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Постановка проблеми. Підготовка та проведення комплексу весняно-

польових робіт є надзвичайно важливим заходом у нарощуванні обсягів вало-

вого виробництва сільськогосподарської продукції. Однак бажаного результа-
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ту буде досягнуто лише в тому разі, якщо вітчизняні товаровиробники належ-

но підготуються до них – закуплять (за необхідності) насіння, добрива, підго-

тують необхідну техніку (автомобілі, трактори, комбайни тощо), визначаться з 

якістю озимих посівів після зими тощо. Зважаючи на вище викладене, з метою 

успішного проведення сівби ярих, своєчасного одержання сходів, закладки 

потенціалу і формування пристойного врожаю необхідно враховувати всі осо-

бливості обліку досліджуваного комплексу робіт задля мобілізації оборотних 

засобів в період сезонного дефіциту коштів та своєчасного відображення пода-

ткового кредиту при придбанні необхідних товарно-матеріальних цінностей. 
Стан вивчення проблеми. Питання бухгалтерського та податкового 

обліку весняно-польових робіт є актуальними і завжди привертали увагу бага-

тьох науковців, серед них Дем‘яненко М.Я., Жук В.М., Кірейцев Г.Г., Огійчук 

М.Ф., Саблук П.Т., Сук Л.К. та інші. Віддаючи належне науковим напрацю-

ванням вчених, слід зазначити, що питання бухгалтерського та податкового 

обліку підготовки та проведення весняно-польових робіт потребують подаль-

шого наукового дослідження.  
Результати дослідження. Згідно з Податковим кодексом України (да-

лі ПКУ) витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних 

робіт, наданих послуг, крім нерозподілених постійних загальновиробничих 

витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в пері-

од їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визна-

но доходи від реалізації таких товарів (робіт, послуг). У даному випадку до 

собівартості продукції відносять вартість закупленого насіння та добрив, ви-

знаючись витратами звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації 

вирощеної продукції. Водночас дохід від реалізації продукції визнається за 

датою переходу покупцеві права власності на таку продукцію [4]. 
Відносно податку на додану вартість (далі ПДВ), то підприємства при 

закупівлі насіння та добрив мають право віднести сплачену суму ПДВ до по-

даткового кредиту при дотриманні вимог ПКУ. Закуплені насіння та добрива у 

бухгалтерському обліку відображаються на субрахунку 208 «Матеріали сіль-

ськогосподарського призначення». У момент використання їх вартість вклю-

чається до складу виробничої собівартості продукції й обліковується за дебе-

том рахунку 23 «Виробництво». 
Підготовка техніки (об‘єктів основних засобів) при проведенні ком-

плексу весняно-польових робіт полягає насамперед в її ремонті та технічному 

обслуговуванні. Ремонт може бути поточним або капітальним. Зазначимо, що 

згідно з Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспо-

ртних засобів автомобільного транспорту (далі – Положення № 102): 
- поточний ремонт виконується для забезпечення або відновлення ро-

ботоздатності виробу й полягає у заміні та (або) відновленні окремих частин 

(може виконуватися на замовлення або за результатами діагностування агрега-

тним, знеособленим та іншими методами). До поточного ремонту відносять 

роботи, пов‘язані з одночасною заміною не більш як двох базових агрегатів 

(крім кузова та рами), наприклад: коробок передач, мостів (осей), кермового 

керування тощо; будь-який ремонт таких агрегатів; 
-  капітальний ремонт виконується для відновлення справності та пов-

ного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною чи від-
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новленням будь-яких частин, у тому числі базових, і призначений для продов-

ження строку експлуатації транспортних засобів. До капітальних належать 

роботи, пов‘язані із заміною кузова для автобусів і легкових автомобілів, рами 

для вантажних автомобілів або одночасною заміною не менш як трьох базових 

агрегатів. До капітальних робіт причепів належать роботи, пов‘язані із замі-

ною рами; 
- технічне обслуговування є комплексом операцій чи операцією щодо 

підтримки роботоздатності або справності виробу під час використання за 

призначенням, зберігання та транспортування [5]. 
Крім того, Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку ос-

новних засобів (далі – Методичні рекомендації № 561) виділено такі поняття 

поліпшення основних засобів, як модернізацію, реконструкцію, добудову тощо 

[2]. 
Дослідженнями встановлено, що основна відмінність ремонту від по-

ліпшення полягає в тому, що ремонт здійснюють для підтримання об‘єкта 

основних засобів у придатному для використання стані та одержання первісно 

визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання. Водно-

час поліпшення спрямовано на підвищення техніко-економічних можливостей 

об‘єкта, що призведе у майбутньому до збільшення економічних вигод [2,6]. 
При цьому рішення про характер та ознаки здійснюваних підприємством робіт 

