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УДК 657.471 
ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЇХ 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ВЕДЕННІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
Ткаль Я.С., к.е.н. 

Сумський національний аграрний університет 
Витрати підприємства є одним із найважливіших об’єктів обліку. Від того, наскі-

льки точно і своєчасно вони відображаються в бухгалтерському обліку, залежить до-
стовірність фінансового результату, який визначає підприємство. Формування витрат 
виробництва є найбільш складним елементом організації та розвитку виробничо-
господарського механізму підприємств, охопленого системою управлінського обліку. У 
теорії та практиці економічної діяльності трактування категорії «витрати» не є одно-
значним, що зумовлено використанням різних підходів до вартісної оцінки використову-
ваних у процесі господарської діяльності економічних ресурсів. Тому залишаються неви-
рішеними питання економічної сутності витрат на виробництво та їх регулювання у бу-
хгалтерському обліку. 

Costs of the company are the most important objects of accounting. The reliability of the 
financial result, which determines the business, depends on how on time the costs are recognized 
in accounting. Formation of the production costs are the most difficult part of the organization 
and development of industrial and economic mechanism of enterprises covered by the system of 
management accounting. The theory and practice of economic activity interpretation category of 
"cost" is not clear. This is primarily due to the using of different approaches to the valuation 
used in the economic activity of economic resources. Thus, remain unresolved issue by the end of 
the economic substance of the cost of production and its regulation in accounting. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання для сіль-

ськогосподарського товаровиробника важливо бути компетентним в обліко-
вій інформації не лише щодо обсягу виробленої продукції, а й щодо обсягу 
витрачених матеріальних засобів та праці, собівартості продукції, що надає 
можливість визначити ефективність галузі виробництва. Нині бухгалтерсь-
кий облік і аудит витрат на виробництво продукції важливий та необхідний. 
Саме актуальність і сприяла вибору теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні та 
практичні питання обліку і аудиту витрат на виробництво продукції обґрун-
тували в наукових працях Н.С. Андрющенко, І.М. Білоусова, 
О.В. Гаврильченко, В.Г. Козак, Т.Г. Маренич, В.М. Петров, В.В. Сопко та 
інші. Віддаючи належне фундаментальним науковим розробкам, слід підкре-
слити, що і в теоретичному, і в практичному плані залишаються невирішени-
ми питання економічної сутності витрат на виробництво та їх регулювання 
при веденні бухгалтерського обліку. Все це зумовило вибір теми та визна-
чення завдань наукового дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретич-
них засад функціонування, обліку і аудиту витрат на виробництво продукції. 
Реалізація мети передбачала розв’язання комплексу взаємозалежних завдань: 
систематизувати теоретичні підходи до вивчення сутності витрат як економі-
чної категорії; обґрунтувати нормативне регулювання обліку і аудиту витрат 
на виробництво продукції; розробити окремі пропозиції щодо регулювання 
витрат на виробництво продукції. 



 317

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес виробництва є од-
нією з найскладніших ділянок облікової роботи, а тому потребує особливої 
уваги бухгалтерів. Адже виробництво пов’язане з витратами, оскільки це 
процес використання факторів виробництва, які втілюються у створеному 
продукті (товарах, послугах). 

Під економічними витратами вчені розуміють «затрати втрачених можли-
востей», тобто суму грошей, яку можна отримати при найбільш вигідному з усіх 
можливих альтернативних варіантів використання ресурсів. Поняття економіч-
них витрат обумовлене обмеженістю ресурсів порівняно з кількістю варіантів їх 
використання. З позиції бухгалтерського підходу до виробничих витрат варто 
відносити всі реальні, фактичні витрати, що здійснюються у грошовій формі. 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО 16 
«Витрати» визначають витрати, як зменшення економічних вигод у вигляді 
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілу власниками). У даному визначенні сутність витрат 
виражається не через їх економічну природу, а через наслідки операцій з ак-
тивами та капіталом для фінансово-майнового стану підприємства. 

