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Доповідь Правдюк М.В. на тему «Облікове забезпечення управління 
витратами у тваринництві» СЛАЙД 1

1

Дієве управління та регулювання галузі тваринництва потребує належного 

інформаційного забезпечення. Необхідна повноцінна та якісна інформація щодо 

управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві щодо 

відображення спожитих витрат, забезпечення прибуткової діяльності 

агровиробників, а на вищих рівнях управління -  умов зонального розвитку 

підгалузей тваринництва по рівню витрат на продукцію, забезпечення 

агрологістики, стабільної державної підтримки підгалузям, що найбільше її 

потребують, та загалом рівних економічних умов для всіх учасників аграрного 

ринку.
Дослідження у сфері обліку витрат, як правило, передбачає формування 

системи управління, що потребує визначення структури цієї системи, яка 

повинна містити складові (елементи), які взаємодіють між собою відповідно до 

поставлених завдань. Потреби інформації для управління щодо галузі 

тваринництва досить різноманітні, а це породжує кілька підходів до її збору та 

систематизації.

СЛАЙД 2. Частка продукції тваринництва у виробництві продукції

сільського господарства, %

Роки Г осподарства усіх 
категорій

Підприємства Г осподарства 
населення

2010 35,7 28,6 42,4
2011 30,1 23,5 37,2
2012 32,7 26,9 38,6
2013 30,1 24,2 37,0
2014 29,3 24,1 35,8
2015 29,7 24,5 36,0
2016 27,3 21,9 34,6
2017 28,0 22,7 34,8
2018 26,0 20,8 33,4

Л ж ерело інформації: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.htm

https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.htm
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Як видно з представленого Вашій увазі інформації на СЛАЙДІ 2 , питання 

достовірного облікового забезпечення управління витратами підприємств є 

актуальним, оскільки протягом останніх 5 років в Україні спостерігається 

спадаючий тренд у тваринництві: поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) 

зменшилося на 19%, а свиней -  на 21%. Поголів’я великої рогатої худоби в 

Україні станом на 1 січня 2019 року становило 3,531 млн. голів. Це на 4,3 % 

менше, ніж на аналогічну дату 2018 року. Експерти вже відзначили, що поголів’я 

худоби стало найнижчим за всю сучасну історію України. При цьому темпи 

скорочення в сільськогосподарських підприємствах суттєво менші, ніж в 

господарствах населення. Серед причин -  поширення захворюваності тварин, 

недієвість контролю на ринку, капіталомісткість виробництва та активні 

міграційні процеси в сільській місцевості.

СЛАЙД 3. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

ЗО «Біологічні активи» у наказі Міністерства фінансів України «від 18.11.2005 № 

790 (далі - П(С)БО ЗО) під біологічними перетвореннями біологічних активів 

розуміють процес виробництва сільськогосподарської продукції. Згідно п. 4 

П(С)БО ЗО під біологічним активом розуміють тварину або рослину, яка в 

процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію 

та додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні 

вигоди, а біологічні перетворення - це процес якісних і кількісних змін 

біологічних активів.

Модель обліку витрат на біологічні перетворення у тваринництві 

передбачає : (СЛАЙД 4).

-  визначення груп біологічних активів, їх первісну і справедливу вартість,
-  документування операцій з біологічними активами,
-  організацію аналітичного і синтетичного обліку,
-  відображення вартості біологічних активів у фінансовій звітності і 

накопиченої амортизації (для довгострокових активів),
-  формування економічних показників використання біологічних активів,
-  організація внутрішнього контролю біологічних активів тваринництва.
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Вважаємо, що наближення вітчизняного бухгалтерського обліку до 

міжнародних стандартів передбачає:
створення єдиних методологічних та методичних засад інформаційного 

забезпечення витрат на вирощування біологічних активів тваринництва, 

враховуючи чинні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та економічну 

сутність показника; посилення контрольних, регулюючих, прогностичних 

функцій обліку; створення умов для отримання повної, оперативної та достовірної 

інформації з метою ефективного управління діяльністю у галузі тваринництва.

Дякую за увагу ! СЛАЙД 5.




