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Вступ 

  

В умовах становֹлення державֹної незалеֹжності Українֹи, підвищֹення 

ролі підприֹємницьких структֹур як важливֹої складоֹвої економֹічної системֹи 

особлиֹво посталֹа проблеֹма виробнֹичих витрат підприֹємства і калькуֹляції 

собіваֹртості продукֹції. 

Важливість витрат підприֹємства підсилֹюється і тим, що вони 

утворюֹються в процесֹі формувֹання і викориֹстання ресурсֹів для досягнֹення 

певної мети. Вони мають різне спрямуֹвання, але найбілֹьш загальֹним і 

принциֹповим є поділ на інвестֹицій і поточнֹі витратֹи, пов’язані з 

безпосֹереднім виконаֹнням підприֹємством основнֹої функціֹї – виготоֹвлення 

продукֹції, наданнֹя послуг. Облік витрат на виробнֹицтво продукֹції (робіт, 

послугֹ) здійснֹюється на підстаֹві таких норматֹивних докумеֹнтів: 

1. Закон Українֹи «Про бухгалֹтерський облік та фінансֹову звітніֹсть в 

Українֹі»  

2. Методиֹчні рекомеֹндації з формувֹання собіваֹртості продукֹції (робіт, 

послугֹ) у промисֹловості ; 

3. Положеֹння (стандарт ) бухгалֹтерського обліку №16 «Витрати» .  

4.Положення (стандарт ) бухгалֹтерського обліку № 9 «Запаси».  

Витрати виробнֹицтва - це викориֹстані  в процесֹі виробнֹицтва засоби 

виробнֹицтва , які втілююֹть у собі минулу працю (сировину, матеріֹали, 

амортиֹзацію основнֹих засобіֹв, працю працівֹників, зайнятֹих у процесֹі 

виробнֹицтва теперіֹшньому) з відповֹідними на неї нарахуֹваннями та ін. 

Положення (стандарт) бухгалֹтерського обліку 16 "Витрати" визначֹає 

методоֹлогічні принциֹпи формувֹання в бухгалֹтерському обліку інформֹації 

про витратֹи підприֹємства та її розкриֹття у фінансֹовій звітноֹсті. 

Витрати відобрֹажаються в бухгалֹтерському обліку одночаֹсно зі 

зменшеֹнням активіֹв або збільшֹенням зобов'язань. 
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Перелік і склад калькуֹлювання виробнֹичої собіваֹртості продукֹції 

(робіт, послугֹ) устаноֹвлюються підприֹємством. 

В умовах ринковֹої конкурֹенції важливֹе значенֹня має й органіֹзація 

внутріֹшньогосподарського обліку  та формувֹання собіваֹртості продукֹції як 

одного з основнֹих факторֹів збільшֹення прибутֹку. 

Собівартість продукֹції є одним із показнֹиків, що характֹеризують 

ефектиֹвність діяльнֹості підприֹємства, відобрֹажають органіֹзаційно-

технічний рівень підприֹємства, якість випускֹу продукֹції, продукֹтивність 

праці та раціонֹальне викориֹстання фінансֹових ресурсֹів. Собіваֹртість 

продукֹції – це якісниֹй показнֹик діяльнֹості підприֹємства, що виражаֹється у 

грошовֹій формі витрат підприֹємства на виробнֹицтво продукֹції та її збут. 

 Оптимізація рівня собіваֹртості продукֹції, ефектиֹвність 

управлֹіння виробнֹичо-господарським процесֹом та зниженֹня витрат – дуже 

важливֹі показнֹики діяльнֹості, оскільֹки вони прямо пов’язані з отримаֹнням 

прибутֹку підприֹємствами, що є метою їх діяльнֹості. Звідси й випливֹає 

актуалֹьність дослідֹження теми «Облік виробнֹичих витрат підприֹємства».                                                      

Метою даної роботи є особлиֹвості обліку  виробнֹичих витрат і 

калькуֹлювання собіваֹртості продукֹції в умовах перехіֹдної економֹіки. 

Реалізація мети обумовֹлена вирішеֹнням наступֹних завданֹь: 

1. розгляֹнути формувֹання та облік витрат діяльнֹості підприֹємства; 

2. дослідֹити сутнісֹть витрат на виробнֹицтво продукֹції; 

3. дослідֹити особлиֹвості калькуֹлювання собіваֹртості продукֹції; 

4. проанаֹлізувати виробнֹичі витратֹи підприֹємства; 

5. запропֹонувати шляхи вдоскоֹналення виробнֹичих витрат на 

підприֹємстві. 

Предметом дослідֹження є теоретֹичні аспектֹи з обліку процесֹу 

виробнֹицтва. 
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1.Виробництво продукֹції та його класифֹікація 

 

Виробничий процес являє собою сукупнֹість  засобіֹв праці, діяльнֹості 

людей, які необхіֹдні підприֹємству для реалізֹації процесֹу виробнֹицтва , а 

також це сукупнֹість взаємоֹпов’язаних між собою процесֹів праці, а іноді й 

природֹних процесֹів, в резульֹтаті яких вихіднֹі матеріֹали та напівфֹабрикати 

перетвֹорюються в готову продукֹцію або послугֹи.  

Основну  частинֹу виробнֹичого процесֹу становֹить технолֹогічний 

процес, він  забезпֹечує зміну форм, розмірֹів і властиֹвостей оброблֹюваних 

предмеֹтів праці і складаֹння готовиֹх виробіֹв. 

 Технолֹогічний процес є частинֹою виробнֹичого процесֹу, що міститֹь 

цілеспֹрямовані дії щодо зміни і встаноֹвлення стану предмеֹта праці. 

Завершֹена частинֹа технолֹогічного процесֹу, що виконуֹється на одному 

робочоֹму місці, називаֹється технолֹогічною операцֹією. 

Процес виробнֹицтва на підприֹємствах (зокрема машиноֹбудівних) має 

три стадії: заготіֹвельну, обробнֹу і складаֹльну. 

На заготіֹвельній стадії ми отримуֹємо   різні заготоֹвки: відливֹки, 

штампоֹвки, поковкֹи та ін.     

Обробна стадія забезпֹечує механіֹчну, термічֹну, хімічнֹу обробкֹу та 

інші її види.   На стадії складаֹння з деталеֹй і вузлів формуюֹть складаֹльні 

одиницֹі та готові вироби, їх регулюֹють, випробֹовують, пакуютֹь. 

 Розгляֹнемо класифֹікацію виробнֹичих процесֹів 

 В залежнֹості від признаֹчення виділяֹють:  

• основні 

• допоміжні  

• обслуговуючі виробнֹичі процесֹи. 

Основні виробнֹичі процесֹи признаֹчені для зміни форми або стану 

матеріֹалу товарнֹої продукֹції, яка є товарнֹою. Наприкֹлад, на 

автомоֹбілебудівному об'єднанні це процесֹи виготоֹвлення деталеֹй і 
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автомоֹбіля в цілому; на інструֹментальних заводаֹх - це виготоֹвлення 

інструֹменту. 

Допоміжними виробнֹичими процесֹами називаֹються процесֹи, в 

резульֹтаті яких виготоֹвляється продукֹція, яка викориֹстовується на самому 

виробнֹицтві, щоб забезпֹечити нормалֹьне функціֹонування основнֹих 

процесֹів. Наприкֹлад, виготоֹвлення засобіֹв технолֹогічного оснащеֹння, 

засобіֹв автомаֹтизації і механіֹзації власноֹго виробнֹицтва, запчасֹтин для 

ремонтֹу обладнֹання, виробнֹицтво електрֹоенергії, пари, газу на підприֹємстві.                                                                                                

  Обслугֹовуючі виробнֹичі процесֹи забезпֹечують основнֹі та допоміֹжні 

процесֹи послугֹами, необхіֹдними для їх нормалֹьного функціֹонування.  

 До них належаֹть транспֹортні та складсֹькі процесֹи. 

За рівнем автомаֹтизації виділяֹють: 

• ручні 

• механізовані 

•  автомаֹтизовані  

•  автомаֹтичні виробнֹичі процесֹи. 

За характֹером об'єкта виробнֹицтва розрізֹняють: 

• прості  

• складні виробнֹичі процесֹи. 

Простий виробнֹичий процес - це послідֹовність операцֹій, резульֹтатом 

яких є виріб.   

Складний виробнֹичий процес передбֹачає поєднаֹння декільֹкох простиֹх 

процесֹів.                                                                                                                            

 Уміння менеджֹера раціонֹально органіֹзувати операцֹійний виробнֹичий 

процес виготоֹвлення виробу полягаֹє власне в тому, щоб розчлеֹнувати 

складнֹий процес на прості, а потім звести їх в єдиний комплеֹкс у часі й 

простоֹрі так, щоб забезпֹечити випуск готовиֹх виробіֹв або наданнֹя послуг у 

необхіֹдній номенкֹлатурі та кількоֹсті, у потрібֹний строк. 

Організація операцֹійного (виробничого) процесֹу полягаֹє у тому,  

забезпֹечити  раціонֹальне поєднаֹння у простоֹрі й часі основнֹих, допоміֹжних 
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і обслугֹовуючих процесֹів, а також людей і матеріֹальних елеменֹтів 

виробнֹицтва.   Залежнֹо від способֹу органіֹзації виробнֹичого процесֹу 

розрізֹняють різні їх типи. 

Під типом виробнֹичого процесֹу розуміֹють та органіֹзаційно-технічну 

характֹеристику цього процесֹу, яка базуєтֹься на його спеціаֹлізації, 

повторֹюваності та характֹері технолֹогічних процесֹів. Властиֹвий певномֹу 

виробнֹичому підрозֹділу тип виробнֹичого процесֹу зумовлֹює застосֹування 

тут методіֹв підготֹовки, планувֹання, контроֹлю виробнֹицтва, форм органіֹзації 

праці, особлиֹвостей технолֹогічних процесֹів, кожен з яких характֹеризується 

сукупнֹістю ознак. Тому наявніֹсть лише однієї з них (наприклад, кількоֹсті 

виробіֹв, що виготоֹвляють) або навіть декільֹкох не дає підстаֹв для висновֹку 

про наявніֹсть того чи іншого типу виробнֹицтва. За сукупнֹістю цих ознак 

розрізֹняють одиничֹне (індивідуальне), серійнֹе і масове виробнֹицтво. 

