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Анотація 
Описано етапи виробництва риборозведення. Досліджено облік витрат на виробництво рибної про-

дукції на кожному етапі, а також особливості документування процесу риборозведення на прикладі 
"ОБ'ЄДНАННЯ УКРРИБГОСП". Описано розрахунок собівартості рибної продукції. 

Abstract 
We described the stages of fish production. We researched the calculation of expenditures of fish production 

and also the peculiarities of documentation of fish production for example open join-stock company 
"UKRRIBGOSP ASSOCIATION". We described the calculation of prime cost. 

Ключові слова: процес риборозведення, собівартість рибопосадкової і товарної продукції, облік і 
калькулювання рибної продукції. 

Keywords: the process of fish production, the prime cost of fish products, the accounting and calculation of 
fish products. 

 
Актуальність. Основною метою діяльності 

кожного підприємства в ринковому середовищі є 
одержання прибутку. Саме таку мету переслідують 
і рибницькі господарства. Одним із основних фак-
торів , від якого залежить успішне досягнення цієї 
мети, є налагоджена система обліку витрат. Непра-
вильно обрана і налагоджена система обліку витрат 
може призвести господарство до банкрутства. 
Особливості синтетичного і аналітичного обліку 
витрат рибної галузі визначаються комплексом біо-
технічних процесів, що обумовлює послідовне фор-
мування витрат на вирощування рибопосадкового 
матеріалу до посадки в нагульні стави до одер-
жання товарної риби. Рибний ринок покликаний за-
довольняти потреби населення у високоякісних 
продуктах харчування. Крім того, ринок має спри-
яти надходженню до державного бюджету податків 
у національній та вільноконвертованій валюті. Ос-
новним напрямом формування ринку рибної про-
дукції повинен стати розвиток власного рибогоспо-
дарського комплексу України. 

Дослідження виробництва продукції на 
підприємствах риборозведення України підтвер-
дили, що висока собівартість рибопродукції влас-
ного виробництва, а звідси і її ціноутворення, яке 
нерідко перевищує світові ціни, значною мірою за-
лежить від того, що технологія виробництва і си-
стема обліку витрат та контролю формування 
собівартості рибопродукції на цей час не адапто-
вані до вимог ринкової економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Здійснені дослідження свідчать, що сучасні умови 
діяльності рибницьких господарств характеризу-

ються роботою не на повну потужність та не-
ритмічним випуском продукції, а самі методичні 
підходи до обліку витрат не зовсім відповідають 
ринковим вимогам. Чинна система обліку не забез-
печує прийняття ефективних рішень, спрямованих 
на досягнення позитивних результатів господарсь-
кої діяльності. Питанням теорії й практики обліку 
витрат на виробництво сільськогосподарської про-
дукції присвятили роботи багато вчених, серед 
яких: А .  Нечитайло А. Шеремета, Ф. Бутинець, В. 
Єфіменко, М. Кужельний, Т. Лагода, В. Лінник, В. 
Моссаковський, П. Саблук, В. Сопко, Л. Сук, І. 
Торопова, М. Чумаченко, Л. Шатковська, А. Яро-
шовець та інші. Серед зарубіжних авторів ці про-
блеми висвітлено в наукових працях П. Безруких, 
Л. Бенеша, К. Друрі, І. Душанової, К. Кеулімжаєва, 
В. Радостовця та ін. 

Мета дослідження полягає в розробленні про-
позицій щодо вдосконалення обліку витрат вироб-
ництва і формування собівартості живої риби з 
урахуванням чинних стандартів для раціонального 
використання виробничих ресурсів, оптимізації 
ціноутворення конкурентоспроможної продукції на 
ринку. 

Завдання дослідження: 
● описати етапи виробництва риборозведення з 

метою використання обліку і контролю в управлінні 
витратами за місцями їх виникнення; 

● дослідити облік витрат на виробництво риб-
ної продукції і формування її собівартості, виявити 
вади та розробити пропозиції, спрямовані на покра-
щення обліку; 

● провести перелік статей витрат для обліку і 
контролю, виходячи із галузевої специфіки; 
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● описати особливості документування процесу 
риборозведення на прикладі "ОБ'ЄДНАННЯ 
УКРРИБГОСП"; 

● дослідити облік і калькулювання собівартості 
продукції. 

