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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасною тенденцією розвитку національних економік 

під впливом наслідків світової фінансово-економічної кризи є повернення 

підприємств до реального сектору економіки, що призводить до інтенсифікації 

розвитку світових товарних ринків. Для українських підприємств нагальним 

питанням є підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

світових ринках на основі зниження витрат на її виробництво та врахування 

показників якості. 

Однією з пріоритетних галузей для економіки України є олійно-жирова 

промисловість, продукція якої користується високим попитом на національному 

ринку. Разом з тим серйозною проблемою на олійно-жирових підприємствах є 

недосконалість системи управлінського обліку та аналізу виробничих витрат. 

Висока матеріаломісткість продукції підприємств олійно-жирової промисловості 

спонукає приділяти увагу саме управлінському обліку витрат, підґрунтям якого є 

бюджетування. Це, у свою чергу, доводить необхідність розроблення концептуально 

нових моделей управлінського обліку. 

Управління рівнем виробничих витрат значною мірою залежить від 

інформаційного забезпечення даного процесу системою управлінського обліку на 

всіх технологічних переділах виготовлення олії, що обумовлює необхідність 

здійснення теоретичних та методичних розробок у даному напрямі. 

Проблеми теорії і методології управлінського обліку та економічного аналізу 

витрат, зокрема, виробничих висвітлюються у працях багатьох відомих фахівців. 

Вагомий внесок у дослідження обліково-економічної сутності витрат в Україні 

зробили такі вчені, як Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.О. Гура, 

С.В. Івахненков, Я.Д. Крупка, Л.Г. Ловінська, В.В. Сопко, В.Г. Швець та ін. 

Питання організації та методики управлінського обліку і аналізу виробничих 

витрат розглядалися в працях таких науковців, як І.М. Вигівська, І.О. Гавриленко, 

С.Ф. Голов, В.І. Головко, З.В. Гуцайлюк, Н.І. Дорош, Л.М. Кіндрацька, Г.Г. Кірейцев, 

Р.О. Костирко, Г.І. Купалова, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, О.Е. Ніколаєв, В.П. 

Пантелеєв, І.М. Парасій-Вергуненко, М.С. Пушкар, В.О. Шевчук та ін. 

Серед зарубіжних учених, які досліджували окремі проблеми управлінського 

обліку та аналізу витрат виробничих підрозділів, можна відзначити Х. Андерсена, 

В.В. Бурцева, М.Ф. Ван Бреду, Г.А. Велша, Р. Вітінгтона, М.Д. Врублевського, К. 

Друрі, Д. Колдуела, М.Р. Метьюса, В.Ф. Палія, Е.С. Хендріксена та ін. 

Віддаючи належне науковим розробкам вітчизняних та зарубіжних учених, слід 

відзначити, що в олійно-жировій галузі управлінський облік і економічний аналіз 

витрат виробничих підрозділів ведеться тільки постатейно, що не дає можливості 

контролювати їх рівень за «центрами відповідальності». Це обумовлює вибір теми 

дисертаційної роботи, визначає її актуальність і практичну значимість, основні 

напрями дослідження, його мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є складовою держбюджетної науково-дослідної роботи 11БФ 040-01 кафедри 

обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Модернізація економіки України на засадах сталого 
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соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (номер 

державної реєстрації 0111U006456). У межах наукової програми автором проведені 

дослідження, пов’язані з розробленням пропозицій з удосконалення організації та 

методики управлінського обліку і аналізу виробничих витрат в умовах 

бюджетування. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення 

теоретичних і методичних положень та розроблення практичних рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення обліку, контролю і аналізу виробничих витрат 

шляхом упровадження бюджетування для забезпечення конкурентоспроможності 

олійно-жирових підприємств України. 

Відповідно до мети дослідження в дисертаційній роботі поставлено й 

розв’язано такі науково-практичні завдання: 

 виявити відповідність обліку витрат на олійно-жирових підприємствах 

відповідно до світових стандартів; 

 систематизувати теоретичні підходи щодо визначення сутності витрат та 

обґрунтувати підходи до їх обліку і аналізу в умовах бюджетування; 

 обґрунтувати визначення об’єктів обліку витрат виробничих підрозділів 

виходячи з їх класифікації в умовах бюджетування; 

 визначити специфіку організаційно-методичних підходів облікового процесу 

з урахуванням особливостей олійно-жирової галузі; 

 запропонувати диференціацію методів управлінського обліку витрат у 

контексті можливості їх застосування на різних типах підприємств олійно-жирової 

промисловості; 

 розробити методичні засади управлінського обліку витрат виробничих 

підрозділів в умовах бюджетування; 

 запропонувати організаційні засади управлінського обліку виробничих 

витрат в умовах бюджетування; 

 удосконалити систему тактичного та стратегічного планування на основі 

маржинального аналізу витрат у конкурентних ринкових умовах діяльності олійно-

жирових підприємств; 

 удосконалити управлінський аналіз витрат виробничих підрозділів на основі 

«гнучких бюджетів». 

Об’єктом дослідження є процеси облікового формування виробничих витрат 

на олійно-жирових підприємствах України. 

Предметом дослідження є комплекс теоретико-методичних, організаційних і 

практичних положень управлінського обліку та аналізу виробничих витрат у системі 

управління підприємством. 

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові 

та спеціальні методи теоретичного та емпіричного пізнання економічних явищ і 

процесів в обліку та аналізу виробничих витрат. Для з’ясування економічної 

сутності виробничих витрат олійно-жирових підприємств, удосконалення 

методики управлінського обліку витрат виробничих підрозділів у роботі 

використано методи пізнання та спостереження, термінологічного аналізу, 

індукції та дедукції, теоретичного узагальнення, системний підхід (розділ 1). 



3 

Застосування методів аналізу і синтезу дозволило визначити місце виробничих 

витрат у системі бюджетування, їх вплив на ефективність управління. Метод 

порівняння застосовано для оцінювання фактичного стану та визначення шляхів 

удосконалення управлінського обліку виробничих витрат в умовах 

бюджетування (розділ 2). Статистичні й економіко-математичні методи 

застосовані для оцінювання виробничих витрат на олійно-жирових 

підприємствах. При розробленні моделі облікового відображення виробничих 

витрат та удосконаленні методики аналізу їх поведінки застосовувалися методи 

моделювання та графічний (розділ 3). 

