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ковий процес і не виконує основні завдання щодо призначення
фінансової звітності. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприєм-
ництва має виступати елементом інфраструктури ринкової еко-
номіки, засобом комунікації між укладачами та користувачами
звітності. Ми вважаємо за доцільне для суб’єктів малого підпри-
ємництва, які відповідають вимогам, зазначеним у п. 154.6 ПКУ,
та мають право на застосування спрощеного бухгалтерського об-
ліку доходів і витрат формувати та подавати Фінансовий звіт
(форми № 1-м, 2-м). Саме на підставі даних фінансової звітності
можна оцінити майновий стан, результати діяльності та економі-
чний потенціал суб’єкта господарювання, приймати ефективні
управлінські рішення.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Одним із основних завдань у сільському господарстві є вдоско-
налення управління виробництвом з урахуванням ускладнення еко-
номічних зв’язків. Важливе значення для удосконалення системи і
методів управління має забезпечення впровадження економічного
механізму господарювання, наукове обґрунтування напрямів виро-
бництва, посилення контролю за їх дотриманням, розробка заходів
щодо забезпечення високої ефективності виробництва.

Головною метою виробничої діяльності підприємства є одер-
жання прибутку.
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Для поліпшення економічної роботи на різних рівнях управ-
ління виробництвом набуває значення аналіз визначення і вико-
ристання резервів підвищення ефективності виробництва.

Головним завданням аналізу господарської діяльності з вироб-
ництва продукції буряківництва є оцінка результатів господарсь-
кої діяльності, виявлення резервів і прийняття управлінських рі-
шень, щодо підвищення ефективності вирощування цукрових бу-
ряків.

Питання обліку витрат досліджували провідні вітчизняні та
зарубіжні науковці, зокрема: П.С. Безруких, Ф. Ф. Бутинець,
Б. І. Валуєв, А. М. Герасимович, С. Ф. Голов, З. В. Гуцайлюк,
В. І. Єфіменко, З. В. Задорожний, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужель-
ний, А. М. Кузьмінський, В. О. Ластовецький, Н. М. Малюга,
Б. М. Литвин, Л. В. Нападовська, П. П. Німчинов, Ю. І. Осадчий,
М. С. Пушкар, В. В. Сопко, Л. К. Сук, М. Г. Чумаченко.

Бухгалтерський облік — це процес безперервного виявлення,
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання
та передачі інформації у вартісному вигляді про господарську ді-
яльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для
прийняття рішень.

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво
продукції (робіт, послуг) призначено рахунок 23 «Виробницт-
во».

Синтетичний облік процесу виробництва здійснюють на таких
рахунках: 23 «Виробництво», до якого відкривають субрахунок
231 «Рослинництво». За економічним змістом він належить до
групи рахунків господарських процесів, за призначенням і струк-
турою — до групи операційних, калькуляційних рахунків.

Субрахунок 231 активний на початок року, активно-пасивний
— протягом року. На дебеті субрахунку 231 «Рослинництво» об-
ліковують:

— витрати минулого року під урожай поточного року;
— витрати поточного року під урожай поточного року;
— витрати поточного року під урожай майбутнього року.
До субрахунку 231 «Рослинництво» відкривають аналітичні

рахунки в розрізі окремих культур. Для буряківництва, пропону-
ється обліковувати витрати та вихід продукції на рахунку 231/7
«Буряківництво».

За кредитом субрахунку 231 «Рослинництво» протягом звіт-
ного періоду відображають оприбуткування сільськогосподарсь-
кої продукції від урожаю за плановою собівартістю. Також, сіль-
ськогосподарська продукція при її первісному визнанні
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оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані
витрати на місці продажу або за виробничою собівартістю.

Одним із напрямів підвищення економічної ефективності ви-
робництва буряків є впровадження нових форм організації і сти-
мулювання праці, широке використання колективного підряду і
орендних відносин у буряківництві.

Головною метою аналізу виробничої програми є виявлення
можливостей більш раціонального використання виробничих ре-
сурсів, зниження витрат на виробництво, реалізацію та забезпе-
чення зростання прибутку, раціонального використання вироб-
ничих ресурсів, інформаційне забезпечення та всебічна оцінка
досягнутих результатів, обґрунтування управлінських рішень.

Виробництво продукції буряківництва в останні роки є одним
з найбільш прибуткових напрямків діяльності вітчизняних сіль-
ськогосподарських підприємств, фінансові результати від реалі-
зації продукції буряківництва заслуговують на пріоритетну ува-
гу. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства
підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності
продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-
технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управ-
ління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива
роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської
діяльності підприємств.

Економічний аналіз відіграє важливу роль у виявленні резер-
вів зниження собівартості продукції, дає змогу своєчасно оцінити
господарські ситуації, пов’язані з формуванням собівартості про-
дукції, виявити негативні причини та недоліки, внутрішньогос-
подарські резерви покращання використання виробничих ресур-
сів і оперативно приймати відповідні управлінські рішення.
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