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Дар шароити муосир, яке аз самтҳои истеҳсоли рушдкунанда барои корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ
парвариши паранда, махсусан мурғпарварӣ ба ҳисоб меравад.
Парандапарварӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок ба шумор рафта, дар таъмини аҳолӣ бо ғизои солим, шуғли доимии
ањолї ва амнияти озуқавории кишвар саҳми назаррас дорад. Бинобар ин солҳои охир аз ҷониби Ҳукумати
Љумҳурии Тоxикистон барои рушди соҳаи парандапарварӣ як қатор имтиёзҳо пешниҳод шуданд, ки онҳо
барои бо маротиб зиёд намудани истеҳсоли гӯшти мурғу тухм ва коҳиш додани воридоти онҳо аз хориҷи
кишвар заминаи хуб муњайё месозад.
Бо мақсади ҷалби сармоя ва воридоти технологияи нав, баланд бардоштани иқтидори истеҳсолии соҳаи
парандапарварӣ ва рушди содирот дар асоси қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 феврали соли 2018,
№1511 ва №1512 ба кодексҳои андоз ва гумрук муқаррароти дахлдор ворид карда шуд, ки таҷҳизот ва
маводҳо барои соҳаи парандапарварӣ аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод
шуданд.
Инчунин дар доираи муқаррароти санадҳои қайдгардида аз 1 январи соли 2018 корхонаҳои
парандапарварӣ аз супоридани 4 намуди андози дохилӣ - андоз аз фоида, андоз аз арзиши иловашуда, андоз
аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз молу мулки ғайриманқул озод карда шуданд.
Дар баробари ин тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2018, №399 «Дар
бораи меъёрҳои боҷи гумрукии воридотии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои воридоти чӯҷаҳои қатории бобоӣ ва
модарии парвариши хушзоти рамзи молии 0105111100, тухмҳои бордоркардашуда барои чӯҷабарорӣ рамзи
молии 0407110000 мизони сифрии боҷи гумрукӣ муқаррар гардид.
Дар натиҷаи татбиқи имтиёзҳо мувофиқи маълумоти оморӣ ба ҳолати 1 июли соли 2019 истеҳсоли тухм дар
ҷумҳурӣ ба 307,4 млн. дона ва гӯшти мурғ 4639,3 тонна расонида шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 тухм
1,8 маротиба ва гӯшти мурғ 2,7 маротиба зиёд гардид.
Дар давраи тањлилшаванда шумораи корхонаҳои парандапарварӣ дар ҷумҳурӣ ба 119 адад расонида шуд,
ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 28 адад зиёд мебошад.
Тибқи маълумоти оморӣ дар соли 2019 дар хоҷагиҳои ҷамоавӣ ва деҳқонӣ саршумори паранда ба
4261803 сар расонида шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1642853 сар ё 1,6 маротиба зиёд мебошад.
Соҳаи парандапарварӣ (мурғпарварӣ), дорои технологияи мураккаби махсус мебошад. Зеро, нисбат ба
дигар намуди зотҳои парандагон, ки метавонанд маҳсулоти гӯштиро таъмин намоянд, мурғпарварӣ низ
маҳсулоти дигар ва асосии худ тухмро низ барои истеъмолот ба аҳолӣ пешниҳод менамояд.
Бояд қайд намуд, ки соҳаи парандапарварӣ хусусиятњое дорад, ки ба дигар соҳаҳои фаъолияти
истеҳсолӣ хос набуда, хусусияти соҳавии онро ташкил медиҳад. Чунончӣ, паранда фаъолияти истеҳсолии худро
вобаста бо мавсим, ҳолат ва технологияи истеҳсоли маҳсулот (тухм, чӯҷа, гӯшт), зот ва синну соли он ташкил ва
ба роҳ мегузорад, ки бевосита хусусиятҳои соҳавиро ташкил медиҳад.