(належать вони до ремонту чи поліпшення) приймає керівник та оформляє 

наказом по підприємству з урахуванням результатів аналізу ситуації та суттє-

вості таких витрат. 
Ремонт можуть здійснювати безпосередньо водій (машиніст) техніки у 

полі чи в гаражі (на стоянці), а в ремонтній майстерні (окремому підрозділі 

сільгосппідприємства) – механік або інші спеціалісти. Ремонт може бути пла-

новим (профілактичним) чи раптовим, викликаним поломкою окремих агрега-

тів. 
Згідно з ПКУ первісна вартість основних засобів збільшується на суму 

витрат, пов‘язаних із ремонтом та поліпшенням об‘єктів основних засобів 

(модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією), 

що призводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікува-

них від використання об‘єктів у сумі, що перевищує 10% сукупної балансової 

вартості усіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок 

звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об‘єкт основного 

засобу, щодо якого здійснюється ремонт і поліпшення [4]. 
Суму витрат, пов‘язану з ремонтом і поліпшенням об‘єктів основних 

засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених 

(збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балан-

сової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, платник 

податку відносить до складу витрат [4]. 
Слід зазначити, що аграрні підприємства – платники податку на при-

буток, як правило, підпадають під дію ст. 155 ПКУ щодо особливостей опода-

ткування виробників-суб‘єктів сільськогосподарської діяльності. Для таких 

підприємств річний податковий період починається 1 липня поточного звітно-

го року і закінчується 30 червня наступного звітного року [4]. Таким чином, 

для розрахунку 10-відсоткового обмеження сукупна балансова вартість усіх 
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груп основних засобів береться станом на 1 липня звітного річного податково-

го періоду. 
Досить ваговою особливістю ремонту (часткової ліквідації) об‘єкта 

основних засобів є той факт, що від нього можна отримувати придатні запчас-

тини (інші запаси). У такому разі їх вартість включається до складу іншого 

податкового доходу згідно з пп. 135.5.15 п. 135.5 ст. 135 ПКУ [4]. Причому 

при продажу таких запасів чи їх господарському використанні підприємство 

відображає податкові витрати за вартістю їх оприбуткування (за якою вони 

визнавалися активами для підприємства). 
Підготовчий етап весняно-польових робіт в переважній більшості аг-

рарних підприємств пов‘язаний із закупівлею запчастин або з отриманням 

ремонтних послуг сторонніх організацій. У цьому разі підприємство-платник 

податку на додану вартість (далі – ПДВ) має право включити до складу по-
даткового кредиту суми ПДВ, сплачені при закупівлі запчастин або при отри-

манні ремонтних послуг сторонніми організаціями, за умови виконання вимог 

ст. 198 ПКУ [4]. Зауважимо, якщо аграрне підприємство є платником єдиного 

податку, тоді витрати з підготовки техніки до весняно-польових робіт у подат-

ковому обліку не відображаються. 
На виконання вимог чинного бухгалтерського законодавства (П(С)БО 

7) витрати, що здійснюються для підтримання об‘єкта в робочому стані (про-

ведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одер-

жання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його вико-

ристання, включаються до складу витрат [6]. Витрати на ремонт основних за-
собів (підтримання об‘єкта в робочому стані) доцільно класифікувати залежно 

від напряму використання відремонтованого об‘єкта. Понесені витрати відо-

бражаються кореспонденцією рахунків: 
- якщо ремонт здійснено самим підприємством: дебет рахунків 

23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні 

витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» та 

кредит рахунків 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані 

предмети», 23 «Виробництво», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розра-

хунки за виплатами працівникам» тощо; 
- якщо ремонт виконано підрядним способом: дебет рахунків 

23,91,92,93,94 та кредит субрахунків 631 «Розрахунки з вітчизняними постача-

льниками» або 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». 
Окремо слід зазначити, що загальновиробничі витрати, які облікову-

ють на рахунку 91, під час проведення весняно-польових робіт розподіляють 

на собівартість продукції (змінні та постійні розподілені загальновиробничі 

витрати – на рахунок 23, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати – 
на рахунок 90«Собівартість реалізації»). Водночас первісна вартість основних 

засобів збільшується на суму витрат, пов‘язаних з поліпшенням об‘єкта (моде-

рнізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо), 

що приводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікува-

них від використання об‘єкта [6]. 
Особливістю бухгалтерського обліку при підготовці техніки є відо-