Витрати виробництва – це сукупність витрат живої праці та праці, уре-
чевленої в засобах виробництва, на всіх стадіях створення продукції. Класи-
фікація виробничих витрат зумовлює організацію бухгалтерського обліку. 
Для обліку кожного виробництва планом рахунків передбачено окремий син-
тетичний рахунок, по дебету якого протягом року відображають прямі витра-
ти, а по кредиту – вихід продукції. 

Організація обліку витрат за економічними елементами мас велике 
значення для складання фінансової звітності. Перелік калькуляційних статей 
встановлюється підприємством самостійно, виходячи з особливостей техно-
логії та організації виробництва. На його основі складаються форми кальку-
ляційних розрахунків, кошторисів та внутрішньої звітності. Всі дані про ви-
робничі витрати підприємства повинні відображатись у Звіті про фінансові 
результати (Звіті про сукупний дохід). 

Мета ведення обліку витрат виробництва – формування системи взає-
мопов’язаних показників, що моделюють собівартість. Тому за способом від-
несення витрат та формуванням собівартості повинен бути встановлений по-
стійний контроль. 

Управлінський облік законодавчо не регламентується, тому немає офі-
ційно затвердженого поняття, яке б відтворювало зміст категорії «витрати 
виробництва» в управлінському аспекті. 

В.Г. Козак вважає, що «…витрати підприємства – одна з важливих ка-
тегорій управлінського обліку та якісної оцінки діяльності підприємства. Для 
управління необхідно знати не просто витрати, а інформацію про витрати на 
будь-що (продукт, або його партію, послуги)». 

На думку дослідника, «…термін “витрати” є більш вживаним у процесі 
виробництва продукції, її реалізації (тобто списання), а термін “затрати” – у 
процесі придбання товарно-матеріальних цінностей. Витрати і затрати збли-
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жує і те, що вони супроводжуються вибуттям активів, або виникненням бор-
гових зобов’язань» [5]. 

Деякі вчені розглядають облік витрат та калькулювання собівартості, 
як один і той же процес, але це помилкове судження. Найбільш точно ствер-
джує Ф.Ф. Бутинець: «В обліковому процесі здійснюється реєстрація, групу-
вання, систематизація даних, а також калькулювання собівартості продукції». 

Г.О. Соболь зазначає, що процес виробництва являє собою, з одного 
боку, процес виробничого споживання засобів, предметів праці та самої пра-
ці (живої), а з іншого – джерело одержання нової продукції (робіт чи послуг). 
Щоб здійснювався процес виробництва, господарство повинне мати в необ-
хідних розмірах запаси. 

І.В. Мельниченко констатує, що процес виробництва дуже складний і 
потребує контролю, починаючи від організації й до визначення результату. 

Н.С. Андрющенко виокремив етапи розвитку знань про витрати: 
- перший етап – публічна звітність про витрати, відслідковування, облік 

і контроль витрат на господарському і державному рівнях; 
- другий етап – здійснення спроб розкрити суть поняття «витрати», по-

ява різних теорій витрат; 
- третій етап – використання математичних методів у теорії, дослі-

дження поведінки витрат, вивчення витрат як об’єкту обліку і контролю; 
- четвертий етап – виникнення нового напрямку дослідження – управ-

ління витратами [1]. 
Л. Сук надає таке визначення: «Класифікація витрат – це групування 

витрат за певними ознаками, яких є різна кількість. Класифікація допомагає 
глибше зрозуміти суть витрат, вивчити порядок їх формування і мету вико-
ристання». Вчений класифікує витрати за трьома ознаками: 

- для оцінки запасів та визначення фінансового результату; 
- для прийняття управлінських рішень; 
- для контролю і регулювання [11]. 
Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування ви-

трат щодо їх видів, місць і носіїв за постійного контролю рівня витрат і сти-
мулювання їх зниження. Система управління витратами має функціональний 
та організаційний аспекти. Вона містить такі організаційні підсистеми: по-
шук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; 
планування витрат за їхніми видами; облік та аналіз витрат; стимулювання 
економії ресурсів і зниження витрат [4]. 