Інформаційною базою дисертаційної роботи є законодавчі акти та нормативні 

документи, закони України, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, 

звітності, аудиту та міжнародні документи, статистичні дані; Інтернет-ресурси, 

наукові праці вітчизняних та іноземних учених, первинні документи, фінансова 

звітність та офіційні статистичні матеріали олійно-жирових підприємств України, 

матеріали науково-практичних конференцій, довідково-інформаційні видання, що 

регулюють питання управлінського обліку і аналізу виробничих витрат. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретичних положень і розробленні практичних рекомендацій з удосконалення 

організаційно-методичних засад обліку та аналізу виробничих витрат на олійно-

жирових підприємствах за допомогою впровадження бюджетування, що сприяє 

підвищенню конкурентних позицій галузі. У процесі дослідження одержано такі 

наукові результати: 

удосконалено: 

– методичні засади управлінського обліку витрат виробничих підрозділів 

олійно-жирових підприємств на основі їх поопераційної деталізації за 

технологічними переділами як «центрами відповідальності», що відповідає вимогам 

бюджетування в середовищі потужного контролю за встановленими нормами 

витрат; 

– практичні підходи обліковового формування витрат виробничих підрозділів 

у розробленому «Звіті "центру відповідальності" про роботу зміни» в розрізі обліку 

сировини і матеріалів та оплати праці – за методом «директ-кост», а 

загальновиробничих витрат (у тому числі витрат на експлуатацію машин і 

обладнання) – в кошторисно-нормалізованому порядку, що забезпечить можливість 

проведення щозмінного контролю та аналізу рівня здійснюваних витрат відповідно 

до сучасних вимог бюджетування; 

– організацію технології облікового процесу в умовах бюджетування за 

«центрами відповідальності», «центрами витрат» і «місцями виникнення витрат» 

через упорядкування й уточнення механізму документообігу, робочого плану 

управлінських рахунків, моделей бухгалтерських проведень, що дає змогу 

підвищити оперативність облікового відображення інформаційних потоків для 

контролю та аналізу виконання доведених бюджетів; 

– методичні основи маржинального аналізу з урахуванням особливостей 

технології і організації олійно-жирового виробництва, які базуються на релятивно-

кількісних моделях, що дає можливість реалізувати низку управлінських рішень 

щодо вибору найбільш ефективних технологій, структури й асортименту продукції, 
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прийняття додаткового замовлення за ціною нижче собівартості, визначення 

«порогу безпеки» обсягів виробництва, а також оптимізації асортиментної політики 

в умовах обмеженості сировинних ресурсів; 

набули подальшого розвитку: 

– визначення економічної сутності поняття «витрати», під якими розуміється 

тільки використання ресурсів на виготовлення продукції, на відміну від 

ототожнення їх рядом науковців із затратами на їх придбання, що дає можливість 

виокремити «центри відповідальності», «центри витрат» і «місця виникнення 

витрат» як нові об’єкти управлінського обліку з урахуванням попередільної 

технології виробництва олійно-жирових підприємств; 

– теоретичні підходи до визначення об’єктів обліку витрат виробничих 

підрозділів відповідно до попередільного характеру технології та вимог 

бюджетування. Під такими об’єктами пропонується розуміти: цехи – переділи як 

«центри відповідальності», окремі дільниці і бригади – як «центри витрат» і окремі 

машини та агрегати – як «місця виникнення витрат»; 

– організаційно-методичні підходи щодо ведення обліку, в основу якого 

покладено поопераційний облік виробничих процесів. Використання останнього 

підвищує якість управлінського обліку витрат виробничих підрозділів та сприяє 

результативності прийняття управлінських рішень; 

–  методичні засади аналізу виробничих витрат олійно-жирових підприємств 

через доповнення маржинального аналізу методикою аналізу за «гнучкими 

бюджетами», що розширює можливості підприємства у виборі варіантів таких 

ефективних управлінських рішень, як визначення «точки покриття» негрошових 

витрат, обґрунтування доцільності здачі в оренду цеху з переробки побічної 

продукції і відходів, посилення мотивації робітників щодо економії витрат та 

підвищення рівня ділової активності тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

застосування запропонованих у дисертації рекомендацій і пропозицій, спрямованих 

на удосконалення управлінського обліку та аналізу виробничих витрат. Основні 

результати дослідження впроваджено у фінансово-господарську діяльність олійно-

жирових підприємств. Зокрема, удосконалення системи управління витратами ТОВ 

«Каховка Протеїн Агро» дало змогу мінімізувати виробничі витрати та оптимізувати 

операційний прибуток (довідка № 33 від 06.03.2014 р.). Використання рекомендацій 

автора дисертації дало змогу менеджерам із виробничих витрат ТОВ «Регінпродукт – 

України» удосконалити функції контролю за формуванням витрат за «центрами 

відповідальності» (довідка № 21 від 14.04.2014 р.).  

Основні результати дослідження також були впроваджені в навчальний процес 

кафедрою обліку та аудиту економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при викладанні дисциплін «Економічний 

аналіз» (довідка № 013/224 від 29.04.2015). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

роботою. Теоретичні та практичні пропозиції, рекомендації та висновки, що 

містяться в роботі, є особистим внеском автора. Дисертаційна робота містить ідеї та 

авторський підхід до удосконалення управлінського обліку та аналізу витрат 

підприємств олійно-жирової галузі.  
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Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення 

дисертаційного дослідження доповідалися та були позитивно схвалені на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях: Collections of 

Materials of the International Scientific Conference Economics, Healthcare and Education 

in the Moderm World (Польща, м. Опеле, 3–8 жовтня 2013 р.); Экономика, 

управление, инновации: теория, методология и концепция модернизации (Росія, 

м. Москва, 25 липня 2013 р.); Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль 

в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління (м. Житомир, 24–25 

жовтня 2013 р.); 20-річчя аудиту: досягнення, проблеми та перспективи розвитку (м. 

