
вимогами до організації обліку витраг необхідно ввести нову ферму вігугрішньої звітності по центрах 
відповідальності про використання матеріалів з розшифровкою причин економії ( перевитрат).

Інколи, в сільськогосподарських підприємствах складаються такі ситуації, коли випадки 
економії чи перевитрат виявляються лише через певний проміжок часу. Ці відхилення на практиці в 
обліку розподіляються між окремими видами культур пропорційно плановим показникам витрачання 
матеріалів. При ньому втрачається момент особистої відповідальності за понесені витрати 
проявляється “фіктивність” ведення обліку Тому, перш за все необхідним є упорядкування планового 
господарства, шляхом встановлення переліку матеріалів та норм їх витрачання, розробки 
класифікатору причин та винуватців наявності відхилень, місць витрат та центрів відповідальності, а 
також періодичності подання цієї інформації.

Слід відзначиш, що ефективність функціонування обліку витрат та виходу продукції за 
центрами відповідальності можна досягти за умов :

^чіткого визначення сфери відповідальності та контрольованих статей витрат конкретних 
керівників структурних підрозділів ;

^наявність належного професійного рівня облікових працівників та забезпечення 
автоматизації облікових процесів на базі ПЕОМ ;

^персоналізащя відповідальності за складанням первинних та зведених документів в обліку ;
^  заінтересованість працівників центрів відповідальності у виявленні вш/трішїпювиробничих 

резервів ;
^  своєчасність, простота і ємність звітної інформації по центрах відповідальності
Облік і контроль за центрами відповідальності спричиняє потребу у визначенні розміру 

фінансового результату, отриманого конкретним структурним підрозділом. Тему, рекомендуємо до 
впровадження в практику особливого різновиду центру відповідальності - центру рентабельності, в 
якому дохід є грошовим виразом виготовленої продукції, витрати -  грошовий вираз використаних всіх 
видів ресурсів з процесі виробництва, а прибуток виступає різницею між доходом та витратами. В 
такому випадку керівники центрів рентабельності наділяються повноваженнями проведення контролю 
за всіма компонентами виробничої діяльності: номенклатурою продукцією, обсягами виробництва, 
втратами та цінами реалізації. Доцільність виділення центрів рентабельності полягає у можливості 
децентралізації відповідності за прибуток підприємства.

Висловлюються також міркування щодо необхідності “виділити основні і допоміжні центри 
відповідальності”. При цьому мають на увазі виробничі підрозділи (контроль забезпечується в місцях 
виникнення втрат) > адміністративні управлінські підрозділи, які впливають на утворення витрат у 
кількох місцях їхнього виникнення. З нашої точки зору, виділення таких видів центрів відповідальності 
в сільськогосподарських підприємствах є не доцільним, так як можуть виникнути випадки 
знеособлювання відповідальності за понесені витрати.

Висновки і пропозиції. Організація обліку в сільськогосподарських підприємствах за 
центрами відповідальності дасть змогу удосконалити обліково-аналітичне забезпечення прийняття 
управлінських рішень, шляхом децентралізації їх прийняття.
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Функціонально-вартісний аналіз як шлях удосконалення обліково-аналітичного 
забезпечення виробничого менеджменту

В статті розглядаються особливості функціонально-вартісного аналізу як методу 
управлінського обліку та визначається його вплив на підвищення результативності виробництва 
продукції рослинництва

Постановка проблеми. Забезпечення стабільності та економічної ефективності 
функціонування суб’єкту господарювання в умовах фінансової кризи зумовлює необхідність 
підвищення результативності його виробничої діяльності. Досягнення цього є можливим не лише

завдяки удосконаленню іехнологічнкх про і 
системи управління виробництвом.