М.Ф. Огійчук констатує, що «…для прийняття управлінських рішень 
доречна класифікація витрат за групами: релевантні й не релевантні, постійні 
та змінні, маржинальні й середні, дійсні та альтернативні». 

Релевантні – це витрати, що можуть бути змінені в результаті прийнят-
тя рішення, а нерелевантні – це витрати, що не залежать від прийняття рі-
шень. Тобто при прийнятті управлінського рішення про доцільність застосу-
вання того чи іншого методу внесення добрив чи виконання іншої господар-
ської операції необхідно визначити різницю між кількома рішеннями і при-
йняти найбільш оптимальне. 
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Маржинальні – це витрати на виробництво додаткової продукції. Тобто 
собівартість продукції зменшуватиметься в міру збільшення обсягів вироб-
ництва до досягнення проектної потужності підприємства. 

Як відзначає О. Бородкін, «…саме від виробничих витрат і собівартості за-
лежить, чи буде продукція, яку виробляють підприємства в умовах економіки, 
конкурентоспроможна і прибуткова. Оскільки виручка від реалізації продукції є 
основним джерелом покриття витрат на виробництво продукції, ринкова еконо-
міка спонукає підприємства вирішувати, яку продукцію і в якому обсязі виробля-
ти» [3]. 

В сучасних умовах визначена собівартість не представляє особливої ці-
лісності. Це зумовило дискусії в економічній літературі щодо доцільності 
калькуляцій собівартості. 

В.М. Петров розглядає планування собівартості продукції, як важливу 
складову частину розробки економічно обґрунтованих планів сільськогоспо-
дарських підприємств та їх окремих підрозділів. При плануванні собівартості 
продукції враховують вплив техніко-економічних факторів, але на величину 
собівартості основних видів продукції суттєво впливає також механізм роз-
поділу витрат між основною та побічною продукцією [10]. 

Більш повним є визначення П.С. Безруких, який під методом обліку ви-
трат та калькулювання собівартості розуміє «…сукупність прийомів органі-
зації документування та відображення виробничих витрат, що забезпечують 
визначення фактичної собівартості і необхідну інформацію для контролю за 
процесом формування собівартості продукції» [2]. 

А.М. Турило наголошує на тому, що «…собівартість – вартість проду-
кції (товарів, робіт послуг) «для себе» (для підприємства), тобто означає вла-
сні (підприємницькі) витрати на виробництво та реалізацію продукції». Так, 
собівартість є основним ціноутворюючим чинником. Різниця між ціною і со-
бівартістю складає прибуток. 

Т.Г. Маренич визначає, що «…однією з основних проблем калькулю-
вання є економічно обґрунтований розподіл витрат звітного періоду між го-
товою продукцією і незавершеним виробництвом, між окремими виробами і 
видами робіт. Від її правильного вирішення залежить точність калькуляцій-
них розрахунків» [9]. 

Отже, метод калькулювання – це спосіб групування витрат за 
об’єктами калькулювання, та прийоми калькуляції як технічний засіб розра-
хунку собівартості продукції. 

О. Кравчук, проаналізувавши способи обліку витрат на збут та їхній склад, 
обґрунтував доцільність виокремлення витрат на збут та транспортно-
заготівельні витрати. Вчений запропонував способи обліку виробничих ви-
трат за етапами обліку готової продукції, навівши взаємозв’язок між відо-
браженням витрат на рахунках бухгалтерського обліку та у формі річної фі-
нансової звітності [8]. 

