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ВСТУП 

«Хліб – усьому голова». 
«Яке борошно, такий й хліб». 

«Де борошно, там і порошно». 
(Народні приказки) 

Актуальність і практична значущість теми. У сільськогосподарських під-

приємствах основною діяльністю є саме сільськогосподарське виробництво, а усі 

супутні йому види діяльності відносять до допоміжних і підсобних. Однак роль 

підсобного виробництва тут значно ширша і багатогранніша ніж, наприклад, у 

промисловості. У сільському господарстві воно повинно не тільки сприяти орга-

нізації виробництва в основних галузях рослинництва і тваринництва, а й вирішу-

вати увесь комплекс соціальних та економічних проблем села [1-3].  

В умовах розбудови ринкового механізму господарювання у галузі роль пі-

дсобної промислової діяльності, як фактора економічної стабільності сільськогос-

подарських підприємств, значно зростає. Вона дозволяє сільським товаровироб-

никам вистояти у несприятливі для ведення основного сільськогосподарського 

виробництва роки, зберегти трудові колективи. При цьому необхідно мати на ува-

зі і ту важливу обставину, що доходи від підсобної промислової діяльності – це 

стабільна, така, що не залежить від примх погоди частка надходжень грошових 

коштів, яка сприяє вирівнюванню доходів господарств за місяцями року. Органі-

зація підсобного промислового виробництва та його ефективна інтеграція з осно-

вним сільськогосподарським має також такі переваги: в умовах сезонності сільсь-

когосподарського виробництва протягом календарного року більш повно та рів-

номірно використовуються трудові та матеріально-технічні ресурси; розширюєть-

ся асортимент продукції, що виробляється господарством, з більшою доданою ва-

ртістю; за рахунок використання побічної продукції (висівки, макуха, шрот, від-

війки тощо) у господарстві підсилюється кормова база тваринництва; задоволь-

няються потреби жителів сільської місцевості щодо переробки сільгоспсировини 

для особистих потреб тощо [4-7]. 
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В Україні традиційно одним з найбільш поширених видів підсобної проми-

слової діяльності у сільськогосподарських підприємствах є переробка зерна пше-

ниці на борошно. Створення млина є цікавим проектом як для крупних реформо-

ваних сільськогосподарських підприємств, так і для невеликих фермерських гос-

подарств. Зернотрейдери та комбінати хлібопродуктів у сучасних умовах пропо-

нують не завжди прийнятні закупівельні ціни на зернові, тому для сільських това-

ровиробників дуже часто більш привабливою є саме організація власного переро-

бного виробництва [8-10]. 

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є опрацювання мето-

дологічних основ і практичних рекомендацій щодо організації ефективної внут-

рішньогосподарської переробки зерна пшениці на борошно на рівні конкретного 

сільськогосподарського підприємства. У відповідності до поставленої мети у ро-

боті передбачається вирішити такі завдання:  

 опрацювати техніко-технологічні основи організації цеху з переробки зер-

на пшениці на борошно; 

 обґрунтувати обсяги внутрішньогосподарської переробки зерна у конкре-

тних умовах господарювання; 

 визначити планову економічну ефективність внутрішньогосподарської пе-

реробки зерна пшениці на борошно з урахуванням ресурсних можливос-

тей господарства та ринкової кон’юнктури; 

 обґрунтувати перспективи розвитку підсобної промислової діяльності у 

сільськогосподарському підприємстві у сучасних умовах ведення госпо-

дарської діяльності в АПК. 

Об’єктом дослідження є процес організації ефективної внутрішньогоспо-

дарської переробки зерна пшениці на борошно в умовах пореформеного розвитку 

вітчизняного сільського господарства. 

Предметом дослідження є сукупність техніко-технологічних та організа-

ційно-економічних взаємозв’язків ефективного механізму організації підсобної 

промислової діяльності у сільськогосподарському підприємстві. 
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Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження 

склали діалектичний метод пізнання і системний підхід. Опрацювання основних 

положень здійснювалося за допомогою застосування окремих прийомів аналізу і 

синтезу. У процесі виконання роботи були застосовані традиційні наукові методи 

економічних досліджень: монографічний (при дослідженні сутності організації 

підсобної промислової діяльності у сільськогосподарському підприємстві), абст-

рактно-логічний (при опрацюванні техніко-технологічних основ переробного це-

ху), розрахунково-конструктивний (при визначенні планової економічної ефекти-

вності запропонованих техніко-технологічних та організаційно-економічних рі-

шень). Ступінь обґрунтованості та вірогідності отриманих результатів, висновків і 

пропозицій підтверджується відповідними економічними розрахунками із засто-

суванням відповідного масиву даних. 

Інформаційною базою досліджень є наукові роботи вітчизняних вчених; пу-

блікації та матеріали періодичних видань; спеціальна наукова і довідкова літера-

тура галузевого спрямування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному теоре-

тичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо організації 

ефективної переробки зерна пшениці на борошно у конкретному сільськогоспо-

дарському підприємстві з урахуванням ресурсних можливостей господарства та 

стану ринкової кон’юнктури у регіоні. 

Практичне значення отриманих результатів. Рекомендації автора щодо 

створення цеху з переробки зерна пшениці на борошно були розглянуті засновни-

ком фермерського господарства «Ріпки» Богодухівського району Харківської об-

ласті Дьомкіним Олександром Олександровичем і отримали позитивну оцінку. 

Засновником господарства прийняте рішення щодо внесення змін до його організа-

ційної структури та пошуку інвестиційних ресурсів для придбання та пуску в ек-

сплуатацію технологічного комплексу МК-600 виробництва ПАТ «Електромаш». 

База дослідження: Фермерське господарство «Ріпки» Богодухівського району 

Харківської області (сільськогосподарське підприємство). Площа ріллі в обробітку – 

5525 га. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ НА БОРОШНО 

 

Борошно – це харчовий продукт, який одержують в результаті подрібнення зе-

рна різних культур. У країнах, де печений хліб є одним з основних продуктів харчу-

вання, велика кількість зерна пшениці і в дещо меншій мірі жита переробляється на 

борошно – основну сировину для випікання хліба, виготовлення макаронних і кон-

дитерських виробів [11, 12]. У невеликих кількостях виробляють борошно з ячменю, 

кукурудзи, вівса, гречки, сої і сорго для потреб кулінарії, харчової, текстильної та 

інших галузей промисловості (рис. 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура виробництва борошна в Україні у 2018 р., % [13] 

Неоднорідна міцність структури зернівки (навіть в межах ендосперму) дозво-
ляє при відповідно налагодженому процесі подрібнення і сортування часточок оде-
ржувати борошно з різних частин ендосперму (внутрішньої та периферійної), яке рі-
зниться за хімічним складом, властивостями і поживністю внаслідок нерівномірного 
розподілу речовин в зерні. На підставі цього на млинах застосовують декілька видів 
помелу і одержують різні виходи і ґатунки борошна. 

