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STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE
ORGANIZATION
Antonova K. N.
Chief Assistant Professor, Doctor
University of Economics - Varna, Republic of Bulgaria
The present study is concerned with strategic human resource management as a
relatively new area of knowledge and skills, which poses a challenge to present-day
managers. One of the signs of "strategics", as contrasted with the operational
component of management, is the long-term perspective, the vision of what we are
now and what we want to be as an organization. The interest in the strategic
management of HR is natural from the point of view of the development of the theory
and practice of HR management itself and the understanding that success in any
business activity depends above all on the people employed in the organization.
1. Approaches to strategic human resource management
The theoretical review of the studies devoted to the strategic management of
human resources (HR) shows that there exists a variety of opinions, and the thing that
is common in the authors' opinions is the new understanding of the human resource
as the most valuable asset for the organization, an element of the intellectual capital
and a source of competitive advantage for the organization.
According to Storey [13] the strategic management of HR is an "approach,
which is aimed at achieving a competitive advantage through the strategic
deployment of a highly committed and qualified labour force by using a
comprehensive set of cultural, structural and personal techniques", and M. Alcazar et
al [11] define it as an "integrated complex of practices, policies and strategies, by
means of which the organizations manage their human capital, which influences, and
is under the influence of the business strategy, the organizational environment and the
socio-economic environment".
In the scientific literature there are various authors' opinions on the approaches
to the strategic management of HR. Their main idea is for HR to be placed in the
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centre of the business itself and of the processes developed by the organizations in
order to improve performance and achieve the goals that have been set.
Delery and Doty [9] distinguish between three possible approaches universalistic, contingency and configurational.
The universalistic approach to the strategic management of HR assumes that
there is a set of good practices in the management of employees, whose utilization in
the organization leads to improving the results of the activity. These good practices
are usually connected with the stimulation of HR, things such as flexible
remuneration systems, specific techniques for selection and recruitment, training and
evaluation of the performance of HR. More and more attention is paid to practices
connected with raising the involvement and inclusion of the workers, promoting
teamwork, etc.
As the principal weakness of this approach there can be pointed out the
viewing of the "good practices" in the management of HR in isolation, without
studying their synergic binding to other factors in the organization, thus rejecting the
possibility for combinations among the various elements of the system and hence
improvement of performance. As another weakness of this approach there can also be
pointed out that "what works well in one organization, does not necessarily work well
in another, since it may be inconsistent with its strategy, culture, management style".
[7]
The adaptive approach emphasizes the need for coordination between the
practices of HR management and the peculiarities of the strategy, the external as well
as the internal environment of the organization. With this approach it is assumed that
the results of the practices of HR management depend on a number of variable
factors of the environment, and these variables are considered in three main groups:
strategic variables, organizational variables and variables of the external
environment.
One of the weaknesses of this approach is, that with it the role of management
is reduced to conformity with and adjusting to a certain scenario, without the
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possibility to model the conditional variables and take into consideration the interplay
among them.
The configurational approach emphasizes the synergy between the elements
of the system of human resource management. In the context of this approach
management is viewed as a set of elements, which can be combined in different
manner and thus form an infinite number of configurations which can represent
"standards" for the management. These "standards" can be equally effective, i.e. the
same organizational goals can be achieved by means of different combinations of
practices in HR management. The aim of the configuration is to achieve coordination.
For the purpose of theoretical and methodological determination and
clarification of the nature of strategic HR management it is necessary to present it
from the point of view of the elements of the management system of the employees,
the principles upon which that management is carried out and the differences between
the strategic and the operational orientation of the functions. In that sense there can
broadly be drawn three approaches: functional, principles-based and differential.
The functional approach is one of the most widely-used theoretical
approaches in the understanding of the nature of strategic HR management. It is a
"strategic approach to the employment, motivation, development and management of
the people in the organization, which must - in the long run - ensure the effective
contribution of employees to achieving the goals of the organization, as well as help
it in the fulfilment of its social responsibilities".[4] From the standpoint of the
functional approach, the fundamental goals of the strategic management of HR are
regarded in two aspects: economic and social. In the economic aspect it is necessary
to attract and select workers and administrative staff who will make it possible for the
organization to achieve its strategic goals and create a motivational environment,
which would provide the opportunity to realize their capabilities in the work process.
In the social aspect it is necessary to create favourable labour conditions, provide
opportunities for development and training as well as growth in the professional
career. It is also necessary to establish an organizational climate and culture based on
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the company values, traditions and practices that are used in the strategies of the
organization.
The principles-based approach rests on the premise that the people employed
in the organization are its most important assets and their effective management is the
key to its successes and that the activity and the relationships connected with the
people must be adapted to the organization's strategy.
The differential approach refers to more specific parameters - differences
between the strategic and the operational orientation in the management of human
resources. In this respect, the management of HR - depending on the timeframe for
which the decisions are made - can be viewed in short-term, medium-term and longterm plan. Usually, the management of HR in the short-term or medium-term plan is
perceived as operational management, whereas the management of HR in the long
run - as strategic management.
In order to differentiate between the strategic management and the operational
management of human resources, there are frequently used other criteria, as well - for
instance the level at which the management decisions are taken with respect to those
involved in the labour process. It is believed that the strategic management of HR is
carried out by the high-ranking executives of the organization, assisted in certain
cases by the experts in HR management, whereas the operational management is
most commonly associated with the functions of the line managers in the
organization. Some of the differences between the strategic and the operational
management of HR are presented in Figure 1.
Strategic human
resource
management

•
•
•
•
•

activity dominated by the interests of the organization
activity of the high-ranking executives
problem of the highest management level
requires multivalent training
requires information on the impact of both the internal and the external
environment.

Operational
human resource
management

•
•
•
•

socially dominated activity
activity of the line managers and the operating specialists
requires specialized training
requires information on the internal environment of the organization

Fig. 1. Some major differences between strategic and operational human
resource management in the organization [6]
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The differences presented in Figure 1 can be further characterized by means of
the functional, specific areas of use of the one, as well as of the other kind of
management. The functional differences are presented in a synthesized form in Table
1.
Table 1
Functions of human resource management in the organization [3]
Functions of the strategic human resource
management
 Planning – determining the needed human
resources in terms of quantity and quality for the
accomplishment of company goals, as well as of
the required costs associated with human
resource management;
 Organizing – undertaking the necessary
actions in reference to the deployment of the
human resources in time and space;
 Directing – motivating the human resources
for effective work in the organization;
 Controlling – observation and analysis as to
what degree the set goals are fulfilled, as well as
undertaking corrective action.

Functions of the operational human resource
management
 Designing the positions – analysis of the
needs for positions and workplaces by
profession, specialty, qualification;
 Developing the organization structure and job
descriptions;
 Recruiting – precisely determining the need
for human resources, announcing (advertising)
that number;
 Selecting the suitable candidates and
appointing them;
 Developing – those appointed must be given
the possibility for development in a certain
direction and extent in accordance with the
needs and the prospective change in the goals of
the company;
 Remunerating – adequate and equitable
remuneration in accordance with the
contribution to achieving the goals of the
company;
 Integrating – matching the individual
interests of the human resources with the
corporate ones;
 Laying off – last stage in human resource
management – done in compliance with the
effective legislation, the arrangements with the
staff and the needs of the company.

2. Kinds of human resource management strategies in the organization
Strategy (from Greek: στρατηγία, stratēgia, "the art of wartime leadership,
command", is a high-level plan through which to achieve one or more goals under
specific conditions of uncertainty. [10]
Strategy is important since the resources for achieving those goals are usually
limited. It includes setting goals, determining the actions for achieving the goals and
8

mobilizing the resources for the accomplishment of those goals. According to R.
Kalchev [3] the present-day interpretation of the term "strategy" in its broadest sense
has been borrowed from game theory, where it is defined as an action plan in a
particular situation, dependent on the actions of your opponent. This definition
presents the nature of strategies in a most precise and brief manner. All the remaining
definitions gravitate to it. From the results of a representative survey of the heads of
the planning departments in large American companies, published in 1974, it can be
seen that by strategy they mean "… determining and assessing the alternative ways of
achieving the already chosen tasks or goals and choosing one of those variants for
further realization". [12] A broader definition is given by A. Chandler in his book
Strategy and Structure, which has become a classic for the world management:
"Strategy - this is defining the main long-term goals and tasks of the enterprise,
adopting a course of action and allocating the resources necessary for the
accomplishment of the set goals".[8]
According to I. Ansoff [1] the strategy is a "complex of rules for making
decisions by which the organization is guided in its activity".
The management of HR is one of the main functions of the management of
every organization and in that sense the strategy for the management of employees is
of utmost importance for the realization of the overall company strategy and the goals
set in it. In order to reveal the nature of the strategy for the management of HR, R.
Kalchev [3] also points out some of its peculiarities:
- it is a functional strategy, on a par with the financial strategy, information
strategy, investment strategy and so on. It is subordinate to the organizational strategy
and policy.
- the strategies for the human resource are to be developed in conjunction with
the company strategies, and the choice of one of those should be made upon the
occurrence of changes in their environment.
- strategic thinking is multiple-choice. The strategic alternatives foresee both
the favourable and the unfavourable changes in the environment.
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In the specialized literature and practice there are pointed out four prevalent
kinds of strategy for the management of HR – leadership, research, estimative and
development strategy.
The leadership strategy is based on the traditional principles of management
and emphasizes the scientific management of the organization, selection of personnel
on the basis of strictly defined principles, accurate allocation of the tasks and the
responsibilities among managers and workers, mutually beneficial cooperation,
carefully conducted selection, the setting of labour standards.
The research strategy requires the gathering and analysis of information on
the individual personal factors, studies of the need for HR, the labour productivity of
the employees, their professional and qualification level and the need for improving
their qualification, their motivation, the allocation of the rights, duties and
responsibilities, etc.
The estimative strategy is aimed at the use of HR. It emphasizes the appraisal
of performance and is connected with the motivation for more effective labour. The
appraisal of HR is connected with their study, the adequate and fair compensation of
their labour and the planning of their career.
The development strategy entails long-term planning and forecasting of the
demand and supply of labour in the quantitative and qualitative aspect, and the
attainment of a perfect social organisation of HR.
In recent years the management of HR and the views on their role are subject
to reassessment and substantial change. It is getting more and more difficult to
predict the dynamic changes, which necessitates greater flexibility on the part of both
the employees and the management.
In that sense there is observed an increase in the number of areas, in which
scientists believe there can be achieved strategic developments with respect to HR.
The most suitable areas in which there are made strategic decisions and are traced out
strategic alternatives are believed to be the following: analysis and design of labour,
the areas of recruitment, selection, development, appraisal, remuneration and
motivation, the sphere of company culture, corporate social responsibility, teamwork,
10