Сімферополь, 19–20 квітня 2013 р.); Фінанси інституційних секторів економіки 

України: стан, тенденції розвитку, практика реформування. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, 18 грудня 2013 р.); Актуальні напрями 

розвитку менеджменту, обліку та аудиту ( м. Київ, 9–10 травня 2014 р.); Актуальні 

питання економічних наук (м. Львів, 18–19 квітня 2014 р.); Сучасні проблеми і 

перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки 

(м. Луцьк, 27 червня 2014 р.); Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну 

систему країн (м. Київ, 30–31 січня 2015р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 25 наукових праць 

загальним обсягом 9,35 друк. арк., з них 12 статей у фахових виданнях України 

(обсягом 5,57 друк. арк.), 4 іноземні статті англійською мовою в зарубіжному 

виданні (2,12 друк. арк.), 1 іноземна стаття російською мовою в зарубіжному 

виданні (0,35 друк. арк.), 8 матеріалів і тез доповідей на конференціях (обсягом 1,28 

друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів і висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст 

дисертації викладено на 178 сторінках друкованого тексту. Дисертаційна робота 

містить 42 таблиці на 40 сторінках, 22 рисунка на 22 сторінці, 22 додатка на 30 

сторінках і список використаних джерел із 210 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, предмет та 

об’єкт дослідження, сформульовано основні положення наукової новизни, показано 

практичне значення одержаних результатів. 

Перший розділ «Теоретичні засади управлінського обліку виробничих 

витрат підприємств олійно-жирової промисловості в Україні» присвячено 

дослідженню та вирішенню проблемних питань, пов’язаних з недостатнім рівнем 

розробки діючих теоретичних і методичних засад управлінського обліку щодо 

визначення об’єктів обліку і аналізу витрат виробничих підрозділів олійно-жирових 

підприємств в умовах упровадження бюджетування. 

Продукція олійно-жирових підприємств України нині займає вагоме місце в 

структурі валового внутрішнього продукту і валютних надходжень та 

характеризується високим рівнем матеріаломісткості (85–90 %) і складною 

технологією виготовлення за стадіями і переділами. Головною передумовою 

раціональної побудови обліку витрат на кожному олійно-жировому підприємстві є 
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обґрунтоване визначення об’єктів обліку і аналізу витрат виробничих підрозділів. 

Від цього залежить ефективність організації обліку, аналізу та контролю витрат в 

умовах бюджетування, без упровадження якого неможливо ефективно управляти 

сучасним підприємством. Нині на багатьох підприємствах олійно-жирової 

промисловості продовжує застосовуватись застаріла методика «котлового обліку» 

без виокремлення цехів-переділів, що унеможливлює впровадження бюджетування і 

не забезпечує необхідною інформацією управлінський персонал.  

Як показало дослідження для олійно-жирових підприємств, які 

характеризуються складною попередільною технологією і високим рівнем вартості 

матеріальних ресурсів та стоять перед необхідністю впровадження бюджетування і 

досі не сформовано єдиного підходу до трактування об’єкта обліку витрат 

виробничих підрозділів. Ряд науковців розкривають його економічну сутність лише 

в загальному плані, інші занадто широко, що призводить до неоднозначності та 

суперечливості трактування понять та створює проблемне поле в правовому 

регулюванні діяльності підприємств. 

Установлено, що характерними ознаками визначення об’єкта обліку 

виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах є: по-перше, характер 

попередільної (постадійної) технології, де кожний переділ є окремим цехом, 

що виробляє напівфабрикат і передає його на наступний переділ (цех); по -

друге, до складу виробничих витрат кожного переділу (цеху) входять тільки 

прямі й прирівняні до них витрати, у тому числі і на малих та середніх 

підприємствах з безцеховою структурою управління, та загальновиробничі; по-

третє, за доведення (планом, бюджетом) лімітів виробничих витрат несе 

відповідальність начальник цеху.  

Виокремлення «центрів відповідальності витрат» з деталізацією за «центрами 

витрат» і «місцями виникнення витрат» дозволяє суттєво підвищити 

інформативність управлінського обліку, аналізу та контролю, а також дає 

можливість детально оцінити та проконтролювати результати діяльності кожного 

«центру відповідальності» і визначати їх внесок у досягнення загальної мети 

підприємства. 

З метою одержання більш деталізованої інформації для аналізу та контролю 

пропонується організацію обліку витрат здійснювати за операціями – функціями 

технологічних процесів, що дає можливість аналітикам знаходити вузькі місця в 

технології через виявлення зайвих технологічних функцій і операцій та посилити 

контроль за дотриманням доведених бюджетів кожному «центру відповідальності», 

«центру витрат» та «місцю виникнення витрат». 

Ефективна система бюджетування на олійно-жирових підприємствах можлива 

лише на основі обліку витрат за «центрами відповідальності» з деталізацією за 

«центрами витрат» і «місцями виникнення витрат», вона дає змогу зіставляти та 

оцінювати внесок різних виробничих підрозділів у зміну кінцевих фінансових 

результатів підприємства. Ефективність бюджетування значною мірою залежить від 

повноти облікової інформації про діяльність окремих цехів-переділів – «центрів 

відповідальності» та окремих агрегатів, машин, установок – «центрів витрат», з 

деталізацією останніх за «місцями виникнення витрат». У межах цехових бюджетів 

здійснюється аналіз та синтезування інформації про виробничі витрати в 
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необхідному для керівництва розрізі з урахуванням техніко-організаційних, 

економічних особливостей окремого виробничого підрозділу підприємства (табл. 1). 

  

Таблиця 1 

Проблеми управлінського обліку та аналізу витрат виробничих підрозділів  

олійно-жирових підприємств 
Особливість галузі Проблеми, що виникають в обліку та аналізі в 

умовах бюджетування 

1. Первинною організаційною виробничою 

одиницею є цех як технологічний переділ 

Облікове формування фактичного виконання 

бюджету витрат цехом 

2. Бюджетування здійснюється за цехами-

переділами: 

- елеваторне виробництво; 

- підготовка сировини; 

- грануляція; 

- екстракція; 

- гідратація; 

- грануляція шроту; 

- складська дільниця шроту; 

- складська дільниця олії 

Необхідність розроблення методичних засад 

удосконалення організації і ведення 

управлінського обліку виробничих витрат з 

урахуванням сезонного характеру роботи 

3. Неритмічність роботи через сезонний 

характер виробництва та дефіцит 

сировини олійних культур  

Необхідність визначення окремих баз 

розподілу витрат на утримання машин і 

обладнання та загальновиробничих витрат 

4. Висока залежність від попиту ринку та 

якості заготовлюваної сировини 

Необхідність використання методів 

маржинального аналізу як механізму 

прогнозування варіантів оптимізації 

управлінських рішень 

Джерело: розроблено автором. 

