
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-



тернативнимі для позаказного и попередільного способів, бо кожен з них є са-
мостійною характеристикою процесу калькулювання.

Калькулювання собівартості на послуги водопостачання та водовідве-
дення повинно здійснюватись із дотриманням загальних норм (стандартів, зако-
нодавчих актів, інструкцій і т. і.), проте має багато особливостей, які значно
ускладнюють цей процес. І у деяких моментах неможливо застосувати досвід
інших галузей із цього питання. Собівартість води та відведення стічних вод
визначається за стадіями технологічного процесу та за калькуляційними стаття-
ми затрат, що рекомендовані для організацій водопровідно-каналізаційного гос-
подарства.

Собівартість розглядають окремо з водопостачання та водовідведення за
основними стадіями технологічного процесу виробництва води (пропуску стіч-
ної рідини): підйом води (перекачка стічної рідини); очищення води (очищення
стічної рідини, обробка осаду и його захоронення); транспортування води (тран-
спортування та утилізація стічної рідини).

Суперечливі питання виникають з приводу вибору стратегії та управлін-
ських технологій зниження собівартості виробництва питної води: з одного боку
– не діють стимуляційні фактори ресурсо-енергозбереження та зменшення втрат
з іншого – діє натиск інноваційних програм, без яких подальший розвиток водо-
забезпечення та водовідведення обійтись не в змозі. Розв’язку цих суперечнос-
тей науковці вбачають в застосуванні моделей управління триєдиним блоком
«витрати – собівартість – прибуток», до якого треба додати ще й політику фор-
мування цін
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
З УРАХУВАННЯМ РИЗИКОВАНОСТІ ПРОЕКТУ

У доповіді проаналізовано основні методи визначення ефективності інвестиційних
проектів, розроблено алгоритм здійснення передінвестиційної фази інвестиційного
проекту з більш глибоким аналізом ризикованості.

В докладе проанализировано основные методы определения эффективности инвести-
ционных проектов, разработан проведения перединвестиционной фазы инвестицион-
ного проекта с более глубоким анализом рискованности.

In report is analyzed main methods of the determination to efficiency investment project, is
designed undertaking before investment phase of the investment project with more deep analy-
sis of riskiness.

Активна інвестиційна діяльність являється однією з передумов розвитку
економіки. З виходом України на міжнародний ринок питання про інвестуван-
ня вітчизняних підприємств стає дедалі гострішим, адже для того, щоб зайняти
свою нішу на ринку необхідно збільшити обсяги виробництва, підвищити
якість продукції, а для цього необхідні додаткові кошти.

В той же час існують певні проблеми, які стримують інвестиційну дія-
льність. Однією з таких причин є невідповідність існуючих показників та мето-
дів аналізу інвестицій сучасним економічним умовам введення господарської
діяльності в Україні, що не дозволяє реально оцінити ефективність інвестицій.

Аналіз існуючих методів та методик, показав, що при оцінці ефективно-
сті інвестицій найчастіше використовуються загальновизнані показники як:
чиста теперішня вартість (NPV), дисконтований період окупності (DPP), внут-
рішня норма прибутковості (IRR), модифікована внутрішня норма прибутково-
сті (MIRR), індекс прибутковості (PI). В той же час слід зазначити, що вони
мають як переваги так і недоліки. Так, наприклад, NPV – абсолютний показ-
ник, що не дає змогу порівнювати різні за масштабами та за терміном реалізації
проекти. Недоліком IRR є необґрунтованість припущення про те, що реінвес-
тування доходів відбувається під ставку, рівну прибутковості самого проекту.
Крім того майже всі показники ефективності розраховуються за допомогою
ставки дисконту. Вона повинна включати безризиковий дохід, премію за ін-
фляцію та премію за ризик, які дуже важко визначити в нестабільній економіч-
ній ситуації в Україні. Тому оцінка на основі ставки дисконту може бути не
достовірною й існує велика вірогідність відхилення кінцевих економічних ре-
зультатів від проектних навіть за умови повного виконання інвестиційного
проекту.

Для того, щоб всебічно враховувати усі види невизначеності при аналізі
проекту, на нашу думку необхідно використання теорії нечітких множин в оці-
нці економічної ефективності та ризику інвестиційних проектів, що дозволить
реально оцінити ефективність інвестицій.

Щодо самого інвестиційного процесу, враховуючі важливість передін-
вестиційної фази проекту для визначення його ефективності, був розроблений
алгоритм реалізації цієї фази з частковим використанням сценарного аналізу.
При цьому важливе місце в оцінці економічної ефективності було відведено
аналізу ризикованості на підставі теорії нечітких множин.

Таким чином, зробивши процедуру аналізу інвестиційних проектів
більш детальною, з врахуванням ризикованості, збільшиться кількість інвести-
цій, що дозволить пожвавити інвестиційну діяльність в країні, а отже і вивести
економіку держави на новий більш високий рівень.