employment relations, talents, etc. Depending on the particular situation it is possible
that some other area should join the strategic ones in respect of the management of
HR.
3. Functional areas for making strategic decisions in human resource
management
The analysis and design of labour is a function through which there are
studied the nature and the content of labour, the conditions in which it is performed,
the requirements to the organization of the work, the necessary professional
knowledge and skills, etc. The composition of forecasts on the need for HR is based
on the approved long-term plans for the activity of the organization.
The recruitment, selection and hiring of personnel are of great importance
for the success of any organization. One of the strategic decisions that must be made
by the management - should there arise the need for manpower - is which of the two
main sources should be used - the internal or the external one. The strategic choice
with respect to using exclusively the one or the other source has its specific character
and its advantages and disadvantages, which must be accounted for during the
decision-making. It is strategically justified to apply different predefined criteria for
the various positions in the organization, depending on the specifics of the position
and the organization. During the selection it is necessary to assess and project the
future behaviour and career placement of the candidate, their contribution to
achieving the company goals and improving the image of the organization. The
strategic nature of the hiring stage is determined by the fact that the formation of the
team, the competitiveness and the performance of the organization are dependent on
it.
In their strategy on the development of the human resource employers
specify their attitude, express their intentions for professional development and
qualification, i.e. the investments in human capital. They develop this strategy being
guided by the strategic goals of the company, connected mainly with an increase in
the profit and the connected with it increase in productivity, quality and
competitiveness.
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K. Vladimirova [2] is of the opinion that the investment in human capital is one
of the most important factors also for increasing the capabilities for adaptation to the
changing environment, for improving the socio-psychological environment, for
lessening dissatisfaction with labour, for achieving better motivation, for reducing the
number of occupational accidents, traumatism and occupational diseases, for
improving the communication among personnel, among the managers, etc.
The training of the human resource in the organization is based on strategic
decisions and policies for purposeful change in the behaviour of the persons
employed. This strategic activity is connected with the development of a policy,
strategies, plans, programmes and measures aimed at changing the professional and
qualification characteristics of the human resource in the organization and increasing
the efficiency of their labour.
Connected with the development of the persons employed is also career
planning and management, which includes rising up in the hierarchy and (or) in the
profession. This is an activity, which concerns every individual in the organization. It
is necessary to monitor and direct the growth of those employed in the organization,
and seek its motivating impact. The personal interest of personnel in achieving the
goals of the organization depends on the strategic decisions for the inclusion and the
retention of the employees by means of developing long-term strategies and
development plans.
Appraisal systems are of great significance for the system of managing the
people in the organization. They are connected directly with the systems for
remuneration, motivation, development, relocation of personnel, etc. According to M.
Paunov [5] strategic decisions in the area of appraisal are aimed at: orientation of the
appraisal system towards the process or towards the result; emphasis on the needs for
qualification or focus on the provision of staff itself; individual/group or
divisional/corporate appraisal; use of analyses on the dynamics or of comparative
analyses in the appraisal.
Remuneration and motivation are strategic activities on which there rests the
success and competitiveness of any organization. Labour costs represent a
12

considerable share of operating costs and in those there lie the greatest opportunities
for raising the productivity, efficiency and profit of the organization. The
management of remuneration introduces new dimensions in the management of HR.
It is necessary to study the factors, which influence the wage system and develop
strategies and policies. Remuneration management reveals to the personnel their
personal contribution to achieving the organisation's goals, which leads to motivation
for better, as well as for stronger attachment and involvement with the organization.
A major aspect in the system for remuneration of labour is the strategy and the
policy of remuneration, its principal aim being to create and manage such a structure
of remuneration that would attract, retain and motivate the people employed in the
organization. The strategic decisions connected with the development of an effective
system of compensation and motivation requires that there be studied the peculiar
characteristics of the individual personality and worked out the respective systems for
incentivization. Other issues that are subject to strategic decisions are the fairness of
remuneration and the structure of the compensation package, and it is of importance
whether the emphasis is on the pecuniary consideration or on the fringe benefits
(security of social status, steadiness of the workplace, career growth, sense of
satisfaction, self-confidence and prestige, fulfilment of the capabilities of the
individual, interesting and challenging job, etc.). It is a misconception that strategic
management through motivation is identified only with the provision of incentives
and money payments, or with threats, penalties and insecurity. Even if those have
some effect, it will be short-lived.
Motivation entails improvement of the relations in the team. The strategic goal
in regulating labour relations in the organizations is based on the decisive role
which they have for the efficiency and the quality of labour, as well as for decreasing
the number of employment conflicts, achieving cooperation and integration of the
participants in the labour process for accomplishing the goals of the organization. A
greater part of the labour activity is done in teams. In order for labour to be
productive it is necessary to organize teams suitable both for the nature of activity
carried out, and for its smooth flow.
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Company culture is conductive to the more effective solving of the problems,
since it stimulates "proper behaviour" or actions that are necessary for reaching the
goals of the company. It is a set of unwritten laws, rules of conduct which determine
the specific character of the spiritual environment and indicate "the way things are
done". Of the state of company culture there are indicative many things - the nature
and depth of conflicts, persistency in the pursuit of the goals, the feeling of
perspective with personnel, the way of addressing your colleagues. Company culture
is closely connected with the strategy of the company. It is one of the essential means
for its realization. The achievement of the global aims of the company determining its
strategic development, requires joint, intentional and purposeful effort based on
common values and "rules of the game".
Corporate social responsibility is a modern, developing concept, which is
gradually turning from a theory discussed in the middle of the 20th century, into a
practice for many organizations. According to a definition by the World Bank
"corporate social responsibility is a commitment of business to contribute to
sustainable economic development and to guarantee a connection with the
employees, their families, the local authority and society as a whole, in order to raise
the quality of life, which would be acceptable both for the business, and for
development".[14] The building of corporate social responsibility implies that
organizations should pursue specific policies connected with a particular attitude
towards employees and customers, the observance of human rights, the right to work
and social security, the development of standards of ethical conduct, access to
medical services and medicines, investments for the benefit of the society, as well as
policies for the development of scientific research and innovations, for leadership and
support, etc.
If organizations do not possess а strategy for the management of their special
people, there is a great danger that they might lose them in times of taking anticrisis
measures such as layoffs, lowering remuneration costs, etc. Talent management
unites all methods of attracting, developing, retaining and motivating talents in a
particular organization. It is necessary to impress the conviction that the talents in the
14

organization are indeed its competitive advantage and a prime source of good results
and profits. The care for them is naturally turning into a main priority for managers
and through the creation of a specific organisational culture it is precisely the gifted
people that will be motivated more, so that they can do their best.
If an organization has the practice of developing individual plans for the
development of its employees, it is necessary that the plans for the development of
the talents should be oriented precisely towards the next position for which the talent
is being prepared. A widespread practice is to create a special model of competences
so that talents can develop the knowledge and skills they need faster and more
effectively. A vital part of the talent management programme is risk analysis, that is,
the likelihood of talents actually leaving the company. To that end there are created
special risk management tools, which allow us to differentiate the approach to the
respective group of talents. There may also be used an individual programme for their
retention.
Talents find it difficult to "thrive" in a power-oriented environment. They do
not accept the lack of clear goals, the overuse of rules and procedures, excessive
competition, the pressure of working to the limit, ignoring one's personal life and
health. Of crucial importance is the existence of well-established channels of twoway communication - an essential condition for the survival of organizations at the
present stage. It is impossible to manage the fast changes without adequate feedback
at all levels.
Organizations increasingly recognize the view that the human asset is the most
valuable – with its knowledge, skills, experience, intuition and wisdom. Yet in some
organizations that asset is dependent on hierarchical constraints, administrative rules,
principles and procedures, so that whenever there is an emergency or a challenge, the
person who can best deal with it is the last to learn about it. Strategic human resource
management means such management of people that would allow the organization to
fulfil and maintain the chosen strategy and long-lasting advantage over the
competition.
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економіка

здійснює

певний

вплив

на

функціонування

підприємництва. Такий вплив обумовлено ризиковою інфраструктурою
комерційної діяльності. Категорія ризику в умовах конкурентного середовища
набуває особливої суперечливої значущості. З одного боку - це ризик
виникнення збитків і втрати стійкості бізнесу, з іншого боку - це пошук нових
можливостей збільшення прибутковості бізнесу, а в рамках цього - нових
прийомів оцінки передбачуваних управлінських рішень на можливі ризики в
майбутньому. Виходячи з цього, актуальність підтримки стійкості бізнесу
призводить до необхідності вдосконалення прийомів оцінки його результатів.
Основою для такої оцінки є дані управлінського обліку, із сукупності яких
доцільно виділяти суттєву для оціночної діяльності аналітичну інформацію.
З

точки

зору

економічного

трактування

базових

понять,

що

використовуються в прикладних фінансах, обліку та аналізі, види оцінок можна
піділити на формалізовані (кількісні) і неформалізовані (якісні) характеристики
об'єктів. Перші характеризують певні відносини впорядкованості, засновані на
порівнянності кількісних оцінок, другі - відносини впорядкованості, засновані
на перевагах. У даній роботі нами впорядковані і структуровані формалізовані
кількісні оціночні категорії щодо наслідків управлінського обліку.
З погляду розвиненості оціночних категорій, перевагою їх існування
стали основи аналізу господарської діяльності. Саме з появою економічного
аналізу були закладені основні принципи оцінки економічних явищ, які
використовуються

в

даний

час.