 

Визначені вище особливості технологічного процесу виготовлення олії та 

врахування сезонного характеру виробництва дали можливість виявити проблемні 

питання з організації і побудови управлінського обліку і аналізу витрат виробничих 

підрозділів та окреслити основні напрями їх удосконалення. 

У другому розділі «Методичні та організаційні основи управлінського 

обліку виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості» 

запропоновано організаційно-методичне вдосконалення управлінського обліку 

витрат виробничих підрозділів в умовах упровадження бюджетування за «центрами 

відповідальності». 

Проведене дослідження показало, що стримувальним фактором для 

впровадження бюджетування за «центрами відповідальності» виробничих 

підрозділів олійно-жирових підприємств є недосконалість методик побудови і 

організації управлінського обліку. 

Передумовою вдосконалення управлінського обліку є розроблення моделей 

формування витрат виробничих підрозділів за цехами-переділами виробництва як 

«центрами відповідальності» (рис. 1).  
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Рис. 1. Організаційно-технологічна модель побудови управлінського обліку витрат за 

«центрами відповідальності», «центрами витрат» та «місцями виникнення витрат» 
Джерело: розроблено автором. 

 

Запропонована організаційно-технологічна модель є основою побудови обліку 

виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах за допомогою їх локалізації за 

технологічними переділами – «центрами відповідальності» з деталізацією за «центрами 

витрат» і «місцями виникнення витрат» та забезпечує інформацією для контролю за ними в 

розрізі операцій та елементів з метою здійснення бюджетування. 

Найбільш ефективний результат використання управлінського обліку витрат у 

кожному цеху за «центрами відповідальності», «центрами витрат» і «місцями виникнення 

витрат» досягається при синтезуванні поопераційного обліку на рівні «місць виникнення 

витрат» із системою бюджетування, що дає можливість посилити контроль за плануванням, 

витрачанням та прогнозуванням використовуваних ресурсів.  

Аналіз і оцінка методів обліку витрат показали, що вимогам технології 

виробництва і бюджетування за «центрами відповідальності» найбільше відповідає 

система «директ-кост» та стандарт «директ-кост», бо вони оперативно, на основі 
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- матеріальні витрати; 

- оплата праці 

робітників цеху; 

- відрахування на 

соціальні заходи; 

- амортизація; 

- інші прямі; 

- загальновиробничі 

витрати 

Центри витрат 

Бригада 

№ 1 

Бригада 

№ 2 

Бригада 

№ 3 

- основні матеріали; 

- допоміжні матеріали; 

- витрати на оплату 

праці; 

- відрахування на 

соціальні заходи 
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- матеріальні витрати 

на утримання 

обладнання; 

- основна і додаткова 

зарплата 

обслуговуючого 

персоналу; 

- відрахування на 

соціальні заходи 

і т.д. за кожним «центром 

відповідальності»  

в розрізі «центрів витрат» 

і т.д. за кожним «центром 

відповідальності» 
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обліку прямих витрат у зіставленні з їх нормативами забезпечують щоденне підбиття 

підсумків рівня витратності кожного центру. Це пропонується здійснювати в 

розробленому автором «Звіті "центру відповідальності" про роботу зміни», 

побудованому з урахуванням вимог бюджетування (табл. 2). 
 

Таблиця 2 

Звіт «центру відповідальності» про роботу зміни  

Розділ І. Використання сировини та допоміжних матеріалів виробництва 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Фактично 

За 

нормою 

Відхилення 

(перевитрати, економія) 

1. Сільськогосподарська сировина 

1.1. Обсяг використаної сировини 

1.2. Середня вартість одиниці 

1.3. Вартість всього 

ц 

грн 

грн 

115 

6,00 

69000 

111 

6,00 

66600 

+4 

0 

+2400 

2. Основні та допоміжні матеріали 

2.1. Вартість основних і допоміжних 

матеріалів 

Х – – – 

2.2. Вартість разом (п.1.3 + п.2.1) Х 69000 66600 +2460 

  

Розділ IІ. Основна заробітна плата робітників з відрахуваннями на соціальні заходи 

Форма 

оплати 

Обсяг готової 
продукції,  

ц 

Заробітна плата з відрахуваннями, грн 

Відхилення від норм,  

грн 

за нормою 

фактично на одиницю 
продукції 

на весь 
випуск 

Відрядна 22,5 12,45 2801 3178 +377 

Погодинна Х Х 800 850 +50 

Разом 22,5 Х 3601 4028 +427 

 

Розділ ІІІ. Дотримання бюджетів прямих витрат 

Стаття витрат 

Витрати на весь випуск 

за бюджетом фактично 
відхилення  

(+ або –) 

Сільськогосподарська сировина, грн 66600 69000 +2400 

Допоміжні матеріали, грн – – – 

Основна заробітна плата з відрахуваннями, грн 3601 4028 +427 

Разом, грн 70201 73028 +2827 

Вихід продукції, ц 21,2 22,5 +1,3 

Собівартість одиниці за зміну, грн 331,14 324,57 –6,57 

Начальник цеху_______          Технолог______                  Бухгалтер (економіст)__________ 

Джерело: розроблено автором. 

