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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність функціонування сільськогосподарсь-

ких підприємств визначається якістю та повнотою тех-
нічного забезпечення технологічних процесів, що зале-
жать від стану їх матеріально-технічно бази. Зазначи-
мо, що матеріально-технічне забезпечення визначає не
лише ресурсний потенціал господарюючих суб'єктів га-
лузі, але й потенціал, що до стійкого відтворення, ос-
кільки від додержання оптимальних термінів проведен-
ня окремих технологічних процесів і забезпечення не-
обхідної якості робіт залежать як об'ємні, так і якісні
показники, що характеризують ефективність виробниц-
тва продукції.

Із підвищенням невизначеності  середовища
функціонування сільськогосподарських товарови-
робників вимагає необхідності удосконалення тех-
нологій у межах переходу на інноваційний тип роз-
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витку, появою альтернативних джерел задоволення
потреб підприємств у складових матеріально-техні-
чних ресурсів та надання послуг із виконання основ-
них операцій істотно розширилося коло завдань з уп-
равління процесами формування й ефективного ви-
користання матеріально-технічної бази господарю-
ючих суб'єктів галузі, відповідно необхідно розви-
вати систему інформаційного забезпечення процесів
відтворення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Розвитку теорії і практики організації управлін-
ського обліку сприяють праці українських учених:
Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, О.С. Бородкіна, С.Ф. Голо-
ва, Г.Г. Кірейцева, М.Ф. Кропивко, М.В. Кужельного,
А.М. Кузьмінського, В.О. Ластовецького, В.С. Леня,
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В.Г. Лінника, М.Ф. Огійчука, М.С. Пушкаря, В. Руд-
ницького, В.К. Савчука, Л.К. Сука, Л.С. Шатковської,
М.Г. Чумаченка та інших, а також зарубіжних учених:
Т. Джонсона, К. Друрі, Р. Каплана, М. Сміта, Г. Свідерсь-
кої, Ф. Тейлора, Дж. Хіггінса та інших.

Незважаючи на значну кількість наукових робіт із
тематики управлінського обліку, недостатньо дослідже-
но еволюцію управлінського обліку на сільськогоспо-
дарських підприємствах в Україні, тому це питання за-
лишається актуальним і потребує подальшого вивчен-
ня.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Здійснити роль і місце управлінського обліку в підви-

шенні ефективності використання матеріально-техніч-
ної бази сільськогосподарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах необхідності забезпечення росту об-
сягів сільськогосподарського виробництва застосу-
вання, нової техніки і новітніх технологій має фор-
мувати адекватний економічний механізм господа-
рювання. Нові підходи до управління виробництвом
вимагають створення відповідного масиву даних і
застосування складних методик та програм оброб-
ки інформації. Однак використовувані в сільськогос-
подарському виробництві методики інформаційного
забезпечення процесу управління часто не спро-
можні надати достовірні дані про стан виробництва
і не розраховані на високу оперативність, тому що
базуються на системі фінансового обліку. Сучасні ав-
томатизовані системи обліку інформаційних масивів
дозволяють розширити спектр наданої інформації та
прискорити процес її отримання, але принципово не
вирішують проблему оперативного управління ви-
робництвом.

У даному контексті проблема оперативного забез-
печення управлінського персоналу достовірною управ-
лінською інформацією є однією з основних на шляху
підвищення ефективності сільськогосподарського ви-
робництва.

Ефективне функціонування сучасної обліково-ана-
літичної системи в сільськогосподарських підприєм-
ствах передбачає створення системи управлінського
обліку, звітності та бюджетування, що враховує функ-
ціонально-принципові особливості цих економічних
підсистем, а це дає змогу використовувати облікові
інформаційні ресурси для цілей аналізу, оцінки та про-
гнозування результатів діяльності сільськогосподарсь-
кого підприємства та його структурних підрозділів, а
також здійснювати контроль за забезпеченням опти-
мального використання матеріально-технічних ресурсів
суб'єкта господарювання [1, с. 78].