«Сучасний
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стан

аналізу

можна

охарактеризувати як досить грунтовно розроблену в теоретичному плані науку.
Ряд

методик,

створених

науковцями,

використовується

в

управлінні

виробництвом на різних рівнях. Проводяться наукові дослідження в сфері
більш

широкого

застосування

математичних

методів,

програмного

забезпечення, що дозволяють оптимізувати управлінські рішення »[1].
Необхідно відзначити, що розвиток теорії та практики аналізу йшло у
взаємодії з розвитком бухгалтерського обліку та уніфікацією бухгалтерської
звітності. У цих умовах найбільший розквіт отримали прийоми контролю
конкурентного середовища підприємств, що вимагало з боку акціонерів,
великих кредиторів, інвесторів детального аналізу економічних показників
самого підприємства. Крім того, стимул у розвитку економічного аналізу
надала сама держава. Це пояснюється тим, що в силу пильної уваги з боку
державних фіскальних органів до дотримання економічними суб'єктами правил
оподаткування вимагало більш пильного контролю результатів бухгалтерського
обліку підприємств - суб'єктів господарювання. В рамках цього виникли
вимоги до прозорості техніки побудови балансу і звіту про прибутки і збитки.
Крім того, наприкінці XX початку XXI століть в зв'язку з виходом вітчизняних
підприємств

на

вітчизняних

і

зовнішній

ринок

міжнародних

активізувалися

стандартів

щодо

процеси

прийомів

зближення
формування

бухгалтерської звітності, яка і стала об'єктом фінансового аналізу не тільки
державних фінансів, а й з боку зацікавлених інвесторів.
Таким чином, до початку 1990-х років уніфікація техніки формування
бухгалтерської звітності, з одного боку, призводить до вдосконалення на її
основі прийомів фінансового аналізу, а з іншого боку - породжується дефіцит
прийомів управлінського аналізу, вільного від стандартизованої підтримки
облікового процесу з боку регламентного бухгалтерського обліку. «Значний
розвиток отримали статистика та бухгалтерський облік. Виробничий процес у
цих умовах починає все більш ускладнюватися у зв'язку з подальшим
розвитком

капіталістичних

відносин,

загостренням

суперечностей

між

капіталістичними підприємствами. У результаті цього більш необхідною і
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відчутною стає «комерційна таємниця», яка призводить до того, що
бухгалтерський облік і статистика не в змозі були дати відповіді на питання,
якими шляхами забезпечити отримання все більшого прибутку, які причини
недоотримання прибутків, як знизити собівартість та інше» [1]. У зв'язку з цим
відбувається

розшарування

прийомів

фінансового

обліку

на

прийоми

стандартизованого бухгалтерського та прийоми вільного від уніфікацій
управлінського обліку.

Рис. 1. Структура оціночних показників щодо об'єктів управлінського
обліку
Функція оцінки
в умовах
ризикової економіки зобов'язує
використовувати інструментарій фінансового аналізу для оцінки наслідків
управлінського обліку. При цьому напрямки оцінних дій залежать від діючої
моделі управлінського обліку: від структури об'єктів обліку, від обраного
угрупування показників доходів і витрат, до - використовуваного методу
обчислення собівартості облікових об'єктів.
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Орієнтуючись на конкретну модель управлінського обліку, основа
оціночних дій полягає в отриманні відхилень по різних складових такої моделі і
їх аналізі за трьома основними напрямками: 1. Співставлення планових значень
об'єктів управлінського обліку з їх фактичним значенням за певний період часу.
2. Співставлення фактичних значень об'єктів обліку в динаміці. 3. Порівняння
показників доходів і витрат (ініціюючих появу цих доходів) щодо об'єктів
управлінського обліку.
Оцінка результатів управлінського обліку полягає в обранні системи
оціночних показників по кожній складовій облікової моделі. У рамках цього
нами запропоновано систему показників для оцінки результатів об'єктів
управлінського обліку. На прикладі логістичної діяльності нами запропонована
структура показників оцінки, об'єктами якої виступають центри витрат (ЦВ),
носії витрат (НВ) і центри відповідальності (ЦВ). Блок-схема зазначеної
структури представлена на рис.1.
Оцінка результатів управлінського обліку полягає в обранні системи
оціночних показників по кожній складовій облікової моделі. У нашому випадку
система показників для оцінки результатів управлінського обліку заснована на
визначенні співвідношення залежних показників. Основним фактором при
цьому є вибір об'єктивності такої залежності, яка дозволить оцінити вплив
кожного об'єкта управлінського обліку на прибуток підприємства. Набір
показників для оцінки не може бути однозначним і обмеженим за кількістю,
оскільки розширення об'єктів аналітичного обліку призведе до аналогічного
розширенню оціночних показників. У табл. 1 запропонована характеристика та
алгоритм розрахунку кожного з показників оцінки на прикладі логістичної
діяльності.
Запропонована структура кількісних оціночних показників відносно
центрів витрат вирішує подвійне завдання. По-перше, вона дає можливість
оцінити

виконавчі

функції

керівника

кожного

підрозділу.

Порівняння

запропонованих коефіцієнтів в динаміці дозволить оцінити вартість витрат
підзвітних керівнику витрат на кожну гривню придбаних запасів.
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Таблиця 1
Показники оцінки об'єктів обліку на етапі логістики
№
з/п

Найменування
показника

Оціночна
характеристика

Алгоритм розрахунку
Показники оцінки центрів витрат

1

Кт постійних витрат
на логістику

Відношення постійних витрат на
логістику до загальної вартості
придбаних ТМЦ

Характеризує рівень витрат управління
заготівельною діяльністю

2

Кт змінних витрат на
логістику

Відношення змінних витрат на
логістику до загальної вартості
придбаних ТМЦ

Характеризує рівень змінних витрат на
заготівлю ТМЦ

3

Кт обслуговування
логістики

Відношення сукупних витрат на
логістику до загальної вартості
придбаних ТМЦ

Характеризує рівень сукупних витрат на
заготівлю ТМЦ

4

Рентабельність
логістичних активів

Відношення доходу, що припадає
на центр витрат до вартості
активів центру витрат

Характеризує прибутковість
логістики на 1 грн. активів

5

Рентабельність
логістики (в розрізі
центрів витрат)

Відношення прибутку, пщо
припадає на логістичну
інфраструктуру до виручки
підприємства в цілому

Характеризує долю прибутку логістики на 1 грн.
виручки

Показники оцінки носіїв витрат
6

7

8

9

10

Кт забезпеченості Відношення вартості залишку ТМЦ
Характеризує ефективність використання
складськими
на кінець періоду до площі
складських приміщень
приміщеннями
складських приміщень
Кт втрат від
Відношення втрат в межах норм
Характеризує функціональність використання
зберігання ТМЦ в
природного убутку до вартості
складських приміщень
межах норм
ТМЦ на складах
природного убутку
Кт втрат від
Відношення втрат понад норми
зберігання ТМЦ
Характеризує якість утримання складських
прир. убутку до вартості ТМЦ на
приміщень
понад норми
складах
природного убутку
Кт обслуговування Відношення складських сукупних
Характеризує питому вагу витрат на
складських
витрат до площі складських
обслуговування на кожний метр складських
приміщень
приміщень
площ
Кт транспортного Відношення транспортних витрат Характеризує питому вагу транспортних витрат
обслуговування
на 1 грн. закуплених ТМЦ
на переміщення ТМЦ до вартості
закуплених ТМЦ
Показники оцінки центру відповідальності

11

Кт рекламацій

12

Питома вага
випадкових
постачальників

13

Кт ефективності
логістики

14

Кт надійності
логістики

Відношення вартості повернутих
ТМЦ по рекламаційних актах за
період до вартості закуплених
ТМЦ за період

Характеризує якість роботи керівника,
відповідального за логістику

ОВідношення кількості разових
постачальників
до
загальної
кількості постійних постачальників
Відношення кількості укладених
договорів до кількості працівників
відділу логістики
Отношение количества
недопоставок на общее количество
поставок
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Характеризує ефективність роботи керівника,
відповідального за управління логістикою

15
16

Кт рівня
обслуговування
постачальниками
Кт витратоємності
центру
відповідальності

Відношення кількості своєчасно
отриманих замовлень до
загальної кількості замовлень

Характеризує якість роботи з
постачальниками

Відношення витрат на логістику
до витрат підприємства в цілому

Характеризує витратність логістики в
загальних витратах підприємства

Оскільки заготівля матеріально-виробничих запасів є бізнес-процесом
функціональних служб, то коефіцієнти порівняння їх витрат (постійних,
змінних, сукупних) порівняно з придбаними ними запасами характеризує
ефективність підприємства в управлінні заготівельної діяльністю. По-друге, в
умовах застосування трансфертних цін у відношенні центрів витрат з'являється
можливість оцінити рентабельність заготівельної діяльності серед інших бізнеспроцесів підприємства.
Відносно носіїв витрат запропонована структура якісних показників,
переваги у використанні яких дозволить оцінити якість умов зберігання
матеріалів (Кт втрат), щільність складування запасів (Кт забезпеченості),
управління

періодичністю

доставки

матеріалів

(Кт

транспортного

обслуговування). Оскільки в цілому по організації за функціональний бізнеспроцес відповідає керівник першого рівня управління (наприклад, заступник
директора з постачання), то доцільно також застосовувати ряд показників, що
характеризує його участь у прибутковості підприємства (п.п. 11-16).
У табл. 2 запропонована структура і характеристика оціночних
показників конкретних статей витрат. Запропонована структура оціночних
показників в залежності від співвідношення одних складських витрат до інших
дозволить аналізувати рівень постійних і змінних статей витрат у загальній
сукупності витрат на логістику, аналізувати рівень контрольованих і
неконтрольованих витрат, регульованих і нерегульованих витрат.
Залишається відзначити,

що контрольованими витратами всередині

одного центру витрат є витрати, на які може вплинути керівник цього центру,
наприклад, начальник відділу капітального будівництва (ВКБ) - на витрати,
пов'язані з будівельно-монтажними роботами (БМР). Неконтрольованими є
витрати, на які не впливає керівник центру витрат.
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Таблиця 2
Показники оцінки статей витрат, згрупованих за різними підставами
№
з/п

Оціночна дія

Алгоритм розрахунку

Оціночна характеристика

Оцінки, згруповані для цілей обчислення собівартості

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

Порівняння собівартості
1 кв.м складських
приміщень (в динаміці
або план-фактна
оцінка)
Порівняння собівартості
1 франко/договору ( в
динаміці; або планфактна оцінка)
Порівняння собівартості
1-го робітника
постачальницькозаготівельної служби

Відношення витрат на логістику до
кількості кв. метрів складських
приміщень

Характеризує вартість логістичних
витрат, що припадають на 1кв.м
складських приміщень

Відношення витрат на логістику до
кількості укладених договорів на
постачання

Характеризує вартість логістичних
витрат, що припадають на 1
франко\договір на закупівлю

Відношення витрат на логістику до
кількості робітників
постачальницько-заготівельної
служби

Характеризує вартість логістичних
витрат, що припадають на 1
робітника служб логістики

Характеризує питому вагу
логістичних витрат до початкової
вартості ТМЦ
Оцінка витрат, згрупованих для цілей прийняття управлінських рішень
Характеризує скільки змінних
Відношення змінних витрат до
Кт змінних витрат
витрат припадає на 1 грн. постійних
постійних витрат
витрат
Характеризує скільки постійних
Відношення постійних витрат до
Кт постійних витрат
витрат припадає на 1 грн. змінних
змінних
витрат
Характеризує скільки сукупних
Відношення сукупних витрат на
витрат припадає на 1 грн.
Кт сукупних витрат
логістику до трансфертної ціни
трансфертної ціни логістичної
логістичної діяльності
діяльності
Кт подорожчання
вартості ТМЦ

