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THE PECULIARITIES OF ACCOUNTING IN BEE-FEEDING
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто галузеві особливості бджільницт-
ва, які мають безпосередній вплив на побудову бухгалтерського
обліку. Приведені власні судження та пропозиції щодо вдоскона-
лення облікового процесу.
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ANNOTATION. The article deals with the branch peculiarities of bee-
farming production which have a direct impact on the structure of
accounting. The personal opinions and prepositions concerning the
improvement of the accounting process have been given.
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Постановка проблеми. Україна — одна з провідних держав сві-
ту, яка має розвинене бджільництво, що забезпечує запилення сіль-
ськогосподарських культур, виробництво достатньої кількості меду,
воску, квіткового пилку, прополісу, маточного молочка, бджолиної
отрути для потреб населення, харчової, медичної, парфумерно-
косметичної й інших галузей і для експортних потреб. У світі
Україну визнають як батьківщину культурного бджільництва. У той
же час бджільництво характеризується рядом особливостей, які сут-
тєво впливають на організацію бухгалтерського обліку.

Аналіз існуючих досліджень за даною проблемою. Пошукам
напрямів вирішення проблем і проблемних питань з бухгалтерсько-
го обліку в бджільництві присвятили свої наукові праці вчені Л.П.
Авер’ненко, П.Й. Атамас, Є.Ю. Афанасьєва, О. Губарик, О. Черне-
цька, О.Г.Мегедь, В.П.Поліщук та інші. Праці цих авторів присвя-
чені переважно організації та методиці бухгалтерського обліку ви-
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трат і формуванню собівартості продукції у бджільництві. Проте
організаційні та методичні аспекти бухгалтерського обліку у бджі-
льництві все ж таки залишаються дискусійними.

Цілі статті. Метою дослідження є розкриття особливостей ві-
дображення в бухгалтерському обліку господарських операцій у
одній з галузей сільського господарства — бджільництві, що зу-
мовлено особливістю діяльності бджолярних господарств.

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдан-
ня: виділено особливості, притаманні бджолярним господарст-
вам; перелічено та детально розглянуто проблеми, які сьогодні
стоять перед бухгалтерським обліком таких господарств; надано
рекомендації щодо вдосконалення обліку у рамках вирішення
розглянутих проблем.

Виклад основного матеріалу. Бджільництво— дуже добре
розвинена галузь сільського господарства України, належить до
найдавніших занять українців. Світове виробництво меду стано-
вить 1,5 млн т на рік, і на частку України припадає 5 %. За даними
FAO, Україна з 2008 року займає перше місце з виробництва меду
серед країн Європи (з валовим збором до 75 тис. т) і четверте після
таких світових лідерів, як Китай (367 тис. т), Туреччина (81,4 тис.
т) і Аргентина (81 тис. т). Усього людей, які займаються розведен-
ням бджіл і виробництвом меду, близько 700 тис. — півтора відсо-
тка від населення країни [1]. У той же час бджолярне виробництво
характеризується рядом особливостей, які суттєво впливають на
організацію бухгалтерського обліку.

Характерною ознакою для бджільництва є сезонність вироб-
ничого процесу, що потребує підвищення оперативності обліку в
весняно-літній період (рис. 1).

Оскільки бджільництво відноситься до сезонних виробництв,
фактичну собівартість продукції до закінчення періоду визначити
неможливо, тому облік на рахунку 27 «Продукція сільськогоспо-
дарського виробництва» доцільно вести за плановою (норматив-
ною) собівартістю, яка визначається щорічно калькуляцією. Від-
повідно за дебетом рахунку 27 відображатиметься фактична
собівартість, а за кредитом — планова. Фактична собівартість
першочергово формуватиметься на рахунку 23 «Виробництво»
(залежно від виробничого напрямку галузі) протягом усього ро-
ку, по мірі визнання витрат на виробництво і випуск продукції.
Планова (нормативна) собівартість відображатиметься так само
протягом року, у міру здійснення господарських операцій. По за-
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кінченні звітного періоду накопичена фактична собівартість спи-
суватиметься з рахунку 23 в дебет рахунку 27. При цьому сума
витрат спишеться не вся — частина її (за результатами осінньої
інвентаризації і встановленою нормою меду і воску на одну
бджолину сім’ю) залишиться на рахунку 23 як незавершене ви-
робництво. У бджільництві незавершене виробництво входить у
наступний цикл виробництва як засіб виробництва і являє собою
вартість меду, залишеного у вуликах в якості кормового запасу
на осінньо-зимово-весняний період, тобто частина продукції, яка
отримана в результаті біологічної стадії виробництва і не пройш-
ла промислову обробку. Наявність незавершеного виробництва у
бджільництві коригує витрати звітного періоду на вартість неза-
вершеного виробництва на початок і кінець періоду.

