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ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Процес виробництва є одним із основних процесів господарської діяльності будьякого суб’єкта господарювання, в якому спочатку використовують природні ресурси,
сировину, матеріали, паливо, енергію, трудові ресурси, основні засоби, і в кінцевому
результаті одержують готову продукцію, яку потім реалізують. Характерною
особливістю цього процесу є формування витрат на виробництво продукції, що
становлять її виробничу собівартість.
Облік виробництва повинен забезпечити отримання достовірної та своєчасної
інформації про витрати виробництва, яка використовується для визначення фактичної
собівартості продукції, контролю за раціональними використанням матеріальних,
трудових та фінансових ресурсів, прийняття управлінських рішень і планування
діяльності підприємства на майбутнє, що відповідає цілям управлінського обліку.
Особливо проблемним є процес виробництва саме сільськогосподарської
продукції, на виробництво якої окрім виробничих ресурсів впливають ще й природнокліматичні умови, тривалість операційного циклу, наявність живих організмів та
специфіка самої галузі. Тому питання обліку та формування виробничої собівартості
продукції тваринництва та рослинництва потребує глибокого дослідження і
удосконалення, та є досить актуальними на сучасному етапі. На сьогодні перед
підприємствами агропромислового комплексу досить гостро постають питання щодо
формування, розрахунку та відображення в обліку виробничих витрат, які пов’язані із
специфікою галузі та з її місцем у системі галузей народного господарства, так як
аграрний сектор економіки є одним із провідних.
Саме правильний розрахунок собівартості продукції (робіт, послуг) сприяє більш
ефективному управлінню процесами її формування, покращенню якісних показників
роботи підприємства, усуненню причин високої (нереальної) собівартості продукції і
низької рентабельності її виробництва, що в кінцевому результаті сприяє зростанню
прибутків і рентабельності господарських суб’єктів. Нині порядок розрахунку
фактичної собівартості продукції (робіт, послуг) нормативними документами не
регламентується. Затверджені Методичні рекомендації з планування, обліку і
калькулювання продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств мають
рекомендаційний характер і можуть агроформуваннями не використовуватися. Тому
вибір конкретних методів калькулювання входить до компетенції підприємства і
залежить від потреб отримання необхідної інформації для прийняття оперативних,
тактичних і стратегічних рішень. З метою відповідності виробничого обліку потребам
управління слід переглянути Наказ про облікову політику підприємства, форми
зведених документів, призначених для прийняття управлінських рішень та аналізу
витрат, період калькулювання, види собівартості, які розраховуються на практиці,
внутрішні відпускні ціни на основну продукцію, вести облік за центрами
відповідальності, які повинні бути виділені та узгоджені з керівництвом.
Для більш достовірного розрахунку собівартості продукції на рахунках
управлінського обліку повинна своєчасно, повно і правдиво відображатися інформація
про фактичні витрати на виробництво продукції, тому, для побудови управлінського
обліку на агропромислових підприємствах варто в межах єдиного плану рахунків
виділяти рахунки фінансового і управлінського обліку, що відповідає міжнародній
практиці обліку.
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