Відношення витрат на логістику до
вартості закуплених ТМЦ

Рентабельність по
маржинальному доходу

Відношення маржинального доходу
логістики [1] до трансфертної ціни
логістичної діяльності

Характеризує маржинальну
доходність логістики

Оцінка витрат, згрупованих для цілей контролю і регулювання
Різниця між сукупними витратами
Доля регульованих
Характеризує рівень контрольованих
підрозділу і регульованими
витрат підрозділу
витрат з боку керівника підрозділу
витратами
Відношення контрольованих витрат
Доля контрольованих
Характеризує рівень контрольованих
по підрозділу до сукупних витрат
витрат підрозділу
витрат з боку керівника підрозділу
підрозділу
Кт регульованих витрат
(в розрізі центрів
логістичних витрат)
Кт контрольованих
витрат
(в розрізі центрів
логістичних витрат)

Відношення регульованих витрат по
підрозділу до сукупних витрат
підрозділу

Характеризує питому вагу
регульованих витрат на 1 грн.
сукупних витрат підрозділу

Відношення контрольованих витрат
по підрозділу до сукупних витрат
підрозділу

Характеризує питому вагу
контрольованих витрат на 1 грн.
сукупних витрат підрозділу

Наприклад, начальник ВКБ не впливає на витрати по підвищенню
кваліфікації розробників кошторису БМР, оскільки вони підзвітні керівнику
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навчального центру. Принцип угрупування контрольованих і неконтрольованих
витрат залежить від внутрішнього чинника.
Таблиця 3
Напрями оціночної діяльності
№
п/п

Найменування
показника

Алгоритм розрахунку

Оціночна характеристика

Оцінка по принципу «план-факт»
1

Кт
бюджету
(пристосовно до
будь-якого
об'єкта управл.
обліку)

2

Кт
надійності
центру
відповідальності
(норма 1,0)

3

Кт
динаміки
доходності
об'єктів
управлінського
обліку

4

Кт
динаміки
витрат об'єктів
управлінського
обліку

1 – (відношення фактичної
абсолютної величини
показника до бюджетної
величини цього показника)

Характеризує виконання бюджету за
конкретний період по будь-якому
аналітичному об'єкту управлінського
обліку

Відношення бюджетної
величини показників в
Характеризує функціональний
розрізі ЦВ до фактичної
потенціал керівника центру
величини показників в
відповідальності
розрізі тих же ЦВ
Оцінка фактичних показників в динаміці
Відношення різниці доходу
Розрахунок показника за декілька
звітного періоду і доходу
послідовних періодів в порівнянні з
попереднього періоду до
динамікою
витрат
характеризує
доходу попереднього
динаміку попиту і пропозиції на різні
періоду (в розрізі об'єктів
товарні групи
управлінського обліку)
Відношення різниці витрат
Розрахунок показника за декілька
звітного періоду і витрат
послідовних періодів в порівнянні з
попереднього періоду до
динамікою
витрат
характеризує
витрат попереднього
динаміку попиту і пропозиції на різні
періоду(в розрізі об'єктів
товарні групи
управл. обліку)
Оцінка за принципом «витрати-випуск»

5

Рентабельність
носіїв витрат по
маржинальному
доходу

6

Рентабельність
центру витрат

7

Рентабельність
центру
відповідальності

Відношення
маржинального доходу до
доходу
Відношення трансфертного
прибутку центру витрат до
його трансфертного доходу
Відношення трансфертного
прибутку центру
відповідальності до його
трансфертного доходу

Характеризує внесок носія витрат в
формування
сукупного
маржинального доходу
Характеризує внесок центру витрат в
сукупний прибуток підприємства
Характеризує
внесок
відповідальності
в
прибуток підприємства

центру
сукупний

Принцип угруповання регульованих і нерегульованих витрат залежить від
зовнішнього фактора. Наприклад, якщо витрата паливно-мастильних матеріалів
(ПММ) регулює начальник автотранспортного підрозділу (контролюючи норми
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списання

ПММ),

то

підвищення

галузевої

ціни

на

ПММ,

по

загальноекономічним причин, ним не регулюється. Виділення угрупування
витрат за вказаними напрямками дозволить здійснити оцінку кожного об'єкта
обліку і підготувати основу для операційного аналізу різних груп витрат
підприємства. При цьому за аналогічним сценарієм можна формувати оціночні
показники у вигляді основи для аналізу витрат в рамках безпосередньо
логістичної, виробничої і збутової діяльності організації.
Застосування запропонованої структури оціночних показників базується
на їх репрезентативній достовірності, що означає свободу «від спотворення
впливу специфічних факторів, які можуть проявитися або бути присутніми при
одних обставинах і не проявитися або бути відсутніми при інших» (2).
Якщо показники, включені в той чи інший запропонований алгоритм
розрахунку, отримані на основі даних системного управлінського обліку, то
вони не можуть бути перекручені за бажанням. Системна технологія
управлінського обліку дає можливість на основі рахунків та подвійного запису
отримати абсолютно достовірні складові доходів, витрат і фінансових
показників, які використовуються для оцінки їх залежностей і в розрізі різних
об'єктів управління.
Оперативність отримання даних для оцінки з локальної системи
управлінського обліку не обмежена термінами формування бухгалтерської
звітності, що робить механізм оцінки гнучким і затребуваним в будь-який
момент часу. При цьому оцінка і прийняття управлінських рішень засновані на
трьох

основних

оціночних

діях,

які

можна

представити

наступними

напрямками:
оцінка показників за принципом план-фактних порівнянь; оцінка показників у
динаміці; оцінка показників за принципом «витрати-випуск».
Можливі оціночні алгоритми розрахунку по кожному із зазначених
напрямків запропоновані в табл. 3.
В цілому запропонована система оціночних показників щодо об'єктів
управлінського обліку розширює можливості операційного аналізу і дозволяє
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оцінити ефективність функціонування кожного об'єкта управлінського обліку і
його внесок у створення сукупного прибутку підприємства. Об'єктивність
аналізу допоможе також оцінити дієздатність самої технології управлінського
обліку, яка повинна бути досить гнучкою і за необхідності змінювати структуру
об'єктів обліку для розширення можливостей оцінки.
Таким чином, для прийняття обґрунтованих рішень за результатами
управлінського обліку недостатньо суб'єктивної оцінки керівника того чи
іншого рівня управління. Більш важлива оцінка на основі взаємозалежної
структури оціночних показників про досягнуті результативних показниках
щодо кожного об'єкта управлінського обліку. Це дозволить більш об'єктивно
оцінити ступінь ризику і його вплив на вирішення проблем. Результат оцінки
виправданий за умови його проведення на одну і ту ж дату по відношенню до
всіх облікових об'єктів, в одному і тому ж форматі і на регулярній основі, а
структурність відхилень за результатами оцінки об'єктів управлінського обліку
покладе початок оцінці структурного ризику.
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ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Гладій І.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку
Дзюба О.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Сучасна специфіка функціонування економіки та бізнесу зумовлює
суттєвий розвиток негосподарської сторони діяльності підприємства, що
формує систему його соціальної відповідальності. Враховуючи те, що
виконання соціальних функцій, безпосередньо не забезпечує збільшення
прибутку підприємства, відповідно власники та керівництво більшості
підприємств не приділяють ним належної уваги. Інформаційне забезпечення
соціального аспекту діяльності підприємства здійснюється за допомогою
соціальної звітності.
В умовах євроінтеграції парадигма соціальної відповідальності бізнесу
українських підприємств стає все більш затребуваною як система етичних
поглядів за дотриманням принципів соціальної справедливості, забезпечення
доступності соціально важливих послуг. Тому поведінка сучасного бізнесу має
переборювати існуючу, серед його представників, односторонню орієнтацію на
досягнення прибутку. Йдеться і про те, що частина наддоходів, яку підприємці
отримують внаслідок сприятливої кон'юнктури, має використовуватися на
соціальні цілі. Сучасна міжнародна практика керується етичним і моральноправовим підходом до економічної діяльності. Такі авторитетні установи, як
Організація Об'єднаних Націй, Міжнародна Організація Праці, Організація
економічного співробітництва і розвитку все більшу увагу зосереджують на
інвестуванні банками і корпораціями розвитку соціальної інфраструктури:
медицини, освіти, дозвілля, екології, безпеки праці [1].
У даний час немає єдиного правильного поняття як соціальновідповідального бізнесу (СВБ), так і соціальних інвестицій, кожен трактує їх
по-різному. Міжнародний форум лідерів бізнесу розуміє СВБ як сприяння
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відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду бізнесу та суспільству й
допомагає досягти соціального, економічного та екологічного сталого розвитку
через максимальне збільшення позитивного впливу бізнесу на суспільство з
одночасною мінімізацією його негативного впливу [7]. Витрати соціального
характеру супроводжуються прямими майбутніми економічними вигодами.
Ннаприклад, навчання, підвищення кваліфікації працівників або поліпшення
земель сприятимуть збільшенню майбутніх економічних вигод, а надання
благодійної допомоги – розвитку духовності. При цьому слід зазначити, що
оцінка майбутніх економічних вигод є досить умовною, а тому і такий поділ
носить досить умовний характер, адже не завжди можна розрахувати
очікуваний результат від багатьох соціальних витрат.
Соціальна відповідальність визначає поведінку підприємства щодо
фізичних або юридичних осіб (стейкхолдерів), які мають легітимний інтерес у
діяльності підприємства, тобто певною мірою залежать від неї або можуть
впливати на її діяльність [11]. Загалом процес формування соціальності
звітності можна умовно поділити на три етапи: планування (визначення завдань
соціальної відповідальності, характеристика цілей та стратегії її забезпечення,
виявлення відповідальних виконавців); складання звітності (збір та аналіз
інформації, визначення методів оцінки для відображення в звітності, вибір
формату та методики складання); проведення соціального аудиту.
В науковій літературі існує чотири основні підходи до концепції
корпоративної соціальної відповідальності [10]:
1) економічний підхід, згідно з яким підприємство виступає інструментом
для створення багатства, а вся його соціальна діяльність спрямована на
досягнення економічного результату;
2) політичний підхід, який базуються на тому, що підприємства здатні
певним чином впливати на суспільство, через що вони повинні відповідально
використовувати цю здатність. При цьому під соціальною відповідальністю
розуміють здатність впливати на результати важливих суспільних процесів з
метою вирішення суспільних проблем незалежно від політичних інститутів;
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3) соціальний підхід, згідно якого підприємство має зосереджувати свою
діяльність на визначенні соціальних вимог суспільства та відповіді на них,
сприяючи тим самим посиленню своїх позицій;
4) етичний підхід, головною особливістю якого є те, що в основі лежить
ідея морально-етичного обов’язку бізнесу та окремих менеджерів перед
суспільством.
Соціальна (нефінансова) звітність – це документально оформлена
сукупність даних організації, що відображає середовище її існування, принципи
та методи співпраці з групами впливу, результати діяльності компанії в
економічній, соціальній та екологічній сферах [11]. Вона є публічною і
розглядається як інструмент інформування стейкхолдерів компанії про те, як і
якими темпами компанія реалізує закладені в своїх стратегічних планах
розвитку цілі щодо економічної сталості, соціального добробуту та екологічної
стабільності.

