
 
 

Лекція 23. Облік виробничих витрат та готової продукції 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 25.10.2021 р. о 08.15 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

План 

1. Класифікація витрат виробництва згідно з П(С)БО 16 «Витрати». 

2. Облік прямих витрат. 

3. Облік загальновиробничих витрат і принципи їх розподілу. 

4. Облік браку на виробництві. Облік напівфабрикатів власного 

виробництва. 

5. Документальне оформлення руху готової продукції та звітність 

матеріально відповідальних осіб про рух готової продукції. 

6. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції. 

 

Методичне забезпечення: 

Фінансовий облік. Частина 3. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування / 

Уклад. Пластун Н. І. ― К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2020.  122 с., 28-42. 

 

 

1. Загальна характеристика виробничих підприємств та завдання 

обліку на виробничих підприємствах. 

 

Виробниче підприємство – це складне господарство, підрозділи якого 

приймають різну участь у виготовленні основної продукції. 

В залежності від ступеню складності та організації технологічного 

процесу виробничі підприємства ділять на складні та прості. Прості 

(хлібопечення); складні (ковбасне, пивоваріння, виноробство). 

 

 

Характерною особливістю виробничих процесів є виникнення витрат 

на виробництво продукції. Випуск продукції, яка буде реалізована, і 

одержання прибутку від цієї реалізації - головна мета виробничої 

діяльності підприємства. 
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2. Документальне оформлення руху сировини, матеріалів і палива на 

складі 

Завдання обліку на виробничих підприємствах 

 контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням матеріальних 

цінностей та їх збереженням за місцями зберігання і на всіх стадіях обробки; 

 розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх 

залишків за місцями зберігання; 

 відповідність складських запасів нормативам; 

 

 виявлення всіх витрат, пов’язаних з придбанням або виготовленням 

запасів та визначення первісної вартості; 

 встановлення методології обліку затрат на виробництво і 

калькулювання собівартості продукції протягом року; 

 

 своєчасне оприбуткування і списання готової продукції, а також 

оформлення документів по її руху; 

 

 забезпечення своєчасного документального оформлення руху 

продукції - надходження її на склади і відправлення покупцям; 

 

 відображення операцій випуску, відвантаження і реалізації продукції в 

регістрах поточного обліку в системі бухгалтерських рахунків. 

Форми документів, які застосовують у документальному оформленні 

надходження матеріалів на склад та їх відпуску зі складу, затверджені 

наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996р. № 193 «Про 

затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку 

сировини і матеріалів». 

 

Усі розрахункові документи (рахунки, рахунки-фактури та ін.) на 

матеріали, що надійшли, з відповідними додатками до них (специфікаціями, 

сертифікатами, якісними посвідченнями та ін.) направляють до бухгалтерії, 

де їх заносять до реєстру, у якому кожному рахунку присвоюють 

порядковий номер. 
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Надхождення запасів на підприємство 

 

 Рахунок-фактура, накладна 

 Товарно-транспортна накладна (форма № 1-ТН) 

 Прибутковий ордер (форма № М-4) 

 Акт приймання матеріалів (форма № М-7) 

 Акт про приймання устаткування (форма № М-15) 

Відпуск запасів на сторону, внутрішнє  

переміщення, списання 

 

 Накладна-вимога (внутрішнє переміщення матеріалів (форма № М-

11) 

 Акт про витрату давальницьких матеріалів (форма № М-23) 

 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (форма № М-

11) 

 Акт приймання-передачі устаткування до монтажу  (форма № М-

15а) 

 Лімітно-забірна картка (форма № М-8, 9, 28, 28а) 

 

Для зберігання запасів підприємство повинно мати правильно 

організоване складське господарство – обладнані склади і комори. Кожному 

складу присвоюється номер, який вказують у всіх документах з обліку 

запасів. 

