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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ 
ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Розглянута необхідність організації управлінського обліку у підприємствах, основна діяльність яких спрямована на 
переробку плодоовочевої продукції. Звертається увага на необхідність прогнозування витрат основного виробництва 
з метою пошуку найбільш доцільних способів переробки плодоовочевої сировини, удосконалення обліку процесу за
морожування плодоовочевої продукції.
Ключові слова: управлінський облік, документування, витрати, інформаційна система, плодоовочева продукція.

Постановка проблеми. У сфері аграрного 
виробництва для забезпечення конкурентних 
переваг підприємствам надзвичайно важливо 
розвивати власні потужності з переробки сіль
ськогосподарської продукції. Орієнтація на сиро
винне забезпечення не забезпечує бажаної рен
табельності, оскільки продукція переробки має 
значно вищу реалізаційну ціну. Розвиток власної 
переробки (консервування, заморожування, ви
готовлення напівфабрикатів) -  ^перспективний 
напрямок розвитку підприємств, що вирощують 
плодоовочеву продукцію, яка вирізняється від
носно нетривалим строком зберігання і вимагає 
значних капіталовкладень для збереження виро
щеної продукції в товарному вигляді [5]. Тобто, 
кожне підприємство, яке займається вирощуван
ням плодів, овочів та ягід, має або забезпечити 
належне їх зберігання, або переробку. В таких 
умовах важливо забезпечити можливість ефек
тивного управління витратами з врахуванням 
технологічних та організаційних особливостей 
галузі переробки плодоовочевої сировини, що не 
завжди знаходить належне відображення в облі
ку, звітності та інших ланках системи інформа
ційного забезпечення. Раціональна інформаційна 
система повинна забезпечити можливість при
йняття рішень щодо вибору оптимальних спо
собів зберігання або переробки сировини, адже 
вони в першу чергу потребують витрат ресурсів 
та праці. Інформаційна система підприємства по
винна формуватися у вигляді комплексної моде
лі системи управлінського обліку витрат та ме
тодів її адаптації до специфіки роботи кожного 
конкретного підприємства. Практична цінність 
цілісної моделі обліку полягає у реалізації мож
ливості підвищення ефективності управління ви
тратами основної діяльності суб’єкта господарю
вання.

Метою дослідження є визначення та характе
ристика особливостей організації управлінського 
обліку витрат діяльності на підприємствах, що 
здійснюють переробку плодоовочевої продукції з 
використанням передових технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням сутності управлінського обліку в 
цілому та витрат зокрема займалися провідні 
вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких О. Бо-

© Лепетан І. М., Цуркан А. О., 2017

родкін, Ф.Ф. Бутинець, О.Ф. Вербило, С.Ф. Голов, 
З.В. Гуцайлюк, Л.С. Нападовська, М.С. Пушкар,, 
В.В. Сопко, Л.К. Сук, Ю.С. Цаль-Цалко, М.Г. Чу- 
маченко П.Я. Хомин, М.А. Вахрушина, Г. Велш, 
Д. Шорт, К. Друрі, Б. Нідлз, А.Ю. Соколов, 
А. Яругова та інші. Однак, постійні зміни еконо
мічних умов та розбіжності в поглядах вчених 
вимагають подальшого дослідження актуальної 
тематики практичного використання управлін
ського обліку.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи 
на існуючі розбіжності в трактуванні сутності 
управлінського обліку, його змісту, об’єктів та 
методів спільним для цих визначень є те, що всі 
вони вважають управлінський облік, нормуван
ня, планування, контроль та аналіз взаємодопов
нюючими елементами економічного механізму 
підприємства. Управлінський облік варто розгля
дати як самостійну обліково-аналітичну інфор
маційну систему від документування операцій до 
їх узагальнення у звітних показниках, що вико
ристовуються для управління.

Головним завданням для підприємства є ра
ціональна організація управлінського обліку, 
яка забезпечить можливість вирішення усього 
спектру завдань, які до нього виставляє управ
лінський персонал підприємства. Організація 
управлінського обліку передбачає забезпечення 
так званої «інформаційної достатності» -  міні
мально необхідного обсягу інформації для при
йняття рішення у відповідній сфері [1].