Обліково-аналітична інформація, що базується на
існуючих підходах і концепціях до організації управлі-
нського обліку, не дозволяє в сучасних економічних
умовах системно і своєчасно забезпечувати внутрішніх
користувачів необхідною обліковою інформацією з ме-
тою прийняття ефективних управлінських рішень у ме-
жах їхньої компетенції. У сучасних умовах необхідно
орієнтувати менеджмент сільськогосподарських
підприємств на застосування гнучких підходів і моде-
лей управління виробництвом.

Оскільки вихідним базисом методологічних засад
організації системи інформаційного забезпечення є дані
управлінського обліку, фінансової звітності, виробни-
чого обліку, розрахунково-конструктивні, планові по-
казники формування управлінської звітності та бюдже-
тування, прогнозування внутрішніх і зовнішніх фак-
торів, що впливають на діяльність підприємства, то не-
обхідно провести системне дослідження цих процесів у
рамках формування центрів відповідальності та сег-
ментів діяльності сільськогосподарських підприємств.

Методологічні й організаційно-методичні аспекти
системи управлінського обліку, звітності та бюджету-
вання, які діють у нинішніх умовах, не повною мірою
відображають галузеві особливості суб'єктів господа-
рювання, що в свою чергу не сприяє веденню якісного
обліку, проведенню аналізу і формуванню та розподілу
витрат і доходів [2, с. 123].

Моделювання облікової інформації про витрати і
доходи сільськогосподарського підприємства може
здійснюватися на основі системи рахівництва, яка ви-
користовується для цілей фінансового або безпосе-
редньо управлінського обліків. Сукупність бухгал-
терських проводок відображає конкретну структуру
формування собівартості сільськогосподарської про-
дукції, а дані управлінської звітності можуть бути
визнані як наслідок прийнятих ефективних управлі-
нських рішень.

Інформаційні дані управлінського обліку характе-
ризують структуру та динаміку витрат і доходів, що
дозволяє використовувати нові можливості моделі пе-
ретворення облікової інформації про витрати і доходи
для задоволення потреб в інформації внутрішніх кори-
стувачів. Модель побудови інформаційних масивів в
управлінському обліку сільськогосподарських підпри-
ємств є відкритою, що дає можливість відображати без-
перервний кругообіг господарських засобів і процесів,
порівняти фактичні витрати з планованими й одержу-
ваними доходами, при цьому організаційно-методичні
аспекти моделювання розглядаються в органічній
єдності системи управлінського обліку, звітності та
бюджетування [3, с. 18].

На основі аналізу статистичних даних частка мате-
ріальних витрат сільськогосподарських підприємств
становить близько 70% виробничих витрат. Основна
частина пов'язана з придбанням насіння, мінеральних
добрив, агрохімікатів, а решта   це витрати на механіза-
цію технологічних процесів і матеріально-технічні ре-
сурси [4, с. 129].

Тому впровадження системи управлінського обліку,
звітності та бюджетування матеріальних витрат у
сільськогосподарських підприємствах, що сприяє по-
рівнянню фактичних витрат із нормативами, а також
правильній організації контролю за їх наявністю, рухом
та оцінкою, має першорядне значення.

Система управлінського обліку, звітності та бюд-
жетування матеріальних витрат у сільськогосподарсь-
ких підприємствах має бути організована таким чином:
обліково-інформаційне забезпечення надходження
предметів праці (матеріалів, насіння, агрохімікатів,
добрив, палива, кормів і т.д.), обліково-інформаційне
забезпечення складського зберігання, обліково-інфор-
маційне забезпечення відпуску предметів праці у ви-
робництво, зведене обліково-інформаційне забезпе-
чення в межах синтетичного й аналітичного обліку,
формування бюджету закупівель та управлінської
звітності.