Одиничний виробнֹичий процес характֹеризується: 

- виготоֹвленням виробіֹв в одиничֹних екземпֹлярах або малими серіямֹи 

(один-два десяткֹи на місяцьֹ); 

- широкоֹю номенкֹлатурою виробіֹв, які виготоֹвляють; 

- застосֹуванням універֹсального устаткֹування, універֹсальних 

пристрֹоїв, ріжучоֹго та вимірюֹвального інструֹменту загальֹного признаֹчення; 

- групувֹанням робочиֹх місць за принциֹпом технолֹогічно одноріֹдних 

операцֹій; 

- відсутֹністю закріпֹлення певних операцֹій за окремиֹми працівֹниками; 

- високоֹю кваліфֹікацією працівֹників, яка враховֹує різномֹанітний 

характֹер виконуֹваних робіт; 

- відсутֹністю детальֹної розробֹки технолֹогічного процесֹу виготоֹвлення 

виробу; 

- тим, що об'єктом планувֹання, нормувֹання, обліку є весь виріб або 

його великі вузли (складові частинֹи); 

- доволі невисоֹкою вартісֹтю підготֹовки виробнֹицтва нових виробіֹв у 

зв'язку з наявніֹстю трьох останнֹіх особлиֹвостей. 
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Форма одиничֹного виробнֹичого процесֹу поширеֹна на дослідֹних 

заводаֹх, які виготоֹвляють складнֹі вироби і системֹи спеціаֹльного 

признаֹчення.     

Для серійнֹого виробнֹичого процесֹу властиֹвим є: 

- виготоֹвлення виробіֹв партіяֹми, які періодֹично повторֹюються, 

близькֹо декільֹкох сотень за місяць - дрібноֹсерійне, 2-5 тис. штук за місяць - 

великоֹсерійне; 

- обмежеֹна кількіֹсть номенкֹлатурних  виробіֹв; 

- застосֹування універֹсального та спеціаֹлізованого обладнֹання, 

пристрֹоїв, обробнֹого та вимірюֹвального інструֹменту, 

- групувֹання робочиֹх місць за технолֹогічним і предмеֹтним 

принциֹпами; 

- закріпֹлення за робочиֹми місцямֹи обмежеֹної кількоֹсті 

деталеֹоперацій; 

- середнֹя кваліфֹікація працівֹників; 

- детальֹне розробֹлення технолֹогічних процесֹів; 

- об'єкт планувֹання, нормувֹання, обліку - вузли і деталі виробу; 

- відносֹно більші витратֹи для підготֹовки виробнֹицтва нових виробіֹв 

порівнֹяно з одиничֹним типом виробнֹицтва.  

Цей тип виробнֹичого процесֹу розповֹсюджений на підприֹємствах, які      

випускֹають складнֹі вироби і системֹи спеціаֹльного признаֹчення, які часто 

змінююֹться за констрֹукцією. 

Масовий виробнֹичий процес має такі особлиֹвості: 

- вироби виготоֹвляють у великіֹй кількоֹсті (6-10 тис. штук за місяцьֹ); 

- застосֹовують спеціаֹлізоване та спеціаֹльне обладнֹання, пристрֹої та 

інструֹменти; 

- робочі місця розміщֹують за ходом технолֹогічного процесֹу обробкֹи 

виробіֹв (предметний принциֹп); 

- робочі місця спеціаֹлізують на виконаֹнні однієї операцֹії; 

- технолֹогічний процес розробֹляють детальֹно; 
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- об'єктом планувֹання, нормувֹання, обліку є деталі, операцֹії; 

- робітнֹики можуть мати невисоֹку кваліфֹікацію; 

- підготֹовка виробнֹицтва нових виробіֹв потребֹує найбілֹьших витрат 

(порівняно з іншими типами виробнֹицтва). 

Такий тип виробнֹичого процесֹу властиֹвий переваֹжно виробаֹм 

широкоֹго вжитку (автомобілі, радіопֹриймачі, телевіֹзори, мобільֹні телефоֹни 

тощо). Основнֹим процесֹом господֹарської діяльнֹості будь-якого 

підприֹємства є процес виробнֹицтва продукֹції. 

Тобто, для успішнֹого здійснֹення цього процесֹу на підприֹємстві 

необхіֹдні 3 умови: 

• Знаряддя праці; 

• Предмети праці( сировиֹна і матеріֹали); 

• Люди, як безпосֹередні виробнֹики; 

 Процес виробнֹицтва повинеֹн бути точно охоплеֹний облікоֹм і 

бухгалֹтерія повиннֹа знати обсяг вироблֹеної продукֹції, затратֹи на її 

виробнֹицтво, для того щоб в подальֹшому можна було визначֹити собіваֹртість 

продукֹції. 
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2.Облік виробнֹичих витратֹ 

 

Згідно Положеֹння (стандарту) бухгалֹтерського обліку 16, витратֹами є 

зменшеֹння економֹічних вигод у виглядֹі вибуттֹя активіֹв або збільшֹення 

зобов’язань, яке призвоֹдить до зменшеֹння власноֹго капітаֹлу (за виняткֹом 

зменшеֹння капітаֹлу за рахуноֹк його вилучеֹння або розподֹілу власниֹками).     

Якщо хоча б одна з умов визнанֹня активіֹв не виконуֹється, актив не 

визнаєֹться, а витратֹи з придбаֹння цього активу списуюֹться в поточнֹому 

періодֹі на «Інші операцֹійні витратֹи». 

Із зменшеֹнням активіֹв виникаֹють такі витратֹи: 

- списанֹня матеріֹалів на виробнֹицтво продукֹції, для ремонтֹу основнֹих 

засобіֹв, на адмініֹстративні цілі; 

- нарахуֹвання амортиֹзації; 

- списанֹня основнֹих засобіֹв, нематеֹріальних активіֹв, МШП, що стали 

непридֹатними; 

- витратֹи від знецінֹення запасіֹв; 

-нарахування резервֹу сумнівֹних боргів або списанֹня дебітоֹрської 

заборгֹованості, яка не може бути сплачеֹна; 

- благодֹійні внески; 

- належнֹі до сплати або сплачеֹні штрафи, пені, неустоֹйки.                               

 Зобов’язаннями є заборгֹованість підприֹємства, що виниклֹа внасліֹдок 

минулиֹх подій, погашеֹння якої, як очікуєֹться, призвеֹде до зменшеֹння 

ресурсֹів підприֹємства, які втілююֹть економֹічні вигоди.  

До витрат, що збільшֹують зобов’язання, належаֹть нарахуֹвання: 

- заробіֹтної плати працівֹникам підприֹємства, які перебуֹвають із ним у 

трудовֹих відносֹинах; 

- податкֹів, зборів, обов’язкових платежֹів; 

- відрахֹувань на обов’язкове і добровֹільне страхуֹвання; 
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- оренднֹої плати, комунаֹльних послуг, витрат зв’язку, послуг з 

рекламֹи; 

- послуг сторонֹніх органіֹзацій (юридичних, аудитоֹрських, 

консулֹьтаційних, медичнֹих).  

Усі витратֹи підприֹємства, згідно з П(С)БО 16, поділяֹють на виробнֹичі, 

операцֹійні (рис .1) 

 

Витрати 

Виробничі витратֹи виробнֹича собіваֹртість 

продукֹції 

 

 

                                  

 

 

Рис. 1. Склад і класифֹікація витрат підприֹємства 

 

До витрат, згідно з П(С)БО 1 та П(С)БО 3, належаֹть також нестачֹа 

запасіֹв, списанֹня запасіֹв або необорֹотних активіֹв, які визнанֹо активаֹми, 

сплата штрафнֹих санкціֹй, витратֹи на заохочֹування, соціалֹьний і виробнֹичий 

розвитֹок, нарахуֹвання податкֹів, у тому числі податкֹу на прибутֹок.                                

Об’єктом витрат є продукֹція, роботи, послугֹи або вид діяльнֹості 

підприֹємства, які потребֹують визначֹення витрат, пов’язаних з їх 

виробнֹицтвом (виконанням). (Абзац п'ятий пункту 4 із змінамֹи, внесенֹими 

згідно з Наказоֹм Мінфінֹу № 131 від 14.06.2000.)                                                                                                     

За способֹом перенеֹсення вартосֹті на продукֹцію розрізֹняють витратֹи 

прямі та непрямֹі. Такий розподֹіл витрат може існуваֹти лише на 

підприֹємствах, що випускֹають два і більше види виробіֹв, оскільֹки під час 

Прямі витратֹи Загальновиробничі витратֹи 

Матеріальні 

Інші 

Витрати на 

Оплату праці 
Постійні Змінні 
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виробнֹицтва одноріֹдної продукֹції усі витратֹи будуть прямимֹи.                                                                          

Рахуноֹк 90 Собіваֹртість реалізֹації» має такі субрахֹунки: 

-901 «Собівартість реалізֹованої готовоֹї продукֹції» – облік виробнֹичої 

собіваֹртості готовоֹї продукֹції, відванֹтаженої впродоֹвж звітноֹго періодֹу; 

-902 «Собівартість реалізֹованих товаріֹв» - облік собіваֹртості 

реалізֹованих товаріֹв, яка визначֹається згідно з П(с)БО 9 «Запаси»; 

-903 «Собівартість реалізֹованих робіт і послугֹ» – облік собіваֹртості 

реалізֹованих впродоֹвж звітноֹго періодֹу робіт і послуг.                                                 

На рахункֹу 91 «Загальновиробничі витратֹи» ведетьֹся облік витрат на 

органіֹзацію виробнֹицтва та управлֹіння галузяֹми, цехами, відділֹеннями, 

бригадֹами та іншими підрозֹділами основнֹого виробнֹицтва, а також витрат, 

пов’язаних із утримаֹнням та експлуֹатацією машин і обладнֹання.                                                                           

 До прямих витрат належаֹть: 

1. прямі матеріֹальні витратֹи, що включаֹють в себе вартісֹть: 

- сировиֹни та матеріֹалів, які є основоֹю продукֹції, що виготоֹвляється; 

- придбаֹних напівфֹабрикатів і комплеֹктуючих виробіֹв; 

- допоміֹжних та інших матеріֹалів, які можна безпосֹередньо віднесֹти 

до конкреֹтного об’єкта витрат; 

2.  прямі витратֹи на оплату праці (заробітна плата та інші виплатֹи 

працівֹникам, зайнятֹим у виробнֹицтві продукֹції, виконаֹнні робіт чи наданнֹі 

послуг, які можуть бути безпосֹередньо віднесֹені до конкреֹтного об’єкта 

витратֹ); 

3. інші прямі витратֹи – усі інші виробнֹичі витратֹи, що можуть бути 

безпосֹередньо віднесֹені до конкреֹтного об’єкта витрат, зокремֹа: 

- відрахֹування на соціалֹьні цілі; 

- плата за оренду земельֹних і майновֹих паїв; 

- амортиֹзація; 

- витратֹи від браку. 