Вобаста аз хусусиятҳои хоси омилӣ ва ё воситаҳои истеҳсоли маҳсулоти хусусиятҳои хоси соҳавии
корхонаҳои парандапарвариро метавон ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намуд [7.7]:
1) ба сифати воситаи асосии истеҳсолӣ ва маҳсулоти тайёр баромад намудани паранда. Паранда ҳамчун
воситаи истеҳсолӣ аз худ маҳсулоти гўштӣ, тухм ва чӯҷаро истеҳсол менамояд, ки дар як вақт он метавонад ҳам
маҳсулот ва ҳам воситаи истеҳсолӣ баромад намояд. Ин ҳолат мураккабии раванд ва тарзи технологияи
истеҳсолии парандапарвариро бо ҳам ошкортар месозад. Зеро, он пас аз истеҳсоли тухм метавонад ба
воситаи истеҳсолии он мубаддал гардад. Чунин ҳолат хароҷотҳои махсусро барои истеҳсол ва нигоҳубини
паранда талаб менамоянд;
2) тариқи тарзи табиӣ (бо иштироки паранда) ва тарзи сунъӣ (бо гармсозии сунъии тухм (инкубатсия) ба роҳ гузоштани
раванд ва технологияи истеҳсоли маҳсулоти парандапарварӣ . Дар ин раванд бо тарзи табиӣ хароҷотҳо барои
нигоҳубини парандаи ба ҳолати истеҳсоли чуҷа мувоҷеҳшуда пешбини шуда, тариқи тарзи инкубатсионӣ
хароҷот барои сарфи қувваи барқ, гармӣ ва истеҳлоки воситаҳои асосии амалисозии он равона сохта
мешаванд;
3) мавсимнокии раванди истеҳсоли маҳсулоти паранда вобаста аз ҳолати омодагӣ ва давраи истеҳсолии
паранда . Паранда дар давраи муайян метавонад, дар ҳолати истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ қарор дошта бошад.
Дар ҳолати истеҳсолӣ хароҷотҳо барои таъмини хӯрока, нигоҳубин ва таъмини шароит сарф гардида, дар
ҳолати ғайриистеҳсолӣ хароҷотҳо барои нигоҳубин амалӣ карда мешаванд;
4) гуногунии намуди маҳсулот. Дар соҳаи парандапарварӣ намудҳои гуногуни маҳсулот (тухм, гўшт, чӯҷа)
буда, барои ҳар кадоме ҳисоби хароҷоти махсусро вобаста аз давраи истеҳсол ва нигоҳубин, ҳисоби
арзиши аслии онро талаб менамояд;
5)дигар хусусиятҳои технологӣ ва коркарди маҳсулоти паранда. Ба ин гурӯҳ хусусият тарзи ҷамъоварӣ,
нигоҳдорӣ ва пешниҳоди маҳсулоти парандапарварӣ ба фурӯш дохил мешавад, ки вобаста аз намуди
маҳсулот, ҳар кадоме ба тарз ва намудҳои ба худ хос (барои тухм техника ва зарфи махсус, барои гӯшт ва чуҷа

низ алоҳида ва махсус) амалӣ гардонида мешаванд. Чунин хусусиятҳо низ барои иҷроиши он хароҷотҳои
махсусро талаб менамояд, ки ба раванди истеҳсол ва ҳисоби арзиши аслии маҳсулоти паранда таъсири худро
мерасонад.
Ҳолатҳои дар боло зикршуда, хусусиятҳои хоси соҳавии корхонаҳои парандапарвариро ташкил
медиҳанд, ки ҳар яки он барои ташкили фаъолияти истеҳсолии ин гуна корхонаҳо таъсирбахш буда,
ҳангоми ташкили баҳисобгирии хароҷоти истеҳсолӣ ва ҳисоб кардани арзиши аслии маҳсулоти паранда
муҳим ҳисобида мешавад. Пеш аз ҳама, онҳо ба раванди барасмиятдарории ҳуҷҷатии хароҷоти истеҳсолӣ ва
фењрестҳо (сабткунакҳо)-и ҷузъии баҳисобгирии хароҷот барои истеҳсол ва нигоҳубини паранда
равонашуда таъсир расонида, низоми мураккаби ҷамъоварӣ, коркард ва таҳлили иттилоотро ташкил
медиҳад.
Бояд қайд кард, ки хусусиятҳои умумии эътирофшуда, боз ҳаст ҳолатҳое, ки хусусияти технологии
истеҳсоли маҳсулоти паранда парвариро ташкил медиҳанд. Масалан, барои мурғпарварӣ ҳолати
бордоркунии табиӣ, бояд борнокии паранда и бардоркунанда ба инобат гирифта шавад, зеро ҳолати
натиҷаи истеҳсолӣ аз чунин хусусият низ вобастагӣ дорад.