Виклад основного матеріалу. Організація 
бухгалтерського обліку на рибницьких господар-
ствах має свої особливості. Специфіка риборозве-
дення полягає у довготривалому виробничому про-
цесі, сезонності робіт та безперервності процесу, 
оскільки риба продається паралельно з дозріван-
ням. Витрати на вирощування риби розподіляються 
здебільшого на весь період вирощування, а про-
дукцію отримують у короткий проміжок цього 
періоду. 

Рибницькі господарства за способом вироб-
ництва поділяють на: 

● повносистемні, головним завданням яких є ви-
рощування товарної риби – від ікринки до товарної 
маси. Оборот дво- і трирічний за інтенсивною, рідше 
екстенсивною, формою ведення господарства; 

● неповносистемні, які вирощують рибопосад-
ковий матеріал (риборозплідники) або товарну рибу 
з рибопосадкового матеріалу, отриманого від інших 
господарств (нагульні господарства) [5]. 

"ОБ'ЄДНАННЯ "УКРРИБГОСП" є повноси-
стемним господарством, що спеціалізується на ви-
рощуванні товарної риби (короп, білий амур, 
товстолоб, щука, карась, форель), рибопосадкового 
та маточного матеріалу. Вирощування рибопосад-
кового матеріалу і товарної риби на підприємстві 
складається з окремих послідовних стадій техно-
логічного процесу (рис. 1) [4]. 

 
Рис. 1. Стадії технологічного процесу вирощування рибопосадкового матеріалу і товарної риби 

 

Технологія вирощування рибопосадкового ма-

теріалу полягає у виконанні такого комплексу робіт 

(табл. 1): 

1. Меліоративні роботи. Меліорація спрямо-

вана на покращення екологічного стану ставів, 

підвищення їх продуктивних якостей, покращення 

умов експлуатації. Вона охоплює агрооброблення 

дна, внесення вапна, мінеральних та органічних до-

брив тощо. 

2. Агрообробіток. Здійснюють розчищення 

осушувальної мережі, вилучення рослинності, 

розпушення ґрунту на глибину до 5 см.  

3. Внесення вапна. Вапнування здійснюють 

для дезінфекції, а також для зниження кислотності 

ґрунту. Норми розраховують залежно від рН соль-

ової витяжки ґрунту та нейтралізуючої здатності 

вапна [2]. 

4. Застосування органічних добрив. Вносять 

перегній або компост, залежно від забезпеченості 

ґрунту органічною речовиною від 0,5 до 5 т/га; на 

піщаних та супіщаних ґрунтах за низького вмісту 

гумусу (менше 2,5 %) – до 5,0 т/га, на торфових 

ґрунтах – 2,0 т/га, на важких ґрунтах із вмістом гу-

мусу 3,5 %. 

Табл. 1 

Комплекс технологічного процесу вирощування рибопосадкового матеріалу 

№ Назва етапу Період виконання (протягом року) 

1 Меліоративні роботи Вересень-березень 

2 Агрообробіток Після осіннього облову до льодоставу 

3 Внесення вапна На ставах з твердим дном – восени, після осушення ложа, з тор-

фовим дном – взимку, після промерзання ложа 

4 Застосування органічних добрив Вересень 

5 Підготовка кормових місць Квітень-вересень 

6 Наповнення ставів Березень 

7 Зариблення нагульних ставів Березень-квітень 

8 Профілактично-антипаразитарне 

оброблення риби 

Березень-квітень 

9 Покращення природної кормової 

бази ставів 

Вересень 

10 Внесення органічних добрив Квітень-червень 

11 Внесення мінеральних добрив Березень-вересень 

12 Вапнування ставів Травень-вересень, 1-2 рази на місяць 

13 Розпушування ложа ставів 1-2 на вегетаційний сезон, липень-серпень 

14 Рибоводно-біологічний 

контроль на ставах 

Не менше 2-х разів на місяць 
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5. Підготовка кормових місць. Кормові місця 

готують на глибині 0,5-1,0 м. шляхом ущільнення 

ґрунту вапном або піском. Кількість кормових 

місць розміром 2×3 м визначають з розрахунку 10-

12 місць на 1 га. За механічного роздавання кормів 

краще влаштовувати кормові смуги розміром 2×10 

м. Кормові місця відзначають віхами. 

6. Наповнення ставів. Вода повинна бути 

якісною, відповідати за хімічними та органічними 

показниками вимогам державних стандартів та ін-

ших нормативних документів. Використовують 

воду, зазвичай, ту, що йде наприкінці повені, бо 

вона має більше поживних речовин, необхідних для 

розвитку природної кормової бази. Заповнюють 

став водою поступово, починаючи з березня. Для 

запобігання проникненню у стави смітної риби та 

іншої хижої фауни надходження води обов'язково 

здійснюється через спеціальні гравійні та сітчасті 

фільтри [1]. 