Виходом борошна називають його кількість, яку одержують із зерна в резуль-
таті його помелу. Вихід відображають у відсотках до маси переробленого зерна. Він 
може бути 100 %-вий (практично 99,5 %-вий), коли все зерно перетворюється у бо-
рошно. Однак при такому виході борошно може мати вади в якості: хруст, змінений 
смак, гірший колір. Через це борошно такого виходу практично не виробляють. В 
Україні відомі такі виходи борошна, які мають свої сортові назви: 

 

кукурудзяне
0,3%

інше
0,1%

пшеничне
88,1%

житнє
11,5%
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Пшеничне борошно Житнє борошно 
 

96% - оббивне (односортне) 95% - оббивне (односортне) 
85% - другого ґатунку (односортне) 87% - обдирне (односортне) 
78% - дво- та трисортне 63%  - сіяне (односортне) 
75% - трисортне    
72% - першого ґатунку (односортне)    

Крім того, одержують односортне борошно із суміші зерна пшениці та жи-

та: пшенично-житнє (70 % пшениці і 30 % жита) з виходом 96% і житньо-

пшеничне (60 % жита і 40 % пшениці) з виходом 95 %. Односортні виходи пше-

ничного борошна – 96 % та 85 %-вий. Борошно з виходом 70 % одержують на до-

слідних лабораторних млинах для борошномельно-хлібопекарської оцінки сортів 

пшениці [14, 15]. 

Для одержання борошна, яке відповідає вимогам державного нормування 

застосовують різні види помелів з використанням різноманітних машин. Помелом 

називають сукупність процесів і операцій, які проводять з зерном і проміжними 

продуктами. Схеми помелів, що характеризують взаємозв’язок машин і рух про-

дуктів, зображують за допомогою графіків. Ступінь складності схем залежить від 

виду помелу і продуктивності млина. Чим простіше здійснюється помел зерна, 

тим простіша схема помелу. 

Усі помели розподіляють на разові та повторювальні [14, 15]. Перші названі 

так тому, що зерно перетворюється на борошно після одноразового пропускання 

крізь подрібнюючу машину. До машин такого типу належать жорнові постави і дро-

барки (наприклад, молоткові). Класифікація помелів наведена на рис. 2. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Рис. 2. Класифікація помелів зерна на борошно 

Помели 

Повторювальні Разові 

Без просіювання 
продуктів  

помелу 

З просіюванням 
продуктів  

помелу 

Оббивний Сортові 

Низькогатункові 
сортові (односортні 

та багатосортні) 

Високогатункові 
сортові (односортні 

та багатосортні) 
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Пшениця, яку направляють на переробку на борошно, повинна відповідати 

вимогам ДСТУ 3768 (1-5 класу). Особливу увагу слід приділяти вмісту у зерні 

шкідливих і мінеральних домішок. 

При застосуванні разових помелів з обов’язковим попереднім очищенням 

зерна одержують оббивне борошно встановленого виходу. Більш світле борошно 

(сіре «сіяне») можна одержати відсівом на дрібних (частих) ситах. Помели, що 

повторюються, полягають у тому, що всю кількість борошна одержують за декі-

лька проходів зерна і проміжних продуктів крізь подрібнюючі агрегати. Послідо-

вні механічні впливи на зерно забезпечують поступове його подрібнення, при 

якому більш крихкий, ніж оболонки, ендосперм скоріше перетворюється в боро-

шно. 

Якість борошна всіх виходів і ґатунків нормується стандартами і має доволі 

велику кількість показників, які можна розподілити на дві групи: 

 показники, характеристика і числове вираження яких не залежать від ви-

ходу і ґатунку борошна (тобто за цими показниками до будь-якого боро-

шна пред’являються єдині вимоги): запах, смак, хруст, вологість, ураже-

ність шкідниками, наявність шкідливих домішок і т.ін.; 

 показники, які нормуються окремо для борошна різних виходів і ґатунків: 

колір, зольність, величина помелу, кількість та якість сирої клейковини 

(останній показник визначається тільки для борошна з пшениці). 

За органолептичними і фізико-хімічними показниками борошно пшеничне 

повинне відповідати вимогам і нормам ГСТУ-46.006-99. 

Харчова та енергетична цінність пшеничного борошна наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 
Харчова та енергетична цінність 100 грам борошна пшеничного [16] 

Ґатунок 
борошна Білок, % Вуглеводи, % Жир, % Енергетична  

цінність, ккал 
Вищий 10,3 70,0 1,1 334 
Перший 10,6 68,0 1,3 331 
Другий 11,7 64,0 1,8 324 
Обойне 11,5 55,8 2,2 298 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ  

З ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА НА БОРОШНО 

 

Сьогодні ринок України достатньо забезпечений вітчизняним та імпортним 

обладнанням для переробки зерна у необхідному асортименті для потреб сільсь-

когосподарських товаровиробників. Широкий спектр машин щодо пропускної 

спроможності дозволяє підібрати міні-млин для господарства будь-якого розміру 

з будь-якими обсягами виробництва сировини. До виробників вітчизняного обла-

днання належать асоціація «Прома», НВО «Росс», АТ «Інститут Укроргстан-

кинпром» (всі м. Харків), ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод», 

АТ «Бріг», ЗАТ «Миколаївсільпроект», ТОВ «Тронка-Агротех», ЗАТ “Енергія-

Інвест” тощо. Імпортують відповідну техніку на український ринок переважно за-

хідноєвропейські фірми (наприклад, Skiold, Haul Busse GmbН та ін.). 

Нами були виконані розрахунки планової економічної ефективності органі-

зації у фермерському господарстві «Ріпки» Богодухівського району Харківської 

області внутрішньогосподарської переробки зерна пшениці на борошно. При ви-

борі потужності переробного обладнання ми виходили з прогнозованої наявності 

вільних товарних обсягів зерна пшениці у ФГ «Ріпки», які після розрахунків за 

контрактами, виплати в рахунок натуральної оплати праці та в якості орендної 

плати за земельні паї можна буде спрямувати на внутрішньогосподарську переро-

бку. Крім того, нами були враховані потреби місцевого населення у послугах що-

до переробки власного зерна на давальницьких умовах, а також можливість на-

дання послуг з переробки сусіднім сільськогосподарським підприємствам за від-

повідну плату. Враховуючи зазначені чинники нами була обрана модифікація бо-

рошномельного комплексу МК-600 продуктивністю по зерну 600 кг/год. вироб-

ництва ПАТ «Електромаш» (м. Харків). Основні техніко-технологічні характерис-

тики даного обладнання наведені у табл. 2. 

У млині МК-600 використовується найбільш практичний пальцьовий метод 

помелу. Цей універсальний метод дозволяє без значних змін і переналагодження 



10 
 
обладнання одержувати борошно з пшениці м’яких і твердих сортів, жита, вівса, 

кукурудзи, рису, сої, а також переробляти на крупу пшеницю, ячмінь та горох. 

