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Постановка проблеми. Переробка давальницької сировини між 

підприємствами-резидентами характеризується досить високим рівнем в 

сучасних умовах. Підприємства-замовники, вступаючи у відносини з приводу 

переробки давальницької сировини хочуть отримати максимум прибутку від 

продажу готової продукції або, як правило, мінімізувати витрати. А власники 

виробничих ресурсів, за рівних умов, намагаються отримати якомога більшу 

плату за використання цих ресурсів. За витрачену працю виконавці також 

намагаються отримати більш високий прибуток. Не дивлячись на багатий досвід 

роботи з давальницькою сировиною, в багатьох галузях промисловості, на 

практиці виникають численні питання, пов'язані з веденням бухгалтерського 

обліку таких господарських операцій, оскільки на законодавчому рівні не 

розроблено єдиної методики ведення бухгалтерського обліку операцій з 

давальницькою сировиною. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням вивчення та аналізу методик 

ведення бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною 

присвячена незначна кількість наукових публікацій. Протягом останніх років 

даною проблемою займалися такі вчені, як Кузьмінcький Ю.А., Авдашева А., 

Карєтнікова B.C., Ткач A., Лінник В., Лінник С., Павлюк І., Небильцова В.М., 

Бутинець Ф.Ф., Матвєєва В, Самарченко О., Батищев B., Кухта В.Г., Семеніхіна 



В.В., що залишили значний внесок в розвитку досліджень особливостей 

здійснення операцій з давальницькою сировиною. 

Ці та інші публікації, у своїй більшості розкривають зміст проведення 

бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з давальницькою сировиною 

в зовнішньоекономічній діяльності і зовсім мало уваги приділено 

позабалансовому обліку даних операцій. Отже саме ці аргументи обумовлюють 

актуальність обраної теми і цільову спрямованість статті.  

Метою статті є розгляд економічних взаємовідносин, притаманних 

підприємствам переробної галузі; удосконалення методик проведення 

бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною між 

підприємствами-нерезидентами (у підприємства-виконавця). 

Виклад основного матеріалу. Операції з давальницькою сировиною 

широко розповсюджені в господарській діяльності вітчизняних підприємств. 

Останніми роками значно зріс обсяг переробки сировини на давальницьких 

умовах. Зумовлено це, з одного боку, не завантаженістю потужностей 

переробних підприємств, а з іншого – наявністю сировини у постачальників, які 

хочуть одержати в своє розпорядження готову продукцію з неї. 

Учасниками операцій з давальницькою сировиною є замовник та 

виконавець. Замовник передає давальницьку сировину для виготовлення готової 

продукції, а виконавець здійснює необхідні операції з такою сировиною. 

Операції з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД поділяються на дві 

категорії: 

1) ввезення сировини – вивезення готової продукції, коли замовником є 

нерезидент, а виконавцем – резидент; 

2) вивезення сировини – увезення готової продукції, у цій ситуації 

замовником буде вже резидент, а виконавцем – нерезидент [1]. 

Розрахунки за послуги, надані підприємством з переробки сировини на 

давальницьких умовах, можуть здійснюватись: 

 грошовими коштами через касу підприємства або безготівковим 

перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок підприємства; 



 частиною своєї давальницької сировини; 

 частиною готової продукції; 

 кількома вказаними вище видами оплати одночасно. 

В залежності від того, в якій формі проводяться розрахунки між 

учасниками, порядок відображення операцій з давальницькою сировиною в 

обліку буде різним. Вибір варіантів, умови і розмір оплати встановлюються за 

взаємною домовленістю сторін і вказуються в договорах. 

З огляду на зазначене операції з давальницькою сировиною 

характеризуються наступними ознаками: 

 наявність двох суб’єктів господарювання: замовника (власник сировини) 

і виконавця (переробник сировини); 

 замовник передає виконавцю сировину для її переробки і виготовлення 

певного виду продукції; 

 після переробки виконавець передає готову продукцію замовнику в 

обумовленій кількості; 

 за виконану роботу замовник розраховується з виконавцем у формі та 

розмірі, передбаченими умовами укладеного договору. 

Не вдаючись до аналізу ефективності зазначеного процесу, розглянемо його 

облікові аспекти. Оскільки раніше це виробництво мало порівняно обмежений 

характер і було спрямовано головним чином на обслуговування потреб 

населення і лише інколи потреб підприємства, то й актуальність облікових 

процесів була незначною [2]. 

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України 

іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками Митного 

кодексу, податками та зборами, що стягуються у разі ввезення товарів. 

Сплата податків і зборів (у тому числі й ПДВ) при ввезенні давальницької 

сировини для переробки у вітчизняного підприємства-виконавця здійснюється 

виконавцем шляхом надання місцевій ДПІ простого авальованого векселя зі 

строком погашення, що дорівнює строку здійснення операції, але не більше ніж 

90 календарних днів з моменту оформлення ВМД. Сума, відображена в простому 



авальованому векселі, визначається у валюті зовнішньоекономічного контракту, 

укладеному між замовником та виконавцем. 