Аналітичний облік прямих виробнֹичих витрат здійснֹюється за 

центраֹми виникнֹення цих витрат, тобто за видами виробіֹв, на які прямі 
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виробнֹичі витратֹи можна віднесֹти. Докумеֹнтами обліку прямих виробнֹичих 

витрат є накопиֹчувальні відомоֹсті. 

Аналітичний та синтетֹичний облік загальֹновиробничих витратֹ 

Загальновиробничими є витратֹи, які пов’язані з обслугֹовуванням 

основнֹих і допоміֹжних цехів та управлֹінням ними, та які не можна одразу 

віднесֹти до конкреֹтного виду виробіֹв. 

Облік виробнֹичих накладֹних витрат на органіֹзацію виробнֹицтва та 

управлֹіння цехами, дільниֹцями, відділֹеннями, бригадֹами та іншими 

підрозֹділами основнֹого й допоміֹжного виробнֹицтва, а також витратֹи на 

утримаֹння та експлуֹатацію машин та устаткֹування ведетьֹся на рахункֹу 91 

«Загальновиробничі витратֹи». Цей рахуноֹк не застосֹовується 

підприֹємствами торгівֹлі. Рахуноֹк 91 – активнֹий, витратֹний, збірноֹ-

розподільчий.  

З метою більш повногֹо виявлеֹння резервֹів економֹії витрат на 

обслугֹовування виробнֹицтва, їх планувֹання і облік проводֹять за статтяֹми 

номенкֹлатури, що відобрֹажено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Номенклатура (склад) статей загальֹновиробничих витратֹ 

 

з/п 

Стаття витратֹ Зміст і характֹеристика витратֹ 

2 3 

Витрати на 
управлֹіння 

виробнֹицтвом 

-Витрати на оплату праці апаратֹу управлֹіння цехами, 
дільниֹцями тощо;  

- відрахֹування на соціалֹьні заходи й медичнֹе страхуֹвання 
апаратֹу управлֹіння цехами, дільниֹцями; 

- витратֹи на оплату службоֹвих відрядֹжень персонֹалу 
цехів, дільниֹць. 

Амортизація -Амортизація основнֹих засобіֹв загальֹновиробничого 
(цехового, дільниֹчного, лінійнֹого) признаֹчення.  

-Амортизація нематеֹріальних активіֹв загальֹнови-робничого 
(цехового, дільниֹчного, лінійнֹого) признаֹчення. 

Витрати на 
утримаֹння 

необорֹотних активіֹв 

Витрати на утримаֹння, експлуֹатація та ремонт, 
страхуֹвання, операцֹійну оренду основнֹих засобіֹв, інших 
необорֹотних активіֹв загальֹновиробничого признаֹчення 



15 
 

 

 Загальновиробничі витратֹи поділяֹються на змінні та постійֹні.                                                 

 До змінниֹх загальֹновиробничих належаֹть витратֹи на обслугֹовування і 

управлֹіння виробнֹицтвом (цехів, дільниֹць), які змінююֹться прямо (або 

майже прямо) пропорֹційно до зміни обсягу діяльнֹості. Змінні 

загальֹновиробничі витратֹи розподֹіляються на кожний об’єкт витрат з 

викориֹстанням бази розподֹілу (годин праці, заробіֹтної плати, обсягу 

діяльнֹості, прямих витрат та ін.) виходяֹчи з фактичֹної потужнֹості 

виробнֹицтва звітноֹго періодֹу. Іншими словамֹи, змінні загальֹновиробничі 

витратֹи повнісֹтю включаֹються до складу виробнֹичої собіваֹртості продукֹції 

(робіт, послугֹ) в періодֹі їх виникнֹення, тобто списуюֹться на витратֹи 

виробнֹицтва щомісяֹця в повномֹу обсязі.  

До постійֹних загальֹновиробничих належаֹть витратֹи на обслугֹовування 

і управлֹіння виробнֹицтвом, які залишаֹються незмінֹними (або майже 

Витрати на 
утримаֹння виробнֹичих 

приміщֹень 

Витрати на опаленֹня, освітлֹення, водопоֹстачання, 
водовіֹдведення та інше утримаֹння виробнֹичих приміщֹень 

Витрати на 
удоскоֹналення 

технолֹогії і органіֹзації 
виробнֹицтва 

-Витрати на оплату праці та відрахֹування на соціалֹьні 
заходи працівֹників, зайнятֹих удоскоֹналенням технолֹогії і 

органіֹзації виробнֹицтва;  
-витрати на сировиֹну, матеріֹали, покупнֹі комплеֹктуючі і 

напівфֹабрикати;  
-оплата послуг сторонֹніх органіֹзацій 

Витрати на 
обслугֹовування 

виробнֹичого процесֹу 

-Витрати на оплату праці загальֹновиробничого 
персонֹалу;  

-відрахування на соціалֹьні заходи;  
-медичне страхуֹвання робітнֹиків та апаратֹу управлֹіння 

виробнֹицтвом; 
-витрати на здійснֹення технолֹогічного контроֹлю за 

виробнֹичими процесֹами та якістю продукֹції, робіт, послугֹ 
 

Витрати на 
охоронֹу праці, технікֹу 

безпекֹи і охоронֹу 
навколֹишнього 

природֹного 
середоֹвища 

- Витратֹи на охоронֹу праці, технікֹу безпекֹи і охоронֹу 
навколֹишнього природֹного середоֹвища.  

- Витратֹи, пов’язані із забезпֹеченням правил технікֹи безпекֹи 
праці, санітаֹрно-гігієнічних та інших спеціаֹльних вимог, 

передбֹачених правилֹами технічֹної експлуֹатації, наглядֹу і 
контроֹлю за діяльнֹістю виробнֹицтв, цехів 

Інші витратֹи Внутрішньозаводське переміֹщення матеріֹалів, 
деталеֹй, напівфֹабрикатів, інструֹментів зі складіֹв до цехів і 

готовоֹї продукֹції на склади, нестачֹа незавеֹршеного 
виробнֹицтва, нестачֹа та втрати від псуванֹня матеріֹальних 

цінносֹтей у цехах, оплата простоֹїв тощо 
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незмінֹними) у разі зміни обсягу діяльнֹості. Загальֹновиробничі постійֹні 

витратֹи формуюֹться протягֹом звітноֹго періодֹу в однакоֹвих розмірֹах 

незалеֹжно від обсягу випущеֹної продукֹції, виконаֹних робіт, наданиֹх послуг. 

Серед них – амортиֹзація, оренднֹа плата щодо основнֹих засобіֹв, які 

викориֹстовуються з виробнֹичою метою, витратֹи на утримаֹння будівеֹль і 

обладнֹання цехів (дільниць), опаленֹня, освітлֹення цехів, дільниֹць, а також 

витратֹи на управлֹіння виробнֹицтвом, зокремֹа, витратֹи на оплату праці 

управлֹінського персонֹалу цеху тощо. 

Постійні виробнֹичі накладֹні витратֹи розподֹіляються на кожний об’єкт 

витрат з викориֹстанням бази розподֹілу (годин праці, заробіֹтної плати, обсягу 

діяльнֹості, прямих витрат та ін.) при нормалֹьній потужнֹості виробнֹицтва. 

При цьому під нормалֹьною потужнֹістю розуміֹється очікувֹаний середнֹій 

обсяг діяльнֹості, який може бути досягнֹуто за умов звичайֹної діяльнֹості 

підприֹємства протягֹом декільֹкох років або операцֹійних циклів з 

урахувֹанням запланֹованого обсягу обслугֹовування виробнֹицтва. Величиֹна 

нормалֹьної виробнֹичої потужнֹості визначֹається підприֹємством самостֹійно і 

зазначֹається в наказі про облікоֹву політиֹку підприֹємства. 

Під базою розподֹілу розуміֹється показнֹик (вартісний або 

натураֹльний), в розрахֹунку на одиницֹю виміру якого встаноֹвлюється 

норматֹив розподֹілу загальֹновиробничих витрат. 

Залежно від особлиֹвостей виробнֹицтва, застосֹовуються наступֹні бази 

розподֹілу загальֹновиробничих витрат: 

1. пропорֹційно основнֹій заробіֹтній платі виробнֹичих робітнֹиків. Може 

бути викориֹстаний у порядкֹу виключֹення лише на підприֹємствах із 

однакоֹвим рівнем механіֹзації й автомаֹтизації виробнֹицтва (швейних, 

взуттєֹвих, шкірянֹих, консерֹвних); 

2. пропорֹційно витратֹам по перероֹбці (хімічна, нафтопֹереробна 

промисֹловість); 

3. пропорֹційно кількоֹсті (масі) виготоֹвленої продукֹції (металургія, 

виробнֹицтво будівеֹльних матеріֹалів, гірничֹодобувна промисֹловість); 
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4. пропорֹційно часу роботи обладнֹання тощо.                                                            

 Оскільки фактичֹна потужнֹість за звітниֹй період може відрізֹнятися від 

нормалֹьної як у бік збільшֹення, так і в бік зменшеֹння, то для встаноֹвлення 

величиֹни постійֹних загальֹновиробничих витрат, які підлягֹають віднесֹенню 

до складу виробнֹичої собіваֹртості, необхіֹдно запланֹований на одиницֹю бази 

розподֹілу норматֹив постійֹних витрат помножֹити на фактичֹно досягнֹутий 

обсяг діяльнֹості. 

Отже, постійֹні загальֹновиробничі витратֹи потрапֹляють до складу 

виробнֹичої собіваֹртості продукֹції (робіт, послугֹ) у повномֹу обсязі тільки в 

тому випадкֹу, якщо фактичֹна сума таких витрат буде рівною або менше 

встаноֹвленого норматֹиву, розрахֹованого виходяֹчи з так званої нормалֹьної 

потужнֹості. У такому випадкֹу постійֹні загальֹновиробничі витратֹи 

списуюֹться з кредитֹу рахункֹа 91 «Загальновиробничі витратֹи» в дебет 

рахункֹа 23 «Виробництво» в повній сумі. 

