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Науковий керівник: Левченко О.П., к.е.н.,доцент 

Актуальність теми: Одним із глобальних завдань, гострота якого зростає, є 

вирішення продовольчої проблеми, зокрема, в частині розвитку переробного виробництва. 

Забезпечення стійкого ефективного розвитку цього комплексу вимагає нових, більш 

досконалих методів і форм його регулювання. Необхідності удосконалення функціонування 

агропромислового комплексу, для чого важливо правильно організувати облік витрат на 

підприємстві, побудувати систему аналізу виробничих показників та ефективний пошук 

резервів поліпшення результатів діяльності. 

Метою дослідження є пошук шляхів покращення обліку витрат, що приведе до 

зниження собівартості. 

Викладення основного матеріалу.  До промислових виробництв з переробки 

сільськогосподарської продукції відносять: 

- виробництво комбікормів (кормових сумішей, добавок, гранул, брикетів, трав'яного 

борошна, іншої продукції); 

- виробництво борошна, крупи, дрібного зерна та інших продуктів переробки зерна; 

- первинна обробка льону та луб'яних культур (переробка соломи на тресту, трести - 

на волокно); 

- переробка овочів, фруктів і картоплі (виробництво консервів, соків, 

швидкозамороженої продукції, овочів солених, квашених, і маринованих, сухих фруктів, 

овочів, картоплі та іншої харчової продукції); 

- переробка олійних культур (виробництво олії, шротів, жмиху); 

- виноробні виробництва (виготовлення вина, виноматеріалів, соків та ін.). 

Промислові виробництва випускають різноманітну продукцію, застосовуючи 

відповідні технології, що обумовлює використання різних об'єктів і методів обліку. Вибір їх 

підприємство здійснює самостійно. 

Удосконаленням обліку витрат є розробка принципів управління витратами та шляхів 

їх зниження. Основні принципи управління витратами вироблені практикою і зводяться до: 

- недопущення понаднормових витрат; 

- системний підхід до управління витратами; 

- єдність методів, які практикуються на різних рівнях управління витратами; 

- управління витратами по всіх стадіях життєвого циклу виробу – від створення до 

реалізації; 

Зниження витрат виробництва досягають після: 

- використання технологічного обладнання; 

- застосування ресурсозберігаючої технології, що забезпечує економію матеріалів та 

енергії, вивільнення робітників; 

- чіткого дотримання технологічної дисципліни, що призводить до скорочення втрат 

від браку; 

- розробки оптимальної стратегії розвитку підприємства, що забезпечує раціональний 

рівень витрат. 

Економічна ситуація на підприємствах України вимагає від суб’єктів господарської 

діяльності своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень. Зробити це неможливо 

без достовірної, належним чином обробленої та підготовленої для управління інформації про 

фінансово – господарську діяльність підприємства. Інструментом для одержання такої 

інформації виступає система бухгалтерського обліку. 
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Саме облік надає керівництву підприємства оперативну, достовірну та об’єктивну 

інформацію. Ефективне досягнення цієї мети можливе при комп’ютеризації бухгалтерського 

обліку на підприємстві. 

Автоматизація обліку підвищує ефективність і прискорює процес обробки даних, 

надає оперативну інформацію для прийняття рішень. 

При обчисленні собівартості продукції з застосуванням моделі змінних витрат 

основним показником при розподілі витрат к маржа на покриття постійних витрат. 

Маржа на покриття витрат – це різниця між загальним виторгом від реалізації і сумою 

всіх змінних витрат. Особливий інтерес викликає те, що цю маржу можна обчислити як для 

всього господарства чи окремих його підрозділів, так і для окремих видів продукції, що 

випускається. 

Таким чином, використовуючи як критерій ефективності виробництва маржу на 

покриття постійних витрат можна реально оцінити ефективність діяльності господарства в 

цілому (мається на увазі загальна маржа по господарству в цілому в порівнянні з сумою 

постійних витрат на виробництво та витрат, що не включаються до собівартості), внесок 

кожного виду продукції в результат діяльності господарства. 

Висновок.: Застосування певного методу обліку витрат по конкретному виробництву 

залежить не лише від технології та організації виробництва, а значною мірою і від його 

обсягу та призначення продукції. Роблячи аналіз, можна сказати, що сільськогосподарські і 

промислові підприємства в сучасних умовах повинні переходити до автоматизованої 

системи обліку, яка буде займати набагато менше часу та ручної роботи, та нових, більш 

ефективних методів обчислення собівартості, бо це є основою отримання прибутку.  
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