Матеріали, які зберігають на складах повинні розміщатись на стелажах, 

полицях, в ящиках в певному порядку з таким розрахунком, щоби до них 

був забезпечений доступ. Правильне розміщення матеріалів за секціями 

складів, а в них – за окремими групами, типорозмірами дозволяють 

прискорити їх приймання та відпуск. 
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3. Облік сировини й матеріалів на складі. Звітність матеріально 

відповідальних осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зберігання та облік виробничих запасів на складі 

 

 Журнал обліку вантажів, що надійшли (форма № М-1) 

 Картка складського обліку матеріалів (форма № М-12) 

 Реєстр приймання-здавання документів (форма № М-13) 

 Матеріальний ярлик  (форма № М-16) 

 Картка обліку устаткування до встановлення (форма № М-26) 

 Відомість обліку залишків матеріалів на складі (форма № М-14) 

 Акт на виявлені дефекти устаткування (форма № М-17) 

 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від 

установлених норм запасу (форма № М-18) 

 Матеріальний звіт (форма № М-19) 

 Інвентаризаційний опис (форма № М-21) 

 

 

 

У кінці місяця завідувач складу формує матеріальний звіт (ф. № М-

19) у вигляді оборотної відомості, в якій міститься: назва і номенклатурний 

номер цінностей, одиниця виміру, ціна за одиницю, залишки на початок 

місяця (кількість, сума), надходження за місяць (за джерелами надходження 

у кількісному і вартісному вимірах), вибуття за місяць (за напрямами 

вибуття у кількісному і вартісному вираженні).  

 

Недоліком даного методу є те, що його можна застосовувати лише за 

обмеженої номенклатури запасів, він вимагає великих трудових затрат, 

особливо в кінці місяця, що затягує строки подачі звітності. 

 

Матеріальний звіт складають у двох примірниках і разом з первинними 

документами передають в бухгалтерію. Один примірник після перевірки з 

підписом бухгалтера повертають на склад, інший – служить реєстром 

аналітичного обліку в бухгалтерії, на основі якого проводять записи за 

дебетом і кредитом рахунку 20 «Виробничі запаси». 
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4. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів. 

 

 

 

 

 

 

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку виробничих 

запасів 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Придбано виробничі запаси у постачальників 20 631 

2 Придбано виробничі запаси через підзвітних 

осіб 

20 

 

372 

 

3 Оприбутковано виробничі запаси, отримані від 

учасника (засновника) підприємства 

20 

 

46 

 

4 Передано виробничі запаси у виробництво 23 20 

5 Витрачено виробничі запаси в процесі 

капітального будівництва або поліпшення, 

модернізації, модифікації основних засобів 

15 20 

6 Безоплатно передано виробничі запаси 949 20 

7 Списано втрати запасів, понесені внаслідок 

надзвичайних подій 

977 

 

20 

 

 

 

5.  Класифікація витрат виробництва згідно з П(С)БО 16 «Витрати». 

Аналітичний облік матеріалів на складах підприємства необхідно 

здійснювати в сортовому розрізі. Для цього застосовують картки 

складського обліку (ф. № М-12), які відкриває бухгалтерія по мірі 

надходження матеріалів.  

Методологічні  засади  формування інформації  про витрати  

підприємств  усіх  форм власності (крім  банків  і  бюджетних  установ)  та  

її  розкриття  у  фінансовій  звітності  визначає  П(С)БО  16 «Витрати». 

 

Прямі витрати – витрати, що можна віднести безпосередньо до 

конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом. 

 

Елемент витрат – сукупність економічно однорідних витрат. 