Якісна оцінка управлінського обліку матеріальних
ресурсів дає можливість забезпечувати їх економію, що
зумовлює розширення джерел інвестування за рахунок
більш ефективного використання засобів праці в про-
цесі виробництва сільськогосподарської продукції.
Якість обліково-інформаційного забезпечення матері-
альних витрат у межах системи управлінського обліку,
звітності та бюджетування в сільськогосподарських
підприємствах робить можливим упорядкування клю-
чових факторів, які впливають на створення й ефектив-
не функціонування багатоцільової обліково-звітної си-
стеми, крім того, зробити облікові процеси керовани-
ми, позитивно впливати на формування результатної
облікової інформації протягом всього інформаційного
циклу. У свою чергу це дозволяє задовольняти різно-
манітні інформаційні потреби внутрішніх користувачів
облікової інформації з мінімальними для підприємства
витратами і ризиками.
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Для забезпечення діяльності сільськогосподарських
підприємств у виробництво залучаються основні засо-
би та предмети праці, які формують матеріально-
технічні ресурси підприємства. Економічно обгрунто-
вана оцінка основних засобів необхідна для визначення
рентабельності сільськогосподарських підприємств, про
ведення розрахунків між сільськогосподарськими
підприємствами при передачі в оренду основних засобів
або їх реалізації [5, с. 67].

У процесі дисертаційного дослідження встановле-
но, що сільськогосподарські підприємства приділяють
мало уваги коректному і своєчасному нарахуванню
амортизації основних засобів та розподілу її величини
за відповідними об'єктами обліку. На нашу думку, до-
кументування процесу щодо нарахування й розподілу
амортизації необхідно з метою підвищення контрольно-
аналітичних функцій системи управлінського обліку,
звітності та бюджетування в сільськогосподарських
підприємствах.

Управлінська звітність призначена для використан-
ня в управлінні фінансово-господарської діяльності су-
б'єктів господарювання, при цьому її зміст, періо-
дичність, терміни, форми і порядок складання визнача-
ються самостійно підприємством. У цьому полягає го-
ловна відмінність формування управлінської звітності
від фінансової, складання якої чітко регламентовано [6,
с. 78].

У дисертаційному дослідженні виявлено, що най-
більш ефективною й результативною є така побудо-
ва управлінської звітності, при якому зміст і поря-
док її складання базується на принципах формуван-
ня фінансової звітності. Методика складання управ-
лінської звітності сільськогосподарського підприє-
мства повинна фокусуватися на основоположних
принципах системи управлінського обліку, звітності
та бюджетування. Принципи організації управлінсь-
кої звітності визначаються галузевою специфікою
діяльності підприємства, а також особливостями
роботи конкретного структурного підрозділу, цен-
тру відповідальності або сегменту діяльності. У цьо-
му разі важливо дотримувати принципу відособле-
ності, оскільки при визначенні місць виникнення вит-
рат, розподілі виробничих і фінансових ресурсів
відокремлено розглядається не тільки сільськогос-
подарське підприємство в цілому, але і його центри
відповідальності.

Структуру управлінської звітності сільськогос-
подарського підприємства можна представити на-
ступним чином: 1) звітність про фінансовий стан
сільськогосподарського підприємства включає в себе
управлінський баланс, управлінський звіт про фінан-
сові результати, управлінський звіт про рух грошо-
вих коштів, складений прямим або непрямим мето-
дом; 2) звітність за основними показниками діяль-
ності сільськогосподарського підприємства, кожно-
го структурного підрозділу, центру відповідальності,
сегменту діяльності з урахуванням специфіки галузі
рослинництва і тваринництва (показники ефектив-
ності закупівлі матеріальних ресурсів, зберігання,
виробництва сільськогосподарської продукції, реа-
лізації і т.д.); 3) звітність про виконання бюджетів у
розрізі аналізу "план факт".

Управлінська звітність є одим із найбільш склад-
них і важливих елементів системи управлінського об-
ліку, звітності та бюджетування в сільськогоспо-
дарських підприємствах, оскільки, з одного боку,
дозволяє керівництву підприємства визначити межі
своїх можливостей в отриманні необхідних відомо-
стей від центрів відповідальності середньої та ниж-
чої ланок, а також можливостей інформаційної та
аналітико-прогностичної служб, а, з іншого боку
отримувати конкретні відомості, систематизовані
належним чином, у зручній для користувача формі.
При цьому управлінська звітність є результатом

діяльності системи управлінського обліку, звітності
та бюджетування [7, с. 250].

