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CURRENT STATE OF PRODUCTION OF PLANT PRODUCTION AND  ITS INFLUENCE 
ON CONSTRUCTION OF COST ACCOUNTING 

 
У статті розглядається питання побудови обліку витрат виробництва з урахуванням 
особливостей виробництва продукції рослинництва як одного з основних показників виробничо-
господарської діяльності підприємства. Обґрунтовано методику розподілу виробничих витрат 
рослинництва за статтями і аналітичними рахунками, враховуючи номенклатуру 
сільськогосподарського виробництва. Визначено способи розподілу витрат на основну і побічну 
продукцію, доведено безпосередній вплив екзогенних факторів на невизначеність процесу 
обрахунку собівартості у рослинництві. У зв’язку із використанням у сільському господарстві 
ресурсів власного виробництва, досліджено  питання обчислення собівартості насіннєвого 
матеріалу, кормів, добрив власного виробництва. Встановлено, що методологічно правильною 
є оцінка за собівартістю, хоча при реалізації добрив на ринку ціна буде іншою. 
Проведене дослідження дало змогу згрупувати основні фактори зниження собівартості 
продукції рослинництва. 
 
The article deals with the question of construction of accounting for production costs, taking into 
account the specifics of production of crop production as one of the main indicators of production and 
economic activity of the company. The method of distribution of crop production costs by articles and 
analytical accounts, taking into account the agricultural production nomenclature, is substantiated. 
The ways of distribution of costs for major and by-products are determined, the direct effect of 
exogenous factors on the uncertainty of the process of calculating prime cost in crop production has 
been proved. In connection with the use in agriculture of the resources of its own production, the 
question of calculating the cost of seed material, livestock, fertilizers of own production. It is 
established that the methodologically correct is the estimate at cost, although when selling the 
fertilizers on the market, the price will be different. 
The conducted study allowed to group the main factors in reducing the cost of crop production. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Для підприємств, що ведуть свою економічну діяльність на вітчизняних та закордонних ринках 
пріоритетом є успішне господарювання. Тільки точна інформація про собівартість та величину витрат, понесених у 
результаті господарської діяльності допоможе досягнути цієї мети. Очевидно, що проблема вимірювання витрат та 
собівартості на сьогодні є особливо актуальною для усіх сфер господарювання. Однією з яких є сільське 
господарство, на якому ми більш детально зупинимося у даній статті.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження собівартості та її сутності завжди перебуває у 
центрі уваги багатьох відомих українських та зарубіжних вчених-економістів, а саме: В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, 
Б.В. Мельничук [1], Савицька Г.В., Цал-Цалко Ю.С., Мних Є.В., Давидюк Т.В. [3], Макарова Г.С. [4], Скрипник 
М.І. Яковлева Ю.С. [5] а також інші. 

Метою написання статті є дослідження обліку собівартості продукції рослинництва як показника 
виробничо-господарської діяльності підприємства, а також розробка пропозицій щодо зниження витрат за 
сучасних умов господарювання з урахуванням особливостей сільськогосподарського виробництва. У процесі 
реалізації поставленої мети визначені основні завдання:  

- дослідити теоретичні основи обліку собівартості виробництва продукції;  
- розглянути основні напрями зниження собівартості продукції рослинництва з урахуванням специфіки 

діяльності сільськогосподарських підприємств; 
- обґрунтувати на основі практичних досліджень напрями вдосконалення обліку собівартості виробництва 

продукції рослинництва. 
Виклад основного матеріалу. Особливість сільського господарства полягає в унікальних засобах 

виробництва. Почнемо з засобу виробництва, який найнеобхідніший і відрізняється від інших засобів виробництва 
– це земля. Адже будь-які інші засоби виробництва зношуються, навіть ремонт лише відстрочує момент зносу. 
Щодо землі, то основна її характеристика – можливість відновлюватись, особливо при налагодженому догляді це 
відбувається постійно. Вплив землі (як засобу виробництва) на процес формування витрат та собівартості ми 
спостерігаємо при внесенні й використанні рослинами добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур.  