Барои зоти паранда и (мурғи) тухмдиҳанда тибқи сарчашмаҳои илмӣ барои 1 сар парандаи
бордоркунанда бо тарзи сунъӣ бордоркунӣ то 50 сар паранда и бордоршаванда ва бо тарзи табиӣ барои 1 сар
парандаи бордоркуанда то 10 сар паранда и бордоршаванда меъёрӣ миёна ва муътадил дар ҳар рӯз ҳисобида
шуда, барои зоти гӯштдиҳанда тарзи сунъӣ аз 150 то 200 сарро ташкил медиҳад.
Хусусияти нигоҳдории паранда вобаста ба синну сол ва зоту навъ дар қафасҳо (клетки) ба ҳисоби миёна
барои ҳар 3 паранда и бордоркунанда 30 паранда и бордоршаванда талаб менамояд. Зеро, иқтидори
муътадили бордоркунӣ дар чунин доира самаранок ҳисобида мешавад. Зиёда аз он ба пастшавии
ҳосилнокии истеҳсолот аз ҳисоби борнокии зиёдатӣ ва ё иҷборӣ метавонад ба амал ояд.
Инкишофи физиологии (синну соли) паранда, низ ҳамчун хусусияти технологӣ эътироф гардида, муҳлати он
барои паранда и зоти тухмдиҳанда бо ҳисоби миёна 150 рӯз ва барои зоти гӯшт пешбинишуда 180 рӯзро
дарбар мегирад. Зеро, қобилияти физиологии паранда и бордоршаванда заифтар буда, метавонад ба як моҳ
изофатар нисбат ба парандаи бордоркунанда тӯл кашад. Ин ҳолат давраи истеҳсол ва давомнокии онро ташкил
дода, хароҷоти иловагиро талаб менамояд.
Истеҳсоли маҳсулоти (тухми) инкубатсионӣ аз ҳолат ва миқдори рамаи волидии (тухмхобонӣ) паранда гон
вобастагӣ дорад, ки он мувофиrи меьёрњои тасдиќшуда, набояд зиёда аз 15% миқдори умумии
парандагонро ташкил диҳад. Афзоиши ин нишондиҳанда ба коҳишёбии сатҳи рентабелнокии соҳа боис
мегардад. Сатҳи муътадил ва миёнаи ин нишондиҳанда бояд дар доираи 2,5 – 8% нигоҳ дошта шавад [7.35].
Бинобар он, дар шароити муосири хоҷагидорӣ барои таҳкими технологияи истеҳсоли маҳсулоти паранда
(тухм, гўшт, чӯҷа) дар корхонаҳои парандапарварӣ, масоили ҳалталаб зиёд мебошанд, ки ҷумлаи онҳоро
ташкил медиҳанд:

 таъмини шароити нигоҳубин ва ҳифзи паранда, ҳамчун воситаи асосии истеҳсолот. Зеро, воситаи
истеҳсоли маҳсулоти соҳа маҳз, паранда баҳисоб меравад, ки дар натиҷаи таъсири омилҳои гуногуни
биологию химиявї метавонад зарар бинад;
 таъмини тартиботи дурусти ғизодиҳӣ ба паранда. Дар натиҷаи таъминоти нодурусти ғизодиҳӣ ва ё
истифодаи ашё ва маводҳои аз лиҳози таркиб нодуруст метавонад ба солимии паранда ва маҳсулнокии он
таъсири манфии худро расонад;
 сариваќт гузаронидани амалиёти профилактикӣ ва дорудиҳӣ барои пешгирии паранда аз бемориҳо ва
инчунин, барои баланд бардоштани дараҷаи солимӣ ва маҳсулнокии он бо воситаи додани витаминҳо ва
ваксинаҳо;
 гузарнидани корњои селексионї ба муайян кардани зотҳо ва гурӯҳбандии паранда ҳо вобаста аз
синну сол ва маҳсулнокии онњо;
 таъмин ва истифодаи воситаҳои баҳисобгирӣ, назорат ва ҳисоби хароҷоти истеҳсол ва ҳисоби
арзиши аслии маҳсулоти паранда;
 таъмин ва истифодаи технологияҳои таъминоти нигоҳубин ва амалӣ гардонидани масоили
зикршуда.