Таблиця 2 
Техніко-технологічні характеристики комплексу з переробки зерна  

на борошно МК-600 виробництва ПАТ «Електромаш» 

П о к а з н и к  З н а ч е н н я  
Сумарна продуктивність при сортовому помелі пшениці, кг/год. 600 
Сумарний вихід борошна при помелі пшениці 3-го класу 
при налагодженні на вищій і другий ґатунок борошна, % 72 

У тому числі борошно: 
вищого ґатунку 50 

другого ґатунку 22 
висівки 26 

Продуктивність при помелі жита, кг / год. 500 
Сумарний вихід житнього борошна при налагодженні 
на обдирне борошно, % 83-86 

Встановлена потужність, кВт 48 
Споживаєма потужність, к Вт 32 
Габаритні розміри (довжина  ширина  висота), м 11.0  5.3  3.9 
Маса, кг 6500 

Технологічний комплекс МК-600 має суттєві експлуатаційні переваги перед 

традиційними вальцьовими млинами: 

 універсальність обладнання дозволяє здійснювати помел великого асор-

тименту сировини; 

 одержання хлібопекарського борошна з пшениці низької якості (до 70 % 

борошна з пшениці V класу); 

 безвідмовна і довготривала робота гарантується простотою та надійністю 

конструкції, якістю виготовлення та відсутністю елементів швидкого зносу; 

 безперервність роботи і відсутність простоїв гарантується навіть у випад-

ку поломки окремого блоку, що забезпечується дублюванням усіх основ-

них блоків; 

 ремонтопридатність – забезпечується можливість ремонту будь-якої час-

тини комплексу в умовах звичайної майстерні сільськогосподарського 

підприємства; 

 мале споживання електроенергії (у порівнянні з аналогічними за продук-
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тивністю млинами нижче на 20-30 %); 

 технологічна стійкість до аварійних відключень електроенергії забезпечу-

ється тим, що блок розмелу і продуктопроводи автоматично очищуються 

від залишків сировини і немає необхідності проводити додаткові підгото-

вчі заходи при черговому запуску; 

 гнучка схема компонування дозволяє встановлювати обладнання під ная-

вне планування приміщення; 

 приміщення для розташування комплексу не потребує опалення, бо ком-

плекс може комплектуватися системою локального підігріву сировини; 

 зручність в управлінні, захищеність від некваліфікованих дій оператора 

не потребують спеціальної підготовки персоналу. 

Борошномельний комплекс МК-600 сертифікований відповідно до вимог 

державних і галузевих стандартів. Обладнання має сертифікат відповідності сис-

теми сертифікації УкрСЕПРО, що засвідчує відповідність вимогам встановленим 

у ДЕСТ 26582-85 «Машини та обладнання продовольчі» та ДЕСТ 12.2.124-90 

«Обладнання продовольче. Загальні вимоги до безпеки». 

Комплекс являє собою набір зерноочисного обладнання, блока зволоження, 

розмельного, просіювального і транспортного обладнання. 

До переваг борошна, що одержують на борошномельному комплексі МК-

600 можна віднести наступні: 

 у процесі переробки зерна у борошні зберігаються усі корисні речовини; 

 знижується вірогідність мікробактеріального ураження борошна, що за-

безпечує його тривале зберігання; 

 забезпечується дуже добра схожість тіста за рахунок насичення борошна 

повітрям у процесі помелу. 

ПАТ «Електромаш» забезпечує гарантійне обслуговування та ремонт протя-

гом двох років і запасні частини при експлуатації у гарантійний і після гарантій-

ний період. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЛАНОВА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ 

 

Витрати на виробництво продукції у сільськогосподарському підприємстві 

формуються за центрами відповідальності та об’єктами обліку, планування та каль-

кулювання собівартості продукції (робіт, послуг). У нашому випадку таким цен-

тром у ФГ «Ріпки» є внутрішньогосподарський виробничий підрозділ з переробки 

зерна пшениці на борошно, який функціонує на засадах господарського розрахун-

ку. Собівартість одержаного борошна визначається у загальноприйнятому порядку. 

Залежно від характеру участі у процесі виробництва усі витрати внутріш-

ньогосподарського підрозділу з переробки зерна пшениці поділяються на основні 

і накладні. 

Основні витрати пов’язані з безпосереднім виконанням технологічних опе-

рацій щодо виробництва продукції, а накладні – з управлінням та обслуговуван-

ням діяльності внутрішньогосподарського підрозділу. 

Витрати на виробництво продукції у внутрішньогосподарському підрозділі 

з переробки зерна пшениці на борошно у ФГ «Ріпки» у плануванні та обліку гру-

пуються за статтями, які господарство визначає самостійно, виділяючи в окремі 

статті змінні і постійні витрати. 

Відповідно до затверджених рекомендацій розрахунок собівартості переро-

бки зерна і собівартість одержаної готової продукції (борошна) у ФГ «Ріпки» 

здійснюється за такими статтями витрат: 

1. Витрати на оплату праці. 

2. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). 

3. Сировина та матеріали (без зворотних відходів). 

4. Роботи та послуги. 

5. Витрати на ремонт необоротних активів. 

6. Інші витрати на утримання основних засобів. 

7. Інші витрати. 

8. Загальновиробничі витрати. 
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Змінні витрати діляться на пропорційні, величина яких визначається обся-

гом одержаної продукції, та непропорційні, величина яких залежить від обсягу 

виконаних робіт. До постійних відносяться витрати, величина яких не залежить ні 

від кількості одержаної продукції, ні від обсягу виконаних у внутрішньогосподар-

ському підрозділі робіт. 

1. До статті «Витрати на оплату праці» включається основна і додаткова 

оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі пе-

реробки зерна. 

 У внутрішньогосподарському підрозділі з переробки зерна пшениці на бо-

рошно у ФГ «Ріпки» кількість обслуговуючого персоналу складає два працівника 

(механік і підсобний робітник). Як передбачено частиною першою статті 50 Коде-

ксу законів про працю України (КЗпП), нормальна тривалість робочого часу пра-

цівників не обмежених у діє і працездатності не може перевищувати 40 годин на 

тиждень. Відповідно до цієї вимоги норма робочого часу на 2020 р. встановлена 

на рівні 2002 години [17]. Відповідно у середньому кількість робочих годин у мі-

сяць дорівнюватиме: 

2002 : 12 = 167 год. 

Відповідно до проекту Закону Про державний бюджет України на 2020 рік, 

мінімальна заробітна плата з 01 січня 2020 р. в Україні у місячному розмірі стано-

витиме 4723 грн, а у погодинному – 28,28 грн [18]. У ФГ «Ріпки» відповідні пока-

зники встановлені засновником підприємства на дещо вищому рівні – 4800 грн та 

28,74 грн. 

Оплата праці механіка, зайнятого у внутрішньогосподарському підрозділі з 

переробки зерна, провадиться за тарифними ставками на механізовані роботи. Та-

рифікація робіт, присвоєння тарифно-кваліфікаційних розрядів і встановлення 

норм виробітку працівникам підрозділу здійснюються згідно з тарифікацією ро-

біт, тарифно-кваліфікаційними довідниками і нормами виробітку, що діють у від-

повідних галузях харчової і переробної промисловості. Відповідно до цього робо-

та механіка по обслуговуванню борошномельного обладнання МК-600 тарифіку-
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ється по V розряду механізованих робіт (погодинна тарифна ставка складає 57,46 

грн) (табл. 3). 

