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У статті досліджені особливості та проблеми обліку витрат відтворення довгострокових біологічних активів рос-
линництва. Удосконаленні об’єкти обліку витрат незрілих довгострокових біологічних активів рослинництва. Запропо-
нована побудова аналітичного обліку витрат незрілих довгострокових біологічних активів рослинництва, яка сприяти-
ме формуванню правдивої облікової інформації стосовно капітальних вкладень на закладання та догляд за багаторічни-
ми насадженнями, і отриманню аналітичних даних придатних для прийняття виважених управлінських рішень щодо
відтворення довгострокових біологічних активів рослинництва.
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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку економіки прийняття оптимальних управлінських рішень щодо

відтворення довгострокових біологічних активів рослинництва неможливе без своєчасного і які-
сного інформаційного забезпечення. Основними джерелами інформації служать дані раціональ-
но організованої системи бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік довгострокових біологічних активів рослинництва слід розглядати, як
інструмент вимірювання економічної діяльності людини метою якого є забезпечення розвитку
сільськогосподарського підприємства через опрацювання фактів господарської діяльності й за-
безпечення достовірною інформацією про використання матеріальних, фінансових і трудових
ресурсів, про фінансове становище та результати діяльності придатною для прийняття на її підставі
виважених рішень щодо управління процесом відтворення.

В українській практиці не існувало спеціалізованого стандарту з бухгалтерського обліку в сільсько-
му господарстві. Застосовувалися документи, які регулювали облік у галузі — це загальні для всіх
документи Міністерства фінансів та Методичні рекомендації Міністерства сільського господарства,
що розкривали загальні підходи до бухгалтерського обліку на підприємствах із сільськогосподарсь-
кою специфікою, тому П(с)БО 30 «Біологічні активи» [4] розроблено із урахуванням вимог МСФЗ
41 «Сільське господарство» [3] та адаптовано під національну систему обліку.

П(С)БО 30 «Біологічні активи» вніс зміни в організацію обліку сільськогосподарської діяль-
ності. Це зміни до: об’єктів обліку; плану рахунків; оцінки довгострокових біологічних активів;
нарахування зносу; визначення фінансового результату від сільськогосподарської діяльності, зміни
до фінансової та статистичної звітності.

Однак, слід зазначити, внесені зміни не порушили існуючий порядок обліку, введена лише
нова методологія обліку.

 нові об’єкти обліку — «біологічні активи»;
 процедури визнання біологічних активів на дату балансу;
 первісне визнання сільськогосподарської продукції;
 варіанти оцінки біологічних активів та сільгосппродукції;
 особливості амортизаційної політики.
Подальша реалізація П(С)БО 30 «Біологічні активи» знайшла відображення в Методичних

рекомендаціях з обліку біологічних активів [1], в яких наведена методика визнання довгостроко-
вих біологічних активів рослинництва та сільськогосподарської продукції від них, класифікація
активів, облік надходження та оцінки на дату балансу і при первісному визнанні, методика обліку
доходів та витрат.

Отже, основні методики для обліку відтворення довгострокових біологічних активів рослин-
ництва розроблені і використовуються в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Облік витрат пов’язаних із закладенням та доглядом за довгостроковими біологічними актива-

ми рослинництва здійснюється відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» [3]. Облік витрат,
пов’язаних з біологічними перетвореннями довгострокових біологічних активів рослинництва
ведеться згідно з П(С)БО 16 «Витрати» [5] за статтями витрат, які встановлені Методичними ре-
комендаціями з планування обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільсько-
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господарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від
18.05.01р. №132 [2].

В обліку повинна своєчасно, повно і правдиво відображатися інформація про фактичні витра-
ти на закладання і догляд за незрілими довгостроковими біологічними активами, оскільки ці вит-
рати формують вартість багаторічних насаджень як активу підприємства. Угруповання і система-
тизація інформації про витрати, пов’язані з біологічним перетворенням здійснюється з метою
подальшого використання при плануванні і калькуляції собівартості, визначенні її формування.
Саме витрати виробництва, а надалі собівартість виробленої продукції беруть пряму участь у
формуванні прибутку підприємства, який є основним показником конкурентоспроможності.