7. Зариблення нагульних ставів. Зариблюють 

нагульні стави відразу після звільнення зимуваль-

них ставів від льодового покриву і проходження по- 

вені. Збільшення щільності посадки риб і пору-

шення їхнього видового співвідношення, зазвичай, 

призводить до розбалансування екосистеми ставів, 

погіршення природної кормової бази, гідрохіміч-

ного режиму, що негативно позначиться на рості 

риб і рибопродуктивності водойми. 

8. Профілактично-антипаразитарне оброб-

лення риби. Профілактичне оброблення посадко-

вого матеріалу виконують під наглядом іхтіопато-

логів відповідно до існуючих інструкцій та наста-

нов. 

9. Методи покращення природної кормової 

бази ставів. Рибопродуктивність ставів визна-

чається станом природної кормової бази, доступ-

ністю кормових організмів риб, ефективністю ви-

користання різних видів коро- пових риб, 

гідробіонтів окремих ланок трофічного ланцюга во-

дойми та інших факторів. Для збільшення кормо-

вих ресурсів водойми застосовують різні методи: 

удобрення ставів органічними та мінеральними 

сполуками, різні меліоративні заходи (боронування 

ложа ставів, скошування рослинності) [7]. 

10. Внесення органічних добрив. Як ор-

ганічні добрива у рибницьких господарствах засто-

совують перегній великої рогатої худоби, кінський 

гній, компости, пташиний послід. Надмірне вне-

сення органічних добрив може призвести до зни-

ження розчиненого у воді вмісту кисню, підви-

щення вмісту органічних речовин, інших небажа-

них явищ – метанового бродіння, денітрифікації 

тощо. При цьому погіршуються умови для розвитку 

кормових організмів, знижується засвоєння кормів 

рибою, погіршується її ріст. Комбікорми риба 

з'їдає, але зазвичай засвоює їх не повністю, і вони 

деякою мірою також стають органічними добри-

вами. Тому в нагульних ставах з ущільненими по-

садками риби краще обмежитись внесенням ор-

ганічних добрив тільки навесні, а влітку застосо-

вувати мінеральні сполуки та вапно[3]. 

11. Внесення мінеральних добрив. Міне-

ральні добрива застосовують, зазвичай, двох видів 

– фосфорні й азотні. З фосфорних добрив викори-

стовують суперфосфати простий та подвійний, 

рідше – томашлак, з азотних – аміачну селітру, 

сульфат амонію, аміачну воду. Ці добрива стиму-

люють розвиток фітопланктону, таксономічна 

структура якого значною мірою визначає газовий 

режим води. Внаслідок фотосинтезу водоростей 

відбувається активне насичення води киснем. 

12. Вапнування ставів. Вапнувати стави з ме-

тою профілактики необхідно з розрахунку – 100-

200 кг/га за одноразове внесення. Великий вміст ва-

пна може негативно вплинути на стан природної 

кормової бази. Вапнують водойми шляхом розпи-

лювання вапна по воді перед внесенням мінераль-

них добрив. 

13. Розпушування ложа ставів. Розпушу-

вання (боронування) ложа ставів у літній період є 

одним із шляхів мінералізації органічних речовин 

донних відкладів, а отже – вивільнення біогенів, 

необхідних для розвитку фітопланктону. Відразу 

після боронування вапнують і вносять, за потре-

бою, мінеральні добрива. 

14. Рибоводно-біологічний контроль на ста-

вах. Процес вирощування риби повинен супровод-

жуватися постійним контролем, оскільки лише за 

належної його організації є можливість застосувати 

ті чи інші заходи коригування виробничого процесу 

для усунення чинників, що стримують як розвиток 

кормової бази, так і темп росту риб. Необхідні та-

кож спостереження (не менше 2 разів на місяць) за 

розвитком природної кормової бази (фіто-, зоо-

планктон, зообентос), оскільки від її розвитку зале-

жить темп росту риби. 

Контроль за вирощуванням риби здійснюють 

внаслідок контрольних обловів один раз на декаду 

або двічі на місяць. Виловлену рибу (різні види) 

підраховують, зважують, визначають середню 

масу. Якщо риба відстала в рості, з'ясовують при-

чину і вживають заходів для усунення відставання. 

