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НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

ВИНОРОБСТВА 

Важливою складовою національної економіки України є 

виробництво продукції виноробства, яке здійснюється відповідно з 

правовими регламентами, визначеними  Законом України «Про виноград 

та виноградне вино» №2662-IV від 16.06.2005 р. (зі змінами та 

доповненнями) [1]. Згідно Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ (зі змінами та 

доповненнями) виробництво – це діяльність, пов’язана з випуском 

продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також 

реалізацію продукції власного виробництва [2].  У Законі України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII, який планується 

увести в дію з 28.06.2015 року [3], означення цього поняття не подається. 

Проте чинний сьогодні підхід з позиції простоти та зрозумілості є 

прийнятним і за змістом достатньо чітко окреслює межі та сутнісну 

характеристику цього процесу.  

Не вдаючись до деталізації поглядів на трактування «виробництво» 

загалом, для дослідження проблематики обліку та аналізу та їх 

удосконалення в галузевому контексті, слід зупинитися на розгляді 

поняття «виробництво продукції виноробства». Це дасть змогу найбільш 

повно врахувати специфіку галузі та її впливи на вищеназвані функції 



управління, а також виробити механізми, інструменти та складові, здатні 

підняти ці джерела інформаційного забезпечення на якісно новий рівень.  

З моменту вступу України до СОТ виноградарсько-виноробний 

підкомплекс опинився в умовах досконалої ринкової конкуренції, що 

призвело до обмеження державного протекціонізму національних 

виробників, до того ж більшість з них виявилися з низьким рівнем 

конкурентоспроможності [4, с. 3]. Подолання цієї проблеми можливе через 

розвиток стандартизації ( в тому числі щодо ведення бухгалтерського 

обліку) та розвиток і удосконалення методів аналізу й контролю. Усі 

названі елементи є базовою основою інформаційного забезпечення 

управління, яке в умовах ринку та кризового стану національної економіки 

є рушійною силою оптимізації діяльності на засадах недопущення 

непродуктивних витрат і втрат, в тому числі в галузі виробництва 

продукції виноробства.  

Слід зазначити, що в наукових публікаціях та вітчизняних 

нормативно-правових актах відсутнє означення конкретно поняття 

«виробництво продукції виноробства». Натомість вживаються близькі за 

сутністю поняття з різним контекстним підходом. У такому разі найбільш 

прийнятним буде виведення найбільш однозначного трактування, яке б не 

суперечило вже задекларованим взаємопов’язаним економічним 

категоріям і поняттям.  

Складність вирішення проблеми формування означення полягає у 

тому, що процес виробництва у цій галузі має низку особливостей та 

етапів. Окрім цього він є достатньо тривалим, а тому відповідно до 

технології умовно розмежовується на первинне та вторинне виноробство. 

Перше передбачає приймання, переробку винограду та зберігання 

виноматеріалів, а друге – зберігання вина та його розлив у ємності, які в 

подальшому можуть спрямовуватися на продаж кінцевим споживачам. В 

більшості публікацій, пов’язаних з обліком, аналізом і контролем у 



виноробній галузі автори цілком логічно посилаються на встановлений 

чинним законодавством термінологічний апарат, не акцентуючи уваги на 

формулюванні узагальнено поняття. Такий підхід виправданий, але він не 

сприяє стандартизації та уніфікації об’єктів обліку, аналізу та контролю, 

оскільки процес виробництва не позиціонований з достатньою чіткістю. 

Це, зокрема,  стосується і процесу виробництва продукції 

виноробства. Дотримуючись класичної виробничої доктрини, а також 

враховуючи існуючі наукові традиції, пропонуємо здійснювати  

трактування сутності цього поняття, виходячи з уже існуючих 

законодавчих формулювань і означень причетних до нього понять. До 

останніх варто віднести термін «виноробна продукція», «підприємства 

первинного виноробства» та «підприємства вторинного виноробства», 

ідентифікація яких міститься у Законі України  «Про виноград та 

виноградне вино» №2662-IV від 16.06.2005 р. (зі змінами та 

доповненнями) [1] (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Трактування понять в Законі України «Про виноград та виноградне 

вино» №2662-IV від 16.06.2005 р. (зі змінами та доповненнями)  

Примітки: сформовано на основі [1] 

Поняття  Трактування 

виноробна 

продукція 

вина тихі,  шампанські,  ігристі та газовані, вермути, бренді, 

коньяки і алкогольні напої виноградного походження; 

підприємства  

первинного 

виноробства 

підприємства,  які  здійснюють переробку винограду,  

виробництво виноматеріалів, сусла або соку консервованого, 

концентрату виноградного соку, займаються витримкою    

виноматеріалів, а   також утилізацією відходів виноробства;   

підприємства  

вторинного 

виноробства 

підприємства, які займаються  витримкою  виноматеріалів,  

обробкою виноматеріалів та розливом  або  тільки  розливом  

вин у споживчу тару відповідно до нормативних  

документів; 



 

Врахування специфіки трактувань, проілюстрованих на рис. 1.1 при 

формулюванні означення поняття «виробництво продукції виноробства» 

сприятиме не лише дотриманню послідовності та ідентичності 

нормативних документів, а й уможливить безболісну його імплементацію в 

практику.  

Виходячи з такої позиції, виробництво продукції виноробства – це  

процес створення (отримання) виноробної продукції, який відповідно до 

технології передбачає переробку винограду на виноматеріали (включаючи 

сусло, сік і його концентрат) та їх витримку й подальшу обробку аж до 

формування кінцевого продукту.  

В такому разі, при організації обліку слід врахувати низку аспектів. 

По-перше, оскільки виробництво виноробної продукції позиціонується як 

процес її створення, то з позиції обліку його слід розглядати через призму 

витрат. По-друге, чітке розмежування двох структурних складових – 

первинного та вторинного виноробства, кожне з яких містить в собі 

завершені цикли, вказує на потребу розмежованого обліку витрат (зокрема, 

можливість використання по передільного методу обліку). По-третє, 

наявність різних об’єктів калькулювання (вина тихі,  шампанські,  ігристі 

та газовані, вермути, бренді, коньяки і алкогольні напої виноградного 

походження, сік консервований, концентрат виноградного соку тощо) при 

розподілі накладних витрат вимагає застосування інструментарію, який би 

дозволяв враховувати ціннісні характеристики кожного з них. Тому 

обґрунтованим, наприклад, може бути застосування підходу, що базується 

на перерахунку виноробної продукції в умовні одиниці з використанням 

відповідних коефіцієнтів перерахунку. Це, в свою чергу, вимагає 

наукового обґрунтування порядку встановлення останніх, в тому числі 

через врахування низки характеристик (вартісної цінності, трудозатрат 

тощо).  



Загалом більш деталізований та глибший аналіз складових, що 

випливають з означення поняття (у нашому випадку йшлося про 

виробництво продукції виноробства) дає змогу встановлювати можливі (в 

тому числі альтернативні) варіанти організації та ведення обліку, 

проведення аналізу та контролю. Тобто вищевикладене дозволяє зробити 

висновок про об’єктивність впливу категорійних означень понять на ці 

функції управління. 
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