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макро- та мікроелементи (фосфор, залізо, калій, кальцій, магній, ензими, 

флавоноїди, пектини), присутні фолієва, лимонна, яблучна, хінна та інші 

кислоти [4].  

Апельсини містить велику кількість вітамінів групи В, вітаміни С, Е, РР, Н. 

Мінеральний склад характеризується такими речовинами як цинк, мідь, фтор, 

йод, кобальт, бор, фосфор, сірка, хлор, залізо, калій, натрій, магній, кальцій, 

марганець. До складу апельсину входять пектини, фітонциди та фруктові 

кислоти [6]. 

Ананас багатий на вітаміни: Е, РР, А, В1, В2, В3, В6, С. До його складу також 

входить бета-каротин, магній, фосфор, залізо, кальцій, калій, пектини, ензими, 

флавоноїди. Наявні фолієва кислота та фруктові кислоти – лимонна, яблучна, 

хінна [1]. 

Цитрусові та тропічні фрукти є низькокалорійними, багатими на 

клітковину та пектини, містять азотисті, дубильні, ароматичні та барвні 

речовини, які надають особливі смакові характеристики продукту. Тропічні та 

цитрусові багаті на вітамін С, який разом із магнієм підтримують роботу серця, 

регулюють обмін речовин, підвищують стресостійкість організму. Фрукти та 

продукти їх переробки є джерелами антиоксидантних речовин, що подовжує 

термін зберігання м’ясних напівфабрикатів. Органічні кислоти пом’якшують 

консистенцію м’ясних напівфабрикатів, стабілізують їх забарвлення, надають 

певних смакових і якісних властивостей. 
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Сучасне бджільництво, як галузь сільського господарства, розвивається в 

умовах інтенсивного землеробства, прогресивних форм організації сільського 

і лісового господарства. 

Бджільництво - одна з галузей, яка дозволяє збільшувати зайнятість 

населення і відкриття малого та середнього бізнесу на селі. 

Важливе значення виробництва бджолиного меду зумовлене потребами 

внутрішнього ринку для споживання населенням і як промислової сировини, а 

також забезпеченням валютних надходжень від його реалізації на світовому 

ринку за умов високої конкурентоспроможності [1]. 

Український мед на європейському ринку користується попитом, однак це 

один із найскладніших продуктів для експорту, який має дуже багато 

показників якості на які особливу увагу звертають покупці. 

Однією із проблем бджільництва є відсутність гармонізованого масиву 

законодавства щодо виробництва та якості продукції і як наслідок складнощі 

в реалізації експортного потенціалу галузі. 

Одним із заходів на шляху вирішення окресленої проблеми, наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження 

Вимог до меду» № 330, від 19.06.2019 р. [2]  були затверджені нові вимоги до 

цієї продукції. 

На сьогодні бджільництво України має переважно запилювально-медовий 

напрям, яке забезпечує виробництво основної (меду) та побічної продукції – 

прополіс, квітковий пилок, перга, маточне бджолине молочко, бджолина 

отрута, які є сировиною для  харчової та фармацевтичної галузей. 

Кожне підприємство, що займається виробництвом продукції 

бджільництва, самостійно обирає стратегію і тактику свого розвитку. Однак 

для прийняття оперативних та ефективних управлінських рішень, а також з 

метою успішного контролю за якістю продукції керівництву необхідна 

своєчасна, точна та деталізована інформація про стан витрат, кількість 

отриманої та реалізованої продукції, рівень рентабельності та інші показники. 

Таку інформацію надає, належним чином сформована та організована, система 

управлінського обліку. 

https://orcid.org/0000%200002%204321%201292
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Для покращення інформаційного забезпечення управління виробництва 

високоякісної та конкурентоспроможної продукції бджільництва нами 

визначено напрями удосконалення організації управлінського обліку, а саме: 

− чітке визначення об’єктів обліку; 

− обґрунтування статей витрат; 

− розробка аналітичних рахунків, з врахуванням напрямків діяльності та 

виду отриманої продукції; 

− визначення та облік витрат на якість продукції бджільництва; 

− облік витрат за центрами відповідальності; 

− визначення оптимальних оцінок і методів калькулювання. 

Впровадження обліку витрат на виробництво продукції бджільництва за 

аналітичними об’єктами, виділеними відповідно до технологічних етапів 

виробництва, дозволить сформувати багаторівневу облікову інформацію про 

витрати і забезпечити її систематизацію за структурними підрозділами для 

підвищення якості аналізу, планування і посилення контролю за витрачанням 

ресурсів та якістю продукції бджільництва. 
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