Для раціональної організації управлінського 
обліку витрат діяльності переробних підпри
ємств варто в першу чергу врахувати техно
логічні особливості переробного виробництва. 
У процесі переробки овочів та фруктів здій
снюється випуск основної продукції, утворення 
відходів та побічної продукції, які теж можуть 
забезпечувати отримання певної економічної 
вигоди. Процес організації та ведення управлін
ського обліку залежатиме від розміру підприєм
ства та його спеціалізації, що є визначним в роз
поділі ресурсів та їх подальшому використанні. 
Малі за розмірами переробні підприємства ха
рактеризуються високим рівнем мобільності, 
можуть самі себе забезпечувати достатнім об
сягом сировини, швидко переорієнтовуються до
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вимог ринку, однак при окреслених перевагах 
проблемою залишається можливість акумулю
вання достатнього обсягу коштів для оновлення 
виробничих потужностей, що в кінцевому ре
зультаті призводить до зростання частки руч
ної праці та витрат на оплату праці. В ниніш
ніх умовах орієнтації на зростання соціальних 
гарантій збільшення трудомісткості продукції 
переробки призводить до різкого росту собівар
тості цродукції, що негативно позначається на 
конкурентній стратегії підприємства. Також для 
малих підприємств характерними є мінімальні 
витрати на логістику, адже основна більшість 
продукції орієнтована на місцеві ринки збуту. 
Ця особливість досить суттєво впливає на вибір 
форми організації виробництва у підприємствах 
з переробки плодоовочевої продукції.

Переробка плодоовочевої продукції відбува
ється в ході здійснення послідовних стадій (пе
реділів) виробництва, тому при переважній орі
єнтації підприємства саме на переробку варто 
врахувати цю особливість при організації вироб
ничого процесу [3].

Аналіз та управління чинниками, що визна
чають витрати передбачає створення таких умов 
роботи, які забезпечували б найбільш сприят
ливе поєднання функціональних можливостей 
підприємства та його ефективності з точки зору 
отримання максимального прибутку за рахунок 
мінімізації витрат [2].

Найсуттєвіший вплив на витрати мають 
функціональні чинники, тобто ті, які впливають 
на витрати підприємства і пов'язані з його здат
ністю успішно функціонувати. Для всіх функціо
нальних чинників «більше» завжди означає

«краще». Перелік функціональних чинників 
включає:

-  залучення робочої сили взяття робітниками 
на себе зобов'язань з постійного удосконалення з 
точки зору витрат;

-  комплексне (тотальне) управління якістю 
переконання, ще якість продукції є одним із го
ловних чинників, які забезпечують конкурентну 
перевагу;

_ раціональне використання потужностей ви
бір найкращого варіанта з тих, які можливі на 
підприємстві;

-  ефективність планування підприємства з 
точки зору внутрішньозаводської логістики;

-  використання зв'язків з постачальника ми 
і замовниками в контексті ланцюжка цінності і 
витрат підприємства [2].

Зрозуміло, що далеко не завжди той чиінший 
чинник може бути проаналізований для кон
кретного підприємства. Більше того, не завжди 
вдається успішно управляти кожним із чинників 
у контексті зниження витрат. Однак з позицій 
стратегічного управління витратами:

-  обсяг виробництва (продажу) не є найсут
тєвішим чинником, який пояснює поведінку ви
трат;

-  корисніше пояснювати стан витрат мовою 
тих структурних альтернатив і функціональної 
майстерності, які формують конкурентоспро
можну позицію даного підприємства;

-  не всі стратегічні чинники однаково важливі 
в досліджуваний момент часу. Необхідно прово
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дити безперервний моніторинг стану підприєм
ства, очікуючи моменту, коли приходить час для 
кожного з чинників [2].

Організація управлінського обліку зале
жить від способу переробки сировини. Най
більш перспективним на нинішній момент є 
заморожування, оскільки підготовка сировини 
та безпосереднє заморожування здійснюється 
при мінімальних витратах трудових та енерге
тичних ресурсів порівняно з іншими способами 
переробки. Крім того, продукція заморозки ко
ристується стабільно високим попитом, що за
безпечує гарантію збуту [3]. В управлінському 
обліку необхідно передбачити можливість зрос
тання витрат на подовження термінів зберігання 
плодів та овочів (на оплату праці, обслуговуван
ня холодильного обладнання, пакування, енер- 
говитрати тощо) та забезпечити обліково-ана
літичну оцінку їх доцільності, ефективності та 
окупності. Адже зростання витрат на зберігання 
замороженої продукції компенсується можли
вістю застосування диференційованих цін при 
її реалізації. Також слід врахувати, що при за
морожуванні окремих плодів та овочів витрати 
можуть збільшуватися за рахунок необхідності 
додавання цукру, центрифугування або пресу
вання, подрібнення сировини, вартості тари та 
пакувальних матеріалів тощо.

