
 348 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 
ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

Бажул Ю.В., студентка ОКР «Магістр», спец. «Облік і аудит»∗ 
∗Науковий керівник – Канцедал Н.А., к.е.н., доцент 

Автоматизація процесу виробництва в рослинництві повинна забезпе-
чувати повний облік фактичних виробничих витрат за статтями та елемен-
тами як у розрізі центрів відповідальності, так і по підприємству в цілому. 
Це дасть змогу достовірно визначати собівартість виробленої продукції та 
виконаних робіт. 

Для отримання об’єктивної інформації про діяльність підприємства та 
обґрунтування необхідності створення комп’ютеризованої системи бухгал-
терського обліку (далі – КСБО) проводять обстеження підприємства та 
формулюють вимоги користувача до майбутньої системи. 

Обстеження повинно виявити проблеми, розв’язання яких можливе за 
допомогою засобів комп’ютерної техніки, а також дати оцінку доцільності 
створення КСБО. 

На першому етапі разом із замовником узгоджуються вимоги до 
КСБО: сума максимальних витрат на розробку; термін виконання, умови 
функціонування системи; перелік функцій, які система має забезпечити то-
що. 

Підготовка підприємства до комп’ютеризації починається з видання 
наказу про зміни в його структурі, документообороту, розподілу обов’язків 
між працівниками, переходу на нову технологію обробки облікової 
інформації. 

При проектуванні уточнюють процедури взаємодії облікового персо-
налу і напрямки руху документів в системі, узгоджують і затверджують 
форми звітів, складають проектну документацію. 

Необхідною умовою впровадження є вдалий підбір працівників та їх 
підготовка до роботи в інформаційній системі. 

Аналітичний облік витрат на виробництво ведуть встановленням 
зв’язків між відповідною проводкою, сумою витрат, обсягом витрат (у нату-
ральному виразі) та об’єктом обліку витрат. 

Як свідчить досить незначна практика впровадження у вітчизняних 
сільськогосподарських підприємствах автоматизованих систем обліку 
господарської діяльності, їх висока вартість частково окуповується за раху-
нок зниження деяких витрат на виконання трудомістких облікових робіт. 

Основною перевагою ведення обліку виробництва за допомогою сис-
теми «1С: Бухгалтерія» є те, що синтетичні рахунки витрат можна побуду-
вати на трьох або п’яти рівнях. Це дає можливість деталізувати виробничі 
витрати за статтями й об’єктами, що сприятиме повнішому розподіленню 
непрямих витрат та уникненню арифметичних помилок під час здійснення 
такого розподілу. 
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За рахунок впровадження комп’ютерної програми «1С: Бухгалтерія» 
можна досягти ефекту в частині: наскрізного і своєчасного оперативно-
виробничого планування й обліку виробництва, що дає змогу на 20-30% 
знизити втрати безпосередньо в центрах відповідальності; уникнення 
необлікованих нестач матеріальних цінностей на 3-5%; зниження 
необґрунтованої видачі запасів у виробничі підрозділи на 10-15%; зниження 
виробничої та повної собівартості продукції за рахунок скорочення загаль-
новиробничих та адміністративних витрат на 3-5%. 

Перелік матеріалів і затрат, потрібних для виробництва технічних 
культур можна переглядати і редагувати за допомогою кнопки «Склад», що 
на закладці «Додатково» вікна елемента довідника «Номенклатура». 

Для зручності продукція рослинництва виділена в окрему групу. Щодо 
всіх елементів цієї групи повинен бути заданий вид «Продукція». 

Для роботи з документами, що стосуються виробництва, використо-
вують журнал «Виробництво». 

Господарські операції, пов’язані зі списанням матеріалів на виробниц-
тво, оприбуткуванням технічних культур розрахунком їх собівартості та 
відпускної ціни, відображають в обліку за допомогою документа 
«Калькуляція», який буває двох видів: «Попередня» (уведений у режимі 
«Увведення нового») і «Остаточна» (уведений у режимі «На підставі»). 