Результати дослідження показують 
підприємствах адм і нісгратив ним персонал 
управління, які не забезпечують адекватні < 
розвиток суб’єктів господарювання. Необхі, 
трансформація методів його обліково-аналіт 
рішення базується на використанні достовір» 

Аналіз останніх досліджень. Ваг 
включаючи управлінський облік внесли 
О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бушнець, П.С. Безрук 
Т.П. Карпова, Г.Ю. Кас’яноьа, Г.Г. Кірен 
В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, О.Х. Румах, В.І 
Б. Райан, Ч.Т. Хорнгерн, М.Г. Чумаченко, 
функціонально-вартісного аналізу, то його с 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, як 
М.С. Камінновоі М.Г. Карпунінз, Є.А. К) 
В.А. Панкова, В.В. Попова, Ю.М. Соболева, 
працях увага в основному зосереджена на 
умовах виробництва промислових шдприси 
бухгалтери, планово-економічному- відділі то 

Мстою дослідження є \загатьк< 
вартісного аналізу з урахуванням технолог 
культур, для підвищення конкурентоспромоа 

Результати досліджень. Сучасний 
задовольнити інформаційні потреби управлн 
та релеваїгпюсп даних Саме тому необхідне 
сільськогосподарської галузі. Така адаптаці 
практику сільськогосподарських підприємсп 
виникнення непродуктивних витрат та пошуі 
собівартістю,

Фуикці о нальио-варті сний аналіз ветзі 
•до дає можливість здійснювати системі 
направлене на мінімізацію втрат, встановлю 
підвищення якості продукції.

Традиційні методи аналізу, які 
підприємств, відрізняються від функціонал 
витрат виробництва основним його об’єкт 
продукції. При функціонально-вартісному' 
операцій та функцій. Економічний аналіз 
функціональне -вартісний аналіз зорієнтовані 

Функціонально-вартісний аналіз з 
враховуються при організації та планував 
перспективу. В умовах рослинницької галу 
аналізу за процесами, на основі пооперав 
визначати фактичний рівень витрат за кож» 
зниження їх величини. Періодом аналізу є по 

При здійсненні функціонально-вар 
сільськогосподарських культур рекомендуєм 
об’єкту аналізу та конкретизація цілей), інфо 
аналітичного (проведення аналіз)' економі 
дослідницького (пошук альтернативних 
рекомендаційного (формування варіантів рі 
якості продукції). Суб’єктом функціонально-: 

Ефективність функціонально-вартіс: 
кожній функції притаманна визначена шле 
субстанціональну основу витрат технологій 
враховує внуїршіньосистемні відносини кож



>ву ферму внутрішньої звітності по центрах 
кою причин економії ( перевитрат). 
складаються такі ситуації, коли випадки 

роміжок часу. Ці відхилення на практиці в 
порційно плановим показникам витрачання 
її відповідальності за понесені витрати 
все необхідним є упорядкування планового 

т і  в та норм їх витрачання, розробки 
місць витрат та центрів відповідальності, а

[ня обліку витрат та виходу продукції за

контрольованих статей витрат конкретних

облікових працівників та забезпечення

:рвикних та зведених документів в обліку ; 
льносгі у виявленні вінпрішіїьовиробничих

іії по центрах відловїдальнос гі.
спричиняє потребу у визначенні розміру 

рним підрозділом. Тому, рекомендуемо до 
відповідальності - центру рентабельності, в 
тигр аги -  грошовий вираз використаних всіх 
тає різницею між доходом та витратами. В 
пься повноваженнями проведення контролю 
пурою продукцією, обсягами виробництва, 
ентрів рентабельності полягає у можливості

аості “виділити основні і допоміжні центри 
ііфооділи (контроль забезпечуються в місцях 
шли, які впливають на утворення витрат у 
ділення таких видів центрів відповідальності 
в и , так як можуть виникнути випадки

і сільськогосподарських підприємствах за 
ю.ііково-аналітичне забезпечення прийняття
Пі.
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удосконалення обліково-аналітичного 
• менеджменту

щіонально-вартісного аналізу як методу 
тдеішіення результативності виробництва

тільності та економічної ефективності 
фінансової кризи зумовлює необхідність 

ті. Досягнення цього є можливим не лише

завдяки удосконаленню технологічних процесів, але й покращенням функціонування внутрішньої 
системи управління виробництвом.