Процес впровадження управлінської звітності в
сільськогосподарському підприємстві характеризуєть-
ся виникненням численних ситуацій, коли необхідно
приймати рішення з питань стандартизації й уніфікації
облікових процедур, фінансування впроваджуваних
проектів, що вимагає наявності групи оперативного ре-
агування. Якщо сільськогосподарське підприємство має
складну структуру, тоді необхідна наявність додатко-
вого персоналу, який забезпечує розробку та підтрим-
ку в актуальному стані облікових управлінських стан-
дартів.

Нами обгрунтовано алгоритм побудови управлі-
нської звітності в сільськогосподарському підпри-
ємстві, який охоплює наступні етапи: 1) визначення
центрів витрат, відповідальних за виконання певного
обсягу робіт; 2) розподіл статей витрат по кожному
центру відповідальності за принципом контрольова-
ності витрат; 3) забезпечення конгруентності показ-
ників управлінських звітів із бюджетними планами;
4) призначення відповідальних працівників за надан-
ня управлінської звітності; 5) аналіз відхилень фак-
тичних показників від планових з метою визначення
необгрунтованих витрат, встановлення можливих
шляхів запобігання відхилень, що негативно вплива-
ють на фінансовий результат сільськогосподарського
підприємства.

Управлінська звітність центрів відповідальності
витрат сільськогосподарського підприємства, сфор-
мована за запропонованим алгоритмом, дозволить за-
довольнити інформаційні потреби внутрішньогоспо-
дарського управління, оперативно контролювати вит-
рати на різних рівнях управління, оцінювати
діяльність підрозділів за результатами аналізу форм
звітності.

На основі цих даних можлива розробка і вищий
рівень аналітичності форм управлінської звітності за-
лежно від вимог керівників. З метою забезпечення ке-
рівництва інформацією про рівень фактичних витрат, а
також для визначення суми покриття за окремими
бізнес-процесам пропонується у межах управлінської
звітності готувати звіт, який відображає внесок кожно-
го центру відповідальності у формування фінансового
результату діяльності сільськогосподарського підприє-
мства.

Даний звіт дозволить визначати внесок кожного
центру відповідальності до загального прибутку
сільськогосподарського підприємства, встановлювати
нижні межі цін, ефективно оцінювати діяльність праці-
вників конкретних структурних підрозділів як критерій
їхнього матеріального стимулювання.

Система бюджетування для сільськогосподарських
підприємств розглядається як інноваційний підхід до
управління сільськогосподарським виробництвом, за-
стосування якого сприяє більш коректному визначен-
ню цілей розвитку економічного суб'єкта в коротко  і
довгостроковому періодах, узгодженню інтересів
суб'єктів агропромислової інтеграції та прийняттю на
цій основі якісних управлінських рішень. Процес бюд-
жетування в сільськогосподарських підприємствах,
призначений для оптимального розподілу виробничих
і фінансових ресурсів у часі, спрямований на: складан-
ня, прийняття та аналіз бюджетів різних рівнів, подаль-
ший контроль за їх виконанням; підвищення результа-
тивності роботи сільськогосподарського підприємства
в цілому, його структурних підрозділів, центрів відпо-
відальності, сегментів діяльності за допомогою цільо-
вої орієнтації та координації зовнішніх і внутрішніх
економічних процесів; виявлення ризиків і зниження
їх рівня.