браження витрат, пов‘язаних з поліпшенням об‘єкта основних засобів, у складі 

капітальних інвестицій: 
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- якщо поліпшення здійснено самим підприємством: дебет субрахунків 

151 «Капітальне будівництво», 152 «Придбання (виготовлення) основних за-

собів», 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних ак-

тивів» та кредит рахунків 20, 22, 23, 65, 66 тощо; 
-  якщо ремонт виконано підрядним способом: дебет субрахунків 151, 

152,153 та кредит субрахунків 631 (або 685).  
Збільшення первісної вартості поліпшеного об‘єкта відображають за-

писом: дебет рахунку 10 «Основні засоби» та кредит субрахунків151 (152,153). 

Проте, слід звернути увагу, що згідно з п. 14 П(С)БО 7 первісну (переоцінену) 

вартість основних засобів може бути збільшено на суму витрат, пов‘язаних з 

поліпшенням і ремонтом об‘єкта, визначену в порядку встановленому подат-

ковим законодавством [4]. Цією самою нормою передбачено, що залишкова 

вартість основних засобів зменшується у зв‘язку з частковою ліквідацією 

об‘єкта основних засобів. При цьому здійснюється бухгалтерський запис: де-

бет субрахунку 976 «Списання необоротних активів» та кредит рахунку 10. 
У разі ремонту та поліпшення стану основних засобів під час виконан-

ня комплексу весняно-польових робіт можуть бути оприбутковані запаси. 

Особливість обліку досліджуваної ділянки роботи передбачає визначення вар-

тості отриманих запасів на рівні чистої вартості реалізації (очікувана ціна реа-

лізації за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та 

реалізацію) або в оцінці можливого їх використання, яку можна визначати 

виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі підприємства з 

урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації. Витрати на ремонт отри-

маних матеріальних цінностей, які використовуватимуться як запасні частини, 

витрати, безпосередньо пов‘язані з доведенням цих запасів до стану, в якому 

вони придатні для використання в запланованих цілях (витрати на доробку та 

підвищення якісних і технічних характеристик запасів), включаються до їх 

первісної вартості [1]. 
Оприбуткування придатних запасних частин та інших запасів відобра-

жають у такий спосіб: дебет рахунку 20 та кредит субрахунку 746 «Інші дохо-

ди» (якщо запаси отримано від часткової ліквідації); дебет рахунку 20 та кре-

дит субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» (якщо запаси 

отримано від проведеного ремонту). Бухгалтерський та податковий облік ви-

трат на підготовку техніки до весняно-польових робіт (ремонт та технічне 

обслуговування) наведено у табл.1. 
Таблиця 1  

Облік витрат на підготовку техніки до весняно-польових робіт 

Зміст 
господарської операції 

Бухгалтерський 
 облік 

Податковий  
облік 

Дебет Кредит 
Сума, 

грн Доходи Витрати 
Відображено витрати на  
ремонт і технічне  
обслуговування виробничої 

техніки 23 
20, 22, 63, 
65, 66, 685 21 000 - - 



316 Таврійський науковий вісник № 90 
 

 

 

Відображено податковий  
кредит з ПДВ 641 63 2500 - - 

Оприбутковано металобрухт 

(за чистою реалізаційною  
вартістю), отриманий від  
ремонту техніки 209 719 600 600 - 

Джерело: побудовано автором з використанням умовних даних 
 
До особливостей аграрного виробництва доречним є віднесення част-

кової загибелі посівів озимих зернових культур протягом зимового періоду 

внаслідок вимерзання, вимокання тощо. Тому після закінчення зимового пері-

оду поля оглядають, аби встановити наявність і масштаби понесених втрат. 

Здебільшого огляд здійснює спеціально призначена комісія, до складу якої 

можуть входити агроном, інженер, головний бухгалтер, інші спеціалісти. Під 

час огляду оцінюється стан посівів, установлюється розмір загиблих посівів 

(як правило, у відсотках щодо всього обсягу посівів), з‘ясовуються причини 

загибелі. Результат роботи комісія оформляє актом, протоколом огляду або 

іншим подібним документом, який після складання й підписання членами ко-

місії передається на затвердження керівнику підприємства. 
На підставі акта (або іншого документа) у бухгалтерії підприємства 

визначають розмір витрат на загиблі посіви. Згідно з Методичними рекомен-

даціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, 

послуг) сільськогосподарських підприємств (далі – Методичні рекомендації № 

132) такі витрати поділяються на дві групи: 
- повторювані (вартість насіння, витрати на передпосівний обробіток 