Результати дослідження показують, що у більшості вітчизняних сільськогосподарських 
підприємствах адміністративним персоналом використовуються застрілі консервативні методи 
управлінця, які не забезпечують адекватні оцінювання зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на 
розвиток суб’єктів господарювання. Необхідною с заміна інструментарію управління та відповідна 
трансформація методів його обліково-аналітичного забезпечення, оскільки прийняття управлінського 
рішення базується на використанні достовірної, своєчасної та оперативної інформації обліку.

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок в розвиток наукової концепції обліку, 
включаючи управлінський облік внесли такі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти, як 
О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, П.С. Безруких, Б.І. Валуєв, С Ф. Голов, К. Друрі, В.Б. Івашхевич, 
Т.П. Карпова, Г.Ю. Кас’яноьа, Г.Г. Кірейцев, ВХ. Лінник, Л.В. Нападовська, С.А Ніколаєза, 
В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, О.Х. Румах, В.В. Сопко, С.А Стуков, Л.К. Сук, В.І. Ткач, М.В. Ткач, 
Б. Райан, Ч.Т. Хорнгерн, МХ. Чумаченко, А.Д. Шеремет, А. Яруюва та інші. Що стосується 
функціонально-вартісного аналізу, то його проблематика знайшла своє відображення в працях таких 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, як X. Велленройтерз, Р. Влчека, О.ї. Горєлової, ЗА . їв лева 
М.С. Каміннової. МХ. Карпуніна, Є.А. Кузьміної, А.М. Кузьміна, Б.І. Майданчика, Л. Майлза, 
В.А. Панкова, В.В. Попова, Ю.М. Соболева, МХ. Чумачеика. В.А. Шайтанова та інших, вчених. В їх 
працях увага в основному зосереджена на розробці методики фуьжціонально-заріісіют аналізу в 
умовах виробництва промислових підприємств в обслуговуючих структурних підрозділах, зокрема 
бухгалтерії, гшаново-екоиомічшму відділі тощо.

Метою дослідження є узагальнення теорепгко-меїо до логічних засад, функціонально- 
вартісного аналізу з урахуванням технологічних особливостей вирощування сільськогосподарських 
культур, для підвищення конкурентоспроможносте виробництва продукції рослинництва.

Результати досліджень. Сучасний етан обліково-аналітичного забезпечення не в змозі 
задовольнити інформаційні потреби управлінського персоналу стосовно оперативності, шадітичності 
та релевантное!! даних Саме тому необхідною є адаптація методології управлінського обліку до умов 
сільськогосподарської галузі. Така адаптація забезпечується впровадженням в обліково-аналітичну 
практику сільськогосподарських підприємств функціонально-вартісного аналізу, метою якого є аналіз 
виникнення непродуктивних витрат та пошук оптимального співвідношення між якістю продукції та її 
собівартістю.

Фуїжціональяо-вартісний аналіз визначається як складова інтегрованої підсистеми управління, 
що дає можливість здійснювати системне в ід стеження технологічною процесу виробництва, 
направлене на мінімізацію витрат, встановлювати взаємозв’язок «витрати-результат», для забезпечення 
підвищення якості продукції.

Традиційні методи аналізу, які використовуються в практиці сільськогосподарських 
підприємств, відрізняються від функціонально-вартісного аналізу. В процесі економічного аналізу 
витрат виробництва основним його об’єктом є витрати, понесені на виробництво певного виду 
продукції. При функціонально-вартісному аналізі проводиться оцінка витрат в розрізі окремих 
операцій та функцій. Економічний аналіз направлений на вивчення структури виробництва, а 
функціональне -вартісний аналіз зорієнтований на процеси (функції).