Отже, ефективна організація витрат на відтворення довгострокових біологічних активів рос-
линництва впливає на прийняття виважених управлінських рішень. Тому актуальним є аналіз особ-
ливостей та проблем методики обліку витрат на відтворення довгострокових біологічних активів.

Мета статті — дослідження та удосконалення методики обліку витрат відтворення довгостро-
кових біологічних активів рослинництва на сільськогосподарських підприємствах, зокрема не-
зрілих довгострокових біологічних активів рослинництва.

РЕЗУЛЬТАТИ
Особливістю обліку довгострокових біологічних активів рослинництва на сільськогосподарсь-

ких підприємствах є відображення витрат на відтворення, яке здійснюється з урахуванням вимог
П(с)БО 30 «Біологічні активи» [4] та МСФЗ 41 «Сільське господарство» [3], із застосуванням
різних рахунків обліку витрат відповідно до етапу відтворення (табл. 1).

Аналіз стану обліку витрат відтворення довгострокових біологічних активів рослинництва на
сільськогосподарських підприємствах підтверджує його відповідність національній нормативно-
законодавчий базі. З метою формування інформації про виробничі витрати, попереднє накопи-
чення витрат, пов’язане з виробництвом сільськогосподарської продукції виноградарства викори-
стовують рахунок 231 «Рослинництво» із субрахунками, передбаченими робочими планами ра-
хунків. Витрати на утримання обслуговуючих виробництв і загальновиробничі витрати облікову-
ються на рахунках 234 «Обслуговуючі виробництва» і 91 «Загальновиробничі витрати» відповід-
но, з подальшим розподілом на рахунки обліку виробничих витрат на відтворення довгостроко-
вих біологічних активів рослинництва.

Витрати, що формуються на першому етапі відтворення відображають на рахунку 166 «Незрілі
довгострокові біологічні активи, які оцінені за первісною вартістю», для накопичення цих витрат
використовують транзитний рахунок 155 «Придбання (виготовлення) довгострокових біологіч-
них активів».

Однак, П(с)БО 30 «Біологічні активи» [4] та методичними рекомендаціями передбачено вико-
ристання рахунку 165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінені за справедливою вар-
тістю». Проте, в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств не набув широкого
застосування, що пояснюється неможливістю оцінки незрілих довгострокових біологічних ак-
тивів рослинництва за справедливою вартістю, через відсутність методики оцінки. Також склад-
нощі обліку незрілих довгострокових біологічних активів рослинництва за справедливою варті-
стю виникають при їх не стовідсоткової приживлюваності, що зумовлює необхідність підсаджу-
вання. За таких умов визначення справедливої вартості взагалі не уявляється можливим.

Як підсумок зазначимо, застосування рахунку 165 «Незрілі довгострокові біологічні активи,
які оцінені за справедливою вартістю» не є доцільним. Для обліку молодих насаджень слід вико-
ристовувати тільки рахунок 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінені за первіс-
ною вартістю», що відображує фактично понесені витрати на відтворення рослин.

 Дослідивши систему обліку витрат на закладання та догляд за довгостроковими біологічними
активами рослинництва на сільськогосподарських підприємствах, визначено, що облік витрат
ведеться за сортами та датами їх закладання. Накопичені витрати розподіляють пропорційно пло-
щам багаторічних насаджень. Однак, найчастіше насадження одного сорту розташовані на ділян-
ках із різними схилами (загально відомо, градус нахилу впливає на суму витрат). Така побудова
обліку не забезпечує достатньої деталізації інформації для формування первинної вартості ак-
тивів та достовірної інформації для аналізу і управління відтворенням довгострокових біологіч-
них активів рослинництва. Отже, потребують удосконалення об’єкти обліку витрат незрілих дов-
гострокових біологічних активів рослинництва (рис. 1).
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Таблиця 1. Рахунки обліку витрат, спрямованих на відтворення довгострокових біологічних ак-
тивів рослинництва, що застосовуються досліджуваними сільськогосподарськими підприємствами *