Таблиця 3 
Погодинні тарифні ставки працівників внутрішньогосподарських  

виробничих підрозділів по переробці сільськогосподарської сировини  
у фермерському господарстві «Ріпки»  

(мінімальна місячна заробітна плата – 4800 грн) 

К а т е г о р і ї   
п р а ц і в н и к і в  

Р о з р я д и  р о б і т  Коефіцієнти  
співвідношень  
мінімальних  
гарантованих  

розмірів  
тарифних ставок 

робітників  
І-го розряду 

I II III IV V VI 

Коефіцієнти міжрозрядних  
співвідношень 1,00 1,09 1,20 1,35 1,55 1,80 - 

На ручних роботах 28,74 31,33 34,49 38,80 44,55 51,73 1,00 
На механізованих роботах 37,07 40,41 44,48 50,04 57,46 66,73 1,29 

Таким чином, тарифний фонд оплати праці механіка складе: 

2002 × 57,46 = 115035 грн, 

де 2002 – кількість робочих годин у 2020 році, год.; 

 57,46 – погодинна тарифна ставка V розряду на механізованих робо-

тах, грн. 

Преміювання механіка здійснюється за якісне і своєчасне виконання плану 

виробництва продукції у розмірі 20 % почасового заробітку по тарифу. Таким чи-

ном, розмір премії складе: 

115035 × 20 : 100 = 23007 грн. 

Норматив фонду оплати відпустки визначається у розмірі: 

[24 : (366 – 52 – 24 – 11)] × 100 = 8,6 %,  

де 366 – кількість днів у 2020 році; 

 52 – кількість вихідних днів (неділь) у 2020 році; 

 24 – тривалість тарифної відпустки, днів; 

 11 – кількість святкових днів і днів релігійних свят, робота в які не 

проводиться. 
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Розмір фонду оплати відпустки механіка складе: 

(115035 + 23007) × 8,6 : 100 = 11872 грн. 

Загальний фонд оплати праці механіка складе: 

115035 + 23007 + 11872 = 149914 грн. 

Робота підсобного робітника по обслуговуванню обладнання з переробки 

зерна на борошно тарифікується по ІІІ розряду на ручних роботах (погодинна та-

рифна ставка складає 34,49 грн). Таким чином, тарифний фонд оплати праці під-

собного робітника складе: 

2002 × 34,49 = 69049 грн. 

Розмір премії підсобного робітника (10 % почасового заробітку) складе: 

69049 × 10 : 100 = 6905 грн. 

Розмір фонду оплати відпустки підсобного робітника складе: 

(69049 + 6905) × 8,6 : 100 = 6532 грн. 

Загальний фонд оплати праці підсобного робітника складе: 

69049 + 6905 + 6532 = 82486 грн. 

Загальний фонд оплати праці працівників підрозділу по переробці зерна на 

борошно складе: 

149914 + 82486 = 232400 грн. 

2. Стаття «Єдиний соціальний внесок» розраховується у розмірі 22 % від за-

гального фонду оплати праці по виробничому підрозділу: 

232400 × 22 : 100 = 51128 грн. 

3. До статті «Сировина та матеріали» включається вартість зерна озимої 

пшениці, яке утворює основу виготовленої продукції (борошна). 

Для визначення необхідної кількості сировини необхідно розрахувати річну 

продуктивність міні-млина. Теоретична річна продуктивність борошномельного 

комплексу МК-600 по сировині дорівнює: 

2002 × 600 = 1201200 кг (або 1201 т) 

де 2002 – річний фонд робочого часу у 2020 році, год.; 

 600 – номінальна потужність міні-млина МК-600 за 1 год., кг. 
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Але фактична продуктивність переробного обладнання буде дещо нижчою, 

бо певний час потрібен для проведення ремонтів, технічного обслуговування, пе-

реналагодження, виконання різних допоміжних робіт і т.ін. Фотохронометричні 

спостереження засвідчили, що на виконання усіх цих робіт витрачається близько 

15 % робочого часу. Тому коефіцієнт використання технологічної потужності мі-

ні-млина МК-600 був прийнятий на рівні 0,85 (1 – 0,15). Таким чином, фактична 

продуктивність борошномельного комплексу по сировині складе: 

1201 × 0,85 = 1021 т. 

У ФГ «Ріпки» планується переробляти зерно озимої пшениці власного ви-

робництва, тому у розрахунках воно оцінюється за виробничою собівартістю. За 

фактичної собівартості 1 т цього виду сільськогосподарської сировини у госпо-

дарстві у 2019 р. 3050 грн загальні витрати за цією статтею складуть: 

1021 × 3050 = 3114050 грн. 

Але при переробці сільськогосподарської сировини, яка окрім основної та-

кож дає побічну продукцію, вартість використаної сировини зменшується на вар-

тість зворотних відходів, що виникли у процесі виготовлення готової продукції, 

бо вихідний матеріал (зерно) при переробці повністю втрачає початкові споживчі 

якості (хімічні і фізичні властивості, у тому числі повномірність, конфігурацію 

тощо) і внаслідок цього не може бути використаний за прямим призначенням. 

Побічною продукцією переробки зерна озимої пшениці на борошно є висів-

ки, які будуть використовуватися у ФГ «Ріпки» для підсилення кормової бази 

тваринництва, зокрема для згодовування молочному стаду великої рогатої худо-

би, поголів’я якої планується інтенсивно відроджувати. 

Нормативний вихід висівок на міні-млині МК-600 складає 26 % (див. табл. 

3.1). Відповідно, абсолютний обсяг побічної продукції дорівнюватиме: 

1021 × 26 : 100 = 265 т. 

При оцінці 1 т висівок була використана загальноприйнята у сільськогоспо-

дарських підприємствах методика – за вмістом кормових одиниць (у пшеничних 

висівках їх 0,71) та собівартості еталону кормової одиниці (собівартість 1 т вівса у 
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господарстві у 2019 р. склала 3363 грн) [19]. Таким чином, собівартість 1 т висі-

вок дорівнюватиме: 

3363 × 0,71 = 2388 грн. 

Загальна собівартість висівок, вироблених на міні-млині МК-600 складе: 

265 × 2388 = 632820 грн. 

Таким чином, вартість сировини, що береться до статті «Сировина та мате-

ріали» буде дорівнювати: 

3114050 – 632820 = 2481230 грн. 

4. У статті «Роботи та послуги» відображаються витрати на роботи та пос-

луги власних допоміжних та обслуговуючих виробництв, які забезпечують виро-

бничі потреби, а також вартість послуг виробничого характеру, наданих сторон-

німи підприємствами. 

До складу цієї статті включають вартість послуг власного та залученого ав-

томобільного, тракторного та гужового транспорту на переміщення зерна з цент-

ральних сховищ, сховищ виробничих підрозділів підприємства та інших місць по-

стійного зберігання до місця переробки. У ФГ «Ріпки» відстань від сховищ, де 

зберігається зерно озимої пшениці, до міні-млина з її переробки у середньому 

складає 1,5 км. Тому загальний обсяг вантажоперевезень при перевезенні 1021 т 

зерна за рік тут складе: 

1,5 × 1021 = 1532 т · км. 

Враховуючи, що планова собівартість одного т·км у господарстві у 2019 р. 

дорівнює 4,50 грн, загальна сума витрат на цей вид виробничих послуг складе: 

1532 × 4,50 = 6894 грн. 