ВЕСНА — ЛІТО

Вивіз бджіл на медозбір Неплідна матка, плідна матка, пилок
квітковий, маточне молочко, запилення

сільськогосподарських культур

Мед

Мед

Профілактична обробка ветеринарними препаратами

Повернення на місце постійної дислокації пасіки

прополіс

Осіння профілактична обробка ветеринарними препаратами

віск

Весняна ревізія бджолосімей (інвентаризація)

Весняна профілактична обробка ветеринарними препаратами

Пакети з бджолами

Розширення бджолиних гнізд рамками зі штучною вощиною Яд бджолиний

Огляд бджолосімей, організація відводків, встановлення решіток для збору прополісу

Ремонт вуликів, дефекація соторамок,
перетопка воску тощо

Відкачка меду

Осіння ревізія сімей (інвентаризація) і
складання гнізд у зиму, збір прополісу

Відкачка меду

Формування бджоло пакетів від основних сімей

Придбання бджолиного обладнання, інвентарю, витратних матеріалів та бджолопакетів

Рис. 1. Технологічний процес комплексного бджоляного господарства
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Облік бджолиних сімей разом із вуликами, рамками та іншим
інвентарем ведеться на субрахунку «Бджільництво» рахунку 21
«Поточні біологічні активи». Порожні вулики обліковуються на
рахунку 10 «Основні засоби». Відповідно до Інструкції про за-
стосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капі-
талу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і органі-
зацій [2], рахунок 21 «Поточні біологічні активи» призначено для
обліку й узагальнення інформації про наявність і рух поточних
біологічних активів тваринництва, зокрема тварин, що перебува-
ють на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей
бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізо-
ваної без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від насе-
лення для реалізації, та рослинництва, які оцінюються за справе-
дливою вартістю, зокрема зернові, технічні, овочеві та інші
культури тощо. Відповідно ні вулики, ні рамки, ні інший бджо-
линий інвентар обліковувати на рахунку 21 не доречно. Вважає-
мо за доцільне не розмежовувати облік порожніх і заселених
бджолосім’ями вуликів і в будь-якому разі обліковувати їх на
відповідному субрахунку рахунку 10 «Основні засоби». Також на
відповідному субрахунку рахунка 10 «Основні засоби» облікову-
вати бджолині інструменти, прилади і інвентар. Що стосується
обліку бджолиних рамок, вощини та інших витратних матеріалів —
на відповідному субрахунку рахунку 20 «Запаси».

Процес праці в часі не завжди збігається із одержанням продук-
ції: праця витрачається впродовж цілого року, тоді як продукцію
бджільництва зазвичай одержують влітку, що зумовлює необхід-
ність визначення собівартості продукції один раз наприкінці року за
допомогою коефіцієнтів [3], або пропорційно її вартості за реаліза-
ційними цінами [4]. Відособлені та взаємопов’язані процеси в бджі-
льництві викликають необхідність у відповідній організації обліку
витрат на виробництво і визначення собівартості продукції.

Відповідно до Методичних рекомендацій № 132 [4], об’єкти
обліку витрат і калькуляційні одиниці визначаються за виробни-
чим напрямом, який обирає підприємство. Залежно від місцевих
умов бджолярні господарства можуть мати різні виробничі на-
прями: медові господарства, ті які спеціалізуються на зборі меду
та інших продуктів бджільництва; запилювальні господарства, ті
які утримують бджіл з метою використання їх на запиленні сіль-
ськогосподарських культур; запилювально-медові господарства
— розташовуються у зонах інтенсивного землеробства, де на ве-
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ликих площах вирощують соняшник, гречку, баштан тощо; бджоло-
розплідницькі господарства, основною діяльністю яких є селек-
ція порід, виведення маток та отримання нових бджолиних сімей;
комплексні господарства, пов’язані з комплексним вико-
ристанням бджіл: запилення сільськогосподарських культур, ви-
робництво товарного меду, воску, маточного молочка, квитково-
го пилку, пакетів бджіл, бджолиної отрути тощо (табл. 1).

Таблиця 1
ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЯЦІЙНІ ОДИНИЦІ

ЗА ВИРОБНИЧИМ НАПРЯМОМ

Виробничий напрям Об’єкт калькулювання Калькуляційна
одиниця

Бджолорозплідницький не плідна матка, плідна матка
бджолопакет

1 шт.
1 шт.

Вся інша продукція вважається супутньою і її вартість виключається із загальної вар-
тості витрат. Після чого визначають собівартість одного бджолопакету шляхом ділен-
ня витрат на кількість отриманих бджолопакетів

Медовий мед
віск
прополіс
бджолиний яд
квітковий пилок
маточне молочко

1 ц.
1 ц.
1 кг.
1 г.
1 г.
1 г.

Собівартість окремих видів продукції бджільництва визначається шляхом розподілу
витрат, включаючи вартість незавершеного виробництва на початок року, між видами
продукції пропорційно її вартості за реалізаційними цінами. До складу незавершеного
виробництва включають мед, залишений у вуликах. Собівартість приросту кількості
сот розраховується за собівартістю топленого кондиційного воску

Запилювальний Запилення культур 1 га.