Тобто, витрати на добрива враховують лише ті, що вносяться в ґрунт разом із рослинами. Актуальним 
питанням є об’єктивність обліку добрив, котрі виносяться з ґрунту разом з рослинами – при сучасній системі 
обліку їх уже не враховують у собівартість. Також слід додати, що внесені поживні речовини, пораховані в 
поточному році, можуть бути корисними для господарства і в наступних роках також. Не беручи до уваги певні 
складнощі у масовому і постійному вимірюванні кількості використаних добрив, для точно визначення 
собівартості, калькулювати слід вартісну оцінку лише на основі внесених добрив.  

Наступна особливість сільського господарства – умови господарювання. Візьмемо за приклад природно-
кліматичні умови. Відомо, що сільське господарство найбільше залежить від них. Хороша погода може значно 
покращити результати господарювання без додаткових зусиль, погані погодні умови навпаки можуть звести всі 
інвестиції до рівня неокупності. Варто додати, що не є важливим, яка урожайність в поточному році, більша 
частина основних витрат на вирощування залишається незмінною. Тобто половина витрат (основний і 
передпосівний обробіток ґрунту, витрати на насіння, посів) є постійною. Витрати зростають в тому випадку, коли є 
додаткове одержання продукції. Це все впливає на процес управління витратами їх планування та прогнозування. 
Якщо вимірювати витрат не враховуючи вище сказану специфіку, то планування і прогнозування витрат буде 
малоефективним.  

Величина врожаю також залежить від асортименту продукції. Сільськогосподарські культури мають свої 
особливості і їм потрібні різні умови, відповідно те, що підходить одним, може приносити шкоду іншим. Таким 
чином, спеціалізація підприємства дуже сильно залежить від природно-кліматичних умов. 

У сільському господарстві, також не легко об’єктивно оцінювати параметри економії чи перевитрат, 
причиною цього є людський фактор. Наприклад, працівники підприємства працюють продуктивно, проте в кінці 
може виникнути незадовільний результат, який не залежить від них. Це може бути загибель посівів, які потрібно 
пересівати, на достатньо добрив, засобів захисту рослин і т.д. враховуючи ці фактори господарство не має коштів, 
для того щоб стимулювати своїх працівників. Тоді виникає проблема з мотиваційними виплатами. 

Хоча при плануванні виробництва і розробляються планові показники, проте внаслідок умов виробництва 
вони іноді суттєво відрізняються від прогнозованих і можуть бути далекими від тих, що формуються фактично. 

Такі відхилення у виробничому процесі напряму впливають на економічну роботу, а конкретніше 
вимагають спеціального методичного забезпечення у їх відображенні та оцінці. Подібні особливості є причиною 
того, що в сільськогосподарському виробництві доцільно використовувати попереднє та остаточне оцінювання 
витрат і собівартості.  

Особливістю процесу виробництва сільськогосподарської продукції є виробничий цикл, який для певних 
видів продукції може тривати досить довго. Підприємство довготривалий час вкладає кошти в продукції, не 
знаючи результат, який його очікує в майбутньому. Також при довготривалому виробничому циклі неможливо 
швидко відреагувати на помилки, які виявили в процесі виробництва.  

Особливість сільськогосподарського виробничого циклу полягає в неузгодженості із календарним 
періодом. На виробництво певних видів продукції потрібно вкладати кошти в межах не одного року, це спричиняє 
деякі проблеми в сфері обліку. З методологічної точки у рослинництві затрати минулого року (оранка на зяб, 
обробіток, посів озимих) приєднують до затрат поточного року тобто вартість добрив у звітному році включають у 
витрати на вирощування тієї культури, під яку вони внесені; добрива під посів багаторічних трав розподіляються 



за роками їх використання [5]. Питання узгодження виробничого та календарного періоду можна вважати не 
вирішеним повністю, це підтверджується постійним інтересом серед практиків і науковців. 

Окрім того, сільське господарство охоплює велику номенклатуру готової продукції, наявність якої 
спричинює ведення розгалуженого аналітичного обліку. Це і сотні різних культур, десятки видів продукції 
тваринництва, а також різноманітні допоміжні та обслуговуючі виробництва. Дуже важливо для підприємства, 
котре вміщає в собі декілька галузей, точно розподіляти ресурси між ними. Тому, що невелика їх нестача 
призводить до негативних наслідків, навіть надлишок не завжди означає покращення результатів.  