Аналіз витрат, у першу чергу, має забезпечити необхідною інформаці-
єю управлінський персонал підприємства, який відповідає за планування, 
проведення контролю за господарюючими операціями та приймає різні адмі-
ністративні рішення. 



 320 

Оскільки в сільському господарстві, як правило, одночасно з основною 
продукцією одержують супутню або побічну продукцію, то виробничі витра-
ти в момент їх виникнення не можна віднести на конкретний вид продукції. 
Звідси поділ витрат на прямі і непрямі потрібно пов’язувати зі способом від-
несення не на собівартість продукції, а на відповідний об’єкт обліку [6]. 

Питаннями організації та методології аудиту, розробки стадій техноло-
гії проведення аудиту витрат на підприємстві займалися вітчизняні автори 
В.Я. Савченко, О.А. Петрик, Д.Є. Свідерський, котрі вивчали мету та завдан-
ня аудиту витрат, його програму та процедури, особливості методів та мето-
дики аудиту виробничих витрат. Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос приді-
ляли увагу організації та методиці аудиторської перевірки запасів і витрат ді-
яльності. Н.А. Іванова та О.В. Ролінський розглядали мету, предмет та за-
вдання аудиту виробничої діяльності, нормативно-правове забезпечення та 
джерела інформації для проведення аудиту. 

Аудиторська перевірка витрат на виробництво є одним із трудомістких 
процесів в аудиторській діяльності, вимагає великої зосередженості, знань 
нормативних та інструктивних матеріалів з їх подальшими змінами, а також 
особливостей правильного розрахунку виробничих витрат в окремих видах 
господарської діяльності підприємства. 

Метою аудиту операцій з обліку витрат діяльності є встановлення до-
стовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат діяльно-
сті, повноти та своєчасності відображення первинних даних у зведених (на-
копичувальних) документах і облікових регістрах; правильності ведення об-
ліку витрат діяльності та його відповідності прийнятій на підприємстві облі-
ковій політиці; достовірності інформації щодо витрат діяльності, наведеної у 
фінансовій бухгалтерській звітності [4]. 

Пропонованим шляхом удосконалення методики проведення аудиту 
витрат виробництва є постановка мети перевірки, ранжування завдань, фор-
мування вичерпного переліку необхідних і достатніх аудиторських процедур 
щодо вивчення джерел інформації для отримання релевантних аудиторських 
доказів, що забезпечить формування незалежної думки та надання ґрунто-
вного аудиторського висновку. Метою аудиту обліку витрат виробництва є 
встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та списання 
витрат діяльності, надання рекомендацій щодо доцільності застосування ви-
користовуваного методу обліку витрат. 

Нині проблема скорочення втрат сільськогосподарської продукції зна-
чно зростає, тому стан збереження продукції, дотримання відповідних умов і 
правил зберігання є важливим аспектом контролю. 

У процесі проведення перевірки для надання рекомендацій щодо зни-
ження собівартості продукції аудитор повинен виконати спеціальні процеду-
ри, щоб виявити закономірності та кількісні взаємозв’язки між основними 
чинниками виробництва та визначити кількісне значення окремих факторів у 
формуванні собівартості продукції. Це дозволить перевіряючому зробити об-
ґрунтовані висновки і пропозиції щодо використання виявлених резервів зро-
стання обсягів виробництва і зниження його собівартості. 



 321

Висновки. Таким чином, у процесі дослідження встановлено, що в 
умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової ефективності виникає 
потреба постійного порівняння понесених витрат і отриманих результатів. Ця 
проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі витра-
ти необхідно повсякденно порівнювати з майбутніми витратами, що значною 
мірою залежить від впливу зовнішнього середовища. Можливість усунення 
або передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх і зовнішніх факто-
рів з’являється завдяки раціонально організованому обліку витрат на вироб-
ництво. Обґрунтовано, що головне призначення обліку і аудиту витрат на ви-
робництво полягає у контролі за виробничою діяльністю та управління ви-
тратами на її здійснення. 

