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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Залучення інвестицій для розвитку агро�

промислового комплексу є особливо актуаль�
ним сьогодні. Підприємства харчової промис�
ловості є інвестиційно привабливими, однак
залучення інвестицій потребує розробки інве�
стиційних проектів, впровадження результатів
наукових досліджень у практику підприємств,
не лише на рівні матеріально�технічного забез�
печення, а й на рівні управління, зокрема уп�
равління витратами. Обгрунтованість прийня�
тих управлінських рішень значною мірою зале�
жить від достовірності та достатності інфор�
мації, що знаходиться в розпорядженні менед�
жера. Основним її джерелом є система бухгал�
терського обліку підприємства. Відсутність га�
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лузевої інструкції, в якій розкрито особливості
організації та ведення обліку, зокрема обліку
витрат, негативно впливає на достовірність та
достатність інформації, що використовується
при прийнятті управлінських рішень, а отже,
знижується якість розроблених конкурентних
стратегій. Розробка та впровадження галузе�
вих інструкцій сприятиме раціональній органі�
зації обліку, а отже, і підвищенню ефективності
управління фінансово�господарською діяльн�
істю підприємства та його витратами зокрема.

АНАЛІЗ OСТАННІХ
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження окремих аспектів щодо сут�
ності, обліку та управління витратами знайш�
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ли відображення в працях таких вітчизняних
вчених, як Ф.Ф. Бутинець [2], О.Ф. Вербило [3],
С.Ф. Голов [5], Л.С. Нападовська [7], В.В. Соп�
ко [7], Л.К. Сук [9], Л.М. Чернелевський,
Г.Г. Осадча [10], а також зарубіжних вчених
А. Апчерча [1], Г. Велша, Д. Шорта [4], Р. Ен�
тоні Дж.Ріса [6] та інших.

Не зважаючи на те, що окремі інструменти
управлінського обліку грунтовно досліджені
вченими і практиками, ускладнення економіч�
них відносин вимагає додаткової, більш глибо�
кої, їх розробки. Зокрема впровадження галу�
зевих інструкцій щодо організації обліку на мо�
локопереробних підприємствах сприятиме
підвищенню ефективності управління не лише
витратами, а й фінансово�господарською ді�
яльністю в цілому.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування скла�

дових елементів галузевої інструкції з органі�
зації та ведення обліку на молокопереробних
підприємствах

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним з приоритетних напрямів державної
політики в економній сфері є забезпечення про�
довольчої безпеки України. Реалізація цього
завдання передбачає розвиток усього агропро�
мислового комплексу, одним із складових еле�
ментів якого є підприємства харчової промис�
ловості.

Сучасному етапу економічного розвитку
характерні швидкий розвиток процесів інтег�
рації та глобалізації, нестабільність політичної

ситуації в Україні та світі. Ми спостерігаємо за�
гострення конкурентної боротьби між товаро�
виробниками як на внутрішньому, так і на зов�
нішньому ринках. За таких умов зростає потре�
ба у підвищенні якості та ефективності управ�
ління фінансово�господарською діяльністю
підприємства в цілому та витратами зокрема.
Особливо гострою ця проблема є для підпри�
ємств що здійснюють переробку сільськогоспо�
дарської сировини, в тому числі й молокопере�
робних.

Згідно з даними Держкомстату України ви�
робництво молочної продукції в період з 2009—
2012 роки скоротилося (табл. 1).

Насамперед це зумовлено скороченням по�
голів'я великої рогатої худоби. Ситуація, що
склалася в молочному скотарстві, позначаєть�
ся на функціонуванні молокопереробних
підприємств. У 2013 році ми також спостерігає�
мо скорочення виробництва молочної про�
дукції. Ринок молока має свою специфіку. Се�
ред його особливостей можна виділити: широ�
ке коло покупців; низьку еластичність попиту;
вплив сезонного характеру виробництва моло�
ка на його пропозицію на ринку.

Обсяги виробництва молочної продукції
залежать від обсягів виробництва молока та
стану тваринництва в країні. Чисельність пого�
лів'я корів протягом 2009—2013 рр. в Україні
зменшилася на 9,1% — від 2737 до 2508,8 тис.
голів. Водночас виробництво молока в період з
2009 — 2013 років немає чіткої тенденції. В пе�
ріод з 2009 до 2011 року спостерігається ско�
рочення обсягів виробництва молока як сіль�
ськогосподарськими підприємствами, так і гос�
подарствами населення, натомість у 2012 та

Таблиця 1. Виробництво молочної продукції за видами

    
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20093 2010 2011 2012 

     88,5 106 113 106 125 94,8 66,7 68,8 53,6 63,1
    

  
57,7 71,3 83,5 93,2 92,6 91,9 84,8 78,5 76,4 78,9

   173 224 274 217 246 236 224 207 178 168
  ,    

       
   