Механізм реалізації системи бюджетування в
сільськогосподарському підприємстві передбачає ви-
значення об'єктів бюджетування, розробку операційних
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(бюджету реалізації, виробництва, виробничих запасів,
прямих витрат на матеріали, насіння, добрива, корми,
прямих витрат на оплату праці, загальновиробничих,
маркетингових, загальногосподарських витрат, бюдже-
ту прибутків і збитків) і фінансових (інвестиційного
бюджету, плану грошових потоків, прогнозного балан-
су) бюджетів на базі створеного обліково-інформацій-
ного забезпечення, розрахунок і аналіз відповідних по-
казників діяльності кожного структурного підрозділу,
центру відповідальності, сегмента діяльності кожного
бюджету, визначення обсягу фінансових ресурсів, що
забезпечують фінансову стійкість і платоспроможність
сільськогосподарського підприємства, виявлення ре-
зервів залучення внутрішнього і зовнішнього фінансу-
вання, прогнозування доходів, витрат і капіталу сіль-
ськогосподарських підприємств. Отже, впровадження
в практику роботи сільськогосподарських підприємств
системи бюджетування дозволяє вирішувати проблеми
оптимізації фінансових потоків, а також збалансова-
ності надходження коштів та їх використання.

Формування конкретних сегментів діяльності
сільськогосподарських підприємств базується на таких
вимогах: 1) сегменти сільськогосподарського підприє-
мства повинні знаходитися в єдиному інтегрованому
комплексі в межах конкретної території самого
підприємства або його структурних підрозділів; 2) сег-
менти будуть виконувати конкретні за змістом і призна-
ченням сільськогосподарські та інші роботи, відмінні
один від одного, використовуватиметься різна сільсько-
господарська й інша техніка з різними витратами на
одиницю виробленої сільськогосподарської продукції;
3) передбачається особиста відповідальність за діяльні-
стю конкретного сегмента сільськогосподарського
підприємства, при цьому необхідно визначити ступінь
диференціації відповідальності за витрати в кожному
структурному підрозділі; 4) застосовуються єдині ме-
тоди розподілу витрат по всіх сегментах діяльності
сільськогосподарського підприємства і виробленої
сільськогосподарської продукції. Ця вимога буде ре-
алізовуватися у межах функціонування системи управ-
лінського обліку, звітності та бюджетування, впровад-
женої в конкретному сільськогосподарському підприємстві.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнення витрат, які формуються в кожному

сегменті діяльності сільськогосподарського підприєм-
ства, повинно грунтуватися на обліку й аналізі всіх вит-
рат протягом звітного періоду. Кожний сегмент діяль-
ності сільськогосподарського підприємства, сформова-
ний у межах системи управлінського обліку, звітності
та бюджетування, повинен не тільки якісно вести управ-
лінський облік, але і складати форми управлінської
звітності та формувати операційні та фінансові бюдже-
ти. Даний процес нами запропоновано проводити згідно
з методом CVP аналізу: моделлю "витрати обсяг прибу-
ток", оскільки цей метод дозволяє оптимально розпо-
діляти виробничі та фінансові ресурси за видами
сільськогосподарської продукції і приймати рішення
про їх виробництві.

Оскільки в рослинництві економічні процеси
відтворення тісно взаємопов'язані з природними, біо-
логічними, кліматичними й іншими факторами, а робо-
чий період не збігається з виробничим процесом, тому
виникає потреба складання управлінської звітності за
сегментами діяльності враховувати витрати окремо за
видами сільськогосподарської продукції та основни-
ми технологічними процесами. Такий підхід сприяти-
ме проведенню оперативного контролю за формуван-
ням звітності, детального аналізу собівартості
сільськогосподарської продукції, виявленню причин
економії (перевитрати) виробничих і фінансових ре-
сурсів.

Складання управлінської звітності за сегмента-
ми діяльності у тваринництві залежить від правиль-

но встановлених об'єктів системи управлінського
обліку, звітності та бюджетування, до яких нале-
жать окремі галузі й технологічні групи тварин.
Вони визначаються з урахуванням спеціалізації
конкретного господарства та технології утриман-
ня худоби і птиці.

Облік і аналіз витрат по статям витрат і сегментам
виробленої сільськогосподарської продукції дозволя-
ють сформувати управлінський звіт. Моделі управлінсь-
ких звітів за сегментами діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств дадуть змогу вести якісний облік і
аналіз собівартості сільськогосподарської продукції,
контроль за доцільним та економним витрачанням ви-
робничих і фінансових ресурсів за видами сільськогос-
подарської продукції, а також формувати операційні та
фінансові бюджети.
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