Треба також аналізувати витрати комбікормів на 

приріст риби за період перед контрольним обловом. 

Під час контрольних обловів здійснюють клінічний 

огляд риби на наявність зовнішніх ознак захво-

рювання. У разі потреби, рибу лікують, оскільки 

хвора риба відстає в рості. Не виявлені вчасно за-

хворювання призводять до масової загибелі риби. 

Виловлюють товарну рибу по воді сітковими 

знаряддями лову і через рибовловлювач. Облікову-

ють вирощену рибу об'ємно-ваговим методом [9]. 

Документування процесу риборозведення на 

ОБ'ЄДНАННІ "УКРРИБГОСП"наведено у табл. 2. 

У табл. 2 наведено типові форми в порядку 

переходу риби з одного технологічного процесу до 

іншого. Водночас передачу риби з одного процесу 

на інший (наприклад, із зимувального ставка до 

нагульного) та передачу (реалізацію) на сторону 

доцільно оформляти накладною-вимогою на 

відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів [10]. 

  



Slovak international scientific journal # 40, (2020) 43 

Табл. 2 

Основні форми первинної документації процесу риборозведення на "ОБ'ЄДНАННІ "УКРРИБГОСП" 

Номер та назва фо-

рми 

Зміст форми Реквізити форми 

I. Вирощування рибопосадкового матеріалу 

Інкубаційно-селекційна робота 

П-335 "Журнал спо-

стережень з інкуба-

ції ікри" 

Записують (цілодобово) 

дані про умови інкуба-

ції ікри. 

Вид риби; дата запису; номер апарату; об'єм апарату; кіль-

кість закладеної ікри; кількість запліднень (%); час інкубації; 

температура води (макс. та мін.); вміст кисню; пересаджу-

вання личинок (тип ємності та 

час); вихід (%); підпис на кожну дату рибовода та бригадира. 

№ П-314 

"Журнал  

отримання статевих  

продуктів від плід-

ників" 

Записують (цілодобово) 

дані про результати ін-

кубації ікри. 

Вид риби; дата запису; кількість самок, від яких отримано ікру; 

кількість отриманої та закладеної ікри; номер апарату; об'єм апа-

рату; вихід личинок; напрямки використання личинок (реаліза-

ція, підрощування, вирощування тощо); підпис на кожну дату 

рибовода, 

бригадира та робітників інкубаційного цеху. 

№ П-303 

"Акт про ре- зуль-

тати інкубації ікри" 

Складається після переса-

джування личинок, отрима-

них із кожної партії,  

закладеної ікри на підставі 

форми  

№ П-314 у двох примірни-

ках: один – для бухгалтерії, 

інший – для рибовода. 

Зазначають дані про ре-

зультати інкубації ікри. 

Ті самі дані, що й у формі № П-314, тільки не на конкретну 

дату, а за період, плюс дані про склад комісії, що склала акт 

та дані про затвердження акта головою господарства (підпис 

та дата). 

Вирощування мальків 

№ П-304 

"Акт про резуль-

тати підрощування 

личинок" 

Складається після завер-

шення усього процесу підро-

щування на всі ставки за да-

ними форми 

№ П-303 у двох примірни-

ках: один – для бухгалтерії, 

інший – для рибовода. 

Склад комісії, що склала акт; номер та категорія ставка, де 

відбулося вирощування личинок; площа ставка; середня 

глибина ставка; вік личинок; кількість личинок, які поса-

джено у ставки; терміни підрощування – початок та кінець; 

кількість, середня вага та вихід (%) виловлених личинок; но-

мер ставка (господарства), куди посаджено (реалізовано) ли-

чинок; підписи членів комісії; дані про затвердження 

акта головою господарства (підпис та дата). 

Вирощування цьогорічки 

№ П-300 

"Акт про зариб-

лення вирощуваль-

ного ставка" 

Складається за фактом зари-

блення личинками вирощу-

валь-ного ставка у двох при-

мірниках: один – для бухга-

лтерії, інший – для 

рибовода. 

Склад комісії, що склала акт; номер та категорія ставка, 

де відбулося зариблення; період зариблення; площа ста-

вка; вид риби; спосіб отримання личинок; кількість і вік 

личинок; середня маса; підписи членів комісії; дані про 

затвердження акта головою господарства (підпис та 

дата). 

№ П-306 

"Акт про об- лов ви-

рощу- вального ста-

вка" 

Складається за фактом об-

лову вирощуваль-ного ста-

вка у двох примірниках: 

один – для бухгалтерії, ін-

ший – для рибовода. 