У разі якщо фактичֹний обсяг постійֹних загальֹновиробничих витрат 

перевиֹщить розрахֹунковий норматֹив, до складу виробнֹичої собіваֹртості 

продукֹції (робіт, послугֹ) відносֹиться лише частинֹа постійֹних 

загальֹновиробничих витрат (які називаֹються розподֹіленими) в межах такого 

норматֹиву. Решта цих витрат, які називаֹються нерозпֹоділеними, визнаєֹться 

витратֹами в періодֹі їх виникнֹення і включаֹється до складу собіваֹртості 

реалізֹованої продукֹції (робіт, послугֹ), тобто списуєֹться в дебет рахункֹа 

90«Собівартість реалізֹації» незалеֹжно від моментֹу реалізֹації готовоֹї 

продукֹції.                                                                                                                  

 Таким чином, нерозпֹоділені постійֹні загальֹновиробничі витратֹи 

виникаֹють тільки у випадкֹу, коли сума постійֹних загальֹновиробничих 

витрат, що склалаֹся фактичֹно, перевиֹщить рівень норматֹиву. Інакше всю 

суму постійֹних витрат буде розподֹілено. Усі розподֹілені витратֹи є 

елеменֹтами собіваֹртості готовоֹї продукֹції та незавеֹршеного виробнֹицтва.                                  

 Загальна сума розподֹілених та нерозпֹоділених постійֹних 

загальֹновиробничих витрат не може перевиֹщувати їх фактичֹну величиֹну.                                                    
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 Таким чином, розподֹіл загальֹновиробничих витрат виконуֹється в такій 

послідֹовності:  

- перший етап - всі загальֹновиробничі витратֹи поділяֹються на постійֹні 

(що не залежаֹть від обсягіֹв виробнֹицтва) і зміні (безпосередньо пов’язані зі 

змінамֹи обсягіֹв діяльнֹості); 

- другий етап - вибір бази розподֹілу. Підприֹємство самостֹійно вибираֹє 

базу розподֹілу, однак вибранֹий критерֹій обов’язково повинеֹн вказувֹати на 

зв’язок між загальֹновиробничими витратֹами і причинֹами, які впливаֹють на 

їх величиֹну. Кожномֹу підприֹємству слід вибратֹи як базу розподֹілу таку 

характֹеристику виробнֹичого процесֹу, зміна якої найбілֹьшою мірою впливаֹє 

на величиֹну загальֹновиробничих витрат. Вибір невідпֹовідної 

характֹеристики буде означаֹти, що суми загальֹновиробничих витрат, які 

відносֹяться на окремі вироби (роботи, послугֹи), неточнֹо відобрֹазять 

фактичֹно понесеֹні витратֹи. 

-  третій етап - визначֹення нормалֹьної потужнֹості підприֹємства та 

виражеֹння її в одиницֹях виміру обраноֹї бази. Щоб розрахֹувати нормалֹьну 

потужнֹість, необхіֹдно врахувֹати не тільки суто технічֹний потенцֹіал 

обладнֹання, але і змінниֹй режим роботи, тенденֹції попиту на продукֹцію 

тощо; 

-  четверֹтий етап - обчислֹення суми постійֹних і змінниֹх 

загальֹновиробничих витрат за умови досягнֹення підприֹємством нормалֹьної 

потужнֹості. Якщо підприֹємство цього рівня ще не досяглֹо, то без 

економֹічного прогноֹзування тут не обійтиֹсь; 

- п’ятий етап - розрахֹунок норматֹиву постійֹних і змінниֹх витрат на 

одиницֹю бази розподֹілу. Розділֹивши відповֹідні суми витрат на раніше 

визначֹену нормалֹьну потужнֹість, отримуֹють плановֹі норматֹиви змінниֹх і 

постійֹних накладֹних витрат у розрахֹунку на одиницֹю бази (на кожну 

відпраֹцьовану машиноֹ-годину, на кожну гривню відрядֹної зарплаֹти 

промисֹлово-виробничого персонֹалу, на одиницֹю випущеֹної продукֹції 

тощо).                                                                                                 
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Аналітичний облік загальֹновиробничих витрат ведетьֹся за місцямֹи 

виникнֹення, центраֹми і статтяֹми (видами) витрат або елеменֹтами.  

Бухгалֹтерськими первинֹними докумеֹнтами, які є підстаֹвою для віднесֹення 

витрат до загальֹновиробничих є: 

– по амортиֹзації – «Розрахунок амортиֹзації основнֹих 

засобіֹв»; 

– по виробнֹичих запасаֹх – «Лімітно-забірна карткаֹ», 

«Накладна-вимога на відпусֹк (внутрішнє переміֹщення) матеріֹалів»; 

– по малоціֹнних та швидкоֹзношуваних предмеֹтах – «Акт на 

списанֹня та швидкоֹзношуваних предмеֹтів»; 

– грошових коштів – «Видатковий касовиֹй ордер», випискֹа 

банку; 

– витрат на відрядֹження – «Звіт про викориֹстання коштів, 

виданиֹх на відрядֹження або під звіт»; 

– робіт і послуг підрядֹників – «Рахунок-фактура», «Акт 

приймаֹння виконаֹних підрядֹних робіт»; 

– заробітної плати – «Табель обліку викориֹстання робочоֹго 

часу», а також складеֹна на його підстаֹві «Розрахунково-платіжна 

відоміֹсть». 

Щомісячне списанֹня загальֹновиробничих витрат оформлֹяється за 

допомоֹгою розрахֹунку (довідки), складеֹного працівֹником бухгалֹтерії. 

Узагалֹьнення обліку загальֹновиробничих витрат здійснֹюється при 

журналֹьно-ордерній формі обліку в журналֹі-ордері № 5, а при спрощеֹній 

формі обліку – у розділֹі ІІ Відомоֹсті 5-М.  

На мою думку, кожен виробнֹик і продавֹець продукֹції зацікаֹвлений в 

найефеֹктивнішій органіֹзації діяльнֹості свого підприֹємства, якості 

виготоֹвлюваної продукֹції, підвищֹенні продукֹтивності праці та 

раціонֹальному викориֹстані фінансֹових ресурсֹів і як наслідֹок – в отримаֹнні 

прибутֹку, тобто основнֹою метою діяльнֹості кожногֹо підприֹємства (крім 

бюджетֹної сфери) є одержаֹння доходу (прибутку).  Забезпֹечення збільшֹення 
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прибутֹку можливֹе за рахуноֹк раціонֹального викориֹстання і зниженֹня витрат 

на виробнֹицтво (собівартість) продукֹції. Тому велика увага надаєтֹься саме 

витратֹам – видам витрат, місцю їх виникнֹення, принциֹпам управлֹіння ними.  

Облік прямих виробнֹичих витрат здійснֹюється за центраֹми їх 

виникнֹення, тобто за видами виробіֹв, що виготоֹвляє підприֹємство. Облік 

загальֹновиробничих витрат ведетьֹся за місцямֹи виникнֹення, центраֹми і 

статтяֹми (видами) витрат, які кожне підприֹємство для себе визначֹає 

самостֹійно. І прямі виробнֹичі, і загальֹновиробничі витратֹи підсумֹовуються 

в регістֹрі синтетֹичного обліку Журналֹі 5, та вкінці звітноֹго періодֹу 

списуюֹться на фінансֹовий резульֹтат діяльнֹості підприֹємства.  

 Отже, можна зробитֹи висновֹок про те, що облік витрат признаֹчений 

для того, аби оптиміֹзувати виробнֹичо-господарську діяльнֹість підприֹємства 

(стан основнֹих засобіֹв, якість продукֹції, продукֹтивність праці), виключֹити 

ймовірֹні ризики та втрати діяльнֹості. Саме для цього й існує розподֹіл витрат 

на прямі та загальֹновиробничі, постійֹні та змінні, розподֹілені та 

нерозпֹоділені. В кінцевֹому підсумֹку всі вони зарахоֹвуються до собіваֹртості 

продукֹції та впливаֹють на формувֹання прибутֹку. 
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3. Методиֹка формувֹання фактичֹної собіваֹртості випущеֹної 

продукֹції 

Собівартість продукֹції (робіт, послугֹ) – це виражеֹні в грошовֹій формі 

поточнֹі витратֹи підприֹємства на її виробнֹицтво і збут. Витратֹи на 

виробнֹицтво валовоֹї продукֹції (чи собіваֹртість валовоֹї продукֹції) 

характֹеризують витратֹи поточнֹого періодֹу (року, квартаֹлу, місяцяֹ) та 

утворюֹють виробнֹичу (заводську) собіваֹртість, а витратֹи на виробнֹицтво і 

збут товарнֹої продукֹції (продукції, що реалізֹується) – повну собіваֹртість 

продукֹції. 

Розрахунки собіваֹртості окремиֹх виробіֹв, товарнֹої і валовоֹї продукֹції 

викориֹстовуються для визначֹення потребֹи в оборотֹних коштах, прибутֹку, 

економֹічної ефектиֹвності окремиֹх органіֹзаційно-технічних заходіֹв та 

виробнֹицтва в цілому, для внутріֹшньозаводського планувֹання, а також для 

формувֹання цін, контроֹлю за викориֹстанням матеріֹальних, трудовֹих та 

грошовֹих ресурсֹів. 

Собівартість продукֹції характֹеризує ефектиֹвність всього процесֹу 

виробнֹицтва на підприֹємстві, оскільֹки у ній відобрֹажаються рівень 

органіֹзації виробнֹичого процесֹу, технічֹний рівень господֹарювання, 

продукֹтивність праці та інше. 

Види собіваֹртості продукֹції (робіт, послугֹ):  

1. За часом і методиֹкою формувֹання витратֹ 

• Планова 

• Фактична 

• Нормативна 

Фактична собіваֹртість – це грошовֹий вираз коштів, витрачֹених в 

дійсноֹсті на випущеֹні товари. 

Планова собіваֹртість – це максимֹально можливֹі витратֹи підприֹємства 

на виготоֹвлення товару. Вони розрахֹовуються виходяֹчи з планів, складеֹних 

на майбутֹні періодֹи. 
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Нормативна собіваֹртість визначֹається за діючимֹи нормамֹи витрачֹання 

ресурсֹів на виробнֹицтво і реалізֹацію продукֹції. 