Якщо на митну територію України ввозяться види давальницької сировини, 

що не обкладаються ввізним митом, податками та зборами, виконавець подає до 

місцевої ДПІ письмове зобов’язання з вивезення готової продукції у строки, 

установлені для давальницьких операцій. 

Порядок ввезення іноземної давальницької сировини на територію України 

відображено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Порядок ввезення давальницької сировини іноземного 

замовника на територію України 
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власністю замовника. Виконавець, що не являється власником сировини, 

вартість отриманої давальницької сировини відображає на позабалансовому 

субрахунку 022 «Матеріали прийняті для переробки». Слід зазначити, що на 

позабалансовому рахунку обліковують і одержану готову продукцію від її 

переробки [3]. 

Крім того, після переробки підприємством-виконавцем давальницької 

сировини може залишатися певна кількість відходів (залишки сировини, 

матеріалів тощо), що утворилися в процесі виробництва продукції і, право 

власності на які належить замовнику. 

Іноді одночасно з основною продукцією, тобто в єдиному технологічному 

процесі, виготовляється супутня продукція, яка за якістю відповідає 

встановленим стандартам і технічним нормам. 

З огляду на зазначене, вважаємо, що для позабалансового рахунку 022 

«Матеріали, прийняті для переробки» необхідно також передбачити наступні 

аналітичні розрізи: 

 матеріали, прийняті для переробки; 

 матеріали, передані у виробництво; 

 готова продукція, вироблена з давальницької сировини; 

 супутня продукція, вироблена з давальницької сировини; 

 відходи від переробки давальницької сировини. 

Виділені напрями аналітичного обліку дозволять одержати більш детальну 

інформацію про наявність і рух давальницької сировини та продуктів її 

переробки у виконавця. 

Згідно договору переробки давальницької сировини, виконавець 

зобов'язаний виконати певну роботу за завданням замовника з його матеріалів, а 

замовник зобов'язаний прийняти та оплатити виконану роботу. Відповідно, 

облік необхідно вести виходячи з того, що підприємство виконавець надає 

послугу [4]. 

У своїй господарській діяльності підприємства користуються і 

розпоряджаються не тільки власним майном, але й здійснюють операції, 



пов'язані з використанням, зберіганням, розпорядженням майном, що їм не 

належить. Збільшення господарських операцій з похідними фінансовими 

інструментами створює можливість відображення в обліку активів,  які реально 

не надійшли, та зобов'язань, що можуть бути непідтвердженими у майбутньому. 

Питання бухгалтерського обліку майна, яке знаходиться у користуванні або 

розпорядженні підприємства, неоднаково вирішені у різних країнах світу.  

Так, у США, все майно, що знаходиться на господарюючому суб'єкті, 

незалежно від права володіння ним обліковується на балансі у складі активів. Це 

може спричиняти подвійне врахування засобів підприємствами у складі їх майна 

та бути причиною штучного завищення показників системи національних 

рахунків і, як наслідок, недостовірної оцінки національного багатства країни. 

Недостовірність облікових даних внаслідок необґрунтованої методики 

бухгалтерського обліку в частині об'єктів позабалансового відображення робить 

неможливим також проведення економічного аналізу як на рівні підприємств 

галузі, так і на міждержавному рівні. Для уникнення подвійного врахування 

об'єктів необхідним є ведення підприємствами обліку майна, що не може бути 

визнане його активами, на позабалансових рахунках, враховуючи відповідну 

аналітику. 

На сьогоднішній день, вчені здійснили вагомий внесок у становлення і 

розвиток бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною, однак 

додаткового дослідження потребує ряд теоретико-методичних питань. 

Якщо підприємство надає послуги з переробки давальницької сировини, то 

воно буде виступати виконавцем послуг, а якщо воно передає сировину для 

переробки на давальницьких умовах на інші підприємства, то  – замовником. 

Відповідно до цього операції потрібно розмежовувати, адже облік у виконавця 

та в замовника у даному випадку значно відрізняються. 

Оскільки, давальницька сировина є власністю замовника і при передачі її 

для переробки право власності на неї до виконавця не переходить, то 

бухгалтерський облік давальницької сировини виконавець повинен вести на 

позабалансовому рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» за 



субрахунком 022 «Матеріали, прийняті для переробки», за ціною, яка визначена 

у договорі. 

Аналітичний облік давальницької сировини виконавець веде у розрізі 

замовників, видів сировини та за місцями зберігання чи переробки. Витрати на 

переробку давальницької сировини обліковують на рахунку 23 «Виробництво» 

(крім вартості давальницької сировини). 

Висновки. Під час дослідження існуючих методик ведення 

бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною доведено, що 

позабалансовому обліку даних операцій приділено не достатньо уваги як з боку 

Нормативно-правової бази, так і з боку самих бухгалтерів. Виходячи з цього, 

запропоновані методики ведення обліку операцій з давальницькою сировиною 

забезпечать аналітичність і достовірність облікової інформації з якою працюють 

зовнішні і внутрішні користувачі; своєчасність її відображення в первинних і 

звітних документах і відповідно більшу ефективність контролю за даними 

операціями. 

Для вирішення цих проблем необхідне запровадження нових рахунків 

бухгалтерського обліку, удосконалення існуючих методик та впровадження 

нових моделей бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною. 
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