
фіксувати вибір підприємства за альтернативними варіантами, наданих

законодавством.

Чітка регламентація процедури формування та використання податкової 

облікової політики дозволить знизити рівень податкового навантаження 

підприємства та запобігти податковим ризикам.
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Від ефективної системи обліку витрат залежить вибір оптимальних

варіантів та ефективність прийняття альтернативних варіантів управлінських 

рішень, що впливає на рівень показників, які характеризують діяльність суб’єкта 

господарювання та дозволяє вибирати оптимальну цінову і збутову політику, і 

відповідно, управляти фінансовими результатами.

Вітчизняне законодавство України трактує визначення «витрати» як 

зменшення економічних вигод у виді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу [3].

На сільськогосподарських підприємствах для цілей фінансового обліку 

використовують класифікацію витрат, наведену в П(С)БО 16 «Витрати» [2], а для 

внутрішньогосподарського планування, обліку і калькулювання собівартості 

продукції застосовують класифікацію витрат, подану у галузевих Методичних 

рекомендаціях № 132 [1].
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В цілому механізм господарювання підприємства визначається ступенем 

керованості витратами. Вимоги управління визначають окреме вивчення 

методики обліку витрат виробничої діяльності та необхідність розробки для 

підприємств системи контролю за собівартістю продукції виробничих 

підрозділів на основі розширення аналітичності використовуваних в обліку 

витрат.

Вирішальне значення для ефективного управління підприємством мають 

повнота, достовірність і оперативність надходження інформації про витрати, які 

формують собівартість продукції. Згідно з Методичними рекомендаціями з 

планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

сільськогосподарських підприємств собівартість реалізованої продукції 

складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом 

звітного періоду, розподілених загальновиробничих та наднормативних 

виробничих витрат. У свою чергу, до виробничої собівартості включаються: 

прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, 

загальновиробничі витрати [1]. При цьому адміністративні витрати, витрати на 

збут, інші операційні та фінансові витрати, втрати від участі в капіталі та від 

надзвичайних подій, не включаються до собівартості виробленої і реалізованої 

продукції і покриваються за рахунок інших джерел. Але згідно з Інструкцією 

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг 

«Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» 

повна собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості, 

адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних та фінансових 

витрат, які цілком обґрунтовано можна віднести на виробництво і реалізацію 

виробленої сільськогосподарської продукції. У зв’язку з цим пропонуємо такий 

порядок включення витрат до видів собівартості залежно від складу витрат (табл. 

1).
Для подальшого функціонування і розвитку будь-якого господарюючого 

суб’єкта всі витрати мають бути відшкодовані в повній мірі.
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Таблиця 1

Послідовність включення витрат до окремих видів собівартості

Вид
собівартості

Статті витрат

П
ов

на
 с

об
ів

ар
ті

ст
ь 

ре
ал

із
ов

ан
ої

 п
ро

ду
кц

ії

С
об

ів
ар

ті
ст

ь 
го

то
во

ї п
ро

ду
кц

ії

В
ир

об
ни

ча
 с

об
ів

ар
ті

ст
ь

Витрати на оплату праці
Насіння та посадковий матеріал
Паливо та мастильні матеріали

Добрива
Засоби захисту рослин

Корми
Сировина та матеріали (без зворотних відходів)

Роботи та послуги
Витрати на ремонт необоротних активів

Інші витрати на утримання основних засобів
Інші витрати

Непродуктивні витрати (в обліку)
Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати
Інші операційні витрати

Фінансові витрати
Витрати на збут

Для подальшого функціонування і розвитку будь-якого господарюючого 

суб’єкта всі витрати мають бути відшкодовані в повній мірі. На практиці ж усі 

витрати відшкодовують перш за все за рахунок виручки (доходу) від реалізації 

продукції, у свою чергу саме собівартість продукції є основою для формування 

цін на продукцію. Тому включення адміністративних витрат, витрат на збут, 

інших операційних та фінансових витрат до собівартості продукції хоча і 

суперечить нормам національних стандартів бухгалтерського обліку, але є 

цілком виправданим з позиції власника підприємства. Водночас слід чітко 

розмежовувати собівартість, обчислену у цілях фінансового обліку і для потреб 

управління.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на використання 

алгоритмів прийняття управлінських рішень у формуванні найбільш прийнятних 

методів і прийомів ведення облікових процедур з обліку витрат та облікової 

політики в цілому.
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ДИСТАНЦІЙНА ТОРГІВЛЯ: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І 
ОПОДАТКУВАННЯ

В умовах гострої конкуренції як товаровиробники, так і торговельні 

підприємства, повинні постійно дбати про забезпечення ефективної організації 

реалізації товарів і послуг, зокрема застосування дистанційної торгівлі. Цьому 

сприяєрозвиток інформаційних технологійта стрімке розширення аудиторії 

українських користувачів мережі Інтернет як потенційних клієнтів.

Актуальність обраної теми зумовлює необхідність дослідження обліку та 

оподаткування операцій в сфері дистанційної торгівлі.

Метою дослідження є вивчення особливостей проведення операцій в сфері 

дистанційної торгівлі її бухгалтерського обліку та оподаткування.

Питанням особливостей обліку та оподаткування дистанційної торгівлі 

присвячені праці таких науковців як Бутинця Ф.Ф.,Плекач В.Л., 

Нападовської Л.В., Фоміна О.В та інших. Але більшість досліджень розкриває 

особливості створення та функціонування інтернет-магазинів як одного з видів 

дистанційної торгівлі, в цілому не враховуючи бухгалтерського обліку.

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. №1023-ХІІ 

(далі — Закон №1023) у новій редакції[1], законодавчо закріпив так звану
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