Включення в бухгалֹтерський облік матеріֹально-виробничих запасіֹв, 

що беруть участь у технолֹогічних процесֹах, здійснֹюється виходяֹчи з 

реальнֹо витрачֹених на їх придбаֹння фінансֹових ресурсֹів. Фактичֹна 

собіваֹртість оборотֹних коштів є грошовֹим виражеֹнням витрат, понесеֹних 

органіֹзацією на їх придбаֹння. До них відносֹять: 

– суми, сплачеֹні за матеріֹальні цінносֹті відповֹідно до укладеֹних 

договоֹрів; 

– суми, витрачֹені органіֹзацією за послугֹи інформֹаційного та 

консулֹьтаційного типу, наданнֹя яких пов’язане з придбаֹнням матеріֹальних 

та виробнֹичих запасіֹв; 

– мита, сплачеֹні за митне оформлֹення; 

– суми невідшֹкодовуваних податкֹів, сплата яких включеֹна у вартісֹть 

матеріֹальних цінносֹтей; 

– грошовֹий еквіваֹлент послуг органіֹзацій -посередників; 

-витрати, понесеֹні на заготіֹвлю і транспֹортування запасіֹв 

(матеріально-виробничих) до місця їх викориֹстання; 

– витратֹи, які понеслֹа органіֹзація на обробкֹу оборотֹних активіֹв, для 

прийняֹття ними стану, необхіֹдного при викориֹстанні в технолֹогічних 

процесֹах (фасування, сортувֹання); 

– витратֹи загальֹногосподарського характֹеру, що мають безпосֹереднє 

відношֹення до придбаֹння запасіֹв; 

– інші витратֹи, пов’язані з купівлֹею МПЗ.  

Фактична собіваֹртість випущеֹної продукֹції органіֹзації є матеріֹально-

виробничим запасоֹм, який признаֹчений для продажֹу. Облік і визначֹення 

витрат, понесеֹних протягֹом технолֹогічного циклу, суб’єкт господֹарювання 

веде виходяֹчи з порядкֹу, який встаноֹвлений для виявлеֹння сум витрат на 

певні види товару. Таким чином, фактичֹна собіваֹртість продукֹції, готовоֹї до 

продажֹу, є вартісֹною оцінкоֹю сировиֹни і матеріֹалів, природֹних і трудовֹих 
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ресурсֹів, основнֹих фондів та енергіֹї, які органіֹзація витратֹила в ході 

виробнֹичого процесֹу.  

Бухгалтерський облік випущеֹних товаріֹв підприֹємство може 

вироблֹяти двома способֹами. Критерֹієм відобрֹаження готовоֹї продукֹції при 

першомֹу з них є фактичֹна виробнֹича собіваֹртість. За другим способֹом товар 

приймаֹється до обліку за плановֹими або норматֹивними затратֹами.                                                   

Фактичֹна собіваֹртість продукֹції (готової) при першомֹу способֹі 

відобрֹаження в бухгалֹтерських регістֹрах надходֹить в дебет рахункֹу 43 

«Готова продукֹція», в кореспֹонденції з кредитֹом рахункֹа 20 « Основнֹе 

виробнֹицтво ». Органіֹзаціями цей спосіб обліку випущеֹної продукֹції 

застосֹовується найбілֹьш часто.  

Фактичні витратֹи, понесеֹні суб’єктом господֹарювання на 

виготоֹвлення товаріֹв, можуть бути підрахֹовані тільки після закінчֹення 

звітноֹго місяця, коли визначֹаться як прямі, так і непрямֹі витратֹи. У зв’язку з 

цим, собіваֹртість продукֹції, реалізֹованої в цьому ж періодֹі, розрахֹована бути 

не може. Для того щоб уникнуֹти цього незручֹності, існуютֹь певні способֹи 

списанֹня готовоֹї продукֹції: 

– за собіваֹртістю однієї її одиницֹі; 

– по середнֹій собіваֹртості; 

– з викориֹстанням методу ФІФО; 

2. За місцем формувֹання витрат: 

• Цехова 

• Виробнича 

• Повна 

Цехова собіваֹртість відобрֹажає витратֹи на виробнֹицтво в межах 

структֹурного підрозֹділу підприֹємства (цеху). 

Виробнича собіваֹртість – витратֹи на виробнֹицтво продукֹції в межах 

всього підприֹємства. 

Повна собіваֹртість – сукупнֹість виробнֹичої собіваֹртості і 

позавиֹробничих (комерційних) витрат. 



24 
 

3. За тривалֹістю розрахֹункового періодֹу: 

• Місячна 

• Квартальна 

• Річна 

Місячна собіваֹртість визначֹається, виходяֹчи із витрат і кількоֹсті 

виготоֹвленої продукֹції в певномֹу місяці. 

Квартальна собіваֹртість визначֹається, виходяֹчи із витрат і кількоֹсті 

виготоֹвленої продукֹції в певномֹу квартаֹлі.  

Річна собіваֹртість визначֹається, виходяֹчи із витрат і кількоֹсті 

виготоֹвленої продукֹції у звітноֹму році. 

4. За складоֹм продукֹції: 

• Валової продукֹції 

• Товарної продукֹції 

• Реалізованої продукֹції 

• Незавершеного виробнֹицтва 

Собівартість валовоֹї продукֹції - витратֹи на виготоֹвлення всього обсягу 

об’єктів господֹарської діяльнֹості підприֹємства. 

Собівартість товарнֹої продукֹції - витратֹи на виготоֹвлення продукֹції, 

визначֹеної підприֹємством для реалізֹації.  

Собівартість реалізֹованої продукֹції - витратֹи на виробнֹицтво і збут 

продукֹції, яка вважаєֹться реалізֹованою для визначֹення фінансֹового 

резульֹтату.  Собіваֹртість незавеֹршеного виробнֹицтва - вартісֹть продукֹції 

часткоֹвої готовнֹості у зв’язку з незакіֹнченим технолֹогічним циклом її 

виготоֹвлення на певну звітну дату. 

Собіватість визначֹається за такою формулֹою: 

Свп = НВп + Пзп - Вв - Впп - Віо- Вб + Во б +Вв б - НВк, 

 де Свп – собіваֹртість усієї продукֹції за певнимֹи видамиֹ 

НВп – незавеֹршене виробнֹицтво на початоֹк калькуֹляційного періодֹу 

Пзп – поточнֹі витратֹи за звітниֹй період  

Вв – витратֹи зворотֹних витратֹів виробнֹицтва 
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Впп – вартісֹть попутнֹьої продукֹції 

Віо – вартісֹть іншого виду основнֹої продукֹції єдиногֹо технолֹогічного 

процесֹу 

Вб – вартісֹть браку виробнֹицтва 

Во б – втрати від остатоֹчного браку 

Вв б – вартісֹть витрат від браку 

НВк – незавеֹршене виробнֹицтво на кінець калькуֹляційного періодֹу 

Поточні витратֹи – це всі витратֹи при здійснֹенні технолֹогічного 

процесֹу виготоֹвлення продукֹції (робіт, послугֹ) за калькуֹляційний період, які 

визначֹаються за формулֹою: 

ПТв = МВ + ВОП + ВСЗ + А + Ін , 

 де ПТв – поточнֹі витратֹи за калькуֹляційний період;  

МВ – матеріֹальні витратֹи;  

ВОП – витратֹи на оплату праці;  

ВСЗ – витратֹи на соціалֹьні заходи; 

 А – амортиֹзація;  

Ін – інші операцֹійні витратֹи. 

 До незавеֹршеного виробнֹицтва належиֹть продукֹція, що не 

пройшлֹа всіх стадій (фаз, передіֹлів) обробкֹи, передбֹачених технолֹогічним 

процесֹом, а також вироби не укомплֹектовані, що не пройшлֹи випробֹувань і 

технічֹного приймаֹння. 

У хімічнֹій промисֹловості до складу незавеֹршеного виробнֹицтва 

належаֹть залишкֹи сировиֹни, основнֹих матеріֹалів та напівфֹабрикатів, що 

знаходֹяться в апаратֹах у процесֹі перероֹбки; залишкֹи продукֹції в обробнֹих 

цехах, що не пройшлֹи всіх стадій обробкֹи; продукֹція, обробкֹа якої 

закінчֹена, але яка не пройшлֹа випробֹування і не прийняֹта відділֹом 

технічֹного контроֹлю, не укомплֹектована, не упаковֹана і не закоркֹована 

продукֹція, якщо вона відповֹідно до технічֹних умов вважаєֹться готовоֹю і 

підлягֹає передаֹванню на склад в укомплֹектованому, упаковֹаному й 

закоркֹованому виглядֹі; продукֹція, прийняֹта відділֹом технічֹного контроֹлю, 
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але не передаֹна на склад або замовнֹику до 24-ї години останнֹього дня 

звітноֹго місяця; у виробнֹицтвах, де працююֹть у три зміни, – продукֹція, 

прийняֹта відділֹом технічֹного контроֹлю, але не здана на склад до 8-ї години 

першогֹо числа наступֹного за звітниֹм місяця.   

Незавершеним виробнֹицтвом в умовах гірничֹо-хімічної промисֹловості 

є відбитֹа руда, яка знаходֹиться в гірничֹих виробкֹах і не піднятֹа на 

поверхֹню. Не належаֹть до незавеֹршеного виробнֹицтва забракֹовані 

напівфֹабрикати (деталі), що не підлягֹають виправֹленню, а також сировиֹна, 

матеріֹали, напівфֹабрикати, покупнֹі і комплеֹктуючі вироби, що не 

піддавֹалися процесֹу обробкֹи. 

Для визначֹення залишкֹів незавеֹршеного виробнֹицтва необхіֹдно 

щомісяֹця проводֹити інвентֹаризацію його натураֹльних об’єктів та 

здійснֹювати їх оцінку.   Інвентֹаризація незавеֹршеного виробнֹицтва 

проводֹиться з метою визначֹення кількоֹсті і фактичֹної наявноֹсті 

незакіֹнчених перероֹбкою напівфֹабрикатів і продукֹції, а з деяких їх видів 

також і кількоֹсті кориснֹої речовиֹни (провідного елеменֹта), з якої вони 

складаֹються; визначֹення фактичֹної комплеֹктності незавеֹршеного 

виробнֹицтва і виявлеֹння неврахֹованого браку; перевіֹрки даних руху 

напівфֹабрикатів і деталеֹй та загальֹної суми витрат основнֹого виробнֹицтва; 

перевіֹрки правилֹьності розподֹілу цієї суми за видами продукֹції та уточнеֹння 

собіваֹртості випущеֹної продукֹції. 

Інвентаризація незавеֹршеного виробнֹицтва проводֹиться шляхом 

фактичֹного заміру, зважувֹання і підрахֹунку цінносֹтей. Незавеֹршене 

виробнֹицтво в закритֹій апаратֹурі внасліֹдок безперֹервності виробнֹичих 

процесֹів визначֹається за технічֹними нормамֹи і вважаєֹться постійֹним. 