Об’єкт витрат – продукція, роботи, послуги або вид діяльності 

підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом 

(виконанням) витрат. 
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Класифікація витрат у фінансовому обліку 

Класифікаційні ознаки Види витрат 

1. Види діяльності  витрати операційної діяльності 

(основної та іншої операційної) 

 витрати інших видів діяльності 

2. Елементи витрат операційної 

діяльності 
 матеріальні затрати 

 витрати на оплату праці 

 відрахування на соціальні заходи 

 фмортизація 

 інші операційні витрати 

3. Місця виникнення витрат в 

основній діяльності 
 виробництва (цехи) 

 бригади 

 виробничі лінії 

 робочі місця 

4. Статті калькуляції підприємство визначає самостійно 

5. Спосіб включення у 

собівартість продукції (робіт, 

послуг) 

 прямі витрати 

 непрямі витрати 

6. Відношення до обсягу 

діяльності 
 змінні витрати 

 постійні (умовно-постійні) витрати 

7. Відношення до собівартості 

продукції (робіт, послуг) 
 витрати, які включаються до 

собівартості продукції (робіт, послуг) 

 витрати періоду 

8. Календарні періоди  витрати поточного періоду 

 витрати майбутніх періодів 

Основними завданнями фінансового обліку витрат є: 

своєчасне, повне і достовірне відображення витрат; 
 

формування інформації за місцями їх виникнення і періодами визнання; 

 

розробка та застосування методів розподілу непрямих витрат між 

окремими видами продукції, послуг; 

формування інформації за місцями їх виникнення і періодами визнання; 

 

формування інформації за місцями їх виникнення і періодами визнання; 
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a. 
Виробнича собівартість – сукупність прямих виробничих витрат, 

пов’язаних з виробництвом продукції та частини загальновиробничих 

витрат з організації та управління виробництвом. 

Для визначення собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг) 

виробничі витрати групують за статтями калькуляції: сировина та 

матеріали; купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і 

послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій; 

паливо та енергія на технологічні цілі; зворотні відходи (вираховуються); 

основна заробітна плата виробничих робітників; додаткова заробітна плата 

виробничих робітників; відрахування на соціальні заходи від заробітної 

плати виробничих робітників; витрати на утримання та експлуатацію 

устаткування; загальновиробничі витрати; попутна продукція 

(вираховується). 

 

Складові виробничої собівартості продукції  

Прямі 

матеріальні             

витрати 

  

Вартість витрачених на виробництво сировини та 

основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної 

продукції; купівельних напівфабрикатів та комплектуючих 

виробів; допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути 

безпосередньо списані на конкретний об’єкт витрат. 

Заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим 

у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні 

послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені  до 

конкретного об'єкта витрат.                                        

 

Прямі витрати 

на оплату 

праці 

Всі інші виробничі витрати, які можуть бути 

безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, 

зокрема відрахування на соціальні заходи за єдиним 

соціальним внеском, плата за оренду земельних і 

майнових паїв, амортизація необоротних активів, втрати 

від браку та інші. 

 

Інші прямі 

витрати 

 

До складу загальновиробничих витрат, які включають 

у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), 

відносять витрати на обслуговування виробничого 

процесу, величина яких залежить від обсягу діяльності, а 

також інші загальновиробничі витрати, які розподіляють 

між об’єктами витрат. 

 

Загально-

виробничі 

витрати 

(змінні та 

постійні 

розподілені) 
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Рахунок 23 «Виробництво»  

Призначення  

рахунку: 

для узагальнення 

інформації про 

витрати на 

виробництво 

(продукції, робіт, 

послуг) 

За дебетом 

 рахунку 

відображаються  прямі 

матеріальні, трудові та 

інші прямі витрати, а 

також розподілені 

загальновиробничі 

витрати  і втрати, від 

браку продукції (робіт, 

послуг) з 

технологічних причин 

 

За кредитом рахунку 

відображається вартість 

фактичної виробничої 

собівартості завершеної 

виробництвом готової 

продукції, вартість 

виконаних робіт і послуг, 

собівартість 

виготовлених у 

допоміжних 

виробництвах виробів, 

робіт, послуг 

 

Субрахунки для обліку витрат: 