Всі витрати на утримання бджіл (за винятком вартості супутньої продукції: меду, во-
ску, пилка квіткового, маточного молочка тощо) відносять на собівартість запилених
сільськогосподарських культур пропорційно площі, яку вони займають. Витрати
бджільництва на запилення сільськогосподарських культур списуються виходячи з
кількості бджолосімей, які беруть участь в запиленні

Запилювально-медовий Запилення культур
мед
віск
прополіс
бджолиний яд
квітковий пилок
маточне молочко

1 га.
1 ц.
1 ц.
1 кг.
1 г.
1 г.
1 г.
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Закінчення табл. 1

Виробничий напрям Об’єкт калькулювання Калькуляційна
одиниця

Із загальної суми витрат на утримання бджіл виключають витрати на запилені бджо-
лами культури. Розмежування витрат, що відносяться на вироблену продукцію і на
запилювальні культури відбувається згідно затверджених нормативів. У разі викорис-
тання на запилення більшої кількості бджолиних сімей, ніж передбачено нормами,
витрати бджільництва, віднесені на запилювальні культури, не збільшуються

Комплексний Запилення культур
мед
віск
прополіс
бджолиний яд
квітковий пилок
маточне молочко

1 га.
1 ц.
1 ц.
1 кг.
1 г.
1 г.
1 г

плідна матка
бджолопакет

1 шт.
1 шт.

Витрати розподіляють на запилені сільськогосподарські культури і одержану продук-
цію бджільництва, переведену в умовний мед

Як видно з табл. 1, у процесі виробництва одразу одержують
кілька видів готової продукції (мед, віск, квітковий пилок, бджо-
лопакети, бджолосім’ї, маточне молочко, прополіс, бджолина от-
рута, бджолина матка тощо), що призводить до специфічних ме-
тодів розподілу витрат і розрахунку собівартості продукції.
Частина готової продукції набуває товарної форми, а частина за-
лишається у господарстві і слугує вихідним матеріалом (сирови-
ною) для відновлення процесу виробництва (годівля бджолосімей
взимку та навесні), що розглядається як вартість незавершеного
виробництва на кінець року, або ж для внутрішньогосподарської
переробки (виготовлення вощини з воску). Враховуючи, що про-
цес виробництва у бджільництві має справу з живими організма-
ми, розвиток яких часто визначається природними факторами,
рівень витрат також часто визначається впливом природних фак-
торів і не адекватний виходу продукції. Це зумовлює значні ко-
ливання собівартості продукції з року в рік.

Як уже згадувалося, отримана готова продукція відображаєть-
ся на відповідному субрахунку рахунка 27 «Продукція сільсько-
господарського виробництва», що викликає деякі суперечності.
Кінцевим результатом діяльності господарств медової спеціалі-
зації являється виробництво продукції життєдіяльності бджіл
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(мед, віск, прополіс, маточне молочко та ін); господарств запи-
лювальної спеціалізації — запилення сільськогосподарських
культур; у господарствах медово-запилювального напрямку ос-
новною продукцією є запилення сільськогосподарських культур;
підсумком роботи бджолорозплідницьких господарств є виве-
дення бджоломаток і пакетів бджіл; при комплексному викорис-
танні бджолосімей — отримання продуктів життєдіяльності
бджіл, розведення бджолосімей і бджоломаток поєднується з за-
пиленням сільськогосподарських культур. Продукція, що не є
метою діяльності бджоляного господарства, але отримана в про-
цесі виробництва, відноситься до супутньої. Але при застосуван-
ні медового, медово-запилювального і запилювального напрямків
виробництва, крім сільськогосподарської продукції, в результаті
природного розмноження материнської бджолиної сім’ї реально
отримати нову бджолину сім’ю, що не є основною метою спеціа-
лізації бджолиного господарства. Водночас нова бджолина сім’я
є живим організмом, що відповідає критеріям визнання її в якості
біологічного активу, а відповідно потребує відмінної від сільсь-
когосподарської продукції оцінки та відображення в бухгалтер-
ському обліку. Відповідно, такі бджолосім’ї слід визнавати біо-
логічними активами і відображати на рахунку 21 «Поточні біо-
логічні активи».

З метою контролю бджолосімей пасічні господарства повинні
два рази в рік (навесні та восени) проводити їх інвентаризацію.
Весняна інвентаризація проводиться при встановленні позитив-
них температур (щоб не застудити розплід бджіл). Її мета —
з’ясувати, як перезимувала пасіка, наявність загиблих бджолосі-
мей, а також потреба бджіл у підгодівлі. Осіння інвентаризація
проводиться не пізніше 1 жовтня для того, щоб визначити медову
і воскову продуктивність і кількість прополісу за сезон.

Висновки. Таким чином на побудову бухгалтерського обліку
в бджільництві впливають такі фактори:

— сезонність, що потребує підвищення оперативності обліку
в весняно-літній період і зумовлює необхідність визначення собі-
вартості продукції лише в кінці року;

— об’єкти обліку витрат і калькуляційні одиниці визначають-
ся за виробничим напрямом, який обирає підприємство. У проце-
сі виробництва одразу одержують кілька видів готової продукції,
що призводить до специфічних методів розподілу витрат і розра-
хунку собівартості продукції;
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— частина готової продукції набуває товарної форми, а час-
тина залишається у господарстві і слугує вихідним матеріалом
для відновлення процесу виробництва.
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