Вартість послуг електропостачання визначається з включенням вартості 

електричної енергії, одержаної зі сторони, що споживається усіма видами основ-

ного і допоміжного технологічного обладнання. 

Кількість електроенергії необхідної для переробки 1021 т зерна на міні-

млині МК-600 складе: 

2002 × 0,85 × 48 = 81682 кВт, 
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де 2002 – загальний річний фонд робочого часу у 2020 році, год.; 

 0,85 – коефіцієнт використання виробничої потужності4 

 48 –  встановлена паспортна потужність обладнання (див. табл. 2), 

кВт. 

Крім того, фотохронометражні спостереження засвідчили, що близько 11 % 

від прямих витрат електроенергії технологічним обладнанням (9000 кВт) спожи-

вається на загальновиробничі потреби млина (опалення у зимовий період, освіт-

лення, пробні пуски обладнання після проведення ремонтних та пусконалагоджу-

вальних робіт тощо). Таким чином загальні витрати електроенергії при переробці 

зерна пшениці на борошно у ФГ «Ріпки» складуть: 

81682 + 9000 = 90682 кВт. 

Вартість цієї електроенергії дорівнюватиме: 

90682 × 2,97792 = 270044 грн. 

де 2,97792 – вартість 1 кВт · год. станом на 01.09.2019 р., грн.  

Технологічні (зволоження сировини) та загальновиробничі (миття облад-

нання, вологе прибирання приміщення, гігієнічні потреби працівників тощо) ви-

трати води на міні-млині за зміну складають у середньому 2 м3. Таким чином, при 

роботі переробного цеху за рік нормозмін: 

366 – 52 –24 – 11 = 279 нормо-змін, 

де 366 – кількість днів у 2020 році; 

 52 – кількість вихідних днів (неділь) у 2020 році; 

 24 – тривалість тарифної відпустки; 

 11 – кількість святкових днів і днів релігійних свят, робота в які не 

проводиться у 2020 році. 

загальна річна потреба у воді складе: 

279 × 2 = 558 м3. 

При собівартості видобутку 1 м3 води з власної свердловини ФГ «Ріпки» 

3,95 грн витрати за цією статтею складуть: 

558 × 3,95 = 2204 грн. 
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5. До складу статті «Витрати на ремонт необоротних активів» включають 

суми на оплату праці працівників, зайнятих на ремонтних операціях, вартість за-

пасних частин, ремонтно-будівельних та інших матеріалів, витрачених на поточ-

ний ремонт основних засобів, вартість послуг сторонніх організацій та майстерні 

господарства з технічного обслуговування і поточного ремонту обладнання і будівлі. 

Для планування витрат за цією статтею (тут мова йде про основне та допо-

міжне технологічне зернопереробне обладнання) необхідно визначити його перві-

сну вартість. Первісною вартістю основних засобів, що придбані за плату, визна-

ється собівартість, до складу якої входять фактичні витрати: 

 суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за 

вирахуванням непрямих податків; 

 транспортно-заготівельні витрати (витрати на вантажно-розвантажувальні 

роботи і транспортування основних засобів усіма видами транспорту до 

сільськогосподарського підприємства, включаючи витрати зі страхування 

ризиків транспортування); 

 інші витрати, які безпосередньо пов‘язані з придбанням основних засобів 

і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у за-

планованих цілях. 

Вихідні дані для розрахунку первісної вартості технологічного обладнання з 

переробки зерна озимої пшениці на борошно наведені у табл. 4. 

Таблиця 4 
Вихідні дані для розрахунку первісної вартості технологічного обладнання  

з переробки зерна пшениці на борошно у ФГ «Ріпки»  

О б ‘ є к т  р о з р а х у н к у  З н а ч е н н я  п о к а з н и к а  
Борошномельний комплекс МК-600, грн 664900 
Вартість пуско-налагоджувальних робіт основного  
обладнання (11,5 % вартості), грн  76464 

Допоміжне обладнання  
(терези, меблі, посуд тривалого використання та ін.), грн 12200 

Маса основного та допоміжного обладнання, кг 7100 
Відстань від постачальника основного обладнання  
до сільськогосподарського підприємства, км 35 

Собівартість 1 т · км у господарстві, грн 4,50 
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Таким чином, первісна вартість технологічного комплексу з переробки зер-

на пшениці на борошно у ФГ «Ріпки» складе: 

664900 + 76464 + 12200 + (7,1 × 35 × 4,5) = 754732 грн. 

(без урахування ПДВ): 

754732 × 100 : 120 = 628943 грн. 

Для подальших розрахунків витрат на ремонти та амортизацію первісна ва-

ртість технологічного комплексу з переробки зерна на борошно зменшується на 

ліквідаційну вартість – суму коштів, яку ФГ «Ріпки» очікує отримати від реаліза-

ції (ліквідації) цього комплексу після закінчення терміну його корисного викорис-

тання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідаці-

єю). У нашому випадку ліквідаційна вартість складатиме вартість металобрухту, 

що за середньозваженої ціни його реалізації 1 т у регіоні у вересні 2019 р. 5000 

грн складе: 

6,5 × 5000 = 32500 грн (без ПДВ – 27083 грн). 

Таким чином, для розрахунку приймаємо: 

628943 – 27083 = 601860 грн. 

У ФГ «Ріпки» протягом кожного звітного року планується відносити на ви-

трати виробництва частину фактичних витрат на проведення усіх видів ремонту, 

реконструкції, модернізації, технічного переоснащення та інших видів поліпшен-

ня технологічного комплексу з переробки зерна на борошно 5 % його сукупної 

балансової вартості на початок року. Таким чином, норматив відрахувань на ре-

монт обладнання у перший рік роботи буде дорівнювати: 

601860 × 5 : 100 = 30093 грн. 

Балансова вартість будівлі, де планується розмістити борошномельний ком-

плекс (колишнє овочесховище) складає 95000 грн (за вирахуванням ліквідаційної 

вартості). Таким чином, щорічні відрахування на ремонт будівлі дорівнювати-

муть: 

95000 × 5 : 100 = 4750 грн. 
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6. У статті «Інші витрати на утримання основних засобів» включають амо-

ртизацію необоротних активів відповідних видів діяльності. Згідно з Положенням 

(стандартом) 7 бухгалтерського обліку «Основні засоби», сільськогосподарське 

підприємство самостійно визначає термін корисного використання (експлуатації) 

об’єкта основних засобів. При визначенні терміну корисного використання врахо-

вується очікувана потужність (продуктивність) та очікуване фізичне (умови та ін-

тенсивність експлуатації) та моральне зношення, яке виникає у результаті розвит-

ку технічного прогресу або змін попиту і пропозиції на продукцію, що виготовля-

ється на конкретному об’єкті основних засобів. У ФГ «Ріпки» був визначений 

термін корисного використання обладнання з переробки зерна пшениці на борош-

но сім років. Таким чином, норматив амортизаційних відрахувань складе: 

100 : 7 = 14,3 %. 

Відповідно сума річної амортизації по технологічному обладнанню дорів-

нюватиме: 

601860 × 14,3 : 100 = 86066 грн. 

Термін корисного використання будівлі, де розміщується обладнання з пе-

реробки насіння соняшнику, був визначений у 20 років. Відповідно норматив 

амортизаційних відрахувань будівлі: 

100 : 20 = 5 %. 