Ҳамаи ҳолатҳои зиркшуда, аз масоил ва хусусиятҳои хоси соҳавии корхонаҳои парандапарварӣ гувоҳӣ
дода, самти истеҳсол, технологияи нигоҳубин ва тарзҳои ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти онҳоро
ифода менамояд, ки дар маҷмўъ ҳамчун хусусияти соҳавӣ барои ташкили баҳисобгирии бухгалтерии
хароҷоти истеҳсолии чунин корхонаҳо таъсири ташкилӣ-методӣ ва технологии худро мерасонад.
Барои дарки моҳият ва ҳолати таъсири омилҳо ва хусусиятҳои технологии соҳавии корхонаҳои
парандапарварӣ ба раванди ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ намуди умумии онро метавон дар шакли
ҷадвал чунин тасвир намуд.

Ҷадвал.- Хусусиятҳои соҳаи парандапарварӣ ва таъсири он ба низоми баҳисобгирии муњосибӣ*
№ Хусусияти технологияи соҳавӣ
Мушкилот
Таъсир ба баҳисобгирии
муҳосибӣ
1
Дар як вақт ба сифати воситаи Мураккабии раванди гурӯҳ- Истифодаи сабткунак ва
истеҳсолӣ ва маҳсулоти тайёр бандии восита ва маҳсулоти ҳисобҳои иловагии муҳосибӣ
баромад намудани паранда
соҳа
2
Тарзи табиӣ (бо иштироки паранда) Мураккабии раванди ҳисо- Тартибдиҳии
ҳуҷҷатҳои
ва тарзи сунъӣ (бо гармсозии сунъии би арзиши аслии маҳсулот алоҳида ва зиёдшавии ҳаҷми
тухм (инкубатсия)) ба роҳ гузоштани
корҳои таҳлилӣ ва муҳосибӣ
техно-логияи истеҳсоли маҳсулот
3
Мавсимнокии раванди истеҳсоли
Вобастагии ҳисоби хароҷот Зиёдшавии ҳаҷми корҳо
аз давраи муайян (техно- вобаста аз мавсим
маҳсулот ва гурӯҳбандии паранда
логӣ) ва тағйироти он
4
Гуногунии намуди маҳсулот ва Вобаста аз гурӯҳбандӣ
Таҳдиди хавфи иттилоотӣ ва
таснифоти синну соли гурӯҳҳои намудани хароҷот
афзоиши ҳаҷми корҳо
паранда
Номуътадилии бузургї ва
5
Дигар хусусиятҳои технологӣ ва
Такрорёбии амалҳои гуносатҳи хароҷоти истеҳсолӣ
коркарди маҳсулоти паранда
гуни баҳисобгирӣ ва таҳлили
омилҳо
*Сарчашма: Аз љониби муаллифон дар асоси омузиши адабиёти илмї, илми-методї,маќолањои илмї
љамбастї тањия карда шудааст.
Айни замон, диќќати махсусро корхонањои истењсолї, хусусан парандапарварӣ барои пасткунї ва
муътадилгардонии бузургии харољоти истењсоли мањсулот ва фурўши он љалб менамоянд, ки ин назорати
низомнок сохтаи харољоти истењсолї ва ё харољотњои ба арзиши аслии мањсулот воридшавандаро талаб
менамояд. Барои амалї гардонидани назорат, иттилооти тањлилии зарурї оид ба харољот дар љойњои
нигоњдорї ва истифодаи он аз рўйи њар як намуди мањсулот ва барои корхона дар маљмўъ, лозим мебошад.
Иттилооти тањлилиро доир ба харољотњои моддї дар истењсолот ва зерќисматњои дигари ин намуди
корхонаҳо, њисоботњои моддї-молї ва мудирони басту ќисматњои он дар бар мегирад, ки дар давраҳои
муайян ба муњосибот пешкаш карда мешавад. Дар муњосибот доир ба сарфи захирањои моддї ҳамчун харољот
дар асоси ин њисоботњо сабткунакњои бањисобгирии харољотї ба монанди: ведомости №12 ва журнал-ордерњои
№10 дар бар мегиранд.
Интихоби усулњои бањисобгирӣ ва ҳисоби харољоти истеҳсолӣ ва ба арзиши аслии мањсулот
воридшаванда ё худ тањлили арзиши аслии мањсулотро худи корхонањо вобаста аз хусусият ва мураккабии раванди
истењсолї, мављудияти истењсолоти нотамом, давомнокии давраи истењсолї, номгўи гуногуни мањсулот ва
махсусан харољотњои моддии ба арзиши аслии мањсулот воридшаванда, амалї менамоянд.