Етап відтворення Найменування раху-
нку

№ ра-
хунку Аналітика Склад витрат

Закладання та до-
гляд за незрілими
довгостроковими
біологічними ак-
тивами рослинни-

цтва

«Незрілі довгостро-
кові біологічні акти-

ви рослинництва,
оцінені за первісною

вартістю»

166

Рік закладан-
ня багаторіч-
них наса-
джень, сорт,
поле, елемен-
ти витрат

Матеріальні витрати, ви-
трати на оплату праці ви-
робничих працівників,
інші прямі виробничі ви-
трати

Виробництво про-
дукції та догляд за
довгостроковими
біологічними ак-
тивами рослинни-

цтва

«Рослинництво» 231

Рік закладан-
ня багаторіч-
них наса-
джень, сорт,
поле, елемен-
ти витрат

Матеріальні витрати, ви-
трати на оплату праці ви-
робничих працівників,
інші прямі матеріальні
витрати, розподілені зага-
льновиробничі витрати та
витрати на обслуговуючі
виробництва.

«Обслуговуючі ви-
робництва» 234

Види вироб-
ництва, еле-
менти витрат

Витрати на виробництва,
що обслуговують основну
діяльність (автопарк, ма-
шино-тракторний парк) у
розрізі статей витрат з на-
ступним розподілом на
об’єкти витрат основної
діяльності

«Загальновиробничі
витрати» 91 Елементи ви-

трат

Витрати, безпосередньо
пов'язані з виробництвом
продукції довгострокових
біологічних активів рос-
линництва, але які відразу
неможливо віднести на
конкретний сорт, поле і
т.д., в розрізі статей ви-
трат з наступним розподі-
лом на об’єкти витрат ос-
новної діяльності

«Адміністративні
витрати» 92 Елементи ви-

трат

Загальногосподарські ви-
трати, спрямовані на об-
слуговування та управлін-
ня процесом відтворення
довгострокових біологіч-
них активів рослинництва.

«Витрати на збут» 93 Елементи ви-
трат

Витрати, пов'язані з реалі-
зацією продукції довго-
строкових біологічних
активів рослинництва.

Розкорчування
довгострокових

біологічних акти-
вів рослинництва

«Списання необоро-
тних активів» 976

Рік закладан-
ня багаторіч-
них наса-
джень, сорт,
поле, елемен-
ти витрат

Витрати, пов’язані з роз-
корчуванням довгостро-
кових біологічних активів
рослинництва.

* Складено автором
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155.1 «Виноград»

155.11 «Мускат» 155.12 «Ріслинг» 155.13 «Совіньон»

155.111 «Мускат, дата закладання 10.03.2012»

155.1111 «Мускат», № поля 12

155.1112 «Мускат», № поля 9

155.112 «Мускат, дата закладання 15.03.2013»

155 «Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активі»

155.1121 «Мускат», № поля 11

155.1122 «Мускат», № поля 10

Рис. 1. Запропонована система аналітичних рахунків обліку витрат на відтворення довгостро-
кових біологічних активів рослинництва (Складено автором)

Тому, пропануємо застосовування наступних класифікаційних ознак:
 вид багаторічних насаджень;
 сорт;
 дата закладання;
 № поля (ділянки, кварталу).
ВИСНОВКИ
Наведена деталізація рахунка з обліку витрат сприятиме формуванню правдивої облікової інфор-

мації стосовно капітальних вкладень на закладання та догляд за багаторічними насадженнями, і
отриманню аналітичних даних придатних для прийняття виважених управлінських рішень щодо
відтворення довгострокових біологічних активів рослинництва.

Запропонована побудова аналітичного обліку не вимагає розробки нових та внесення змін в
існуючи первинні документи з обліку праці та засобів праці. Проте, аналогічні аналітичні рахун-
ки доведеться відкрити до рахунків:

 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю»;
 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю»;
 231 «Рослинництво»;
 976 «Списання необоротних активів».
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