Функціонально-вартісний аналіз здійснюють перманентно. Результати такого підходу 
враховуються при організації та плануванні виробничої діяльності суб’єкта господарювання на 
перспективу. В умовах рослинницької галузі доцільним є використання функціонально-вартісного 
аналізу за процесами, на основі поопераційного методу обліку витрат. Такий підхід дає змогу 
визначати фактичний рівень витрат за кожною технологічною операцією та намічати можливі шляхи 
зниження їх величини. Періодом аналізу є повний цикл вирощування сільськогосподарської культури.

При здійсненні функціонально-вартісного аналізу технологічного процесу вирощування 
сільськогосподарських культур рекомендуємо дотримуватися наступних етапів: підготовчого (вибір 
об’єкту аналізу та конкретизація цілей), інформаційного (формування блоку даних про об'єкт аналізу), 
аналітичного (проведення аналізу економічних та технологічних даних процесу виробництва), 
дослідницького (пошук альтернативних шляхів виконання технологічного процесу) та 
рекомендаційного (формування варіантів рішень з оігшмізації витрат виробництва та покращенню 
якості продукції). Суб’єктом функціонально-вартісного аналізу є «Робоча група».

Ефективність функціонально-вартісного аналізу підвищують функціональні моделі. Адже 
кожній функції притаманна визначена ціленаправленість та зміст. їх розробка надає уявлення про 
субстанціональну основу витрат технологічного процесу по рівнях ієрархії та взаємозв’язках та 
враховує внутріїтіньосистемні відносини кожного елементу в технологічному процесі.



В умовах посилення конкурентної боротьби актуальним є не лише контроль за якістю 
сільськогосподарської продукції, а комплексне, системне управління її рівнем. ФВА сприяє 
встановленню відповідності якості продукції понесеним витратам для здійснення окремих операцій 
технологічного процесу. Головна увага приділяється попередженню причин, що зумовлюють 
виникнення невідповідності витрат та якості продукції, а за результатами - розробці планів з 
ошимізації такого співвідношення.

При проведенні функціонально-вартісного аналізу припускається, що в технологічному 
процесі мають місце необгрунтовані витрати, а значить наявні резерви для їх оптимізації та 
удосконалення технологічного процесу виробництва. Результативність функціонально-вартісного 
аналізу вимірюється зниженням рівня витрат з одночасним підвищенням якості продукції. При зміні 
технологічного процесу вирощування сільськогосподарських культур встановлюють граничний рівень 
собівартості кожної операції, перевищення якого, навіть за одночасного підвищення якості продукції, 
може виявите за результатами функціонально-вартісного аналізу прийняті неефективні рішення.

Вивчення функцій технологічного процесу в рослинництві за допомогою функціонально- 
вартісного аналізу дає можливість систематизувати операції, що виконуються, провести аналіз всіх 
складових системи виробництва та визначити можливі резерви зниження витрат, усунення зайвих 
функцій технологічного процесу, поєднання допоміжних функцій, заміна технічних засобів 
виробництва більш економічними, знаходження рішень, при яких один матеріальний носій функцій 
виконував би декілька функцій. Оскільки процес виробництва в рослинництві тісно пов'язаний із 
живими організмами, доцільним є розгляд технологічного процесу вирощування сільськогосподарської 
культури у взаємозв’язку із її біологічними особливостями розвитку.