 промислових та сільськогосподарських підприємств нa виробництво 

продукції; 

 підрядних, геологічних тa проектних організацій на виконaння 

будівельно-монтажних, геологорозвідувальних тa проектно-

вишукувальних робіт; 

 підприємcтв транспорту та зв’язку нa надання послуг; 

 науково-дослідних пiдприємств на виконання науково-дослідних та 

конструкторських робіт; 

 закладів ресторанного господарства нa випуск власної продукції; 

 дорожніх гoсподарств на утримання та ремoнт автомобільних шляхів; 

 підприємств, якi здійснюють виробництво, транспортування, 

постачання тeплової енергії та надають поcлуги з централізованого 

водопостачання тa водовідведення та ведуть окрeмий облік витрат за 

кожним видoм діяльності, що підлягає ліцензуванню; 

 іншиx підприємств та організацій; 

 допоміжних (підсoбних) виробництв. 

 

Аналітичний облік витрат на виробництво ведуть за виробничими 

підрозділами (цехами), видами продукції (робіт, послуг) і статтями витрат. 
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6. Облік прямих витрат. 

 

 

 

2.  
3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі матеріальні витрати – це вартість матеріальних цінностей, які 

використані на виробництво певних видів продукції, виконання робіт, 

послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об’єкт 

витрат.  

ПРЯМІ МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ 

 

Витрати сировини і матеріалів, що утворюють основу виготовленої 

продукції. 

 

Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, що 

використані для комплектування певних видів продукції. 

 

Витрати допоміжних матеріалів, що використані при виготовленні та для 

упакування продукції (якщо упакування відповідно до технологічного 

процесу проводиться у виробничих підрозділах (цехах)). 

 

Витрати спеціальних інструментів і пристосувань, які обліковуються у 

складі МШП і використані для виробництва конкретних видів 

продукції. 

 

Витрати палива і енергії (як одержаних від сторонніх підприємств і 

організацій, так і виготовлених на своєму підприємстві), що 

використані на технологічні цілі і можуть бути безпосередньо 

віднесені до конкретних об’єктів витрат. 

 

До  прямих  витрат  на  оплату  праці  включаються  основну  і  

додаткову  заробітну  плату робітників, зайнятих у виробництві продукції, 

виконанні робіт або наданні послуг. Основну  заробітну плату робітників-

відрядників включають до складу прямих витрат виробництва  на  підставі 

первинних документів з обліку виробітку (нарядів, рапортів, маршрутних 

листів) і безпосередньо відноситься до собівартості відповідних видів 

продукції або замовлень. Основну заробітну плату робітників-погодинників, 

нараховану за тарифними ставками за відпрацьований час, при 

неможливості прямого віднесення до собівартості окремих видів продукції, 

розподіляють між видами продукції пропорційно до витрат, які визначають, 

виходячи із обсягу виробництва і кошторисних ставок цих витрат на 

одиницю продукції. 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку прямих витрат 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Використані на виробництво продукції 

сировина і матеріали 
23 201 

2 Використані на виробництво продукції 

купівельні напівфабрикати та комплектуючі 

вироби 

23 

 

202 

 

3 Використані тарні матеріали для упаковування 

продукції в цехах 

23 

 

204 

 

4 Нарахована основна і додаткова заробітна плата 

робітникам, зайнятим виробництвом продукції 
23 66 

5 Проведені відрахування на соціальні заходи за 

єдиним соціальним внеском від заробітної плати 

виробничих робітників 

23 65 

6 Створено забезпечення для виплати 

матеріального заохочення 
23 477 

7 Створено резерв для оплати відпусток 

робітникам, зайнятим виробництвом продукції 
23 471 

8 Нарахована амортизація інструментів, 

пристосувань цільового і спеціального 

призначення 

23 13 

9 Списані витрати на підготовку і освоєння 

виробництва 
23 39 

10 Оприбутковано відходи виробництва 

(зворотні) 
20 23 

 

 

 

 

До складу інших прямих витрат включають всі інші витрати на 

виробництво продукції, які можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об’єкту витрат. До них, в першу чергу, відносять відрахування 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (соціальні заходи) 

робітників, зайнятих у виробництві. 