80,6 104 107 97,8 106 99,3 81,9 72,7 62,7 66,1

     112 117 125 121 131 125 108 115 102 109
  645,2 716,0 863,6 819,6 863,3 808,1 769,6 801,4 888,3 909,5

 2009 2010 2011 2012 2013 
 , .  11609,6 11248,5 11086,0 11377,6 11488,2 

  : 
 

 2236,0 2216,6 2245,9 2535,3 2582,5 
%    19,3 19,7 20,3 22,3 22,5 

  9373,6 9031,9 8840,1 8842,3 8905,7 
%    80,7 80,3 79,7 77,7 77,5 

Таблиця 2. Виробництво молока в розрізі основних категорій виробників
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2013 роках обсяг виробництва молока повільно
зростає. З 2009 по 2013 роки спостерігається
хоч і незначна, проте чітка тенденція збільшен�
ня частки сільськогосподарських підприємств
у виробництві молока.

Для молокопереробних підприємств при�
оритетною групою постачальників є саме
сільськогосподарські підприємства, оскільки
це сприяє зниженню витрат на заготівлю сиро�
вини належної якості та в бажаному обсязі.
Також прагнення України вступити в ЄС перед�
бачає підвищення вимог до якості сировини та
контролю її дотриманням, а домогтися дотри�
мання відповідних стандартів господарствами
населення значно важче.

Вступ до ЄС, з одного боку, підвищує ри�
зик загострення конкурентної боротьби на
внутрішньому ринку, викликає додаткові вит�
рати на підвищення якості продукції відповід�
но до норм ЄС, а з іншого — стимулює молоко�
переробні підприємства впроваджувати нові
технології, шукати нові шляхи вирішення про�
блем заготівлі молока, а також підвищувати
ефективність управління витратами молокопе�
реробних підприємств. За таких умов конку�
рентна стратегія молокопереробних підпри�
ємств повинна поєднувати методи цінової та не�
цінової конкуренції, що передбачає пошук но�
вих підходів для оптимізації витрат підпри�
ємств та підвищення ефективності управління
ними. Як наслідок, витрати є одним із основ�

них об'єктів управління молокопереробних
підприємств, а отже і обліку.

Одним із основних документів що регламен�
тує порядок ведення бухгалтерського обліку на
молокопереробних підприємств є Методичні
рекомендації з формування собівартості про�
дукції (робіт, послуг) у промисловості, наказ
Міністерства промислової політики України
№373 від 09.07.07. В них визначено порядок
склад та класифікацію витрат, структуру со�
бівартості та порядок і методи її формування
на промислових підприємствах всіх форм влас�
ності. Суттєвим недоліком є те, що даний до�
кумент знаходиться у платному доступі, це
штучно обмежує впровадження результатів
наукових досліджень у практику вітчизняних
підприємств. На нашу думку, з метою розвит�
ку молокопереробної галузі, підвищення кон�
курентоспроможності вітчизняних товарови�
робників, сприяння розвитку малого бізнесу
результати наукових досліджень повинні бути
узагальнені та знаходитись у відкритому дос�
тупі. Отже, існує реальна потреба у розробці
галузевих інструкцій щодо організації та веден�
ня обліку на молокопереробних підприємствах.
На думку Скрипник М.І та Вигівської І.М.,
структура галузевої інструкції з планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції
на молокопереробних підприємствах повинна
мітити сім ключових елементів (рис. 1).

Ми лише частково погоджуємось із запро�
понованим підходом. Варто погодитись із
Скрипник М.І та Вигівською І.М. у тому, що
інструкція повинна містити інформацію про
особливості класифікації витрат з метою їх об�
ліку, методи обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції, що рекомендовано ви�
користовувати в практиці молокопереробних
підприємств, методи розподілу непрямих ви�
трат. Водночас, на нашу думку галузева ін�
струкція, повинна давати уявлення про вплив
специфіки молокопереробної галузі на орган�
ізацію обліку витрат. Така інформація буде
особливо корисною на етапі започаткування
бізнесу. Також окремим розділом, на нашу
думку, повинні бути виділені рекомендації
щодо впровадження управлінського обліку в
практику молокопереробних підприємств, виз�
начено його функції, що сприятиме розумінню
доцільності впровадження управлінського об�
ліку в практику молокопереробних підпри�
ємств України.

Результати раніше проведених нами досл�
іджень свідчать — функції управлінського об�
ліку можуть бути поділені на загальні та кон�
кретні. Загальна функція управлінського об�
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Рис. 1. Структура галузевої інструкції з
планування, обліку і калькулювання

собівартості продукції на молокопереробних
підприємствах

Джерело: [8].
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ліку включає лише інформаційно�забезпечу�
вальну функцію, конкретні ж функції утворю�
ються на перетині інформаційно�забезпечу�
вальної функції управлінського обліку та
функції управління, а саме: інформаційно�
прогнозна функція, інформаційно�конт�
рольна, інформаційно�регулююча, інформац�
ійно�аналітична тощо.