Для обґрунтування процесу управління витратами найважливіше зна-
чення має оперативно отримана інформація про витрати, що дозволяє втру-
чатись у виробничий процес і оптимізувати його. Виходячи з особливостей 
галузевого виробництва, необхідно розробити єдині типові внутрішньогалу-
зеві аспекти обліку, які за потреби можливо адаптувати до конкретних умов і 
особливостей сільського господарства. 

Основними завданнями обліку і аудиту витрат на виробництво є: забез-
печення підприємства інформацією для прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішень; здійснення моніторингу фактично проведених витрат у відпо-
відності до їх нормативно-планових розмірів з метою виявлення відхилень і 
прийняття необхідних управлінських заходів; обчислення собівартості виро-
бленої продукції для визначення ціни готової продукції та розрахунку фінан-
сових результатів; проведення економічного аналізу результатів виробничої 
діяльності структурних підрозділів підприємства. 
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ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

УГІДЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА МЕТОДИЧНИМ 
ПІДХОДОМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 

Хайнус Д. Д., ассистент 
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 
Розглянуто методичний підхід до визначення експертної грошової оцінки через за-

стосування у формулі вартості права оренди землі. Визначено експертну грошову оцінку 
сільськогосподарських угідь аграрних підприємств за методичним підходом капіталізації 
орендної плати з використанням різних рівнів коефіцієнтів капіталізації, що дозволило 
спрогнозувати можливу ціну землі в разі скасування мораторію. Показано, що недостат-
ній рівень розвитку фінансових інститутів України через відносно високі відсоткові ста-
вки за депозитами справляє негативний вплив на ринкову ціну сільськогосподарських зе-
мель. Удосконалення вітчизняної фінансової системи в напрямі зниження й стабілізації 
відсоткових ставок та їх наближення до рівня країн Західної Європи буде позитивною 
екстерналією, що сприятиме об’єктивації потенційної ціни сільськогосподарських угідь.  

Methodical approach to the definition of expert money estimation by applying the 
formula in the value of the right to lease the land. Determined expert valuation of agricultural 
land for agrarian enterprises methodological approach capitalization of rent with different 
levels of capitalization ratios, which allowed to predict the possible price of land in the event of 
cancellation of the moratorium. It is shown that the underdevelopment of financial institutions of 
Ukraine due to the relatively high interest rates on deposits has a negative impact on the market 
price of agricultural land. Improving the domestic financial system in the direction of reduction 
and stabilization of interest rates and their approach to the level of Western Europe will be 
positive externalities that contribute to objectification (growth) potential value of farmland. 

 

Постановка проблеми. Актуальність проблеми грошової оцінки сіль-
ськогосподарських угідь підвищується у зв’язку із запровадженням в Україні 
ринку земель сільськогосподарського призначення з 2016 р., що потребує ви-
значення вартості землі не лише за допомогою нормативної грошової оцінки, 
але й застосування експертної грошової оцінки, в основі якої лежать ринкові 
фактори. Ринкова ціна на земельні ділянки сільськогосподарського призна-
чення буде формуватися під час купівлі-продажу їх у силу зростання плато-
спроможності населення й співвідношення попиту та пропозиції, відзначає 
П. І. Гайдуцький. На його думку, стартовою ціною може виступати експертна 
грошова оцінка, що була розроблена стосовно до методики, затвердженої Ка-
бінетом Міністрів України 11 жовтня 2002 р. У період відсутності експертної 
оцінки можна використовувати нормативну грошову оцінка, проведену в 
1995 р. з урахуванням індексації [1, с. 135–136]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цікавий методичний підхід до 
визначення ціни землі через застосування у формулі ціни вартості права оренди 
землі запропонував акад. В. Г. Андрійчук. Вартість права оренди землі залежить 
від чотирьох факторів: місця знаходження земельних ділянок; їхньої родючості; 