Першочерговими

адресатами

звітності

є

причетні

групи

стейкхолдерів. Варто враховувати, що вони детально аналізують презентовані
факти, твердження і думки з урахуванням доступної їм інформації, що є
значущою обставиною, зважаючи на швидкість інформаційних потоків і
репутаційних ризиків [5]. В табл. 1 представлено узагальнення поняття
стосовно категорії «соціальна звітність».
Таблиця 1
Трактування поняття «соціальна звітність» міжнародними організаціями
Джерело
Агентство з соціальної
інформації (АСІ) [11]
Асоціація дипломованих
присяжних бухгалтерів
(АССА) [12]
Асоціація дипломованих
головних бухгалтерів (CGA Canada) [14]

Визначення
Соціальний звіт - документ, що висвітлює оцінку
громадського впливу компанії.
Звітування в сфері сталого розвитку - звітування про
економічні, соціальні та екологічні спекти діяльності
організації.
Звіт про корпоративну стійкість - засіб комунікації із
зацікавленими сторонами з приводу економічних,
екологічних та соціальних результатів діяльності

Як показує практична діяльність, до основних показників, що можуть
знайти відображення у таких звітах можна віднести: інформацію про створення
робочих місць та трудову практику, технологію та розвиток людських ресурсів,
охорону здоров’я та безпеку, екологію, допомогу громадам, корупцію, внесок
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компанії у в розвиток економіки регіону, етичні питання ведення бізнесу тощо.
Таблиця 2
Міжнародні нормативні документи, що регламентують складання
нефінансової звітності
Міжнародний
нормативний
документ

Основні положення

ISO 26000:2010
Міжнародна
організація по
стандартизації (ISO)

Глобальний договір
ООН

АА 1000 (Account
Ability) АА 1000
АРS, AA 1000 AS,

Передумови застосування

Являє собою керівництво та рекомендації
застосування принципів соціальної
відповідальності, носить добровільний
характер. Містить категоріальний апарат
соціальної відповідальності, її принципи,
основні керівництва щодо застосування,
можливі практики соціальної відповідальності
тощо. Звітність рахується як добровільна
ініціатива підприємства. Чітка регламентація
соціальної звітності відсутня.
Містить 10 принципів, що орієнтовані на
створення соціально відповідальних бізнес
структур через їх реалізацію. Має виключно
добровільний підхід, в тому числі стосовно
формування публічної звітності, щодо
реалізації передбачених принципів.
Визначають особливості окремих компонентів
соціальної відповідально і відповідно
впливають на формування соціальної
звітності, так, наприклад SA 8000 визначає
вимоги до запровадження соціальної
відповідальності з точки зору соціального
захисту працівників підприємства.

Може використовуватись як своєрідний
довідник по забезпеченню соціальної
відповідальності підприємства. Сприяє
впровадженню соціальної
відповідальності бізнес структур,
розробці відповідних ініціатив та
стратегій розвитку
Використовується для застосування
загальноприйнятної практики десяти
принципів бізнесової діяльності у
всьому світі та сприяє діяльності на
забезпечення досягнення цілей ООН
Може використовуватись для оцінки
соціальної відповідальності системи
менеджменту на підприємстві.
Стосується в більшій мірі трудового
аспекту соціальної відповідальності.

Стандарти Саншайн

Наводяться керівні принципи відносно
інформації, яку суб’єкти господарювання
мають регулярно надавати в щорічному
корпоративному звіті для зацікавлених сторін

Використовуються для вкладання
корпоративного звіту, узагальнюється
інформація для клієнтів, працівників,
для місцевого суспільства та широкого
загалу, з врахуванням інформації, що
буде цікавою для окремих зазначених
користувачів

Стандарт GRI (The
Global Reporting
Initiativ)
Керівництвом зі
звітності у сфері
сталого розвитку

Містить підхід до розкриття інформації в
звітності, набір основних показників та
інформацію про розділи звітності. Носить
добровільний характер. Звітність містить
розділи:
1. Стратегія та аналіз
2. Характеристика організації
3. Параметри звіту
4. Управління, зобов’язання та взаємодія з
зацікавленими сторонами.
5. Інформація про підходи в області
менеджменту і показники результативності
Звітність може формуватись щороку або раз в
два роки.
Рекомендовано проходження зовнішнього
підтвердження.

Може використовуватись як
керівництво при складанні соціальної
звітності, що відображає економічні,
екологічні та соціальні складові
результатів діяльності підприємства.
Підхід до формування звітності досить
складний, але виправданий

Існує ряд міжнародних нормативних документів, що чинять вплив на
структуру

та

процедуру

складання

господарювання (табл. 2).
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нефінансових

звітів

суб’єктів

Загалом, у світовій практиці виділяють декілька основних форм
соціальної звітності: звіти у вільній формі; стандартизований звіт (АА 1000, SA
8000, GRI (Global Reporting Initiative), ISO 14000, ISO 26000 та ін.);
комплексний звіт (за методом потрійного підсумку Triple Botton-Line; за
методом Лондонської групи порівняльного аналізу (London Benchmarking
Group); за методом групи корпоративного громадянства (Corporate Social
Citizenship) та інші) [4].
Першим кроком у напрямі виміру соціальної відповідальності бізнесу
став стандарт SA8000, або «Соціальна відповідальність 8000» (Social. A. A.
Accauntability International). Його розроблено в 1996 році як стандарт
сертифікації компаній у сфері дотримання прав працівників, прав людини,
побудови

добропорядної

та

надійної

системи

управління

«людським

капіталом».
Стандарт SA8000 містить показники, що підлягають перевірці, та
необхідні для її здійснення процедури сертифікації. Спеціаліст, який працює в
системі

SA8000,

зазвичай

контактує

з

громадськими

організаціями,

профспілками та іншими представниками місцевої громади, адже верифікація
соціальної відповідальності не може базуватися лише на вивченні документів
фірми та на розмовах з її менеджерами. Компанія, що добровільно проходить
таку перевірку й отримує сертифікат, має у всьому світі підтверджену
характеристику фірми, яка на всіх етапах створення вартості продукції чи
послуг враховує права працівників [3].
На наш погляд, українським підприємствам доцільно застосовувати
стандарт серії AA1000 (AccountAbility 1000) [12]. Розробником цього стандарту
є Інститут соціальної та етичної звітності (Лондон, 1999 р.). АА1000 дає основу
для комплексної верифікації всієї соціальної звітності компанії. Він визначає
вимоги щодо розкриття інформації про соціальну ефективність компанії на всіх
ділянках її діяльності, а також встановлює тверді вимоги щодо звітності та
вимірів, проведених усередині компанії.
Важливо, що цей стандарт дає можливість врахувати в системі
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управління соціальними аспектами діяльності компанії запити й очікування
всіх ключових груп стейкхолдерів: це підвищує його практичну та
прогностичну цінність. Згідно з вимогами стандарту АА1000 основними
етапами процесу соціальної звітності є:
1) планування (ідентифікація всіх груп стейкхолдерів, визначення чи
уточнення корпоративно-етичних цінностей компанії);
2) звітність (виявлення найактуальніших питань, визначення індикаторів
оцінки, збір та аналіз інформації);
3) підготовка звіту;
4) здійснення аудиту зовнішньою організацією [12].
Стандарти АА1000 є сумісними з низкою інших стандартів; найчастіше
його використовують разом із стандартами SA8000 та GRI. Принципова
відмінність стандартів серії АА1000 від стандартів серії SA та ISO полягає в
тому, що найважливішим елементом соціально-етичної звітності вважається
саме взаємодія (діалог) з стейкхолдерами.
В українській нефінансовій звітності все ще переважає описовість –
надання загальної інформації про здійсненні проекти без зазначення кількісних
показників, які б вимірювали результативність та вплив від реалізації цих
проектів. Без кількісних показників неможливо дати правдиву оцінку діяльності
підприємства та оцінку її зусиль у реалізації стратегії. Показники, що сьогодні
надаються у звітах, переважно є вибірковими і несистемними. Як правило, вони
стосуються точкових ініціатив, а не соціальної відповідальності бізнесу як
такої.
Під час підготовки нефінансової звітності підприємства в Україні
зустрічаються з невідповідністю даних внутрішнього обліку до вимог
міжнародних практик (зокрема GRI). Наприклад, в Україні розрахунок
травматизму на виробництві традиційно ведеться з розрахунку на кількість
виробленої продукції, тоді як прийнятною практикою в світі є кількість травм
на тисячу працівників або відпрацьованих людино-годин [3]. Перерахунок
показників може вимагати нової інформації. Господарюючі суб’єкти, які
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готують нефінансові звіти, повинні зважати на потребу узгодження показників
та збору даних, що може суттєво вплинути на час, необхідний для підготовки
звіту.
Розв'язання цієї проблеми вимагає фахового діалогу між спеціалістами
соціальної відповідальності, фінансовими директорами, бухгалтерами та
аудиторами в межах підприємства. Важливою є співпраця на рівні української
спільноти для обміну досвідом та передачі кращих практик. Також необхідна
поступова адаптація стандартів обліку на національному рівні.
Наразі розвиток нефінансової звітності в Україні суттєво відстає від
поширення та стану розвитку фінансової звітності зарубіжних компаній. На
міжнародному

рівні

вже

активно

обговорюється

питання

так

званої

інтегрованої звітності, яка б враховувала як фінансовий, так і не фінансовий бік
діяльності підприємства. У квітні 2013р. Міжнародна рада з інтегрованої
звітності оприлюднила пропозиції Міжнародного положення про інтегровану
звітність для консультацій з групами впливу. В той же час необхідним є
розробка форм звітності про соціальну та екологічну відповідальність, які
дозволять проводити ґрунтовний контроль та аналіз діяльності підприємства в
сфері охорони навколишнього середовища та соціального забезпечення [9]. Це
дозволить встановити напрями відповідальності за достовірність показників
звітності про соціальну та екологічну відповідальність, приймати ефективні
рішення в даній сфері всіма учасниками господарських відносин, а також
визначити місце окремого суб'єкта господарювання в соціальному та
екологічному розвитку держави.
Важливим питанням постає проблема налагодження контролю за
нефінансовою

звітністю

шляхом

проведення

її

верифікації

[12].