Суму відрахувань на соціальне страхування визначають за 

встановленим законодавством єдиним соціальним внеском на основну і 

додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати 

виробничих робітників. 
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7. Облік загальновиробничих витрат і принципи їх розподілу. 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» до складу 

загальновиробничих витрат включають: 

1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату 

управління цехами, дільницями; відрахування на соціальні заходи й 

медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на 

оплату службових відряджень персоналу дільниць, цехів). 

2. Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, 

дільничого, лінійного) призначення. 

 

3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого 

(цехового, дільничого,  лінійного) призначення. 

4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, 

операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів 

загальновиробничого призначення. 

5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва. 

6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення 

та інше утримання виробничих приміщень. 

7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці 

загальновиробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи, 

медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; 

витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими 

процесами та якістю продукції, робіт, послуг). 

8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону 

навколишнього природного середовища. 

9. Інші витрати (внутрізаводське переміщення матеріалів, деталей, 

напівфабрикатів, інструментів зі складів до виробничих підрозділів і 

готової продукції з цехів на склади; нестачі незавершеного виробництва, 

нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах, оплата 

простоїв тощо). 
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 Витрати на управління роботою цехів й інших виробничих 

підрозділів (оплата праці апарату управління, відрахування на 

соціальне та медичне страхування, витрати на службові 

відрядження). 

Витрати на організацію виробництва у цехах й інших 

виробничих підрозділах (амортизація і витрати на утримання 

приміщень, інших необоротних матеріальних та 

нематеріальних активів загальновиробничого призначення; 

амортизація і інші витрати на утримання та експлуатацію 

обладнання; витрати на вдосконалення технології й організації 

виробництва; витрати на обслуговування виробничого 

процесу; витрати на охорону праці, техніку безпеки; витрати 

на внутрішньозаводське переміщення вантажів). 

Інші витрати загальновиробничого характеру (нестачі товарно-

матеріальних цінностей у цехах, оплата простоїв та ін.).  
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ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ 

Змінні      

загальновиробничі 

витрати (списуються 

на виробничу 

собівартість продукції 

і розподіляються між 

об’єктами витрат з 

використанням 

відповідної бази 

розподілу при 

фактичній 

потужності) 

Постійні загальновиробничі витрати 

 

Розподілені постійні 

загальновиробничі 

витрати (списуються на 

виробничу собівартість 

продукції шляхом 

розподілу між об’єктами 

витрат до встановленої 

бази при нормальній 

потужності) 

 

Нерозподілені 

постійні 

загальновироб-

ничі витрати 

(списуються на 

собівартість 

реалізації у 

період їх 

виникнення) 

 

Рахунок 23 «Виробництво» 

Рахунок 90 «Собівартість 

реалізації» 
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Постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляють на 

кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної 

плати, обсягу діяльності, прямих витрат) при нормальній потужності. 

Нормальна потужність – очікуваний середній обсяг діяльності, що  може 

бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом 

кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого 

обслуговування виробництва. 

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включають до 

складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у період їх 

виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених 

загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину. 