Сума амортизаційних відрахувань будівлі: 

95000 × 5 : 100 = 4750 грн. 

7. У статті «Інші витрати» відображуються витрати, що безпосередньо по-

в’язані з виробництвом продукції і не включені ні до однієї з наведених вище ста-

тей, а саме: 

 вартість спецодягу та спецвзуття, що видаються працівникам підрозділу; 

 малоцінні та швидкозношувальні предмети та інвентар; 

 платежі за страхування майна; 

 інші витрати, що включаються до собівартості продукції підрозділу і не 

віднесені до цієї та інших статей витрат. 
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У підрозділі з переробки зерна пшениці на борошно у ФГ «Ріпки» ці витра-

ти складають 11500 грн на рік. 

Крім того, до цієї статті включають витрати на придбання тари (мішків) для 

зберігання готової основної (борошно) і побічної (висівки) продукції.  

Для розрахунку потреби у мішках необхідно визначити річну продуктив-

ність міні-млина по готовій продукції. За умов переробки 1021 т сировини при 

виході борошна 72 % і висівок 26 % (решта 2 % складає сміттєва домішка) буде 

одержано у фізичній вазі: 

 борошна 1021000 × 72 : 100 = 735120 кг, 

 висівок 1021000 × 26 : 100 = 265460 кг. 

При вазі 1 мішка борошна 50 кг їх потреба складе: 

735120 : 50 = 14702 шт. 

При вазі 1 мішка висівок 25 кг їх потреба складе: 

265460 : 25 = 10618 шт. 

Загальна потреба у мішках: 

14702 + 10618 = 25320 шт. (або 25500 шт. зі страховим фондом 1 %). 

При оптовій ціні 1 мішка у 2019 р. 4,55 грн загальні витрати на придбання 

тари складуть: 

25500 × 4,55 = 116025 грн. 

8. До статті «Загальновиробничі витрати» включаються: 

 витрати на управління виробництвом (оплата праці, єдиний соціальний 

внесок й медичне страхування та витрати на оплату службових відря-

джень працівників апарату управління господарства); 

 амортизація необоротних активів загальновиробничого (цехового) приз-

начення; 

 витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну 

оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничо-

го призначення; 

 витрати на охорону праці та техніку безпеки; 
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 витрати на удосконалення технології й організації виробництва (оплата 

праці, включаючи єдиний соціальний внесок, працівників, зайнятих удо-

сконаленням технології й організації виробництва, поліпшення якості 

продукції; оплата послуг сторонніх організацій тощо); 

 витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше 

утримання загальних приміщень виробничого призначення; 

 витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці та інші 

витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими проце-

сами та якістю продукції); 

 інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо). 

У ФГ «Ріпки» загальновиробничі витрати по міні-підприємству з переробки 

зерна пшениці на борошно плануються на рівні 19500 грн. 

Розрахунок загальних витрат по переробці зерна на млині МК-600 наведе-

ний у табл. 5. 

Для розрахунку собівартості переробки 1 т зерна пшениці на борошно усі ви-

трати на переробку (без вартості сировини) діляться на обсяг переробки (1021 т): 

749593 : 1021 = 734 грн. 

При встановленні розцінок за надання послуг з давальницької переробки зе-

рна стороннім замовникам, виробничу собівартість переробки збільшують на 15 

% розміру норми прибутку і на 20 % ПДВ. Таким чином, розцінка за переробку 1 

т давальницького зерна озимої пшениці дорівнюватиме: 

734 × 1,15 × 1,20 = 1013 грн. 

Для розрахунку економічної ефективності переробки зерна пшениці на бо-

рошно у сільськогосподарському підприємстві необхідно визначити обсяги виро-

бництва основної (борошно) продукції. При виході борошна вищого ґатунку 50 % 

і борошна другого ґатунку 22 % (див. табл. 2), валові обсяги виробництва скла-

дуть: 

 борошно вищого ґатунку – 1021 × 50 : 100 = 511 т; 

 борошно другого ґатунку – 1021 × 22 : 100 = 225 т. 
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Таблиця 5 
Розрахунок планових витрат при переробці зерна пшениці  

на борошно на млині МК-600 у ФГ «Ріпки» у 2020 р. 

С т а т т і  в и т р а т  Вартість  
з ПДВ, грн 

Вартість  
без ПДВ, грн 

ПДВ, 
грн 

1. Витрати на оплату праці  232400  
2. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)  51128  
3. Сировина та матеріали  2481230  
4. Роботи та послуги – всього  270044 234135 45007 

У тому числі: 
автотранспорт  6894  

електроенергія 270044 225037 45007 
водопостачання  2204  

5. Витрати на ремонт необоротних активів – 
всього   34843  

У тому числі: 
обладнання  30093  

будівлі  4750  
6. Інші витрати на утримання основних  
засобів – всього  

 
90816 

 

У тому числі: 
обладнання  86066  

будівлі  4750  
7. Інші витрати – всього  127525 106271 21254 

У тому числі: 
витрати на тару 116025 96688 19337 
інші витрати 11500 9583 1917 

8. Загальновиробничі витрати  19500  
Всього витрат: 

з сировиною 
без сировини 

 3230823 
749593 

 

Станом на жовтень 2019 р. середньозважені оптові ринкові ціни у Харківсь-

кій області на борошномельну продукцію склалися на рівні: 

 борошно вищого ґатунку – 8250 грн/т; 

 борошно другого ґатунку – 7425 грн/т. 

При цьому слід зазначити, що оптові реалізаційні ціни на продукцію нами 

бралися на дещо нижчому рівні за ціни крупних промислових комбінатів хлібоп-

родуктів. Обумовлюється це тим, що на виробництвах малої потужності (таких як 

млин МК-600) все ж таки не вдається досягти рівня якості кінцевої продукції, 

який забезпечують великі переробні підприємства. Таким чином, у ФГ «Ріпки» у 
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2020 р. планова виручка від реалізації борошна, виробленого на млині МК-600, 

складе: 

 борошно вищого ґатунку – 511 × 8250 = 4215750 грн; 

 борошно другого ґатунку – 225 × 7425 = 1670625 грн; 

 всього виручка від реалізації – 4215750 + 1670625= 5886375 грн. 

Вартість продукції без ПДВ складе: 

5886375 × 100 : 120 = 4905313 грн. 

Загальні відрахування ПДВ складуть: 

5886375 – 4905313 = 981062 грн. 

Якщо у процесі переробки сільськогосподарської сировини утворюється два 

і більше видів основної продукції (у нашому випадку – це борошно вищого і дру-

гого ґатунків), при визначенні виробничої собівартості кожного з них загальна 

сума витрат у технологічному процесі розподіляється між окремими видами про-

дукції пропорційно плановій виручці від реалізації. Таким чином, методологія ро-

зрахунку собівартості 1 т борошна різних ґатунків на міні-млині МК-600 буде на-

ступною (табл. 6). 

Таблиця 6 
Розрахунок планової виробничої собівартості борошна різних ґатунків  

на млині МК-600 у ФГ «Ріпки» у 2020 р.  