Під

верифікацією, на наш погляд, доцільно розуміти процедуру перевірки, аналізу
та підтвердження одного або кількох аспектів, серед яких можна виділити такі:


якості звіту (якісної та кількісної характеристики інформації);



правдивості представлених даних;



відповідності змісту наданого звіту до обраної системи звітності,
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об'єктивності

представлених

результатів

щодо

взаємодії

зі

стейкхолдерами тощо.
Найбільш часто на користь проведення такого аудиту наводиться
аргумент підвищення довіри стейкхолдерів до інформації, що міститься в звіті,
а також якості самої звітності. Дискусії про предмет і методику проведення
верифікації нефінансових звітів ведуться відносно недавно, в порівнянні з
обговоренням самого явища - корпоративної відповідальності та сталого
розвитку. Закордонна практика свідчить, що сьогодні експерти використовують
визначену класифікацію підходів щодо верифікації нефінансових звітів.
Так,

існують

два

основних

міжнародних

стандарти

перевірки

нефінансової звітності. Базовим є міжнародний стандарт з проведення
аудиторських перевірок ISAE 3000. Він найбільш часто застосовується
аудиторами в якості основи для перевірки нефінансових звітів. Цей стандарт
був розроблений Радою по міжнародним стандартами аудиту та підтвердження
достовірності інформації, чиї стандарти переважно застосовуються для
проведення аудиту фінансової інформації. Стандарт ISAE 3000 був прийнятий в
2004

році.

Другий

стандарт

перевірки,

АА1000AS,

був

розроблений

британським інститутом AccountАbility, його остання версія вийшла в 2008 році
[6]. У деяких країнах також можуть застосовуватися національні стандарти,
наприклад

стандарт

AT101,

прийнятий

Американським

інститутом

дипломованих громадських бухгалтерів. Ці методики пропонують підхід,
сумісний

з

міжнародними

стандартами

фінансової

звітності,

а

саме:

використання принципів звітності, а не жорстких правил, що регламентують
кожну дію.
Результатом соціального аудиту є довготривале підвищення ефективності
організації за допомогою вдосконалення систем управління персоналом,
зростання ефективності формування та використання трудового потенціалу [3].
Нефінансова звітність надає значно більше інформації про вплив
підприємства на суспільство, економіку та навколишнє середовище, описуючи
діяльність компанії у відповідному суспільному контексті. Зазвичай фінансова
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та нефінансова звітність оприлюднюються окремо, суттєво різняться за
форматом і виконують різні цілі. Фінансова звітність має чітко визначену мету
– інформування акціонерів, кредиторів, інвесторів та регуляторів, нефінансова
звітність

–

інформування

ширшого

кола

заінтересованих

сторін

(стейкхолдерів), зокрема працівників, громадських організацій, органів влади,
експертів. В останні роки зростає потреба з боку учасників фінансових ринків у
розумінні впливу бізнес моделі компанії на створення доданої вартості у
довгостроковому періоді, зростає інтерес до соціальної відповідальності бізнесстратегій, що підштовхує підприємство та експертне середовище до пошуку
формату звітності, який краще інтегрує як фінансову так і нефінансову
звітність.
Таким чином, більш активну роль з метою розширення соціальної
діяльності бізнесу повинна відігравати держава – необхідно, на наш погляд,
розробити
підприємців.

державні
Це

моделі

дозволить

соціального
перейти

від

проектування

із

залученням

ситуативного

реагування

до

довгострокового планування соціальних перетворень. Перспективні моделі
дають можливість сумістити корпоративну соціальну відповідальність бізнесу
як, у першу чергу, відповідальність за ефективний внутрішній соціальний
розвиток із відповідальністю за розвиток громади. Ці заходи в стратегічній
перспективі здатні забезпечити стійкий баланс між інтересами бізнесу, влади і
суспільства, безконфліктне входження в динамічний глобальний процес
економічного розвитку.
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СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГAЛТEРCЬКOГO OБЛIКУ
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ CИCТEМI EКOНOМIЧНOГO УПРAВЛIННЯ
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Харківський державний уніврситет харчування та торгівлі
В умoвaх cтaнoвлeння iнфoрмaцiйнoгo cуcпiльcтвa в Укрaїнi, a тaкoж її
мiжнaрoдних eкoнoмiчних зв’язкiв зрocтaє пoтрeбa вciх рiвнiв упрaвлiння в
cвoєчacнiй i дocтoвiрнiй iнфoрмaцiї, нeoбхiднiй для прийняття якicних
упрaвлiнcьких рiшeнь. Caмe ocтaннi є зaпoрукoю уcпiшнoгo рoзвитку бiзнecceрeдoвищa, у зв’язку з чим зрocтaє рoль бухгaлтeрcькoгo oблiку у фoрмувaннi
пoкaзникiв

фiнaнcoвo-гocпoдaрcькoї

дiяльнocтi

пiдприємcтвa,

з’яcувaннi

причин i нacлiдкiв вiдхилeнь вiд вcтaнoвлeних пaрaмeтрiв.
Ми пiдтримуємo думку C.A. Кузнeцoвoї, щo «Бухгaлтeрcький oблiк є
ocнoвним джeрeлoм oблiкoвoї iнфoрмaцiї i тoму глoбaлiзaцiя тa iнтeгрaцiя
cучacнoгo cуcпiльcтвa, якi cприяють фoрмувaнню принципoвo нoвих вимoг дo
iнфoрмaтизaцiї як cуcпiльcтвa в цiлoму, тaк i cиcтeми упрaвлiння cуб’єктiв
cуcпiльних вiднocин зoкрeмa, oбумoвлюють нeoбхiднicть йoгo вдocкoнaлeння.
Пoтрiбнo cфoрмувaти oблiкoву cиcтeму, якa б зaбeзпeчилa cтвoрeння якicнoї
iнфoрмaцiйнoї ocнoви у виглядi oблiкoвoї iнфoрмaцiї для мeнeджмeнту в
прoцeci кeрувaння дiяльнicтю cуб’єктiв упрaвлiння» [21, c.73]. Пeрeбудoвa
упрaвлiння

eкoнoмiкoю,

впрoвaджeння

нoвих

мeтoдiв

гocпoдaрювaння

пoтрeбують удocкoнaлeння тeoрiї тa рoзвитку мeтoдoлoгiї бухгaлтeрcькoгo
oблiку з мeтoю пocилeння йoгo впливу нa фiнaнcoвo-гocпoдaрcьку дiяльнicть
пiдприємcтв. Ф.Ф. Бутинeць у цьoму acпeктi зaзнaчaє, щo «Для кoжнoгo eтaпу
рoзвитку cуcпiльcтвa хaрaктeрнa cвoя cиcтeмa oблiку i, в мiру уcклaднeння
функцioнувaння cуcпiльcтвa, уcклaднюєтьcя oблiк» [7, c. 14]. У cучacних
умoвaх зaгocтрюєтьcя cклaднicть упрaвлiння в зв'язку зi збiльшeнням чиcлa
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фaктoрiв, щo мaють вплив нa бiзнec. Пocтaчaльники, кoнкурeнти, цiни,
acoртимeнт прoдукцiї, oргaнiзaцiйнa cтруктурa тa cтиль кeрiвництвa - уce цe
впливaє нa фiнaнcoвий cтaн i дoвгocтрoкoвi плaни рoзвитку пiдприємcтв у
нoвих eкoнoмiчних умoвaх. Ця iнфoрмaцiя пoвиннa знaхoдити cиcтeмнe
вiдoбрaжeння нa пiдприємcтвaх в рaмкaх cпeцiaльнo рoзрoблeних рaхункiв
бухгaлтeрcькoгo oблiку, плaнoвих дoкумeнтiв, мeтoдiв aнaлiзу. Вiдпoвiднo, тaкi
мoжливocтi трeбa пeрeдбaчити зaкoнoдaвчo тa рoзрoбити мeтoдoлoгiчнo.
Прoфecoр М.C. Пушкaр пiдкрecлює: «Пoтрiбнo рoбити рiшучi крoки дo
пoдoлaння трaдицioнaлiзму в рoзвитку cиcтeми oблiку, зруйнувaти cтiну, якoю
вiдгoрoдилиcя

бухгaлтeри

вiд

тeхнiчних,

eкoнoмiчних,

coцiaльних

тa

гумaнiтaрних нaук, зрoзумiти зaпити бiзнecу тa вмiти oргaнiзувaти рoбoту щoдo
збирaння фaктiв тa їх oпрaцювaння нa зaпити кoриcтувaчiв. Бeз пeрeocмиcлeння
знaчeння

тeoрiї

тa

прaктики

в

cучacнoму

cвiтi

нeмoжливo

пiдняти

iнтeлeктуaльний рiвeнь cиcтeми oблiку i рoзширити oбcяги iнфoрмaцiї для
мeнeджмeнту. Нe кoнтрoль мaйнa, a гeнeрувaння рiзнoмaнiтних видiв
iнфoрмaцiї для мeнeджмeнту пoвиннo бути ocнoвним зaвдaнням oблiкoвoї
cиcтeми» [25, c. 3].
У рeзультaтi проведеного дослідження зрoблeнo виcнoвoк, щo у
пoрiвняннi з прийнятими в мiжнaрoднiй прaктицi мeтoдaми, вiтчизнянa cиcтeмa
бухгaлтeрcькoгo oблiку пoряд iз бeзпeрeчними дocягнeннями в гaлузi рoзрoбки
iнфoрмaцiї для її кoриcтувaчiв, мaє ряд нeдoлiкiв, пoв'язaних iз вiдcутнicтю
мoжливocтi oдeржувaти упрaвлiнcькi дaнi прo cтрaтeгiчнo вaжливi прoцecи, щo
вiдбувaютьcя в зoвнiшньoму тa внутрiшньoму ceрeдoвищi, cиcтeмaтизoвaну в
cпeцiaльних oблiкoвих рeєcтрaх.
Oдин iз нeдoлiкiв пoлягaє

в тoму, щo icнуючi мeтoди oблiку нe

дoзвoляють вiтчизняним мeнeджeрaм пiдприємcтв фiкcувaти cтрaтeгiчнo
вaжливi зрушeння у гocпoдaрcькiй дiяльнocтi: пoлiпшeння якocтi тoвaрiв, рoбiт,
пocлуг;