Дар шароити муосири хољагидорї дар корхонањо усулњои гуногуни бањисобгирии харољоти истеҳсолї ва
њисоби калкулятсияи арзиши аслии мањсулот ё акскунандаи тарзњои ғункунї ва коркарди иттилоот оид ба
арзиши аслии мањсулотро истифода мебаранд.
Вобаста аз объектњо, бањисобгирии харољоти истењсолӣ ва њисоби арзиши аслии мањсулотро ба чунин намудњои
асосии тарзњои љамъбастии харољот, њамчун усули фармоишї, зинавї (њаддї), љараёнї ва меъёрї аз њам фарќ мекунанд
[5.175].
 Усули формоишї - њангоми истифодаи ин усул объекти бањисобгирї ва њисоби харољоти моддии ба арзиши
аслии мањсулот воридшаванда, фармоишњои истењсолии барои маснуот, гурўњи маснуот, ќисм ва корњои алоњида
кушодашаванда, ба њисоб меравад. Дар бањисобгирии љузъї харољоти моддї-истењсолї аз рўйи фармоишотњо дар
доираи моддањои калкулятсия гурўњбандї шуда, арзиши аслии фармоиш пас аз баохиррасии корњо оид ба иљрои
он муайян карда мешаванд.
 Усули зинавии (њаддии) бањисобгирии харољоти моддї-истењсолї ва њисоби арзиши аслии мањсулот аслан дар
соњањои саноатї, ки ашёи хомро дар раванди гузориши мунтазами зинањои коркардро амалї менамояд
истифода мегардад. Њар як зина (ба истиснои охирон) ба худ фазаи баитмомрасидаи коркарди ашёи хомро
дорад, ки дар натиљаи он ташкилот мањсулоти нињоии коркардро не, балки ниммаснуотњои истењсоли худиро,
ки барои истеъмоли дохилї ва фурўш таъин гаштаанд, дарбар мегирад.
 Усули равандии бањисобгирии харољоти моддї-истењсолї ва њисоби арзиши аслии мањсулот дар
корхонањои дорои анвои мањдуди мањсулот буда истењсолоти нотамом дар он мављуд нест, истифода бурда
мешавад. Объектњои бањисобгирии харољот ва њисоби арзиши аслии мањсулот ин раванди истењсоли мањсулотњои
алоњида ва иљрои кору хизмат, њисобида мешавад.
 Усули меъёрии баҳисобгирии харољоти ҳақиқӣ, дар асоси ҳисобкуниҳои қаблии хароҷоти моддї барои
маҳсулот ё ҷои харҷ барои ҳамаи заруриятҳои ҷамъшавандаи арзиши аслии маҳсулот асос ёфтааст. Усули
меъёрии баҳисобгирии харољотњои моддии ба арзиши аслии мањсулот воридшаванда, ба фавран танзим
кардани бузургии хароҷотҳоро бо таври интизор нагаштан то анҷоми моҳ, семоҳа, солона ва инчунин
чораҷӯиро оид ба рафъи афзоиши хароҷотҳо ва ба бартараф намудани сабабҳои он, имконият медиҳад.
Таъиноти усули меъёрӣ – ин муайян кардан ва банизомдарории фарқият аз меъёр ва меъёрҳо

мебошад. Онҳо метавонанд дар бисёр намуди хароҷотҳои моддӣ аз ќабили, сӯзишворї, қувваи барқ ва
инчунин амалиёт оид ба коркарди онҳо ва истифодаи амалии онҳо дар ҳамаи сехҳо, шуъбаҳои корхона ба амал
оянд.
Усулњо ё методикаи бањисобгирии харољотњои истењсолии дар боло баён гашта, барои корхонањои
Љумњурии Тољикистон нисбатан мураккаб ва сермасраф њисобида мешаванд. Зеро, ташкили бањисобгирии
харољоти истењсолї ё худ бањисобгирии идоравї ҳамчун дастї дар њолати мањдуд будани имконоти
истифодаи воситањои автоматикисозии раванди он масрафоти иловагиро талаб менамояд, ки онњо барои ин амал
омода намебошанд. Њамчунин, ба замми он кадрњои љавобгў ба талаботи љорї намудани чунин навъи бањисобгирї
то кунун дар кишвар нисбатан ба камол нарасидаанд, ки он низ боиси боздории ин раванд мегардад.
