних
витрат підприємств є складовою подальшого вдосконалення про-
цесу управління господарською діяльністю підприємств у ринко-
вих умовах та покращення їх фінансових результатів. Враховую-
чи вищезазначене, метою дослідження є обґрунтування теоре-
тичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконален-
ня обліку адміністративних витрат підприємств як засобу вдос-
коналення інформаційного забезпечення процесу управління ад-
міністративними витратами підприємств.