У довіднику «Перелік продукції», що підпорядкований довіднику 
«Номенклатура», міститься перелік матеріалів і затрат, потрібних для ви-
робництва технічних культур. 

В системі «1С: Бухгалтерія» реалізовано дві групи звітів: стандартні та 
регламентовані. 

Регламентовані звіти призначені для зовнішніх користувачів. Регла-
ментованим звітом, що вміщує інформацію по рахунку 23 «Виробництво», є 
форма № 1 «Баланс» та № 50-сг «Основні економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств». 

Стандартні звіти є складовою типової конфігурації та дозволяють 
отримувати бухгалтерські підсумки в розрізі рахунків, видів валют та видів 
«Субконто». 

Крім того, автоматизовані системи дають можливість одержати опера-
тивну управлінську інформацію для внутрішніх користувачів. 

Так, звіт «Аналіз рахунка» надає інформацію про обіги рахунка з ін-
шими рахунками за вибраний період, а також про сальдо на початок і кінець 
звітного періоду. «Картка рахунка» дає змогу отримати детальну інформа-
цію про операції на рахунку. Зі звіту «Оборотно-сальдова відомість за ра-
хунком», який сформовано для рахунку 23 «Виробництво», можна отримати 
інформацію про залишки і обіги в розрізі видів затрат. 

Головна книга по рахунку використовується для виведення оборотів і 
залишків рахунку за кожен місяць. Він може бути досить корисний при 
підбитті підсумків і складанні звітності. 

Автоматизація обліку господарської діяльності є вкрай потрібною при 
сучасному розвиткові комп’ютерних технологій. Ведення автоматизованого 
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обліку виробництва продукції технічних культур дасть можливість глибше 
вивчити залежність обсягів виробництва та витрат на виробництво від фак-
торів зовнішнього і внутрішнього середовища. 

 

ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: НОВИЙ ПОГЛЯД 

Прохорова О.О., студентка ОКР «Магістр», спец. «Облік і аудит» ∗ 
∗Науковий керівник – Канцедал Н.А., к.е.н., доцент 

Другого грудня минулого року було офіційно опубліковано Податко-
вий кодекс України (далі – ПКУ або Кодекс). В цілому, ПКУ вступає в силу 
з 1 січня 2011 року, однак його окремі положення набирають чинності 
пізніше. 

Податковий кодекс суттєвим чином змінює чинні правила оподатку-
вання в Україні. Зосередимо увагу на стислому огляді основних змін у сфері 
справляння податку на доходи фізичних осіб. 

Розділ IV Податкового Кодексу, що стосується податку на доходи 
фізичних осіб, набирає чинності з 1 січня 2011 року (за винятком деяких по-
ложень, що вступають в силу пізніше). 

Кодекс повертає прогресивну ставку податку. Ставка податку в 
розмірі 15% бази оподаткування застосовується до доходу, що не перевищує 
десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного податкового року (станом на сьогодні мінімальна 
заробітна плата становить 941 грн.). До доходу, що перевищує цей розмір, 
застосовується ставка в розмірі 17%. При цьому для окремих категорій 
працівників (шахтарі, працівники державних воєнізованих аварійно-
рятувальних служб) збережено ставку на рівні 10%. 

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного 
оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді 
заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП), що 
дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної 
особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного 
податкового року. Для окремих категорій населення передбачаються пільги 
у розмірі 150 та 200% ПСП. 

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику 
податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем 
його нарахування (виплати).Якщо платник податку порушує цю норму, та-
кий платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної 
пільги за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому ма-
ло місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосу-
вання податкової соціальної пільги відновлюється. 

Щодо оподаткування нерезидентів, то, незважаючи на те, що в проекті 
Податкового кодексу передбачалися певні зміни в порядку визначення рези-
дентського статусу, Кодекс не змінює чинні критерії визначення податково-
го резидента. 