Дар таҷрибаи хориљї ва назарияи баҳисобгирии муҳосибӣ, баҳисобгирии харољотњои истеҳсолӣ ва
арзиши аслии маҳсулот, ҳамчун қисми таркибии баҳисобгирии идоравӣ ба ҳисоб меравад, ки аз низоми умумї
ба амалиёти алоҳида ва бо методологияи алоҳида, ҷудо шудааст.
Дар таҷрибаи ҷумҳурии мо бошад, харољоти истеҳсолӣ ва ҳисоби арзиши аслии мањсулот, ҳамчун қисми низоми
ягонаи баҳисобгирии муњосибӣ дохил мешаванд. Бинобар он, дар низоми бањисобгирии хориљї бањисобгирї
ва тањлили харољоти ба арзиши аслии мањсулот воридшаванда њамчун ќисми асосии харољотњои истењсолї
ва ё арзиши аслии мањсулот тавассути бањисобгирии идоравї амалї гардонида мешавад, ки дар таљрибаи мо
чунин њолат ќариб ки вуљуд надорад.
Албатта, чунин њолат аз истифода нанамудани низоми бањисобгирии тањлилї дар симои бањисобгирии
идоравї гувоњї медињад, ки иттилооти муҳосибиро боэътимодтар намегардонад.
Барои тањлили бузургии харољоти истеҳсолии ба арзиши аслии мањсулот воридшаванда, дар рафти
гузаронидани тадќиќоти илмї, яъне тањлили бузургии харољотњои моддї ва бањодињии самаранокии он аз як
ќатор усул ва тарзњои тањлилии зерин, метавон истифода намуд:

њисоби иљроиши наќшаи харољот нисбат ба даврањо ва ё худ њисоби динамикаи афзоиши
харољотњои моддї дар даврањои њисоботї;

њисоби вазни ќиёсии харољоти моддї дар харољотњои умумиистењсолї;

њисоби самаранокии харољоти моддї ҳамчун њисоби дароматнокии воњиди харољоти моддїистењсолї;
 усули тањлил ва бањодињии таъсири омилии харољотњои моддї (усули корелятсионї ё регресионї) ва дигар
усулњои имконпазири тањлили бузургии харољоти моддї истифода бурда мешаванд.
Бисёри усулњои методикаи тањлил ва бањодињии динамика ва сатњи самаранокии харољоти моддї дар
субъектњои хољагидорӣ имконпазир буда, њолати воќеии нишондињандањоро муайян месозад. Барои такомул ва
бењтар намудани дараљаи самараи бањисобгирї ва назорати бузургии харољоти истењсолї замина ва роњи
муайянро таъмин менамояд.
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АННОТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА
Статья посвящается актуальным вопросам организации управленческого учета затрат производстве
продукции птицеводства. В статье развиваются методические основы учета затрат в связи с технологическими
особенностями производства, формирования и распределения затрат на продукцию птицеводства.
Ключевые слова: птицеводства, технология производства, производственный затрат, фактическая
себестоимость, методы учета, анализ, эффективность.
АННОТАТСИЯ
ХУСУСИЯТЊОИ БАЊИСОБГИРИИ ХАРОЉОТИ ИСТЕЊСОЛИИ МАЊСУЛОТИ
ПАРАНДАПАРВАРЇ
Мақола ба масъалаҳои мубрами ташкили баҳисобгирии идоракунии хароҷот дар соҳаи истеҳсоли
маҳсулоти парандапарварӣ бахшида шудааст. Дар мақола рушди усулҳои баҳисобгирии хароҷот дар соҳа
вобаста ба технологияи(ҷараёни) истеҳсолот, ташаккулёбӣ ва тақсимкунии хароҷоти истеҳсолии

маҳсулотҳои парандапарварӣ таҳия карда шудааст.
Вожаҳои калидӣ : парандапарварӣ, технологияи истеҳсолот, хароҷоти истеҳсолӣ, арзиши аслӣ, усулњои
бањисобгирӣ,таҳлил, самаранокӣ.
ANNOTATION
FEATURES OF COST ACCOUNTING FOR THE PRODUCTION OF POULTRY PRODUCTS
The article is devoted the topical issues of the organization of managerial accounting of costs for the
production of poultry products. The article develops the methodological basis for cost accounting in connection with
the technological features of production, formation and distribution of costs for poultry products.
Key words: poultry farming, production technology, production costs, actual cost, accounting methods,
analysis, efficiency.