Важливою серед вищеперелічених функцій
вважається інформаційно�контрольна, оскіль�
ки вона дає змогу провести як оцінку органі�
зації системи управлінського обліку, так і оці�
нку достатності та достовірності інформації,
сформованій в її межах. Достовірність інфор�
мації значною мірою залежить від організації
на підприємстві внутрішнього аудиту. В осно�
ву вказаної залежності покладена теорія моти�
вації. Згідно з цією теорією усвідомлення пра�
цівниками факту обов'язкової перевірки ауди�
тором їх роботи сприятиме зниженню зловжи�
вань, шахрайств та помилок.

Створення служби внутрішнього аудиту чи
закріплення функціональних обов'язків ауди�
тора за окремим працівником, є засобом реал�
ізації інформаційно�контрольної функції уп�
равлінського обліку та має на меті допомогти
керівництву підприємства підвищити ефек�
тивність управління. Впровадження внутрішнь�
ого аудиту в практику промислових підпри�
ємств, зокрема молокопереробних, має важли�
ве значення. Проте з різних причин внутрішній
аудит на підприємствах цієї галузі не прово�
диться. Така ситуація, на нашу думку, пояс�
нюється наступним:

— по�перше, відсутність чіткого визначен�
ня змісту внутрішнього аудиту, а тому різне ро�
зуміння доцільності його організації на під�
приємстві;

— по�друге, відсутність інструкцій з орга�
нізації та ведення внутрішнього аудиту, які вра�
ховують специфіку підприємств досліджуваної
галузі;

— по�третє, причина, яка має суб'єктивний
характер, є небажання створення "зайвої ро�
боти" та висвітлення недоліків в організації
виробничого процесу.

Згідно з визначенням, запропонованим
інститутом внутрішніх аудиторів, мета внутрі�
шнього аудиту полягає в допомозі членам орган�
ізації ефективно виконувати свої функції [147,
с. 6]. Детальніше мету внутрішнього аудиту роз�
кривають завдання, які мають бути вирішені для
її досягнення. Визначаючи завдання, що стоять
перед внутрішніми аудиторами, на нашу думку,
варто провести різницю між їх загальним пере�
ліком та завданнями, які необхідно вирішити під
час аудиту конкретних об'єктів. Одним із основ�
них об'єктів внутрішнього аудиту є витрати.

У результаті проведеного нами досліджен�
ня вітчизняної та зарубіжної економічної літе�
ратури, а також системи обліку витрат, на при�
кладі молокопереробних підприємств, ми
дійшли до висновку, що серед завдань, які ма�
ють бути вирішені внутрішніми аудиторами під
час аудиту витрат основної діяльності, доціль�
но виділити:

— оцінка організації та функціонування си�
стеми управлінського обліку;

— підтвердження достовірності інформації,
що характеризує витрати здійснені в процесі
основної діяльності;

— оцінка прийнятих управлінських рішень,
що впливають на формування витрат.

Відповідно до поставлених завдань прово�
диться деталізація об'єкту аудиту.

Враховуючи зазначене, ми вважаємо, що ще
одним з елементів галузевої інструкції повинні
бути рекомендації щодо організації на підпри�
ємстві служби внутрішнього аудиту як ефек�
тивної форми внутрішнього контролю. Отже,
схематично елементи галузевої інструкцій
щодо організації та ведення обліку на молоко�
переробних підприємствах представлені на ри�
сунку 2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

         
 

      

      

Рис. 2. Елементи галузевої інструкції з організації та ведення обліку на молокопереробних
підприємствах
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На рисунку 2 наведено основні складові еле�

менти інструкції, які, у разу необхідності по�
винні бути деталізовані. Так, такий елемент, як
загальні положення повинен містити перелік
визначень базових понять і не потребує дета�
лізації, натомість у такому елементі, як фор�
мування системи управлінського обліку на мо�
локопереробних підприємствах повинен до�
цільно виділяти підрозділи, в яких будуть ре�
комендації щодо класифікації витрат, визначе�
но складові елементи системи управлінського
обліку, характеристика методів управлінсько�
го обліку та доцільність їх використання в прак�
тиці молокопереробних підприємств зокрема
для обліку витрат.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження

нами обгрунтовано необхідність розробки галу�
зевої інструкції з організації та ведення обліку
на молокопереробних підприємствах, визначено
її основні елементи. Запропонований підхід до
структури галузевої інструкції для молокопере�
робних підприємств може бути використано і
для підприємств інших галузей. На нашу думку
це, зокрема, сприятиме раціональній організації
обліку витрат молокопереробних підприємств,
формуванню достатніх та достовірних інформа�
ційних масивів необхідних для прийняття об�
грунтованих управлінських рішень.
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