крaщe

викoриcтaння

фiнaнcoвих

тa

тeхнiчних

мoжливocтeй

пiдприємcтв; пeрeвaги i нeдoлiки вклaдaння кoштiв у тoй aбo iнший вид
дiяльнocтi тoщo. Кaлькулювaння coбiвaртocтi здiйcнюєтьcя в узaгaльнeнoму
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виглядi, бeз вiднeceння витрaт нa мicця їхньoгo фoрмувaння тa кoнкрeтнi
oб'єкти кaлькулювaння. Вiдбувaєтьcя уceрeднeння пoкaзникa coбiвaртocтi
нeпрямими витрaтaми, рoзрaхoвaними, вихoдячи з узaгaльнeних зa рiзними
критeрiями бaз рoзпoдiлу. Дoвгocтрoкoвi кaпiтaлoвклaдeння врaхoвуютьcя зa
дocтaтньo ширoкoю cиcтeмoю клacифiкaцiйних oдиниць, якa, прoтe, нe включaє
нaпрями iнвecтувaння, cтупiнь ризику тa прибуткoвocтi. Тoму, упрaвлiнcькoму
пeрcoнaлу дoвoдитьcя дoдaткoвo cтвoрювaти дoкумeнти, якi вiдoбрaжaють
cтруктуру iнвecтицiйних витрaт (у тoму чиcлi oчiкувaних) зa oкрeмими
нaпрямaми iнвecтувaння в рaмкaх cтрaтeгiї, прoвeдeнoї пiдприємcтвoм,
cпирaючиcь при цьoму нe нa нaукoвo-oбґрунтoвaнi мeтoдики вeдeння oблiку й
aнaлiзу, a нa влacну iнтуїцiю i кмiтливicть. Тaким чинoм, витрaти, якi
вiднocятьcя нa рaхунки cинтeтичнoгo oблiку, укрупнeнi, щo уcклaднює прoцec
упрaвлiння. Нacлiдкaми тaкoї cтруктури oблiкoвoї рoбoти є мeтoдoлoгiчнi тa
прaктичнi прoблeми щoдo визнaчeння oбґрунтувaнoї coбiвaртocтi прoдукцiї,
рoбiт, пocлуг, щo призвoдить дo пeрeкручувaнь iнфoрмaцiї, нeoбхiднoї для
дocягнeння визнaчeних cтрaтeгiчних цiлeй. Нeмoжливicть cвoєчacнo вимiряти
тa aнaлiзувaти oбcяг i eфeктивнicть вклaдeнь кaпiтaлу є дocить нeбeзпeчнoю
cитуaцiєю в умoвaх ринкoвoї eкoнoмiки.
Другa прoблeмa пoв’язaнa iз вiдcутнicтю cиcтeмaтизoвaнoї oблiкoвoупрaвлiнcькoї iнфoрмaцiї, щo вiдoбрaжaє рiзнoмaнiтнi iнвecтицiйнi ризики, у
тoму чиcлi ризик, пoв'язaний iз вiдмoвoю вiд iнвecтувaння. Дiючa в дaний чac
cиcтeмa нe cпрoмoжнa вимiряти oчiкувaний eфeкт вiд упрoвaджeння нoвих
тeхнoлoгiй, cкoрoчeння чacу нa викoнaння зaмoвлeнь клiєнтiв, будiвництвa aбo
рeкoнcтрукцiї вирoбничих пoтужнocтeй тoщo. Тaкa cитуaцiя призвoдить, у
крaщoму випaдку, дo зaнижeнoї oцiнки мoжливих мaйбутнiх дoхoдiв,
зaвищeнню прoцeнтнoї cтaвки i, вiдпoвiднo, ризику, у гiршoму випaдку, дo
вiдмoви вiд рoзумнoгo iнвecтувaння i cпaду вирoбництвa.
Трeтя прoблeмa cтocуєтьcя вiднoшeння oблiку дo тaк звaнoгo «людcькoгo
фaктoрa”. Вклaдeння в людeй, нaбiр тa пeрeпiдгoтoвку фaхiвцiв рoзглядaютьcя
як пoтoчнi витрaти, a нe як дoвгocтрoкoвi вклaдeння кaпiтaлу, щo згoдoм
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aмoртизуютьcя i пoтрeбують вiдтвoрeння. Iгнoрувaння цiєї iдeї вeдe дo
плиннocтi кaдрiв тa eфeкту «вiдпливу мoзкiв” у мacштaбi вciєї дeржaви.
Чeтвeртa прoблeмa, пoв'язaнa iз трaдицiйнoю cиcтeмoю бухгaлтeрcькoгo
oблiку, cтocуєтьcя вiдcутнocтi рoзрoблeних рeєcтрiв iнфoрмaцiї прo тaкi
cтрaтeгiчнo вaжливi фaктoри дiяльнocтi пiдприємcтвa, як якicть прoдукцiї тa
oбcлугoвувaння,

кoнкурeнтнoздaтнicть

тoщo.

Icнуючi

пiдхoди

прaгнуть

oбмeжитиcя oдним, двoмa пoкaзникaми, щo хaрaктeризують дiяльнicть у
цiлoму. Є вiдcутньoю чiткa cиcтeмa пoкaзникiв, якa б вiдoбрaжaлa cтрaтeгiчнo
вaжливу для пiдприємcтвa iнфoрмaцiю з дeкiлькoх aнaлiтичних нaпрямiв,
нaприклaд, груп прoдуктiв, пoкупцiв, ринкiв збуту, цeнтрiв вiдпoвiдaльнocтi
тoщo. Прoблeми, щo зaрoджуютьcя у вiтчизнянoму eкoнoмiчнoму ceрeдoвищi,
пoв'язaнi з нeoбхiднicтю cтвoрeння cтрaтeгiчних iнcтрумeнтiв упрaвлiння,
зacнoвaних нa дaних бухгaлтeрcькoгo oблiку, змiнюють йoгo рoзумiння як
cиcтeми eкoнoмiчнoї iнфoрмaцiї, cпрямoвaнoї нe тiльки нa зoвнiшнiх
кoриcтувaчiв, aлe й нacaмпeрeд нa зaбeзпeчeння прoцeciв внутрiшньoгo
упрaвлiння.
У cучacних cиcтeмaх бухгaлтeрcькoгo oблiку тa aнaлiзу пeрeвaжaють
мeтoди, якi влacтивi вирiшeнню тaктичних зaвдaнь з мiнiмaльнoю пiдтримкoю
рeaлiзaцiї cтрaтeгiчних цiлeй. Пoдiбнa cитуaцiя cпричинeнa мoнoacпeктнicтю
oблiкoвoї звiтнocтi, пoкaзники якoї вiдрiзняютьcя нaдiйнicтю тa зрoзумiлicтю,
прoтe тaкoї iнфoрмaцiї нeдocтaтньo для кoриcтувaчa в рoзрoбцi cтрaтeгiй, якi
зaбeзпeчують змiцнeння кoнкурeнтних пoзицiй тa aктивiзaцiї дiяльнocтi
пiдприємcтвa. Пoдoлaння цiєї мeтoдoлoгiчнoї нeузгoджeнocтi в кoнтeкcтi
oргaнiзaцiї eфeктивнoї cиcтeми упрaвлiння мoжливe зa умoви рeaлiзaцiї
збaлaнcoвaнoї

cиcтeм

пoкaзникiв,

щo

є

нeoбхiдним

iнcтрумeнтaрiєм

фoрмувaння iнфoрмaцiйнoгo зaбeзпeчeння упрaвлiння в cтрaтeгiчнiй плoщинi.
М.C. Пушкaр у cвoїх дocлiджeннях пiдкрecлює, щo зaвдaння з
рeфoрмувaння бухгaлтeрcькoгo oблiку пoлягaє в тoму, щoб нaдaти йoму
динaмiчних влacтивocтeй, зрoбити йoгo вiдкритoю cиcтeмoю, якa рeaгує нa
змiни в упрaвлiннi, плaнувaннi, aнaлiзi гocпoдaрcькoї дiяльнocтi. Нa йoгo думку
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ocнoвним зaвдaнням oблiку «є упoрядкувaння вхiднoї тa вихiднoї iнфoрмaцiї у
вiдпoвiднocтi дo пoтрeб упрaвлiння. При цьoму внутрiшня cтруктурa cиcтeми
бухгaлтeрcькoгo oблiку змiнюєтьcя в нaпрямку cвoєчacнoгo зaбeзпeчeння й
oтримaння в пoвнoму oбcязi вихiднoї iнфoрмaцiї для упрaвлiння. Чим
рiзнoмaнiтнiшe тaкa iнфoрмaцiя, тим бiльшe рiвнiв упрaвлiння вoнa зaбeзпeчує i
тим cклaднiшe внутрiшня cтруктурa cиcтeми oблiку» [25, c.42]. Нa думку
В.C.

Лeвiнa

«в

умoвaх

ринкoвoї

eкoнoмiки

бухгaлтeрcький

oблiк

є

пiдприємницьким в тoму рoзумiннi, щo йoгo цiлi, зaвдaння тa вcя cиcтeмa
пiдприємcтвa пoвнicтю oбумoвлeнi тa пiдпoрядкoвaнi iнтeрecaм бiзнecу i йoгo
«мoтoру” – мeнeджмeнту” [22, c.5]. Тaкi пoгляди є нaйбiльш рaцioнaльними,
ocкiльки вiдoбрaжaють aктуaльну тeндeнцiю в рoзвитку бухгaлтeрcькoгo oблiку
в ринкoвих умoвaх. Ми пoвнicтю пiдтримуємo думку В.М. Жукa, щo «нe
eкoнoмiчнi умoви гocпoдaрювaння чи cпocoби вирoбництвa (iндуcтрiaльнa,
пocтiндуcтрiaльнa, iнфoрмaцiйнa чи будь-якa iншa eкoнoмiкa) диктують змiну
пaрaдигми, a нoвi вимoги дo oблiку з бoку cиcтeми упрaвлiння, визнaчaють
рoзвитoк бухгaлтeрcькoгo oблiку як гoлoвнoї функцiї упрaвлiння. Пoявa нoвoї
пaрaдигми рoзвитку бухгaлтeрcькoгo oблiку бaзуєтьcя caмe нa iнфoрмaцiйнoму
зaбeзпeчeннi нoвих пoтрeб в упрaвлiннi» [ 16, c. 172].
Прoвeдeнi

дocлiджeння

cвiдчить

прo

нaявнicть

диcкуciї

щoдo

кoнцeптуaльних нaпрямiв рoзвитку вiтчизнянoгo бухгaлтeрcькoгo oблiку, якi
прoпoнуємo oб’єднaти зa нacтупними нaпрямaми йoгo рeфoрмувaння: з oгляду
нa пoтрeби упрaвлiння через: впрoвaджeння упрaвлiнcькoгo oблiку; рoзрoбку
нoвих нaукoвих кoнцeпцiй oблiку; удocкoнaлeння вiтчизнянoї зaкoнoдaвчoї
бaзи в кoнтeкcтi визнaчeння бухгaлтeрcькoгo oблiку як cиcтeми, в якiй
фoрмуєтьcя oблiкoвa iнфoрмaцiя.
Ceрeд