  

Пропонується «Звіт "центру відповідальності" про роботу зміни» заповнювати 

на підставі «Технологічного журналу з обліку виробництва», у якому технолог цеху 

відображає рух матеріальних ресурсів та оплату праці на підставі документів 

первинного обліку, що застосовуються на олійно-жирових підприємствах. Уже на 

другий день після закінчення зміни підсумкові дані за статтями прямих витрат 

дають інформацію не тільки про рівень дотримання бюджетних показників кожним 

«центром відповідальності», що дозволяє також формувати змінну технологічну 

цехову собівартість напівфабрикатів. Дані кожного цехового «Звіту "центру 
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відповідальності" про роботу зміни» надалі узагальнюються в накопичувальних 

відомостях для складання місячного виробничого звіту по цьому цеху як 

бюджетному «центру відповідальності» витрат. 

Оскільки найбільш повною інформацією про витрати кожного «центру 

відповідальності» є інформація за місяць, що одержується як на підставі прямих витрат 

щоденних звітів вказаного центру, так і послуг допоміжних власних цехів та сторонніх 

допоміжних підприємств, які відносяться на основне виробництво або розподіляються 

тільки в кінці місяця, то для забезпечення її одержання рекомендується така 

організаційна модель з використанням розробленого робочого плану рахунків (рис. 2). 

 

Дт Сировина та матеріали  Кт 

 

Дт Оплата праці Кт 

 

 

Дт Допоміжні цехи Кт 

 

 

Дт Загальновиробничі Кт 

 

 

Дт Кредитори Кт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунки накопичення витрат (дебет) по цехах “центрів відповідальності” 

                                 Дебет                                                               Кредит 

Елеваторне виробництво (рах.23.01) 

Цех підготовки (рах.23.02) 

Цех грануляції (рах.23.03) 

Цех екстракції (рах.23.04) 

Цех гідратації (рах.23.05) 

Цех грануляції шроту (рах.23.06) 

Складська дільниця шроту (рах.23.07) 

Складська дільниця олії (рах.23.08) 

 

 

Вихід напівфабрикатів на наступний 

переділ- “центр відповідальності” 
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Рис. 2. Організаційна модель узагальнення на рахунках і звітах управлінського 

обліку за переділами (цехами) технологічного процесу виробництва олії для аналізу 

і контролю виконання бюджетів за “центрами відповідальності” 
Джерело: розроблено автором. 

 

У робочому плані управлінського обліку рахунки групуються за цехами основного 

виробництва як «центрами відповідальності», що дає можливість не тільки контролювати 

виконання бюджету, а й калькулювати в прямих і прирівняних до них витратах виробничу 

собівартість напівфабрикату кожного технологічного переділу (цеху). Деталізація 

рахунків за субрахунками забезпечує інформацією для контролю за формуванням витрат 

за «місцями виникнення» і «центрами витрат», що особливо важливо для поглибленого 

контролю в розрізі елементів витрат. 

Проведене дослідження і апробація методичних та організаційних підходів до 

побудови управлінського обліку витрат виробничих підрозділів підприємств олійно-

жирової галузі в умовах бюджетування дає можливість сформулювати такі пропозиції 

щодо їх удосконалення: 

– використання матеріальних ресурсів обліковувати повним віднесенням прямих та 

прирівняних до них витрат до конкретного технологічного переділу і процесу обробки 

сировини, що дає змогу оперативно, за кожну зміну, отримувати інформацію про 

дотримання бюджетних витрат; 

– списання витрат на оплату праці і соціальні заходи слід здійснювати виходячи з 



11 

відрядної та погодинної оплати праці, надаючи перевагу останній, оскільки вона скорочує 

облікові розрахунки; 

– вартість послуг власних допоміжних цехів і сторонніх підрядників необхідно 

списувати тільки в кінці місяця згідно з розрахунками цехів та рахунками підрядників, що 

зумовлено часом їх повного формування; 

– ураховуючи необхідність одержання для бюджетування найбільш повної 

інформації за результатами місяця та виходячи з умов сезонного характеру виробництва, 

рекомендується списувати амортизацію та загальновиробничі витрати у кошторисно-

нормалізованому порядку (фактичний обсяг виробництва на одиницю нормативних 

витрат бюджету). 

Наведені вище пропозиції дозволяють забезпечувати найбільш достовірне і 

оперативне облікове віднесення та розподіл прямих і непрямих витрат на бюджетні 

«центри відповідальності», що підвищить рівень контролю та управління ними. 

Дослідження показали, що трансформація обліку та звітності відповідно до вимог 

міжнародних стандартів фінансової звітності останнім часом стає все більш актуальною. 

Це пов’язано з тим, що ведення обліку і складання звітності за міжнародними 

принципами вирізняється вищою інформативністю та дає змогу підвищити якість 

управлінського обліку витрат, звітності та результативності прийнятих на їх основі 

рішень. У роботі обґрунтовано актуальність і необхідність упровадження їх на олійно-

жирових підприємствах, що дозволить забезпечити використання й у вітчизняній практиці 

ефективних світових методик. 

У сьогоднішніх умовах можливості комп’ютерних технологій забезпечують як 

автоматизоване ведення обліку, так і складання планів та бюджетів, що створює єдиний 

процес необхідної оперативної аналітичності в режимі реального часу. Це досягається 

через використання на олійно-жирових підприємствах поширеної і в інших галузях 

економіки системи SAP R/3 («Система планування ресурсів підприємства»), до складу 

якої входить і підсистема «Управлінський облік», що має бути адаптована до 

технологічних, організаційних і облікових особливостей діяльності олійно-жирових 

підприємств. 

У третьому розділі «Напрями удосконалення управлінського аналізу 

виробничих витрат підприємств олійно-жирової галузі в Україні» розглянуто основні 

моделі, методики та інструментарій управлінського аналізу витрат виробничих 

підрозділів, досліджено оцінку методів аналізу витрат. 

