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ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТБОРОШНОМЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ

Економічна криза, яка й на сьогоднішній день досить активно проявляється в
реальному секторі економіки, вимагає від українського виробника покращення процесу
управління витратами.

Управління витратами є засобом досягнення підприємством високих економічних
показників. Основою успішного управління витратами та результатами діяльності
підприємства є аналіз витрат, який здійснюється з метою контролю за використанням
ресурсів у господарській діяльності підприємства та пошуку напрямків зниження
собівартості продукції та збільшення прибутку [2, c. 178].

У свою чергу, планування собівартості продукції борошномельних підприємств
має свої особливості, які обумовлені технологічними процесами. Зокрема: складний
технологічний процес; застосування відповідних коефіцієнтів, регламентуючих
процедуру калькулювання собівартості; державний контроль ціноутворення [3, c. 211].

Задля підвищення ефективності діяльності борошномельних підприємств слід
зосередити увагу на детальнішому вивченні резервів та шляхів зниження витрат
виробництва.

Резерви — кількісно вимірювані можливості економії ресурсів, які можна
виявляти на різних стадіях життєвого циклу виробів у процесі їхнього виробництва.

Резервами зниження витрат борошномельних підприємств є:
— розширення спеціалізації та кооперації;
— зменшення трудових витрат;
— збільшення продуктивності праці за рахунок збільшення перевиконання

встановлених норм виробітку;
— раціональне використання матеріальних ресурсів, дотримання найсуворішого

режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності підприємства;
— безперервність постачання зерна, що запобігає простоям у виробництві і

забезпечує ритмічне, рентабельне використання обладнання;
— використання обґрунтованої амортизаційної політики;
— скорочення витрат на обслуговування виробництва й управління, адже чим

меншою є величина витрат на утримання та експлуатацію устаткування,
загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших операційних витрат, тим за
інших рівних умов нижчими є витрати виробництва;

— оптимізація витрат на транспортування, зберігання запасів та продукції.
Шляхи зниження витрат на виробництво — конкретні заходи за резервами

зниження витрат вокремих галузях матеріального виробництва.
Основними шляхами задіяння внутрішньовиробничих резервів підвищення

ефективності переробки зерна є покращення використання існуючих борошномельних
потужностей, а також кількісне і якісне оновлення основних фондів, збільшення частки
прогресивного обладнання, підвищення використання виробничих потужностей,
методів по визначення ступеня радіоактивного забруднення зерна, застосування нових
прогресивних ресурсозберігаючих технологій і способів переробки та збагачення зерна
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Таким чином, основою забезпечення можливості зниження ціни є виявлення

резервів та шляхів зниження витрат виробництва. Постійний пошук нових факторів
зниження собівартості продукції діяльність борошномельних підприємств в Україні
може вийти на новий, більш ефективний рівень функціонування.
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