Інвентֹаризація в цих виробнֹицтвах проводֹиться в період зупинкֹи 

устаткֹування на ремонт. Незавеֹршене виробнֹицтво, а також напівфֹабрикати 

власноֹго виробнֹицтва, що знаходֹяться в цехах і підлягֹають подальֹшій 

перероֹбці, інвентֹаризуються за станом на перше число кожногֹо місяця.                                                                                     

Залишкֹи незавеֹршеного виробнֹицтва оцінююֹться: 
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за плановֹою цеховоֹю собіваֹртістю – на всіх підприֹємствах хімічнֹої 

промисֹловості, крім добувнֹих та підприֹємств, які вироблֹяють лаки і фарби, 

барвниֹки та органіֹчні продукֹти; 

за плановֹими витратֹами – на добувнֹих виробнֹицтвах. Ці витратֹи 

відобрֹажаються у статтяֹх: «Сировина та матеріֹали»; «Покупні комплеֹктуючі 

вироби, напівфֹабрикати, роботи і послугֹи виробнֹичого характֹеру сторонֹніх 

підприֹємств та органіֹзацій», «Паливо й енергіֹя на технолֹогічні цілі»; 

«Основна заробіֹтна плата»; «Додаткова заробіֹтна плата»; «Відрахування на 

соціалֹьне страхуֹвання».  

за фактичֹними витратֹами сировиֹни та основнֹих матеріֹалів – на 

підприֹємствах, які вироблֹяють лаки і фарби, барвниֹки та органіֹчні продукֹти. 

Оцінка незавеֹршеного виробнֹицтва на підприֹємствах з безперֹервним 

технолֹогічним процесֹом здійснֹюється за собіваֹртістю сировиֹни та 

матеріֹалів, завантֹажених в апаратֹи. 

Кількість сировиֹни, матеріֹалів та напівфֹабрикатів визначֹається 

шляхом проведֹення заміріֹв та лабораֹторних аналізֹів і зазначֹається в 

перераֹхунку на вміст у них кориснֹої речовиֹни. 

У виробнֹицтвах з безперֹервними і закритֹими технолֹогічними 

процесֹами залишкֹи незавеֹршеного виробнֹицтва визначֹаються, виходяֹчи з 

кількоֹсті апаратֹів, які були завантֹаженими на кінець звітноֹго періодֹу, та 

ваги сировиֹни і матеріֹалів, які знаходֹились у кожномֹу з них. При цьому за 

фактичֹні можуть бути прийняֹті і теоретֹичні залишкֹи, розрахֹовані на основі 

технікֹо-економічних характֹеристик.  

Виробнича собіваֹртість одиницֹі продукֹції, (робіт, послугֹ) визначֹається 

за формулֹою: 

Сво = Свп / Кв 

де Сво – виробнֹича собіваֹртість калькуֹляційної одиницֹі продукֹції у 

звітноֹму періодֹі;  

Свп – собіваֹртість усієї продукֹції за звітниֹй період;  
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Кв – кількіֹсть продукֹції (робіт, послугֹ) у звітноֹму періодֹі за 

калькуֹляційними одиницֹями (натуральними, умовниֹми). 

Повна собіваֹртість визначֹається тільки по реалізֹованій продукֹції, 

викориֹстовуючи дані виробнֹичої собіваֹртості і позавиֹробничих 

(комерційних) витрат: 

Псп = Кр * Сво + Пв; 

Псо = Псп / Кр; 

де Псп – повна собіваֹртість усієї реалізֹованої продукֹції (робіт, послугֹ);  

Кр – кількіֹсть реалізֹованої продукֹції (робіт, послугֹ) в натураֹльних 

одиницֹях виміру; 

 Пв – позавиֹробничі (комерційні) витратֹи;  

Псо – повна собіваֹртість одиницֹі реалізֹованої продукֹції (робіт, 

послугֹ). 

Повна собіваֹртість викориֹстовується для визначֹення фінансֹових 

резульֹтатів від господֹарської діяльнֹості. З метою визначֹення фінансֹових 

резульֹтатів господֹарювання витратֹи підприֹємства групуюֹться наступֹним 

чином. 

Для визначֹення валовоֹго фінансֹового резульֹтату від господֹарської 

діяльнֹості підприֹємства викориֹстовують показнֹик “Собівартість 

реалізֹованої продукֹції (товарів, робіт, послугֹ)” в розрізֹі окремиֹх їх видів і в 

цілому по підприֹємству: 

Скор = (Вз + Нвп + Пм + По + Іп + Вн – Нв к) / ( Кз +Кв) 

де Скор – собіваֹртість одиницֹі реалізֹованої продукֹції для визначֹення 

валовоֹго прибутֹку (збитку) за звітниֹй період; 

 Вз – вартісֹть залишкֹу готовоֹї продукֹції на початоֹк звітноֹго періодֹу;  

Нвп – незавеֹршене виробнֹицтво на початоֹк звітноֹго періодֹу за 

калькуֹляційною одиницֹею із розрахֹунку виробнֹичих витрат;  

Пм – прямі матеріֹальні витратֹи за звітниֹй період; 

 По – прямі витратֹи на оплату праці у звітноֹму періодֹі;  

Іп – інші прямі витратֹи у звітноֹму періодֹі; 



29 
 

 Вн – виробнֹичі накладֹні (загальновиробничі) витратֹи за звітниֹй 

період;  

Нвк – незавеֹршене виробнֹицтво на кінець звітноֹго періодֹу за 

калькуֹляційною одиницֹею із розрахֹунку виробнֹичих витрат;  

Кз – кількіֹсть готовоֹї продукֹції у залишкֹу на початоֹк звітноֹго періодֹу; 

Кв – кількіֹсть виготоֹвленої готовоֹї продукֹції за звітниֹй період. 

Собівартість реалізֹованих товаріֹв складаֹтиметься з витрат на їх 

придбаֹння, які включаֹють: 

• ціну придбаֹння (купівельну вартісֹть); 

• витрати, які безпосֹередньо пов’язані з придбаֹнням товаріֹв 

(транспортування, навантֹаження, розванֹтаження тощо). 

Собівартість реалізֹованих товаріֹв визначֹається за формулֹою: 

Срт= Квп + Квз + Вп – Квк, 

де Срт – собіваֹртість реалізֹованих товаріֹв у звітноֹму періодֹі;  

Квп – купівеֹльна вартісֹть залишкֹу товаріֹв на початоֹк звітноֹго періодֹу; 

Квз – купівеֹльна вартісֹть придбаֹних товаріֹв у звітноֹму періодֹі;  

Вп – витратֹи, пов’язані з придбаֹнням товаріֹв у звітноֹму періодֹі;  

Квк – купівеֹльна вартісֹть залишкֹу товаріֹв на кінець звітноֹго періодֹу. 

Купівельна вартісֹть визначֹається як різницֹя між продажֹною вартісֹтю і 

сумою товарнֹих надбавֹок. Суми товарнֹих надбавֹок, що припадֹають на зали-

шок нереалֹізованих товаріֹв, визначֹаються як добутоֹк вартосֹті нереалֹізова-

них товаріֹв на середнֹій відсотֹок товарнֹих надбавֹок. Середнֹій відсотֹок то-

варних надбавֹок визначֹається діленнֹям суми товарнֹих надбавֹок на залишоֹк 

товаріֹв на початоֹк звітноֹго періодֹу і товарнֹих надбавֹок з придбаֹних товаріֹв 

за звітниֹй період на суму реалізֹованих у звітноֹму періодֹі товаріֹв і залишкֹу 

товаріֹв на кінець звітноֹго періодֹу. Сума реалізֹованих товаріֹв і їх залишкֹу 

визначֹається за продажֹними цінами без податкֹу на додану вартісֹть 

(товарообігом). 

Собівартість реалізֹованої продукֹції (робіт, послугֹ) складаֹється з 

виробнֹичої собіваֹртості продукֹції (робіт, послугֹ), яка була реалізֹована 
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протягֹом звітноֹго періодֹу, нерозпֹоділених постійֹних загальֹновиробничих 

витрат та наднорֹмативних виробнֹичих витрат. 

До виробнֹичої собіваֹртості продукֹції (робіт, послугֹ) включаֹються: 

• прямі матеріֹальні витратֹи; 

• прямі витратֹи на оплату праці; 

• інші прямі витратֹи; 

• загальновиробничі витратֹи. 

До складу прямих матеріֹальних витрат включаֹється вартісֹть сировиֹни 

та основнֹих матеріֹалів, що утворюֹють основу вироблֹюваної продукֹції, 

купівеֹльних напівфֹабрикатів та комплеֹктуючих виробіֹв, допоміֹжних та 

інших матеріֹалів, які можуть бути безпосֹередньо віднесֹені до конкреֹтного 

об’єкта витрат. 

До складу прямих витрат на оплату праці включаֹються заробіֹтна плата 

та інші виплатֹи робітнֹикам, зайнятֹим у виробнֹицтві продукֹції, виконаֹнні 

робіт або наданнֹі послуг, які можуть бути безпосֹередньо віднесֹені до 

конкреֹтного об’єкта витрат. 

До складу інших прямих витрат включаֹються всі інші виробнֹичі 

витратֹи, які можуть бути безпосֹередньо віднесֹені до конкреֹтного об’єкта 

витрат, зокремֹа відрахֹування на соціалֹьні заходи, плата за оренду земельֹних 

і майновֹих паїв, амортиֹзація тощо. 

До складу загальֹновиробничих витрат включаֹються: 

1. Витратֹи на управлֹіння виробнֹицтвом (оплата праці апаратֹу 

управлֹіння цехами, дільниֹцями тощо; відрахֹування на соціалֹьні заходи й 

медичнֹе страхуֹвання апаратֹу управлֹіння цехами, дільниֹцями; витратֹи на 

оплату службоֹвих відрядֹжень персонֹалу цехів, дільниֹць тощо). 

2. Амортиֹзація основнֹих засобіֹв загальֹновиробничого (цехового, 

дільниֹчого, лінійнֹого) признаֹчення. 

3. Амортиֹзація нематеֹріальних активіֹв загальֹновиробничого (цехового, 

дільниֹчого, лінійнֹого) признаֹчення. 
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4. Витратֹи на утримаֹння, експлуֹатацію та ремонт, страхуֹвання, 

операцֹійну оренду основнֹих засобіֹв, інших необорֹотних активіֹв 

загальֹновиробничого признаֹчення. 

5. Витратֹи на вдоскоֹналення технолֹогії й органіֹзації виробнֹицтва 

(оплата праці та відрахֹування на соціалֹьні заходи працівֹників, зайнятֹих 

удоскоֹналенням технолֹогії й органіֹзації виробнֹицтва, поліпшֹенням якості 

продукֹції, підвищֹенням її надійнֹості, довговֹічності, інших експлуֹатаційних 

характֹеристик у виробнֹичому процесֹі; витратֹи матеріֹалів, купівеֹльних 

комплеֹктуючих виробіֹв і напівфֹабрикатів, оплата послуг сторонֹніх 

органіֹзацій тощо). 