Оскільки, на підприємствах олійно-жирової галузі найбільш поширений 

факторний аналіз, внесено пропозиції щодо його удосконалення з метою 

прогнозування для прийняття ефективних управлінських рішень. З огляду на 

взаємозалежність окремих факторів такий аналіз дає можливість визначити 

узагальнювальні показники діяльності підприємства, наприклад рентабельність, 

основними формувальними факторами якої може бути матеріаломісткість, 

трудомісткість тощо, які необхідно оптимізувати. Для проведення поглибленого 

факторного аналізу рентабельності витрат на основі декомпозиційного аналізу 

розроблено шестифакторну мультиплікативну модель, базовими елементами якої є 

структурні співвідношення окремих елементів витрат (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Результати факторного аналізу зміни узагальнювального показника 

«рентабельність витрат» на прикладі підприємства ТОВ «Каховка Протеїн Агро» 

Показник 

(фактор) 

П
о
зн

ач
к
а
 Базові 

(планові), 

тис. грн 

 6,1,0 ixi  

Фактичні 
(звітні), 

тис. грн 

 6,1,1 ixi  

Вплив за методами, тис. грн 

ланцюгових 

підстановок 
інтегральним 

логариф-

мічним 

П/МВ 
1õ  

1,157 1,116 –0,03641 –0,52256 –0,03664 

МВ/ВПр 
2õ  

23,997 28,854 0,200569 0,35953 0,18720 

ВПр/А 
3õ
 

35,678 12,985 –0,75787 –1,03546 –1,02654 

А/СВ 
4õ  

0,097 0,261 0,73318 0,93563 1,00528 

ІВ/ВВ 
5õ
 

0,162 0,164 0,11524 –0,24357 –0,10562 

СВ/ІВ 
6õ
 

0,066 0,063 –0,04779 –0,05797 –0,04725 

Р z  1,024 0,998    

Баланс 

відхилень 




6

1i

zix

 
  0   

де П – прибуток; МВ – матеріальні витрати; ВПр – витрати оплати праці;  

А – амортизація; СВ – соціальні відрахування; ІВ – інші витрати; ВВ – всього витрати; 

Р – рентабельність  
Джерело: розроблено автором. 

 

Проведення факторного аналізу рентабельності витрат за запропонованою методикою 

по досліджуваному олійно-жировому підприємству показало, що найбільш вразливим для 

нього є матеріальні витрати, які в ринкових умовах залежать від кон’юнктури цін на 

закупівлю сільськогосподарської сировини. Останні залежать не тільки від системи 

контролю за витрачанням сировини, а й від урожайності олійних культур у даному році та 

цін на світовому ринку.  

У результаті дослідження результативності впливу існуючих методів аналізу витрат на 

ефективність управління ними, доведено, що використання таких методів та прийомів, як 

порівняння, кореляційний та елімінування, слід доповнити маржинальним аналізом, який є 

пріоритетним при вирішенні низки управлінських рішень, зокрема: 
– визначення порогу (зони) безпеки, тобто обґрунтування можливості скорочення обсягів 

продажу без ризику отримання збитку; 
– вибір альтернативних варіантів управлінських рішень, орієнтованих на досягнення 

необхідної або можливої величини прибутку; 
– визначення обсягу продажу, необхідного для досягнення певної величини прибутку 

після оподаткування; 
– вибір варіанта технології; 
– оцінювання рішень щодо доцільності прийняття додаткового замовлення; 
– обґрунтування асортиментної політики підприємства в умовах обмеженості сировини; 
– обґрунтування альтернативи самостійної переробки відходів та передання виробничої 

дільниці в оренду. 
У роботі доведено, що особливо ефективним є доповнення маржинального аналізу 

методикою аналізу за «гнучкими бюджетами». «Гнучке» бюджетування (нормативні 
витрати в перерахунку на фактичний обсяг) є важливим інструментом для здійснення 
контролю та управління, оскільки воно дає змогу враховувати вплив фактора «обсяг 
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випуску продукції», який може бути поза зоною відповідальності менеджера 
конкретного підрозділу і впливає на динаміку доходів і витрат, що відображаються у 
звіті про виконання бюджету.  

На рівень фактичних витрат також може вплинути і непередбачуване невиконання 
деяких видів робіт, у яких зникла потреба. Тому необхідний гнучкий підхід до формування 
нормативного бюджету, який доводиться до відповідного цеху – «центру відповідальності» 
в розрізі окремих елементів. Пропонуємо результати зіставлень «гнучкого» бюджету і 
фактичних значень витрат за бюджетними «центрами відповідальності» подавати у вигляді 
аналітичних таблиць (табл. 4). 

Таблиця 4 

Звіт про дотримання нормативів витрат за вересень 2014 р. за бюджетним «центром 

відповідальності» «Елеваторний цех» ТОВ «Каховка Протеїн Агро» (через зіставлення 

«гнучкого» бюджету і фактичних даних) 

План переробки 15000 т Фактично перероблено 14280 т 

Джерело: розроблено автором. 

 

Стаття витрат 

Гнучкий 

бюджет, 

тис. грн 

Фактич-

но (без 

ПДВ), 

тис. грн 

Відхилення 

Загальне у т.ч. за рахунок 

тис. грн % 

відхилення  

від норм 
зміни норм 

тис. грн % тис. грн % 

 Прямі (змінні) витрати 

Сільськогосподар

ська сировина 

307702,0 315501,0 +7799,0 +2,53 –6732,0 –2,19 +14531,0 +4,72 

Оплата праці з 

відрахуванням на 

соціальні заходи 

1536,1 1633,3 +97,2 +6,33 +34,0 +2,22 +63,2 +4,11 

Енергетичні 

витрати 

1572,3 1534,2 –38,1 –2,42 –63,4 –4,03 +25,3 +1,61 

Інші прямі 

витрати 

1284,2 1347,0 +62,8 +4,89 –28,3 –2,20 +91,1 +7,09 

Разом прямих 

(змінних) витрат 

312094,6 320015,5 +7920,9 +2,54 –6789,7 –7,25 +14710,6 +4,71 

 Постійні витрати 

Матеріали на 

обслуговування 

обладнання 

273,4 260,9 –12,5 –4,57 –12,5 –4,57 – – 

Оплата праці з 

відрахуванням на 

соціальні заходи 

2793,2 2801,3 +8,1 +0,03 +8,1 +0,03 – – 

Амортизація 6424,3 6366,6 –57,7 –0,09 –57,7 –0,09 – – 

Утримання та 

ремонт 

приміщення 

496,7 521,8 +25,1 +5,05 +25,1 +5,05 – – 

Разом постійних 

витрат 

9987,6 9950,6 –37,0 –0,04 –37,0 –0,04 – – 

Усього витрат 322082,2 329966,1 +7883,9 +2,45 –6825,7 –2,11 +14710,6 +4,71 
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Оцінювання діяльності виробничих підрозділів олійно-жирового виробництва 

як «центрів відповідальності» витрат можливе в умовах бюджетування лише з 

використанням «гнучких бюджетів», адже тільки вони дають реальну оцінку 

діяльності цих виробничих підрозділів (позитивну чи негативну), чого не може дати 

порівняння планових і фактичних рівнів витрат або навіть їх факторний аналіз, якщо 

застосовується лише він один. Ці два методи аналізу в системі бюджетування витрат 

виробничих підрозділів олійно-жирових підприємств доповнюють ефективність 

аналітичного механізму завдяки застосуванню «гнучких» бюджетів і дають 

можливість глибше й повніше розкрити резерви економії чи оптимізації витрат. 