Склад комісії; номер та категорія ставка, де відбувся облов; 

період облову; площа ставка; вид риби; вік; вага; середня 

маса одного малька; кількість вилову; частка виходу; під-

писи членів комісії; дані про затвердження акта головою го-

сподарства (підпис та дата). 

П-302 "Акт 

про зариблення зи-

мувальних  

ставків" 

Складається за фактом зари-

блення зимувальних ставків 

у двох примірниках: один – 

для бухгалтерії, інший – для 

рибовода. 

Склад комісії, що склала акт; період зариблення; номер ста-

вка, де відбулося зариблення; площа ставка; дата зариб-

лення; вид і вік риби; дані про посаджених риб - кількість, 

середня маса одного цьоголітка, вага; номер ставка, з якого 

надійшла риба для зариблення; підписи членів комісії; дані 

про профілактичну обробку риби; дані про затвердження 

акта головою господарства (підпис та дата). 

Утримання цьогорічки у зимувальних ставках 

№ П-308 

"Акт про облов 

зиму- вальних  

ставків" 

Складається за фактом облову 

зимувальних ставків у двох 

примірниках: 

один – для бухгалтерії, інший 

– для рибовода. 

Містить реквізити, аналогічні формі 

№ П-306. 
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Відповідно до цього, облік витрат на першій 

стадії (рис. 1) ведеться на рахунку 231 "Виро-

щування рибопосадкового матеріалу". Перший 

етап скла- дається з трьох стадій: вирощування 

мальків, вирощування цьогорічки, утримання 

цьогорічки в зимувальних ставах. Облік витрат ве-

деться на окремих аналітичних рахунках під 

відповідними номерами: 2311, 2312, 2313. 

На аналітичному рахунку 2311 "Вирощування 

мальків" обліковують витрати на утримання маточ-

них, нерестових і малькових ставів, інкубаційних 

цехів та на утримання плідників у маточних і нере-

стових ставах (витрачання кормів, органічних і 

мінеральних добрив для внесення в маточні й нере-

стові стави, оплату праці з догляду за плідниками 

тощо). На рахунку "Вирощування мальків" витрати 

відображають за заданою номенклатурою витрат, 

за винятком статті "Сировина". 

При цьому до окремих стадій вирощування 

відносять витрати на утримання плідників, на сиро-

вину, матеріали, спрацювання і ремонт знарядь 

лову, промислового спорядження і промислового 

інвентарю, основну і додаткову заробітну плату ви-

робничих робітників з відрахуванням на соціальне 

страхування, витрати на утримання та експлуата-

цію машин і обладнання, транспортні витрати. 

Витрати на вирощування мальків відобража-

ють у відомостях або в картках. Стадія "Виро-

щування мальків" завершується після нерестового 

періоду і посадки мальків у вирощувальні стави. 

Після завершення виробничого циклу "Виро-

щування мальків" усі витрати, пов'язані з утриман-

ням плідників, отриманням мальків і їх посадкою у 

вирощувальні стави, списуються з аналітичного 

рахунку стадії "Вирощування мальків" на аналітич-

ний рахунок "Вирощування цьогорічки" та відобра-

жаються за статтею "Сировина". У бухгалтерсь-

кому обліку ці операції матимуть такий вигляд: 

внесено мінеральні та органічні добрива в стави 

(маточні, нерестові, малькові); 

 Дт 2311 "Вирощування маль-

ків"; Кт 201 "Сировина й матеріали" 

- списано вартість кормів на вирощування маль-

ків; 

 Дт 2311 "Вирощування маль-

ків"; Кт 201 "Сировина й матеріали" 

- нараховано суму спрацювання знарядь лову, 

промислового спорядження та інвентарю; 

 Дт 2311 "Вирощування мальків"; Кт 132 "Знос ін-

ших необігових матеріальних активів" 

- нараховано заробітну плату виробничим робіт-

никам; 

 Дт 2311 "Вирощування мальків"; Кт 661 

"Розрахунки за заробітною платою" 

- на суму відрахувань на соціальне страхування; 

 Дт 2311 "Вирощування мальків";

 Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"  

- списано суму розподілених загальновиробни-

чих витрат за звітний період; 

 Дт 2311 "Вирощування мальків"; Кт 91 "За-

гальновиробничі витрати"списано витрати, пов'язані 

з вирощуванням мальків. 