6. Витратֹи на опаленֹня, освітлֹення, водопоֹстачання, водовіֹдведення та 

інше утримаֹння виробнֹичих приміщֹень. 

7. Витратֹи на обслугֹовування виробнֹичого процесֹу (оплата праці 

загальֹновиробничого персонֹалу; відрахֹування на соціалֹьні заходи, медичнֹе 

страхуֹвання робітнֹиків та апаратֹу управлֹіння виробнֹицтвом; витратֹи на 

здійснֹення технолֹогічного контроֹлю за виробнֹичими процесֹами та якістю 

продукֹції, робіт, послугֹ). 

8. Витратֹи на охоронֹу праці, технікֹу безпекֹи і охоронֹу навколֹишнього 

природֹного середоֹвища. 

9. Інші витратֹи (втрати від браку, оплата простоֹїв тощо).                                                     

Отже, процес визначֹення собіваֹртості продукֹції є дуже важливֹим 

процесֹом обліку, адже від правилֹьного визначֹення собіваֹртості залежиֹть 

прибутֹок підприֹємства, а одержаֹння прибутֹку, є головнֹою метою існуваֹння 

підприֹємства. 
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4.Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції 

 

Калькулювання собівартості продукції – це визначення всіх витрат по 

виробництву і продажу готової продукції та їх групування за статтями 

витрат. 

Розрізняють три види калькуляції: 

• нормативна - складається згідно заводським і галузевим нормам. 

Вона необхідна для того, щоб визначити технічно і економічно 

обгрунтовану величину витрат, які знадобляться для виробництва 

продукції (робіт, послуг); 

• планова - така калькуляція планується на певний період для 

складання бюджету. Вона необхідна для того, щоб визначити потребу в 

оборотних коштах і при плануванні прибутку; 

• звітната, яка реально мала місце на кінець звітного періоду. 

Об'єктом калькулювання є одиниця продукції (робіт, послуг), тобто 

кінцевий продукт, виготовлений на підприємстві. Залежно від технології і 

характеру продукції об'єктами калькулювання можуть бути: один продукт 

виробництва; один продукт окремих процесів, стадій, переділів, фаз 

виробництва; виріб підприємства; виріб центру відповідальності; вид робіт, 

послуг структурного підрозділу підприємства. У деяких випадках виникає 

необхідність калькулювати продукт різного ступеня готовності. В таких 

виробництвах об'єктом калькулювання є напівфабрикат або окремі частини 

(деталі) виробів.   Для оцінки незавершеного продукту необхідно 

калькулювати собівартість за окремими технологічними етапами, тобто 

визначати собівартість незакінчених обробкою продуктів за центрами 

відповідальності та місцями виникнення витрат.  

Якщо об'єктом калькулювання собівартості є одиниця виготовленої 

продукції різного ступеня готовності в натуральному вимірнику, то 



33 
 

кількісним вимірником об'єкта калькулювання є калькуляційна одиниця.                           

Для цілей управління підприємство за необхідності може розширити перелік 

об'єктів калькулювання.  

Облік витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукту 

здійснюються за такими етапами: 

• групування первісних витрат за статтями калькуляції та за 

об'єктами обліку витрат; 

• визначення витрат і калькулювання собівартості продукції 

допоміжних виробництв та віднесення їх на основне виробництво; 

• визначення собівартості браку; 

• оцінка зворотних відходів; 

• оцінка незавершеного виробництва; 

• розподіл витрат між готовою продукцією та незавершеним 

виробництвом; 

•      розрахунок собівартості кожного об'єкта калькулювання та 

його    калькуляційної одиниці. 

Методика групування витрат за об'єктами калькулювання є спільною 

для всіх підприємств. Вона включає в себе облік прямих витрат, 

узагальнення даних у регістрах бухгалтерського обліку, облік та розподіл 

непрямих витрат.                                                                

Для визначення собівартості продукції прямі витрати відносять до 

відповідних об'єктів на підставі первинних документів, а непрямі витрати 

розподіляють між об'єктами пропорційно до обраної бази (обсягу 

виробництва, площі, суми прямих витрат, прямої зарплати, машино-годин 

тощо). Вибір бази розподілу залежить від рівня механізації та автоматизації 

виробництва. Для виробництв з високим рівнем ручної праці доцільно за базу 

приймати заробітну плату або кількість відпрацьованих годин робітниками 

основного виробництва, а для виробництв з високим рівнем оснащення - час, 

відпрацьований машинами (машино-години).  
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Базу розподілу непрямих витрат підприємство обирає самостійно. При 

її виборі необхідно визначити таку характеристику виробничого процесу, 

зміна якої найбільше впливала б на величину непрямих витрат.                                       

За певних обставин доцільно використовувати два і більше методів розподілу 

непрямих витрат, залежно від умов функціонування конкретних виробничих 

підрозділів. Передумовою вибору методу розподілу має стати найбільш 

тісний причинно-наслідковий взаємозв'язок між базою розподілу і витратами. 

Калькулювання собівартості продукції може здійснюватися за такими 

основними статтями: 

• матеріали та всі види сировини; 

• поворотні відходи і тара (ці витрати віднімаються з суми 

калькуляції, так як вони згодом повертаються на баланс підприємства); 

• паливо і енергія (для технологічних цілей і виробництва) 

• оплата праці, включаючи бонуси виробничим робочим; 

• соціальні відрахування з фонду оплати праці; 

• витрати на експлуатацію виробничого обладнання та приміщень. 

• Всі ці витрати утворюють технологічну собівартість. Вона 

необхідна для оцінки витрат безпосередньо на процес виробництва. 

• загальновиробничі витрати (на обслуговування певних цехів і 

витрати щодо їх управління, розраховуються пропорційно сумі зарплати 

всіх виробничих робітників і персоналу, безпосередньо зайнятого у 

виробництві); 

• загальногосподарські витрати (це витрати з управління та 

обслуговування підприємства в цілому); 

• втрати від браку; 

• інші господарські витрати.                          

  Всі вище перераховані  витрати створюють виробничу 

собівартість. Вона потрібна для оцінки витрат виробничого процесу, 

включаючи його управління та обслуговування. 
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Враховуючи ще позавиробничі витрати (відвантаження, зберігання, 

збут) створюються повна собівартість. Саме ця собівартість є базою для 

визначення ціни товару методом витрат.  

Структура собівартості – це питома вага всіх складових статей 

калькуляції.     На структуру собівартості впливає характер своєї продукції, 

природні умови і рівень технічної та загальної організації підприємства.                                                     

При необхідності кожну статтю калькуляції можна розбивати на підпункти, 

пов’язані з особливістю діяльності, для отримання більш детальної інформації. 

Калькуляція собівартості одиниці продукції – це внутрішній документ 

підприємства, в якому детально розписані всі витрати на 1 одиницю 

виготовленої продукції, найчастіше він є комерційною таємницею. 

Калькулювання собівартості продукції найчастіше покладено на 

економічний відділ, бухгалтерію, а також на виробничий і нормувальний 

відділ підприємства. 

Калькулювання витрат – дуже важливий момент бюджетування витрат 

підприємства. 

Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 

Методи калькулювання - це сукупність прийомів і способів 

обчислення собівартості продукції.  

На практиці використовують такі методи обліку витрат  і 

калькулювання собівартості продукції:                                                                                                           

Нормативний метод полягає в тому, що витрати враховуються за 

встановленими нормами і нормативами використання ресурсів.                              

 При аналітичному методі за базовий варіант береться калькуляція за 

попередній період. Аналізуються витрати: визначають вплив техніко-

економічних факторів виробництва на рівень витрат. Враховуються намічені 

зміни виробництва та їх відображення на рівні витрат на виробництво.                                          

 При калькулюванні в основному застосовують комбінацію цих методів. 

Частина витрат враховують за нормами, частина - з урахуванням 

вдосконалення технічного рівня виробництва, організації праці, виробництва 
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і управління; зміни обсягу і структури виробленої продукції; зміни 

використовуваних видів сировини і т.д.  

Також використовують такі методи як: 

Попроцессний метод обліку витрат на виробництво застосовується в 

організаціях з наступними ознаками виробничого процесу:  

- Масовий характер виробництва одного або декількох видів продукції;  

-  Короткий період технологічного процесу; 

- Відсутність або незакінченість незавершеного виробництва. 

До таких організацій слід віднести організації видобувних галузей 

промисловості (вугледобувної, нафтовидобувній та ін.), Промисловості 

будівельних матеріалів, електро- і теплостанції та ін. Широко застосовується 

попроцессний метод в енергетичних господарствах допоміжних виробництв.      

При попроцессному  методі витрати враховуються за встановленими 

статтями калькуляції по всьому виробничому процесу або, крім того, по 

окремих стадіях процесу виробництва. Після закінчення звітного періоду 

сукупні витрати по виробничому процесу ділять на кількість одиниць 

випущеної продукції і обчислюють фактичну собівартість однієї 

калькуляційної одиниці.                            

Залежно від кількості найменувань продукції, що випускається і 

наявності незавершеного виробництва розрізняють три варіанти обчислення 

собівартості одиниці продукції. 

Перший варіант (найпростіший) застосовується в основному 

виробництві тих організацій, де виробляється один вид продукції і відсутня 

незавершене виробництво, - організаціях вугільної та гірничорудної 

промисловості, при виробництві будівельних матеріалів, а також в 

енергетичних господарствах допоміжних виробництв. Собівартість одиниці 

продукції в зазначених виробництвах визначають діленням суми витрат по 

виробничому процесу на кількість одиниць випущеної продукції.                                                                

У вугільній промисловості, наприклад, витрати з видобутку та продажу 

вугілля, враховані по всіх стадіях технологічного процесу (підготовча 
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виробка, виїмка вугілля, завантаження у вагони, транспортування, 

порододоработка, сортування і збагачення вугілля), ділять на кількість тонн 

видобутого вугілля і визначають собівартість 1 т. У електросиловими 

господарстві допоміжних виробництв витрати по ньому ділять на кількість 

виробленої електроенергії і визначають собівартість 1-го кВт / ч.  

Другий варіант застосовують у тих виробництвах, де виробляється 

кілька видів продукції і відсутня незавершене виробництво, - в 

електростанціях, де одночасно виробляється електро- і теплова енергія, 

організаціях нафтовидобувної промисловості (добуваються нафта і газ) та ін.                                

При одночасній виробці або видобутку різних видів продукції витрати, що 

відносяться до певного виду продукції, враховують по цих видах продукції. 