«Гнучке» бюджетування є ключовим моментом у забезпеченні зворотного 

зв’язку для здійснення контролю та управління. Перевага цього виду бюджету 

полягає в тому, що він дає змогу враховувати вплив фактора обсягу діяльності, який 

може бути поза зоною контролю і відповідальності менеджера конкретного 

підрозділу, на динаміку доходів і витрат у звіті про виконання бюджету.  

 

ВИСНОВКИ 

Результатом дисертаційної роботи є розв’язання наукового і практичного 

завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробленні 

практичних рекомендацій з удосконалення методики і організації управлінського 

обліку та аналізу витрат виробничих підрозділів олійно-жирових підприємств в 

умовах бюджетування. Одержані результати свідчать про досягнення мети і 

виконання поставлених завдань та дають можливість зробити такі висновки: 

1. На підставі систематизації економічної сутності поняття «витрати» доведено 

помилковість ототожнення їх із затратами на придбання ресурсів. Витратами є 

виключно використані у процесі господарсько-фінансової діяльності підприємства 

запаси, необоротні активи, трудові й інтелектуальні ресурси.  

2. Дослідженням установлено, що характерними ознаками, які враховуються 

при визначенні об’єкта обліку виробничих витрат на олійно-жирових 

підприємствах, є: по-перше, характер попередільної (постадійної) технології, де 

кожний переділ є окремим цехом, що виробляє напівфабрикат і передає його на 

наступний переділ (цех); по-друге, до складу виробничих витрат кожного переділу 

(цеху) входять тільки прямі та прирівняні до них витрати, (у тому числі на малих і 

середніх підприємствах з безцеховою структурою управління) та 

загальновиробничі; по-третє, за доведені до цеху ліміти (планом, бюджетом) 

виробничих витрат несе відповідальність начальник цеху. З огляду на зазначену 

специфіку технологічного процесу на олійно-жирових підприємствах під об’єктами 

обліку витрат виробничих підрозділів слід розуміти: цехи як «центри 

відповідальності», окремі дільниці і бригади – як «центри витрат» і окремі машини, 

агрегати, обладнання – як «місця виникнення витрат», що забезпечить 

упровадження бюджетування на рівні виробничих підрозділів. 

3. Бюджетування за «центрами відповідальності», якими є окремі цехи-

переділи олійно-жирового виробництва, являє собою дієвий засіб підвищення рівня 

ефективності процесу управління витратами. Попередільна технологія виробництва 

дає можливість формувати бюджети витрат кожного з переділів як об’єктів обліку, 

що дає змогу чітко визначити завдання, які стоять перед керівниками «центрів 
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відповідальності», та отримувати ними облікову інформацію про величину 

фактичних відхилень (позитивних, негативних) від доведених бюджетів та їх 

причини, а керівництву підприємства щоденно оперативно контролювати витрати, 

аналізувати ефективність діяльності структурних підрозділів; розробляти спільно з 

керівниками цих підрозділів тактику подальшого управління витратами на основі 

об’єктивної та обґрунтованої інформації. Це досягається при синтезуванні 

попередільного обліку із системою бюджетування в умовах комп’ютеризації. 

4. Аналіз і оцінка методів обліку витрат довели, що найбільше вимогам щодо 

попередільної технології виробництва і бюджетування за «центрами 

відповідальності» на олійно-жирових підприємствах відповідає система обліку 

«директ-кост» та «стандарт-директ-кост», бо вони дають можливість оперативно, на 

основі обліку прямих витрат, у зіставленні з доведеними бюджетами здійснювати 

щоденне підбиття підсумків щодо рівня витратності кожного центру. 

5. Запропоновано удосконалення через упорядкування документообігу, 

розроблення робочого плану рахунків, моделей бухгалтерських проведень, що 

забезпечить створення всеохопної системи контролю в умовах бюджетування 

виробничих витрат, оскільки методика управлінського обліку тісно пов’язана з його 

організацією. 

6. Для забезпечення оперативного, щозмінного контролю за дотриманням 

бюджетів витрат кожного «центру відповідальності» розроблено і рекомендовано 

«Звіт "центру відповідальності" про роботу зміни», у якому сировина і оплата праці 

відносяться прямим методом, а амортизація і загальновиробничі витрати 

включаються в кошторисно-нормалізованому порядку, з метою одержання найбільш 

повної інформації для бюджетування та з огляду на сезонність виробництва. 

7. Обґрунтовано вимоги до автоматизації управлінського обліку витрат на 

олійно-жирових підприємствах в поєднанні з автоматизацією планування та 

складання бюджетів виробничих витрат, що створює єдине інформаційне поле 

оперативного характеру з необхідним ступенем аналітичності в режимі реального 

часу. Ураховуючи галузеву специфіку виробничого процесу та потреби обліково-

аналітичного забезпечення системи управління витратами, доведено доцільність 

використання програми SAP R/3 «Система планування ресурсів підприємства», яка 

комплексно поєднує процеси автоматизації управлінського обліку з процедурами 

бюджетування виробничих витрат.  

8. Виявлено, що поряд з порівняльним, кореляційним та іншими традиційними 

методами необхідно надавати перевагу маржинальному аналізу на олійно-жирових 

підприємствах, який дозволяє підвищити ефективність прийняття управлінських 

рішень щодо вибору варіантів технології, структури виготовленої продукції, 

прийняття додаткового замовлення за ціною нижче собівартості, визначення 

«порогу безпеки» обсягу виробництва, асортименту випуску продукції в умовах 

обмеженості сировини. 