На рахунок розподілу ресурсів між галузями, варто відзначити що і тут сільське господарство має відмінні 
характеристики. Більшість необхідних ресурсів можна замінити додатковими витратами праці. У промисловості 
така операція неможлива. Наприклад, нестачу добрив можна замінити більш родючими ґрунтами та навпаки. Така 
особливість суттєво впливає на розмір витрат та собівартості, тобто дорожчі ресурси можна замінити дешевшими. 

У сільському господарстві використовують ресурси власного виробництва. Починаючи від насіннєвого 
матеріалу, кормів, добрив і т.д. Використання ресурсів власного виробництва, має особливість економічного 
характеру. Наприклад, як оцінювати витрати добрив власного виробництва на вирощуванні, припустимо, 
кукурудзи – за ринковою, чи за собівартістю? Методологічно правильною є оцінка за собівартістю, хоча при 
реалізації добрив на ринку ціна буде іншою.  

Сільськогосподарське виробництво має декілька видів продукції в межах одного виробничого процесу. 
Тобто, вирощуючи цукрові буряки одержуємо коренеплоди та гичку, виробляючи зерно одержуємо полову, 
солому, зерновідходи. 

Тому сільськогосподарська продукція розподіляється на основну – заради якої ведеться виробництво 
(зерно, коренеплоди), супутню – коли отримують декілька рівноцінних видів продукції (солома і треста по льону) 
та побічну – таку, яка не є метою виробництва, але без отримання якої не можна обійтися (солома, гичка) [1, с.35].  

Звичайно для отримання декількох видів продукції внаслідок одного виробничого циклу потрібно 
розробляти спеціальні методичні підходи віднесення витрат та визначення собівартості. 

Ще одна особливістю рослинництва є нерівномірний розмір різних статей витрат на виробництво різних 
видів продукції. Наприклад, якщо брати цукрові буряки, то  найбільша їх частка витрат на оплату праці, в той час, 
як для зернових – добрива. Отже, ті самі види витрат впливають на процес формування собівартості по-різному. 

Сільськогосподарське виробництво є унікальним по своїй суті, тому ми вважаємо використовувати в них 
традиційні методики неправильно і неефективно. Формуючи вимірювання витрат і собівартості у сільському 
господарстві науковці  радять за первісну точку брати не особливості самого сільськогосподарського 
підприємства, а фактори формування витрат в ньому [5]. На нашу думку, такий підхід буде правильним.  

Формування виробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах можна вважати те, що 
формування цін на продукцію сільського виробництва відбувається в умовах наближеної конкуренції, а саме 
чималій кількості продавців. В той час, коли формування ціни на ресурси відбувається в умовах слабкої 
конкуренції. Ось чому відбувається дисбаланс цін на сільськогосподарську продукцію і ресурси, котрі потрібні для 
виробництва. Це головна причина, чому собівартість сільськогосподарської продукції неодноразово наближається 
до ринкової ціни, а в деяких випадках буває більшою. 

Підсумовуючи, виділимо основні фактори зниження собівартості (рис 1). 
 

 
Рис. 1. Основні фактори зниження собівартості сільськогосподарської продукції 

 
Наведені вище фактори дозволять зменшити витрати до нормального рівня.  
Висновки. Можна стверджувати те, що формування витрат і розрахунок собівартості мають базуватись на 

специфічних методиках, адаптованих до сільського господарства. Це дозволить покращити номенклатури витрат; 
об’єктивно оцінювати витрачені ресурси сільськогосподарського виробництва, впроваджувати функціонально-
технологічну структуризацію витрат, щоб достеменно відображувати реальний механізм формування витрат. 
Значний недолік в обрахунку собівартості – серйозне укрупнення номенклатури витрат, об’єднання в окремі статті 



витрат, які відображають різні виробничі процеси. 
Пропонуємо розробку науково обґрунтованої номенклатури калькуляційних статей для вдосконалення 

обліку витрат і калькуляції собівартості. Номенклатура статей має вагоме значення для визначення об’єктивних 
причин відхилення фактичної собівартості від планової, внаслідок чого приймають найбільш ефективні 
управлінські рішення щодо перевитрат праці, фінансових та матеріальних ресурсів а також залучення у 
виробництво невикористаних внутрішньогосподарських резервів подальшого зниження собівартості продукції.  
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