Види 
продукції 

Обсяг 
виробництва, 

т 

Оптова 
ціна 1 т, 

грн 

Виручка від 
реалізації, 

грн 

Частка 
у загальній 

виручці 

Припадає 
витрат 

Виробнича 
собівартість, 

грн/т 
Борошно вищого 
ґатунку 511 8250 4215750 0,716 2313269 4527 

Борошно другого 
ґатунку 225 7425 1670625 0,284 917554 4078 

 Разом 736 - 5886375 1,000 3230823 - 

При визначенні повної (комерційної) собівартості борошна виробничу собі-

вартість збільшують на витрати обігу і зокрема на розмір витрат, пов’язаних з ре-

алізацією (збутом) продукції. До цих витрат включають: 

 витрати на ремонт тари для тривалого зберігання продукції (дерев’яні 

піддони під штабелі мішків з борошном і висівками); 
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 оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та 

працівникам підрозділів, що забезпечують збут; 

 витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 

 витрати на передпродажну підготовку товарів; 

 витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 

 витрати на утримання необоротних активів, пов’язаних зі збутом продук-

ції (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, осві-

тлення, охорона); 

 витрати на транспортування готової продукції, транспортно-експедиційні 

та інші послуги; 

 інші витрати пов’язані зі збутом продукції. 

Відповідно до значно зростаючої ролі цієї складової господарської діяльно-

сті у ринкових умовах господарювання, частка витрат обігу (не пов’язаних з ос-

новним виробництвом) в СВК «Україна» при реалізації борошна власного вироб-

ництва складає 14,5 % виробничої собівартості: 

3230823 × 14,5 : 100 = 468469 грн. 

Таким чином, у ФГ «Ріпки» повна (комерційна) собівартість всього вироб-

леного і реалізованого борошна складе: 

3230823 + 468469 = 3699292 грн. 

Очікувана маса прибутку від реалізації продуктів переробки: 

4905313 – 3699292 = 1206021 грн. 

У розрахунку на 1 т переробленого зерна прибуток складе: 

1206021 : 1021 = 1181 грн. 

Плановий рівень рентабельності реалізованої продукції: 

1206021 : 3699292 × 100 = 32,6 %. 

У сучасних складних умовах ведення господарської діяльності у вітчизня-

ному агропромисловому комплексі ці показники характеризують достатньо при-

йнятний рівень економічної ефективності внутрішньогосподарської переробки зе-

рна на борошно (табл. 7).  
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Таблиця 7 
Планова економічна ефективність внутрішньогосподарської переробки  

зерна пшениці на борошно у ФГ «Ріпки» у 2020 р. 

П о к а з н и к и  З н а ч е н н я   
п о к а з н и к а  

Обсяг переробки сировини, т 1021 
Обсяги виробництва основної продукції, т: 

борошно вищого ґатунку 
 

511 
борошно другого ґатунку 225 

Обсяги виробництва побічної продукції (висівок) 265 
Всього прямих виробничих витрат, грн: 

з сировиною 
 

3230823 
без сировини 749593 

Собівартість переробки 1 т сировини, грн 734 
Виробнича собівартість основної продукції, грн/т: 

борошно вищого ґатунку 
 

4527 
борошно другого ґатунку 4078 

Витрати на реалізацію (14,5 %), грн 468469 
Повна (комерційна) собівартість основної продукції, грн/т: 

борошно вищого ґатунку 
 

5183 
борошно другого ґатунку 4669 

Повна (комерційна) собівартість продукції, грн 3699292 
Оптові ціни реалізації основної продукції, грн/т: 

борошно вищого ґатунку 
 

8250 
борошно другого ґатунку 7425 

Виручка від реалізації продукції, грн: 
з податком на додану вартість 

 
5886375 

без податку на додану вартість 4905313 
Очікувана маса прибутку від реалізації продукції, грн 1206021 
Прибуток на 1 т переробленого зерна пшениці, грн 1181 
Рівень рентабельності, % 32,6 

Цікавими є результати порівняння економічної ефективності переробки зе-

рна пшениці на борошно з реалізацією непереробленого зерна комерційним стру-

ктурам (зернотрейдерам).  

У жовтні 2019 р. сільськогосподарські підприємства Харківській області ре-

алізовували зерно пшениці 3 класу у середньому за оптовою ціною 4250 грн/т з 

ПДВ (3542 грн/т без ПДВ). Фактична виробнича собівартість 1 т зерна пшениці у 

ФГ «Ріпки» у 2019 р. склала 3050 грн, а повна (комерційна) – 3203 грн (див. стор. 

16). Таким чином, розрахунковий прибуток від реалізації 1 т зерна пшениці у гос-

подарстві дорівнюватиме: 
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3542 – 3203 = 339 грн. 

Відповідно, рентабельність продажу: 

339 : 3203 × 100 = 10,6 % (борошна – 32,6 %). 

Проведені розрахунки наочно доводять, що у розрахунку на 1 т зерна пше-

ниці переробка і реалізація продуктів переробки дозволяє отримати у 3,5 рази бі-

льше прибутку, ніж реалізація непереробленого зерна (1181 : 339). 

Збільшення частки промислової продукції у структурі товарної продукції 

сільськогосподарських підприємств об’єктивно сприяє створенню в галузі органі-

заційних форм господарювання ринкового типу. Категорію даного типу госпо-

дарств у цілому характеризує наявність в їх організаційно-виробничій структурі 

підрозділів з переробки, доробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської 

продукції, сума від реалізації якої, разом із сумою від реалізації товарної продук-

ції сировинних галузей інтегрованої сфери займає провідне або одне з провідних 

місць у структурі товарної продукції. Відмінними рисами таких формувань є ная-

вність в них ланки ринкової інфраструктури (служб маркетингу, фірмової роздрі-

бної торгівельної мережі тощо) тобто залучення до схеми агропромислової інтег-

рації сфери обігу товару та його реалізації кінцевому споживачу. 

Формування і подальший розвиток підсобної промислової діяльності у сіль-

ськогосподарських підприємствах – це один з шляхів демонополізації крупних 

переробних підприємств на виробництво окремих видів продукції агропромисло-

вого комплексу і створення передумов для конкуренції товаровиробників на рин-

ку продовольства. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Сільське господарство, яке відрізняється від інших сфер матеріального 

виробництва низкою специфічних особливостей, найбільш успішно розвивається 

при раціональному поєднанні головних, додаткових і підсобних галузей. Доціль-

ність поєднання сільськогосподарського виробництва з іншими видами діяльності 

обумовлюється дією багатьох факторів – природних, економічних, організацій-

них, технологічних, соціальних, які існують об’єктивно, взаємодіють між собою, 

взаємно впливають один на одного і результати господарювання у цілому. 

2. Становлення ринкових відносин у сільському господарстві України має 

свої специфічні особливості, що дуже часто не дає змогу з достатнім рівнем ефек-

тивності адаптувати до вітчизняних реалій передовий іноземний досвід. Це пов-

ною мірою стосується і проблем подальшого розвитку підсобної промислової дія-

льності у сільськогосподарських підприємствах. Багато питань залишаються досі 

не вирішеними як на теоретичному, так і на прикладному рівнях. У сучасній нау-

ковій літературі можна зустріти різні погляди на цю проблему – від поміркованих 

до повної абсолютизації або повного неприйняття, що зайвий раз свідчить про її 

складність та необхідність пошуку нових, іноді нестандартних, організаційно-еко-

номічних та техніко-технологічних шляхів розв’язання. 