ґрунту, посів та інші роботи, які виконуються знову при пересіві площ під 

загиблими культурами); 
- неповторювані (суми витрат на лущення стерні, підняття зябу та сні-

гозатримання, вартість добрив і суми, витрачені на їх внесення, тощо, які спи-

суються в розрізі статей на пересіяну культуру) [3]. 
Розподіл витрат оформляють у бухгалтерії довідкою, актом чи іншим 

аналогічним документом, який підписують особи, що його склали. Потім цей 

документ затверджує керівник підприємства. На підставі наведених докумен-

тів операції із загибелі посівів відображають у бухгалтерському та податково-

му обліку. 
Усі витрати, понесені від загибелі посівів, у податковому обліку поді-

ляються на дві групи: повторювані (понесені безповоротно, без можливості 

отримання від них доходу, що виключає їх віднесення до податкових витрат за 

причини відсутності зв‘язку з господарською діяльністю підприємства), непо-

вторювані (включають до собівартості пересіяної культури, у складі якої ви-

трати визнають у складі податкових витрат протягом звітного періоду, в якому 

визнано доходи від реалізації культури). Водночас дохід від реалізації культу-

ри (товару) визнається за датою переходу покупцеві права власності на таку 

культуру (товар) [4]. 
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Згідно з ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається вихо-

дячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг і складається з сум 

податків, нарахованих (сплачених) платником ПДВ за ставкою, встановленою 

п. 193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв‘язку з 

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг 

з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах 

господарської діяльності платника податку. 
У зв‘язку із загибеллю врожаю платник ПДВ має здійснити операцію 

зі списання товарів/послуг, використаних для вирощування таких посівів (на-

саджень) та при придбанні яких було сформовано податковий кредит. У пода-

тковому періоді, в якому відбулося таке списання товарів/послуг, викорис-
таних для вирощування знищених посівів (насаджень), здійснюється перера-

хунок податкового кредиту шляхом нарахування податкових зобов‘язань, 

оскільки такі товари/послуги не можуть бути використані в оподатковуваних 

операціях. 
Зауважимо, що підприємство-платник єдиного податку у податковому 

обліку не відображає операції із загибелі посівів. 
При відображенні у податковому обліку операцій із загибелі посівів 

озимих культур доцільно також враховувати особливості їх бухгалтерського 

обліку. Так, повторювані витрати відображаються у складі інших витрат дія-

льності (субрахунок 977 «Інші витрати діяльності»). Неповторювані витрати 

включаються до собівартості культури, посіяної на місці загиблих посівів: 

дебет рахунку 23 (нова культура) та кредит рахунку 23 (культура, посіви якої 

загинули). Бухгалтерський та податковий облік операцій зі списання загиблих 

посівів наведено у табл.2. 
Таблиця 2  

Облік операцій зі списання загиблих посівів 

Зміст 
господарської операції 

Бухгалтерський облік Податковий облік 

Дебет Кредит 
Сума, 

грн Доходи Витрати 

Списано повторювані витрати до 

складу інших витрат діяльності 977 23 28 000 - - 
Нараховано податкове зобов‘язання 

з ПДВ на суму товарів/послуг у 

складі повторюваних витрат, за  
якими формувався податковий  
кредит 
 

977 641 3800 - - 
Віднесено неповторювані витрати на 

собівартість нової культури 23 23 7000 - - 
Джерело: побудовано автором з використанням умовних даних 
 
Висновки. При підготовці та проведенні комплексу весняно-польових 

робіт є надзвичайно важливим здійснення господарських операцій господа-

рюючих суб‘єктів, пов‘язаних з належною підготовкою матеріально-технічної 

бази та визначенням якості озимих посівів після зими. При відображенні дос-
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ліджуваних видів підготовчих робіт у податковому обліку слід враховувати 

особливості платників податку на прибуток, ПДВ та платників єдиного подат-

ку. Підприємство-платник єдиного податку не відображає у податковому облі-

ку витрати з підготовки техніки до весняно-польових робіт та операції із заги-

белі посівів. Витрати на ремонт основних засобів класифікують залежно від 

напряму використання відремонтованого об‘єкта з відображенням понесених 

витрат на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. В бухгалтерському 

обліку витрати на поліпшення об‘єкта основних засобів відображають у складі 

капітальних інвестицій. Усі витрати, понесені від загибелі посівів, у податко-

вому обліку поділяються на дві групи: повторювані та неповторювані. Повто-

рювані витрати у бухгалтерському обліку відображаються у складі інших ви-

трат діяльності, а неповторювані – включаються до собівартості культури, 

посіяної на місці загиблих посівів. 
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