Висновки. Прийняття будь-якого управлінського рішення базується на обліково-аналітичній 
інформації. При цьому вона повинна бути оперативною, достовірною та релевантною. Вирішенню 
проблеми ефективного управління виробництвом сприяє використання сучасних методів 
функціонально-вартісного аналізу та управлінського обліку, що дозволяє відслідковувати зміни витрат 
і визначали резерви зниження їх парамегрів.
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Роль управлінського обліку для прийняття рішень суб’єктів господарювання

Посгановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Сьогодні українським суб’єктам 
господарювання надається право самостійно розроблята власні виробничі програми, приймати певні 
рішення, плани виробничого та соціального розвитку підприємства, визначати стратегії цінової 
політики, а отже суттєво зростає відповідальність керівників за прийняття ними управлінських рішень. 
Для прийняття оперативного та ефективного рішення керівникам потрібна достовірна інформація про 
господарську діяльність підприємства. В сучасних умовах процес управління підприємством значно 
ускладнився у зв’язку з наданням суб’єктам повної та фінансової самостійності. Управлінський облік - 
це частина інформаційної системи підприємства яка потребує досконалого підходу до її організації.

Суть проблеми полягає у вивчені структури управлінського обліку на підприємстві, що є 
небобхідною передумовою для успішного прийняття рішень, ефективності роботи, створення 
оптимальної ринкової інфраструктури, виживання підприємства в умовах вільної конкуренції та 
зростання економічного потенціалу.

Проблеми вивчення структури управлінського обліку на підприємстві присвяченні праці 
науковців: В.С. Лень, О.В. Лкшиленко, С.П. Трохимович, НА. Герасимчук, Л.К Сук, М.Я. Демяненко, 
С.Ф. Голова та інші, які дослідили значну частину фактичного матеріалу і на основі чого розробили 
відповідні висновки та обґрунтували значну низку рекомендацій щодо сутності та необхідності 
застосування інформації в управлінському обліку на підприємстві. Метою даної статті є обгрунтування

важливості застосування управлінського обл 
його становлення та розвитку.

Основна частина. Кожний господа 
складний механізм, що складається з багатьо 
ресурсів та інших. Ефективність такого мех 
Управління - це процес вироблення рішень. 
Іншими словами - це система економічні* 
безперебійну роботу підприємств. Керівні з 
підприємства, розглядаються як управлінс 
обробку, передання необхідної інформації, з 
впливає на його діяльність та економічний рс

У процесі господарської діяльності 
до яких належать: розроблення стратегії рс- 
пошук джерел фінансування цих об’єктів, в і* 
контроль результатів економічної діядьносп.

Прийиятгя ефективних управлінські 
забезпечення реалізації запланованих поката 
конкретної програми керівники підприсмс 
процесів, від яких залежить ефективність 
відповідальних робіт, яку виконує керівник 
кінцеві результати виробничої діяльності бу 
управління велику відповідальність за прин 
варіантів, альтернатив, що є керівництвом ; 
Ухвалення- рішень властиве будь-якому вш 
роботи підприємства. З економічної й управ; 
діяльності слід розглядати як чинник підвиш

Розглянемо основні види управлй 
результат господарювання.

По-перше, всі рішення можна розділ
Організаційні - рішення, що прий 

офіційної влади і авторитету. Ціль органі? 
перед організацією завдань.

Персональні - рішення, що прий> 
інтересах.

По-друге, всі організаційні рішев 
^запрограмовані.

Запрограмовані рішення - грунтуюп 
певна послідовність кроків або лій, подібні 

І рівнянь.
Нгзапрограмовані рішення - не об 

необхідні в ситуаціях, що є новими, внутрі 
факторами.

Управлінські рішення щодо доцільї 
відносяться до рішень стратегічного х  
обґрунтування з огляду на такі причини:

- будь-який бізнес-проект потребує 1
- реалізація бізнес-проекту, як права 

прибуток лише через деякий проміжок часу:
- у більшості випадків реалізація 

капіталу, а тому передбачається обгрутп 
формування аргументів, які дозволяють залу

Управлінські рішенця щодо реалі 
короткостроковий характер. Якщо довгос 
перспективою розвитку того чи іншого просі 
оцінці активів, які має в своєму розпоряджен

Для проникнення в суть процесів, VI 
інформацію, яка повинна відповідати певні