3. Економічна ефективність господарської діяльності у ФГ «Ріпки» Богоду-

хівського району Харківської області у великій мірі формується у сфері руху про-

дукції – від виробництва сировини до реалізації кінцевому споживачу, з ураху-

ванням можливостей диверсифікації асортименту через впровадження у господар-

стві стадій глибокої переробки і реалізації з більшою часткою доданої вартості. 

4. Впровадження в ФГ «Ріпки» технологічного комплексу по переробці зер-

на пшениці на борошно МК-600 дозволяє переробити за рік 1021 т сировини. Об-

сяги виробництва основної продукції при цьому складають: борошно вищого ґа-

тунку – 511 т, борошно другого ґатунку – 225 ц. Планові надходження виручки 

від реалізації продукції за проектом складають 4 млн 905 тис. грн (без ПДВ), при-
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буток – 1 млн 206 тис. грн при рівні рентабельності 32,6 %. Розрахункова планова 

виробнича собівартість переробки 1 т зерна складає 734 грн. 

5. Проведені розрахунки довели, що у розрахунку на 1 т зерна пшениці пе-

реробка і реалізація продуктів переробки дозволяє отримати 1181 грн прибутку, 

що у 3,5 рази більше, ніж при реалізації комерційним структурам (зернотрейде-

рам) непереробленого зерна (339 грн/т). 

6. При виборі потужності борошномельного обладнання ми виходили з про-

гнозованої наявності вільних товарних обсягів сировини (зерно озимої пшениці) у 

господарстві, які після розрахунків за контрактами, виплати в рахунок оплати 

праці та в якості орендної плати за земельні паї можна буде спрямувати на пере-

робку. Крім того, нами були враховані потреби населення селища Ріпки, в якому 

розташовується центральна садиба сільгосппідприємства та сусідніх населених 

пунктів Богодухівського, Валківського і Харківського районів (селища Максимів-

ка, Петропавлівка, Вертіївка, Протопопівка, Вільшани, Старий Мерчик та ін.) у 

послугах щодо переробки власної сировини на давальницьких умовах, а також 

можливість надання послуг з переробки іншим сільськогосподарським підприєм-

ствам за відповідну плату. 

7. Проведені розрахунки у цілому свідчать про доцільність організації у ФГ 

«Ріпки» цеху з переробки зерна пшениці на борошно у сучасних умовах господа-

рювання. У більш віддаленій перспективі у процесі становлення досконалих спра-

ведливих економічних відносин між виробниками сільськогосподарської сирови-

ни та крупними переробними підприємствами, формування ефективної ринкової 

інфраструктури (логістика, зберігання, реалізація тощо) внутрішньогосподарська 

переробка повинна відігравати роль допоміжного підсобного виробництва для 

побудови раціональної організаційної структури господарства, забезпечення його 

внутрішньогосподарських потреб, часткового задоволення попиту на місцевих ре-

гіональних ринках та надання послуг населенню щодо переробки сільськогоспо-

дарської сировини на давальницьких умовах. 
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АНОТАЦІЯ 
наукової роботи під шифром «Млин» 

 

Актуальність і практична значущість теми. В умовах розбудови ринко-

вого механізму господарювання у галузі роль підсобної промислової діяльності, 

як фактора економічної стабільності сільськогосподарських підприємств, значно 

зростає. Доходи від підсобної промислової діяльності – це стабільна, така, що не 

залежить від примх погоди частка надходжень грошових коштів, яка сприяє вирі-

внюванню доходів господарств за місяцями року. Організація підсобного промис-

лового виробництва та його ефективна інтеграція з основним сільськогосподарсь-

ким має також такі переваги: в умовах сезонності сільськогосподарського вироб-

ництва протягом календарного року більш повно та рівномірно використовуються 

трудові та матеріально-технічні ресурси; розширюється асортимент продукції, що 

виробляється господарством, з більшою доданою вартістю; за рахунок викорис-

тання побічної продукції (висівки, макуха, шрот, відвійки тощо) у господарстві 

підсилюється кормова база тваринництва; задовольняються потреби жителів сіль-

ської місцевості щодо переробки сільгоспсировини для особистих потреб тощо. 

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є опрацювання мето-

дологічних основ і практичних рекомендацій щодо організації ефективної внут-

рішньогосподарської переробки зерна пшениці на борошно на рівні конкретного 

сільськогосподарського підприємства. У відповідності до поставленої мети у ро-

боті передбачається вирішити такі завдання:  

 опрацювати техніко-технологічні основи організації цеху з переробки зер-

на пшениці на борошно; 

 обґрунтувати обсяги внутрішньогосподарської переробки зерна на борош-

но у конкретних умовах господарювання; 

 визначити планову економічну ефективність внутрішньогосподарської пере-

робки зерна пшениці на борошно у сільськогосподарському підприємстві; 

 обґрунтувати перспективи розвитку підсобної промислової діяльності у 

сучасних умовах ведення господарської діяльності в АПК. 
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Об’єктом дослідження є процес організації ефективної внутрішньогоспо-

дарської переробки зерна пшениці на борошно в умовах пореформеного розвитку 

вітчизняного сільського господарства. 

Предметом дослідження є сукупність техніко-технологічних та організа-

ційно-економічних взаємозв’язків ефективного механізму організації підсобної 

промислової діяльності у сільськогосподарському підприємстві. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження 

складають діалектичний метод пізнання і системний підхід. Опрацювання основ-

них положень здійснювалося за допомогою застосування окремих прийомів ана-

лізу і синтезу. У процесі виконання роботи були застосовані традиційні наукові 

методи економічних досліджень: монографічний, абстрактно-логічний, розрахун-

ково-конструктивний. Ступінь обґрунтованості та вірогідності отриманих резуль-

татів, висновків і пропозицій підтверджується відповідними економічними розра-

хунками із застосуванням відповідного масиву даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному теоре-

тичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо організації 

ефективної переробки зерна пшениці на борошно у сільськогосподарському підп-

риємстві. 

Практичне значення отриманих результатів. Рекомендації автора щодо 

створення цеху з переробки зерна пшениці на борошно були розглянуті засновни-

ком фермерського господарства «Ріпки» Богодухівського району Харківської об-

ласті Дьомкіним Олександром Олександровичем і отримали позитивну оцінку. 

Засновником господарства прийняте рішення щодо внесення змін до його організа-

ційної структури та пошуку інвестиційних ресурсів для придбання та пуску в ек-

сплуатацію технологічного комплексу МК-600 виробництва ПАТ «Електромаш». 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використа-

ної літератури (всього 19 найменувань), додатків. Основний обсяг роботи складає 

30 сторінок комп’ютерного тексту, містить 2 рисунки і 7 таблиць. 

Ключові слова: внутрішньогосподарська переробка, зерно, борошно, ви-

трати, собівартість, ефективність, прибуток, рівень рентабельності. 