 Дт 2311 "Вирощування мальків"; Кт 2312 

"Вирощування цьогорічки" 

На аналітичному рахунку 2312 "Вирощування 

цьогорічки" за статтею "Сировина" обліковують 

кількість і вартість мальків, посаджених із нересто-

вих (малькових) у вирощувальні стави, а також 

вартість купованої сировини (мальків) за встанов-

леними цінами з додаванням транспортно-за-

готівельних витрат (якщо вони не включені у вста-

новлені ціни). Витрати, які припадають на наступні 

стадії, називають незавершеним виробництвом. 

Процес вирощування цьогорічки на цій стадії про-

довжується до облову вирощувальних ставів. Бух-

галтерські проведення з обліку витрат на виро-

щування цьогорічки аналогічні проведенням з 

обліку витрат на вирощування мальків. 

На повносистемних господарствах 

собівартість риби, зазвичай, визначається по кож-

ному технологічному переділу. Щодо таких госпо-

дарств у "ОБ'ЄДНАННІ УКРРИБГОСП" 

В методрекомендаціях зазначено, що 

собівартість 1 тис, мальків визначають шляхом 

ділення суми витрат на утримання плідників, що 

знаходяться протягом року в маточниках і нересто-

вих ставках, на кількість мальків, пересаджених з 

нерестових ставків. Собівартість одного центнера 

цього- літок визначають діленням загальної вар-

тості мальків та витрат на вирощування рибопосад-

кового матеріалу (цьогорічка) на кількість цент-

нерів обчисленої продукції. При цьому середня 

маса цьогорічки приймається за 40- 60 грамів.  

Вартість цьогорічок, що залишилися в ставках-

зимівниках, розглядають як витрати на незавер-

шене виробництво, що переходить на майбутній 

рік. До витрат на утримання вигульних ставків за-

раховують вартість випущених цьоголіток і вит-

рати на їх вирощування до вилову і реалізації. Фак-

ІІ. Вирощування товарної риби 

П-301  

"Акт про зариб-

лення нагульного 

ставка" 

Складається за фактом зариб-

лення нагульного ставка у 

двох примірниках: один – для 

бухгалтерії, інший – для рибо-

вода. 

Містить реквізити, аналогічні формі 

№ П-302. 

№ П-307 

"Акт про облов на-

гульного ставка" 

Складається за фактом об-

лову нагульного ставка у 

двох примірниках: 

один – для бухгалтерії, ін-

ший – для рибовода. 

Містить реквізити, аналогічні формам 

№ П-306 та № П-308. 
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тичні витрати на вирощування живої риби на охо-

плюють такі статті витрат: рибопосадковий ма-

теріал (власний, завізний із філій, покупний), корми 

(комбікорм, пшениця, інші корми, пивна дробина, 

барна), профілактичні препарати, запасні частини, 

ПММ, інші матеріали, канцтовари, електроенергія, 

заробітна плата, нарахування на заробітну плату, 

відрядження, амортизація, послуги транспорту, ве-

теринарні свідоцтва, фіксований сільськогоспо-

дарський податок, охорона (військова частина), 

інші витрати. Перелік даних статей формує 

собівартість вирощування 1 кг риби. Якщо відняти 

власний рибопосадковий матеріал та амортизацію, 

то отримаємо значення собівартості вирощування 1 

кг риби за мінусом власного рибопосадкового ма-

теріалу та амортизації, а додавши зальновиробничі 

та адміністративні витрати, отримаємо загальні 

витрати на вирощування риби. Собівартість 1 ц то-

варної риби визначають діленням всіх витрат на її 

вирощування на кількість одержаної товарної риби. 

Рибопосадковий матеріал та товарну рибу відно-

сять на незавершене виробництво, тобто облікову-

ють на рахунку 23. 

Висновок.  

Важливим завданням для рибницьких госпо-

дарств є розвиток на класифікації витрат. Значний 

вплив на фінансові результати має облікова 

політика Дослідження обліку формування собівар-

тості риби на підприємстві дає змогу зробити вис-

новки і пропозиції щодо удосконалення обліку вит-

рат на виробництво та зниження собівартості про-

дукції, а саме: запровадити ефективну систему 

контролю облікових процесів у галузі риборозве-

дення. Насамперед, необхідно посилити контроль в 

управлінні витратами за місцями їх виникнення та 

центрами відповідальності на кожному з етапів ри-

борозведення. Ефективний та послідовний кон-

троль дасть змогу виявити та усунути вади у фор-

муванні собівартості продукції. 
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