9. Доведена особлива ефективність поєднання маржинального аналізу з 

«гнучким бюджетом» (фактичні обсяги робіт на нормативні витрати). Таке 

поєднання не тільки виключає за методикою «гнучкого бюджету» із зіставлення 

фактичні обсяги робіт, які не виконувалися, а й розширює можливості 

маржинального аналізу у виборі варіантів ефективніших управлінських рішень, 
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таких як «точка покриття негрошових витрат», доцільність здачі в оренду переробка 

побічної продукції і відходів, мотивація бригад щодо економії витрат, рівня ділової 

активності. 
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підприємств олійно-жирової промисловості. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності). – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена узагальненню і поглибленню теоретичних засад та 

розробленню практичних рекомендацій з удосконалення управлінського обліку та 

аналізу виробничих витрат підприємств олійно-жирової галузі України. Здійснено 

аналіз теоретичних підходів до визначення сутності витрат і обґрунтування 

методичних підходів до їх обліку та аналізу в умовах бюджетування, що дає 

можливість конкретизувати їх сутність задля виокремлення об’єктів 

бухгалтерського обліку з урахуванням попередільної технології виробництва. 

Поглиблено методичні засади управлінського обліку витрат виробничих 

підрозділів олійно-жирових підприємств на основі їх поопераційної деталізації за 

технологічними переділами як «центрів відповідальності», що відповідає вимогам 

бюджетування. 

Удосконалено організацію управлінського обліку через упорядкування і 

уточнення механізму документообігу, робочого плану управлінських рахунків, 

моделей бухгалтерських проведень, що дає змогу підвищити оперативність 

облікового відображення інформаційних потоків для контролю та аналізу виконання 

доведених бюджетів. 
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Розроблено методику маржинального аналізу витрат як найбільш прогнозну в 

тактичному і стратегічному плані в конкурентних ринкових умовах діяльності, що 

розширює можливості аналізу на підприємствах у виборі варіантів ефективних 

управлінських рішень. 

Ключові слова: виробничі витрати, управлінський облік, аналіз, «центри 

відповідальності», «центри витрат», «місця виникнення витрат», технологічні 

переділи. 

АННОТАЦИЯ 

Михальская Е.Л. Управленческий учет и анализ производственных затрат 

предприятий масложировой промышленности. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 

экономической деятельности). – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко Министерства образования и науки Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена обобщению и углублению теоретических основ и 

разработке практических рекомендаций по совершенствованию управленческого 

учета и анализа производственных затрат предприятий масложировой отрасли 

Украины.  

Осуществлен анализ теоретических подходов к определению сущности 

расходов и обоснования методических подходов к их учету и анализу в условиях 

бюджетирования, что дает возможность конкретизировать их сущность для 

выделения объектов бухгалтерского учета с учетом попередельной технологии 

производства. 

Углублено методические основы управленческого учета расходов 

производственных подразделений масложировых предприятий на основе их 

пооперационной детализации по технологическим переделам в разрезе «центров 

ответственности», что соответствует требованиям бюджетирования. 

Усовершенствована организация управленческого учета путем составления и 

уточнения механизма документооборота, рабочего плана управленческих счетов, 

моделей бухгалтерских проводок, что позволяет повысить оперативность учетного 

отображения информационных потоков для контроля и анализа выполнения 

доведенных бюджетов. 

Предложена методика учета формирования расходов производственных 

подразделений в разработанном «Отчете «центра ответственности» о работе сметы», 

где прямые расходы включаются по методу «директ-кост», а общепроизводственные 

расходы (включая расходы на эксплуатацию машин и оборудования) – в сметно-

нормализованном порядке, что обеспечит возможность проведения ежесменного 

контроля и анализа уровня осуществляемых расходов в соответствии с 

современными требованиями бюджетирования. 

Разработана методика маржинального анализа затрат как наиболее прогнозная, 

в тактическом и стратегическом плане в конкурентных рыночных условиях 

деятельности масложировых предприятий, что расширяет возможности анализа на 

предприятиях в выборе вариантов эффективных управленческих решений. 

Усовершенствованы также методические основы анализа производственных затрат 

масложировых предприятий путем сочетания маржинального анализа с «гибкими 
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бюджетами», что расширяет возможности маржинального анализа на этих 

предприятиях в выборе вариантов таких эффективных управленческих решений, как 

определение «точки покрытия» неденежных расходов, обоснование 

целесообразности сдачи в аренду цеха по переработке побочной продукции и 

отходов, усиление мотивации работников по экономии расходов и повышению 

уровня деловой активности и т. п. 

Ключевые слова: производственные расходы, управленческий учет, анализ, 

«центры ответственности», «центры затрат», «места возникновения затрат», 

технологические переделы. 

ABSTRACT 

O. Mykhalska. Management accounting and process cost analysis in oils and fats 

industry. – Manuscript. 

Thesis is submitted for the Candidate of Economic sciences scientific degree 

obtaining on speciality 08.00.09 – accounting, auditing and analysis (according to types of 

economic activity). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to generalization and deepening the theoretical framework and 

development of practical recommendations to improve the management accounting and 

process cost analysis in Ukrainian oils and fats industry. The theoretical approaches to 

define the essence of the expenses are examined. Methodological approaches to the study 

of accounting and analysis in terms of budgeting are conducted. The findings allow to 

specify their nature and to separate accounting items based on process method 

of production. 

The methodological principles of management accounting of manufacturing 

department costs are investigated for oil and fat manufacturers based on their operational 

detailed elaboration by production stages as "centers of responsibility" that meets the 

requirements of budgeting. 

The management accounting organization is improved by streamlining and clarifying 

the workflow mechanism, work plan management accounts, accounting posting models 

that allows to increase the efficiency of accounting display of information flows to control 

and analysis budgets implementation. 

The method of marginal cost analysis is worked out. The method is the most 

tactically and strategically predictive in current competitive market conditions, which 

expands analysis opportunities for effective management decisions. 

Keywords: process cost; management accounting and analysis, "centers of 

responsibility", "cost centers", production stages. 
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