
Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати
свою діяльність. Воно характеризуються забезпеченістю фінансовими ресурса-
ми, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх
розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з
іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою
стійкістю.

Доцільно сказати, що такі фахівці як Бланк І.А., Бутинець Ф.Ф, на ряду з
Градовим А.П, Друкером П. та Румянцевою З.П. підкреслюють, що підприємст-
ва проводять оцінку фінансового стану для визначення ефективності їх діяльно-
сті по відношенню до попередніх періодів. Дана оцінка є лише констатацією
досягнутих результатів. Не дивлячись на те, що на основі даної оцінки також
можна зробити висновки для підвищення стійкості в майбутньому. [1]

Градов А.П. спрямовую нашу увагу на те, що більшість підприємств не
використовують весь потенціал даної оцінки. Але ж вона містить показники, на
основі аналізу яких можна поліпшити стійкість підприємства в майбутньому.
Тому, щоб врахувати всі можливості даної оцінки, доцільно розробити систему
управління фінансовим станом, що забезпечить максимальну віддачу від наяв-
них коштів підприємства.[2]

Дана система повинна систематизувати відповіді на запитання: наскільки
правильно підприємство керувало фінансовими ресурсами протягом періоду; як
воно використовувало майно, яка структура його майна, наскільки раціонально
воно поєднує власні і позикові джерела, наскільки ефективно використан влас-
ний капітал; яка віддача виробничого потенціалу; чи нормальні взаємини з дебі-
торами, кредиторами, бюджетом, акціонерами і т.д.

Усі припущення мають бути розглянуті і проаналізовані. Для цього необ-
хідно зробити прогнозування можливих фінансових результатів, економічної
рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності. Потім ви-
конати розробку моделей фінансового стану при різноманітних варіантах.На
прикінці цього етапу для прийнятої моделі розробляється план, де відбувається
розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання
фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Ця система покликана максимізувати віддачу всіх наявних коштів підп-
риємства. З її допомогою можна побачити і усунути слабкі місця в діяльності.
Це дасть змогу вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства
підприємства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В умовах гострої конкуренції товарів важливо здійснювати суворий контроль ви-
трат з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств і поліпшення їх
фінансового стану. Удосконалення методології обліку в системі комплексного управ-
ління витратами дозволить вирішити проблему оптимізації витрат та ефектив-
ності господарювання промислових підприємств.

В условиях острой конкуренции товаров важно осуществлять жесткий контроль
затрат с целью повышения конкурентоспособности предприятий и улучшения их
финансового состояния. Совершенствование методологии учета в системе ком-
плексного управления затратами позволит решить проблему оптимизации затрат
и эффективности хозяйствования промышленных предприятий.

In conditions of high competition it is important to control expenses with the purpose of
enterprise competitiveness increase and financial stability improvement. Enhancement of
accounting methodology in the system of complex expenses management enables to solve the
problem of expenses optimization and effectiveness of industrial enterprises operation.

Для предприятий, использующих разнообразные виды ресурсов, встает
вопрос разработки направлений более эффективного управления затратами в
целях принятия управленческих решений, обеспечивающих повышение отдачи
от применяемых ресурсов.

Разработка новых нетрадиционных систем управления издержками, ис-
следование проблем повышения качественных характеристик и аналитичности
информации о них является весьма актуальной проблемой.

Повышение эффективности управления затратами предполагает совер-
шенствование методов учета затрат.

В совершенствовании учета затрат выделяются два основных подхода.
Первый направлен на совершенствование калькуляции и контроля над затрата-
ми по каждому отдельному виду готовой продукции. Этот подход системы
учета предназначен для исчисления полных затрат. В целях наиболее точного
распределения расходов на постоянные и переменные составляющие предпри-
ятиям рекомендуется использовать методы, основанные на применении стан-
дартной программы регрессионного анализа, включающего в себя все резуль-
таты наблюдения для определения линии наилучшего соответствия при расчете
переменной величины и постоянной составляющей затрат. Второй подход,
широко используемый в странах с развитыми рыночными отношениями, ори-
ентирован на планировании и учете неполной себестоимости, включающей
только переменные затраты, зависящие от изменения объема производства
(система «директ-костинг»).



Для совершенствования учета смешанных затрат на предприятиях можно
использовать систему субсчетов для отражения постоянной и переменной час-
тей расходов, позволяющую усилить контроль за использованием ресурсов и
обеспечить систему управления необходимыми данными о состоянии затрат на
предприятии.