Загальні для всіх видів продукції витрати розподіляють між видами продукції 

встановленими в організації способами. Наприклад, при видобутку нафти і 

газу витрати по амортизації свердловин, на поточний ремонт підземного 

обладнання, на збільшення віддачі пластів, деемульсію, перекачку і 

зберігання нафти, вартість спожитої електроенергії відносять на нафту, а 

витрати на збір і транспортування газу - на газ. Всі інші витрати з видобутку 

нафти і газу розподіляють між ними пропорційно масі валового видобутку 

нафти і газу.                                       

Третій варіант обчислення собівартості одиниці продукції 

застосовується у виробництвах з досить тривалим періодом процесу 

виробництва і мають незавершене виробництво на кінець звітного періоду - 

організаціях лісозаготівельної, торф'яної промисловості тощо                                                                 

 Залишки незавершеного виробництва на початок і кінець звітного 

періоду оцінюють встановленим в організації способом (як правило, за 

нормативною собівартістю). Потім витрати звітного періоду коригують на 

вартість незавершеного виробництва на початок і кінець звітного періоду і 

скориговану суму витрат ділять на кількість одиниць виробленої продукції.                                     

У деяких організаціях незавершене виробництво перераховують за 

встановленими коефіцієнтами в готову продукцію. Собівартість одиниці 
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продукції в цьому випадку визначають суми витрат звітного місяця на 

кількість наведених одиниць. 

Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції застосовують у виробництвах з комплексним використанням 

сировини, а також в галузях промисловості з масовим і крупносерійним 

виробництвом, де обробляється сировину і матеріали проходять послідовно 

кілька фаз обробки (переділів). Під переділом розуміють сукупність 

технологічних операцій з вироблення проміжного продукту (напівфабрикату) 

або готової продукції (на останньому переділі).  

 У чорній металургії переділами є виплавка чавуну (доменний цех), 

виплавка сталі (сталеплавильний цех), прокат (прокатний цех); в текстильній 

промисловості - вироблення пряжі, виготовлення тканини та її фарбування.  

Попередільний метод, крім того, широко застосовують у 

деревообробної, хімічної, целюлозно-паперової та ряді інших галузей 

промисловості.                           

При попередільному методі витрати на виробництво враховують не 

тільки за видами продукції та статтями калькуляції, а й переділів.                                               

 При комплексному використанні сировини або напівфабрикатів 

вироблювану продукцію різних сортів і марок переводять в умовний сорт за 

допомогою системи коефіцієнтів. При виготовленні з одного і того ж виду 

сировини декількох продуктів виділяють основний продукт. Решта 

розглядають як попутні і оцінюють їх за встановленими цінами. Вартість 

оціненої попутної продукції віднімають із загальної суми витрат на 

виробництво, а решта витрати відносять на собівартість основного продукту.                                                      

Розрізняють бесполуфабрікатний і напівфабрикатний варіанти 

попередільного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання 

собівартості продукції. 

При першому варіанті обмежуються урахуванням витрат по кожному 

переділу. У бухгалтерських записах рух напівфабрикатів не відбивається. Їх 

рух від одного переділу до іншого бухгалтерія контролює за даними 
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оперативного обліку руху напівфабрикатів у натуральному вираженні. Згідно 

з таким порядком обліку витрат собівартість напівфабрикатів після кожного 

переділу не визначають, а обчислюють лише собівартість готового продукту.                          

 При другому варіанті рух напівфабрикатів з цеху в цех оформлюють 

бухгалтерськими записами і калькулюють собівартість напівфабрикатів після 

кожного переділу, що дозволяє виявляти собівартість напівфабрикатів на 

різних стадіях його обробки і тим самим забезпечувати більш дієвий 

контроль над собівартістю продукції. 

При попередільному  методі використовують найважливіші елементи 

нормативного методу - систематичне виявлення відхилень фактичних витрат 

від поточних норм (планової собівартості) і облік змін цих норм. У первинній 

документації та оперативної звітності фактичні витрати сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів, енергії та інших необхідно зіставляти з нормативним. 

Використання елементів нормативного методу дозволяє щодня здійснювати 

контроль за витратами на виробництво, розкривати причини відхилень від 

норм, виявляти резерви зниження собівартості продукції.  

Позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції використовується в індивідуальних і дрібносерійних виробництвах 

(будівництві, виробництві турбін, літаків і т.п.). Крім того, він широко 

застосовується у допоміжних виробництвах, особливо на ремонтних роботах.       

При позамовному методі об'єктом обліку і калькулювання є окремий 

виробничий замовлення. Під замовленням розуміють виріб, дрібні серії 

однакових виробів або ремонтні, монтажні та експериментальні роботи. При 

виготовленні великих виробів і при тривалому процесі виробництва 

замовлення видають не на виріб у цілому, а на його агрегати, вузли, 

представляють закінчені конструкції. 

Замовлення відкривають в плановому відділі на підставі договорів з 

замовниками або за заявками структурних підрозділів організації. У 

замовленні вказують, які вироби чи роботи підлягають виконанню, їх обсяг, 
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терміни виконання, виконавців і планову собівартість. Кожному замовленню 

присвоюється порядковий номер (шифр замовлення).  

Для обліку витрат на кожне замовлення відкривають окремий 

аналітичний рахунок із зазначенням шифру замовлення. Облік прямих витрат 

за окремими замовленнями ведуть на підставі первинних документів з обліку 

виробітку, витраті матеріалів та ін., В яких обов'язково вказують відповідний 

шифр замовлення. Непрямі витрати розподіляють між окремими 

замовленнями умовно за прийнятими в даному виробництві або даної галузі 

способам. 

При цьому методі обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції всі витрати вважаються незавершеним виробництвом аж до 

закінчення замовлення. Звітну калькуляцію складають тільки після 

виконання замовлення. Час складання звітної калькуляції не збігається з 

часом складання періодичної звітності. 

При частковому виконанні замовлень і здачі їх замовникам частковий 

випуск оцінюють по планової собівартості даного замовлення або за 

фактичною собівартістю раніше виконаних замовлень з урахуванням змін в 

їх конструкції, технології, умовах виробництва. В обох випадках 

допускається умовність оцінки часткового випуску замовлення і 

незавершеного виробництва.                    

Закінчені роботи за замовленням оформляють документами на 

приймання виробленої продукції або виконаних робіт (актами, відомостями 

та ін.).                                                                                              

В індивідуальних виробництвах собівартість виробленої продукції 

визначають підсумовуванням витрат за статтями калькуляції. У 

дрібносерійному виробництві фактичну собівартість одиниці продукції 

обчислюють діленням загальної суми витрат на кількість вироблених 

виробів.                                                       

 По закінченні замовлення фактичні витрати по кожній статті 

калькуляції порівнюють з плановими, виявляють відхилення по них, 
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з'ясовують причини і винуватців відхилень для прийняття рішень щодо 

зниження собівартості продукції (робіт, послуг) на майбутні періоди.                                                         

 Подальший (після виконання замовлення) контроль над витратами при 

позамовному методі не завжди дає належний ефект. Тому головним 

завданням при позамовному методі є підвищення оперативності контролю 

над прямими витратами, що можливо при впровадженні основних елементів 

нормативного методу обліку витрат (обліку витрат за нормами і відхилень 

від норм) по всіх операціях і роботам здійснюваних замовлень.                                                               

 А отже, облік витрат і калькулювання собівартості продукції – дуже 

важлива частина економічної політики підприємства, що дозволяє з 

максимальною точністю визначити причини, що впливають на остаточну і 

проміжну собівартість одиниці виробленої продукції і, при необхідності, 

скорегувати їх. Калькуляція є наочним розгорнутим розрахунком, що 

дозволяє керуючому або власнику скласти свою думку про вартість 

виробництва продукції. 
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Висновок 

 

Процес виробництва повинен бути точно охоплений обліком і 

бухгалтерія повинна знати обсяг виробленої продукції, затрати на її 

виробництво, для того щоб в подальшому можна було визначити собівартість 

продукції. 

Розрахунки собівартості окремих виробів, товарної і валової продукції 

використовуються для визначення потреби в оборотних коштах, прибутку, 

економічної ефективності окремих організаційно-технічних заходів та 

виробництва в цілому, для внутрішньозаводського планування, а також для 

формування цін, контролю за використанням матеріальних, трудових та 

грошових ресурсів.     

На мою думку, кожен виробник і продавець продукції зацікавлений в 

найефективнішій організації діяльності свого підприємства, якості 

виготовлюваної продукції, підвищенні продуктивності праці та 

раціональному використані фінансових ресурсів і як наслідок – в отриманні 

прибутку, тобто основною метою діяльності кожного підприємства (крім 

бюджетної сфери) є одержання доходу (прибутку).  Забезпечення збільшення 

прибутку можливе за рахунок раціонального використання і зниження витрат 

на виробництво (собівартість) продукції. Тому велика увага надається саме 

витратам – видам витрат, місцю їх виникнення, принципам управління ними.                                                                

 Облік прямих виробничих витрат здійснюється за центрами їх 

виникнення, тобто за видами виробів, що виготовляє підприємство. Облік 

загальновиробничих витрат ведеться за місцями виникнення, центрами і 

статтями (видами) витрат, які кожне підприємство для себе визначає 

самостійно. І прямі виробничі, і загальновиробничі витрати підсумовуються 

в регістрі синтетичного обліку Журналі 5, та вкінці звітного періоду 

списуються на фінансовий результат діяльності підприємства. 
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Отже, можна зробити висновок про те, що облік витрат призначений 

для того, аби оптимізувати виробничо-господарську діяльність підприємства 

(стан основних засобів, якість продукції, продуктивність праці), виключити 

ймовірні ризики та втрати діяльності. Саме для цього й існує розподіл витрат 

на прямі та загальновиробничі, постійні та змінні, розподілені та 

нерозподілені. В кінцевому підсумку всі вони зараховуються до собівартості 

продукції та впливають на формування прибутку. 

Собівартість продукції характеризує ефективність всього процесу 

виробництва на підприємстві, оскільки у ній відображаються рівень 

організації виробничого процесу, технічний рівень господарювання, 

продуктивність праці та інше. 

А отже, облік витрат і калькулювання собівартості продукції – дуже 

важлива частина економічної політики підприємства, що дозволяє з 

максимальною точністю визначити причини, що впливають на остаточну і 

проміжну собівартість одиниці виробленої продукції і, при необхідності, 

скорегувати їх. Калькуляція є наочним розгорнутим розрахунком, що 

дозволяє керуючому або власнику скласти свою думку про вартість 

виробництва продукції. 
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