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»  

Призначення  

рахунку: 

для обліку виробничих 

накладних витрат на 

організацію виробництва та 

управління цехами, 

дільницями, відділеннями, 

бригадами та іншими 

підрозділами основного й 

допоміжного виробництва, а 

також витрат на утримання 

та експлуатацію машин і 

устаткування 

За дебетом 

рахунку 

відображається 

сума визнаних 

загальновироб 

ничих витрат  

За кредитом рахунку 

відображається 

щомісячне, за 

відповідним 

розподілом, cписання 

на рахунки 23 

"Виробництво" тa 90 

"Собівартість 

реалізації" 

Субрахунки підприємство визначає самостійно, виходячи з потреб: видів 

виробництв, специфіки виробництва, особливостей формування виробничої 

собівартості продукції  

 

Aналітичний облік ведеться за місцями виникнeння, центрами і статтями 

(видами) витpат 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку 

загальновиробничих витрат 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Нарахована заробітна плата начальнику 

цеху, майстрам, бригадирам та іншому 

персоналу управління цехом, робітникам, 

які обслуговують обладнання, іншому 

загальновиробничому персоналу 

91 66 

2 Проведені відрахування на соціальні заходи 

за єдиним соціальним внеском від 

нарахованої заробітної плати 

91 

 

65 

 

3 Створений резерв для оплати відпусток 

загальновиробничому персоналу 
91 471 

4 Використані матеріали для 

загальновиробничих потреб 

91 

 

20 

 

5 Нарахована амортизація обладнання, 

будівель, інших основних засобів і 

нематеріальних активів 

загальновиробничого призначення 

91 13 

6 Списана вартість електро- і силової енергії, 

одержаної від постачальників, яка 

використана для загальновиробничих потреб 

91 63 

7 Списані змінні і розподілені постійні 

загальновиробничі витрати 
23 91 

8 Списані нерозподілені постійні 

загальновиробничі витрати 
90 91 

 

 

8. Облік браку на виробництві. Облік напівфабрикатів власного 

виробництва. 

Браком у виробництві вважають продукцію (напівфабрикати, роботи), 

яка за своєю якістю не відповідає встановленим стандартам або технічним 

умовам і не може бути використана за своїм прямим призначенням або 

може бути використана тільки після додаткових витрат на виправлення. 

 

В обліку брак класифікують за місцями виявлення, характером 

дефектів, причинами і винуватцями виникнення, порядком списання. 
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Зовнішній – виявлений у споживача 

 

Внутрішній – виявлений у процесі виробництва 

 

Виправний – після усунення дефектів може бути 

використаний за прямим призначенням 

 

Невиправний (остаточний) – виправлення 

технічно не можливе або економічно не доцільне 

 

Технічно неминучий брак (при виробництві 

скляних, керамічних, пластмасових і інших 

виробів) 

 

За іншими причинами (неполадки обладнання, 

інструментів, низька кваліфікація робітника) 

З вини постачальника (поставка неякісних 

матеріалів, напівфабрикатів) 

З вини працівників підприємства(робітників 

виробництва, наладчиків обладнання і т.і.) 

 

На виробничу собівартість продукції(втрати від 

технічно неминучого браку) 

На інші витрати операційної діяльності (втрати 

від браку за інших причин) 

За місцем 

виявлення 

 

За характером 

дефектів 

 

За причинами 

виникнення 

За 

винуватцями 

виникнення 

За порядком 

списання 

Первинним документом для обліку браку є Акт про брак, де 

вказується місце його виникнення, причина, винуватці, собівартість 

остаточного браку і витрати на виправлення браку. В кінці місяця акти 

групують за видами продукції, причинами їх виявлення і складають 

накопичувальну відомість. 

Відмітку про брак роблять у документах з обліку виробітку (нарядах, 

рапортах, маршрутних листах). Якщо виявлений брак повертають на 

доопрацювання робітникові, який його допустив і при цьому не потрібні 

додаткові матеріали, то на такий брак ніякі документи не складають. 
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Рахунок 24 «Брак у виробництві»  

Призначення  

рахунку: 

для обліку та узагальнeння 

інформації про втрати вiд 

браку у виробництві 

За дебетом рахунку 

відображається 

собівартість браку 

і витрати на 

виправлення браку 

За кредитом 

рахунку 

відображається 

заміщення втрат 

від браку та їх 

списання 

Аналітичний облік браку ведуть за виробничими підрозділами, видами 

продукції, причинами виникнення, а синтетичний у залежності від форми 

обліку – у журналі № 5 (№ 5А), журналі-ордері № 10, № 10/1, електронних 

регістрах 

Напівфабрикати – це сировина і матеріали, які пройшли певні стадії 

обробки, але ще не є готовою продукцією. 