Заслуживает внимание использование многоступенчатого учета затрат, а
также учета возмещения постоянных затрат на производство при получении
достоверной информации для управления затратами.

В условиях децентрализации производства, использования различных
форм собственности предприятия сталкиваются с проблемой определения цены
переделов в едином технологическом процессе при внутрифирменных расчетах,
что позволяет определять доходность структурного подразделения. В этих усло-
виях метод ценообразования на базе переменных затрат предпочтителен, по-
скольку обеспечивает наиболее эффективное использование ресурсов предпри-
ятия. Это достигается за счет того, что постоянные затраты остаются неизмен-
ными, а использование средств без дополнительных постоянных расходов уве-
личивает прибыль предприятия в целом. Целесообразно использовать его там,
где менеджеры несут ответственность за расход средств конкретного подразде-
ления, что позволит усилить контроль.

Таким образом, эффективное управление затратами как условие дости-
жения высоких экономических результатов возможно на основе учета затрат по
системе «директ-костинг», совершенствования методики принятия управленче-
ских решений, а также возможности их корректировки от влияния изменений
рыночной конъюнктуры, других внешних и внутренних факторов.
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УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПОСЛУГ ВКГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Розглянуті питання цілісного зв’язку ланцюгової системи «витрати – собівартість –
прибуток» та завдання підтримки рішень з використанням управлінського обліку.

Рассмотрены вопросы целостной связи цепной модели «затраты- себестоимость –
прибыль» и задачи поддержки решений с использованием управленческого учета.

The questions of integral connection of chain model of «expense are considered – a prime
price is an income» and tasks of support of decisions with the use of administrative account.

Управління прибутком не є новою проблемою, бо це головна мета діяль-
ності майже кожного підприємства в умовах ринку. Тому це питання розгляда-
лось багатьма науковцями. Проте воно є актуальним з багатьох причин. Серед
них – зміна системи, в якій знаходиться суб’єкт господарювання, цінової полі-

тики, навколишнього середовища, оновлення корпоративних зв’язків, структу-
рні перестановки.

Тому проблему управління прибутком на сучасному етапі необхідно ро-
зглядати, пам’ятаючи економічну історію її розвитку, але й із врахуванням
деяких особливостей пріоритетів сучасності, а саме:

- стратегії ресурсозбереження;
- гнучкості реагування господарської організації на кон’юнктуру цін;
- маркетингових досліджень купівельної спроможності споживачів і т. і.
В сучасних умовах більш вагомого впливу набув фактор співвідношен-

ня матеріальних та нематеріальних активів, як засіб формування інноваційного
та інвестиційного потенціалу підприємств. Крім того, розгляд питань управ-
ління прибутком змушує звертатися до задач управління витратами та собівар-
тістю продукції (послуг), спрямованих на досягнення конкурентних переваг на
ринку. Таким чином, постає завдання управління ланцюговою залежністю «ви-
трати-собівартість-прибуток». В дослідженні розглядаються питання віднесен-
ня тих чи інших витрат до витрат діяльності підприємства, а також правомір-
ності віднесення частини управлінських витрат на собівартість продукції. Тоб-
то не всі витрати створюють собівартість. Обраховуючи собівартість з витрат,
користуються різними методами розподілу. Основних методів три:

1) пряме відстеження (direct tracing);
2) причинно-наслідкове розподілення;
3) умовне розподілення.
Систему розподілення витрат слід обирати виходячи з типу підприємст-

ва, його структури витрат та потреб керівництва в управлінській інформації.
У зв’язку із зростанням непрямих витрат в житлово-комунальному гос-

подарстві, що підлягають обліку і розподіленню прямими методами, перед
менеджментом постає питання щодо методів їх розподілення на об’єкти собі-
вартості, окремі продукти та послуги. Вибір цих методів визначає можливості
системи управлінського обліку з підготовки важливої для управлінських рі-
шень інформації, зокрема, інформації щодо собівартості. Сам управлінський
облік допускає ряд загальних правил і право застосування свободи вибору та
орієнтації на особливості кожного об’єкта.

В галузевих положеннях та інструкціях із планування, обліку і кальку-
лювання собівартості продукції можна виділити два основних метода обліку
витрат та калькулювання собівартості продукції – позаказний, попередільний
та попроцесний. Такі методи обліку, як облік за нормативною собівартістю
(стандарт-кост) або облік за неповною собівартістю (директ-костинг) не є аль-