Процес стратегічного управління витратами є 
комплексом взаємопов'язаних дій, спрямованих 
на максимізацію ефективності використання фі
нансових ресурсів та виконання функцій, що по
кладені на менеджмент підприємства інвестора
ми. Тому сьогодні перед кожним підприємством 
стоїть питання про вибір концепції стратегічно
го управління витратами, на базі якої можливо 
провести впровадження такого контролю, що 
дозволить покращити ефективність діяльності 
підприємства та інвестиційну політику в цілому. 
Така стратегія суттєво залежатиме від методо
логії обліку витрат. Правильно обрана стратегія 
управління витратами дасть можливість підпри
ємствам виграти в нескінченній конкурентній бо
ротьбі [2].

Можна вважати позитивною законодавчу іні
ціативу, яка передбачає можливість компенса
ції витрат на будівництво холодильників з ре
гульованим газовим середовищем та ємністю від 
500 тонн для зберігання столових сортів виногра
ду та плодів власного виробництва [6].

Незалежно від обраного підприємством спо
собу переробки продукції власного виробництва 
або заготовленої сировини в ході переробки ви 
никають втрати, брак. При організації управлін 
ського обліку основного виробництва переробно 
го підприємства необхідно виділяти технологічні 
втрати (постійні, яких уникнути не можливо) та 
втрати браку (змінні, яких можна уникнути за 
вдяки удосконаленню виробничого процесу та 
технології).

Важливе місце в процесі обліку витрат осно 
вної діяльності переробних підприємств займає 
облік відходів -  вторинних сировинних ресурсів, 
що містять вітаміни, мікроелементи, кліткови 
ну тощо. Однак, подальша (вторинна) переробка 
відходів плодоовочевої продукції можлива липи 
протягом нетривалого періоду часу, оскільки
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вони дуже швидко втрачають ц і н н і  к <імпониіп и . 
а витрати на їх зберігання не мііпраидано пік и 
КІ.  При відсутності технологи | | <> | і г | мй ' і кИ  Щ Д Ч и Д І К  
останні із вторинної сировини перитіюрюютьсн н 
джерело забруднення навколишнього геркдони 
ща. Тому завдання управлінського обліку полягло 
в забезпеченні інформаційної бази для можли
вості прийняття рішень щодо вибору оптималь
ного способу переробки отриманих відходів та їх 
перетворення на додаткову товарну продукцію, 
що мінімізує витрати на утилізацію та підвищує 
загальний рівень рентабельності [1].

На організацію управлінського обліку значний 
вплив має фактор сезонності виробництва, адже 
переробна галузь залежить від постачання сіль
ськогосподарської сировини, що здійснюється 
нерівномірно та в кінцевому результаті впливає 
на випуск продукції переробки. Залежність пере
робного підприємства від сезонного надходження 
сировини призводить до обмеженого використан
ня виробничих потужностей, що в свою чергу ви
магає оптимізації амортизаційної політики.

Також виникає проблема необхідності розпо
ділу витрат на утримання та експлуатацію об
ладнання та управління виробництвом, оскільки 
такі витрати за часом виникнення не співпадають 
з процесом виробництва. Найкращим шляхом ви
рішення проблеми негативного впливу сезонного 
характеру виробництва є виважена логістична 
діяльність та запровадження прогресивних тех
нологій зберігання заготовленої сировини.

Висновки. Отже, з метою удосконалення об
ліку витрат основного виробництва в переробних 
плодоовочевих підприємствах необхідно забезпе
чити: належне документування витрат та доку
ментообіг, орієнтований на оперативне прийняття 
рішень; класифікацію витрат залежно від роз
мірів переробного підприємства та його специ
фіки (способів переробки, які є переважаючими 
для конкретного господарства); удосконалення 
управлінського обліку витрат на заморожування 
як найбільш перспективного способу переробки 
та належного обліку відходів, що дозволяє уник
нути можливих додаткових втрат.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
РАСХОДОВ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация
Рассмотрена необходимость организации управленческого учета на предприятиях, основная деятельность которых 
направлена на переработку плодоовощной продукции. Обращается внимание на необходимость прогнозирования за
трат основного производства с целью поиска наиболее целесообразных способов переработки плодоовощного сырья, 
совершенствование учета процесса замораживания плодоовощной продукции.
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