Рахунок 25 «Напівфабрикати»  

Призначення  

рахунку: 

для обліку тa 

узагальнення інформації 

про наявність тa рух 

напівфабрикатів 

власногo виробництва 

За дебетом рахунку 

відображається 

надходження 

(створених) 

напівфабрикатів 

За кредитом рахунку 

відображається 

вибуття 

напівфабрикатів 

унаслідoк продажу, 

передачі в подaльшу 

переробку, 

безоплатної передачі 

абo невідповідності 

критеріям визначення 

активу 

Анaлітичний облік ведеться зa видами напівфабрикатів, визнaченими, 

виходячи з потреб підприємствa 
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9. Документальне оформлення руху готової продукції та звітність 

матеріально відповідальних осіб про рух готової продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готова продукція – продукція, що виготовлена на підприємстві, 

призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, 

передбаченим договором або іншим нормативно -  правовим актом  

Первісна вартість готової 

продукції дорівнює її 

виробничої собівартості   

Виробнича собівартість продукції 

включає:  

 прямі матеріальні витрати; 

 прямі витрати на оплату праці; 

 інші прямі витрати; 

 змінні загальновиробничі та 

постійні розподілені загально-

виробничі витрати 

Виробнича собівартість продукції зменшується на  справедливу 

вартість супутньої продукції, яка реалізується та вартість супутньої 

продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на 

самому підприємстві   

Документальне оформлення руху готової продукції  

Випуск продукції з 

виробництва та 

передача її на склад  

- прибутковий ордер (ф. № М-4) 

- накладна – вимога на відпуск (внутрішнє 

переміщення) матеріалів (ф. № М-11) 

- картка складського обліку (ф. № М-12) 

- матеріальний звіт 

 

Складський облік 

готової продукції   

- видаткова накладна 

- накладна – вимога на відпуск (внутрішнє 

переміщення) матеріалів (ф. № М-11) 

 

 

Відвантаження 

продукції покупцям  
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10. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції. 

Рахунок 26 «Готова продукція»  

Призначення  

рахунку: 

для узагальнення 

інформації про 

наявність та рух 

готової продукції 

підприємства 

За дебетом 

рахунку 

відображається 

надходження 

готової продукції 

власного 

виробництва за 

фактичною вироб-

ничою 

собівартістю або 

за нормативною 

вартістю 

  

За кредитом рахунку 

відображається 

вибуття виготовленої 

продукції внаслідок 

продажу або 

використання для 

власних потреб 

  

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової 

продукції, найменуваннями й сортами, місцями зберігання та 

матеріально відповідальними особами  

Регістри аналітичного обліку 

Журнал 5 (розділ ІІІ) , журнал 5а 

(розділ ІІІ) при журнальній формі 

обліку  

Сальдо означає наявність 

готової продукції 

підприємства за фактичною 

виробничою собівартістю 

або нормативною вартістю 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку готової продукції 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Оприбутковано із основного виробництва на 

склад готову продукцію 
26 23 

2 Відображено в складі готової продукції 

напівфабрикати власного виробництва, 

призначені для реалізації на сторону 

26 25 

3 Виявлені при інвентаризації лишки готової 

продукції 
26 719 

4 Відображено вартість готової продукції, 

виданої зі складу підзвітній особі 
372 26 

5 Виявлено при інвентаризації недостачу 

готової продукції, яку віднесено на винну 

особу 

375 26 

6 Списано собівартість реалізованої готової 

продукції 
901 26 

7 Використано готову продукцію для 

адміністративних потреб 
92 26 

 

 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  

e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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