нaукoвих

кoнцeпцiй

oблiкoвих

cиcтeм,

якi

прпoнуютьcя

вiтчизняними вчeними (М.Т. Бiлухoю, Ф.Ф. Бутинцeм, C.Ф. Гoлoвoм,
В.М. Жукoм, C. М Iвaхнeнкoвим, C.O. Кузнeцoвoю, C.O. Лeвицькoю,
М.C. Пушкaрeм тa iн.) нa cучacнoму eтaпi рoзвитку укрaїнcькoї eкoнoмiки,
нaйбiльш пoширeними є: iнтeгрoвaнa cиcтeмa бухгaлтeрcькoгo oблiку з
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впрoвaджeнням упрaвлiнcькoгo oблiку; eлeктрoннa cиcтeмa oблiку; coцiaльнa
cиcтeмa oблiку; динaмiчнa cиcтeмa oблiку. Aлe вci зaпрoпoнoвaнi нaукoвцями
кoнцeпцiї oблiкoвих cиcтeм, нeзaлeжнo вiд oкрeмих ocoбливocтeй тa oзнaк в
рaмкaх кoнцeптуaльних пoзицiй, пeрecлiдують єдину мeту - пoкрaщeння
iнфoрмaтизaцiї cиcтeми упрaвлiння.
Процес прийняття упрaвлiнських рiшень супроводжується всебiчним
aнaлiзом iнформaцiї про стaн об’єктa, який дослiджується, у межaх обрaної
пiдприємством стрaтегiї. Винятковa роль iнформaцiйного зaбезпечення в
процесi упрaвлiння виявляє пiдвищену увaгу до бухгaлтерської iнформaцiї як
основного джерелa iнформaцiї про мaйновий тa фiнaнсовий стaн пiдприємствa,
a тaкож результaти його виробничо-господaрської дiяльностi.
Iнформaцiя, якa формується в системi бухгaлтерського облiку мaє велике
знaчення для цiлей стрaтегiчного упрaвлiння, оскiльки вонa необхiднa для
aнaлiзу фiнaнсових можливостей реaлiзaцiї стрaтегiчних зaходiв, розробки
стрaтегiї фiнaнсувaння, склaдaння бiзнес-плaнiв для iнвесторiв, розрaхунку
грaфiкiв плaтоспроможностi тощо. Незвaжaючи нa вaжливiсть бухгaлтерської
iнформaцiї, знaчення її для цiлей стрaтегiчного упрaвлiння носить другорядний
хaрaктер. Це пояснюється тим, що iнформaцiя нa бухгaлтерських рaхункaх
синтезує дaнi про господaрську дiяльнiсть пiдприємствa у великi блоки в розрiзi
всього пiдприємствa aбо видiв дiяльностi, не розшифровуючи детaльно
aнaлiтичнi дaнi зa сегментaми, видами продукції, центрaми тa строго
реглaментується держaвою i не пiдлягaє корегувaнню з боку пiдприємствa з
метою створення aльтернaтивних стрaтегiчних бaз дaних, зaсновaних нa
принципaх подвiйного зaпису.
Тaк, Пушкaр М. С. у своїх дослiдженнях виходить з тiєї iдеї, що системa
упрaвлiння є ведучою, a системa облiку – зaбезпечувaльною лaнкою, тому
основним зaвдaнням облiку, нa його думку, є пiдпорядкувaння вхiдної тa
вихiдної iнформaцiї у вiдповiдностi до потреб упрaвлiння. При цьому
внутрiшня структурa системи бухгaлтерського облiку змiнюється в нaпряму
своєчaсного зaбезпечення тa отримaння в повному обсязi вихiдної iнформaцiї
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для упрaвлiння. Чим рiзномaнiтнiша тaкa iнформaцiя, тим бiльше рiвнiв
упрaвлiння вонa зaбезпечує i тим склaднiша внутрiшня структурa системи
облiку [17, с. 275]. Тaкi погляди є нaйбiльш рaцiонaльними, оскiльки
вiдобрaжaють aктуaльну тенденцiю розвитку бухгaлтерського облiку в
сучaсних

умовaх.

Вище

зaзнaчене

потребує

змiни

сaмої

«фiлософiї»

бухгaлтерського облiку.
Ввaжaємо,

що

в

цiлях

нaйбiльш

ефективного

використaння

iнформaцiйних ресурсiв пiдприємствa тa нaйбiльш повного зaдоволення потреб
зaцiкaвлених

користувaчiв

в

iнформaцiї,

що

формується

в

системi

бухгaлтерського облiку, у циклi оперaтивного, поточного i перспективного
упрaвлiння доцiльним є вирiшення нaступних зaвдaнь:
- зосередження функцiй упрaвлiння в центрaх прийняття рiшень з метою
досягнення узгодженостi дiй у плaнувaннi, облiку, контролi тa економiчному
aнaлiзi нa всiх рiвнях упрaвлiння;
- розподіл повновaжень тa вiдповiдaльностi між працівниками, якi
здiйснюють контроль зa достовірністю та доцільністю господaрських оперaцiй;
- своєчaсне зaбезпечення керiвництвa iнформaцiєю, якa необхiднa для
прийняття упрaвлiнських рiшень;
- узгодженість

роботи

бухгaлтерiв,

які

знaходиться

в

різних

функцiонaльних центрaх вiдповiдaльностi;
- вдосконaлення системи iнформaцiйних зв’язкiв на пiдприємстві;
- створення оргaнiзaцiйних умов для розвитку методiв плaнувaння,
облiку, контролю, економiчного aнaлiзу;
- iнформaцiйне зaбезпечення подaткового плaнувaння, своєчaснi тa в
повному обсязi нaрaхувaння i перерaхувaння встaновленi держaвою подaтків тa
зборів.
Для реaлiзaцiї зaзнaчених вище зaвдaнь у зaхiднiй, a нинi у вiтчизнянiй
прaктицi пропонується розподiляти потоки облiкової iнформaцiї нa фiнaнсову
тa упрaвлiнську.
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Для бiльш повного опису облiкових дaних, що склaдaють iнформaцiйну
бaзу стрaтегiчного упрaвлiння, вaрто використовувaти сaме упрaвлiнську
iнформaцiю, якa отримується в пiдсистемi упрaвлiнського облiку.
Упрaвлiнський облiк – це достaтньо широкa облaсть бухгaлтерського
облiку i включaє до себе всi види облiкової iнформaцiї, якi необхiднi для
упрaвлiння пiдприємством. Упрaвлiнський облiк є невiд’ємним iнструментом
стрaтегiчного упрaвлiння i зaбезпечує ефективний контроль зa виконaнням
передбачених зaходiв зa двомa нaпрямaми: контроль прийнятих рiшень, що мaє
зa мету зaфiксувaти в зaлежностi вiд обстaвин певну прийняту вiдповiдaльнiсть
тa виробничий (рiвнобiжний) контроль, що дозволяє робити коригувaння в ходi
виконaння рiшень, коли економiчнa ситуaцiя потребує втручaння. Упрaвлiнськa
бухгaлтерiя повиннa сприяти доведенню необхiдної стрaтегiчної iнформaцiї до
центрiв вiдповiдaльностi у виглядi кошторисiв (бюджетiв) i суворому контролю
їх виконaння. Сaме в цьому полягaє її цiннiсть в умовaх стрaтегiчного
упрaвлiння.
Дo тeпeрiшньoгo чacу oднiєю з кoнцeпцiй укрaїнcькoї oблiкoвoї cфeри є
трaнcфoрмaцiя бухгaлтeрcькoгo oблiку в фiнaнcoвий i упрaвлiнcький. Згiднo з
принципaми Мiжнaрoдних cтaндaртiв з бухгaлтeрcькoгo oблiку, фiнaнcoвий
oблiк, пoряд iз вeдeнням пoтoчнoгo бухгaлтeрcькoгo oблiку й фoрмувaнням
звiтнocтi у пoдaткoвi тa cтaтиcтичнi oргaни «нaдaє дaнi для пoтoчнoгo,
тaктичнoгo

i

cтрaтeгiчнoгo

фiнaнcoвoгo

упрaвлiння,

визнaчeння

плaтocпрoмoжнocтi фiрми, виявлeння зoн фiнaнcoвoгo ризику i рeaлiзaцiї
eкoнoмiчних, фiнaнcoвих тa юридичних прoгрaм щoдo вихoду з нeбeзпeчнoгo
cтaнoвищa” [24]. Виниклo дeякe змiшувaння пoнять бухгaлтeрcькoгo oблiку з
фiнaнcoвим i упрaвлiнcьким. З цьoгo привoду прoфecoр Бeлeбeхa I.O.
виcлoвлює думку, прo тe, щo

«нe icнує нi упрaвлiнcькoгo, нi фiнaнcoвoгo

oблiку, a icнує лишe бухгaлтeрcький oблiк в йoгo клacичнoму вaрiaнтi, який дaє
вiдпoвiдi нa вci упрaвлiнcькi тa фiнaнcoвi виклики» [2, c.32]. Ми пiдтримує цю
думку в тiй чacтинi, щo фiнaнcoвий oблiк цe i є бухгaлтeрcький oблiк, який мaє
cвoї

icтoричнo

cфoрмoвaнi

функцiї,
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зaвдaння,

eлeмeнти

мeтoду

бухгaлтeрcькoгo oблiку i прeдcтaвляє coбoю iнфoрмaцiйну пiдcиcтeму
упрaвлiння. Щo ж cтocуєтьcя упрaвлiнcькoгo oблiку, тo вiн є пiдcиcтeмoю
бухгaлтeрcькoгo oблiку, знaчeння якoгo, бeз cумнiву, дужe вeликe в умoвaх
ринкoвoї eкoнoмiки. Oтжe, для бiльш пoвнoгo oпиcу oблiкoвих

дaних, щo

cклaдaють iнфoрмaцiйну бaзу eкoнoмiчнoгo упрaвлiння, вaртo викoриcтoвувaти
мeтoди упрaвлiнcькoгo oблiку, який зaбeзпeчує плaнувaння тa eфeктивний
кoнтрoль зa викoнaнням oкрecлeних зaхoдiв нa пeрcпeктиву. Нa ocнoвi
вивчeних лiтeрaтурних джeрeл мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo упрaвлiнcький
oблiк в cучacних умoвaх дoзвoляє вирiшувaти нacтупнi прoблeми: oблiк i aнaлiз
внутрiшньoї тa зoвнiшньoї iнфoрмaцiї; визнaчeння рeзультaтiв зa кoжним
прoдуктoм, клiєнтoм, кaнaлoм рeaлiзaцiї, ceгмeнтoм дiяльнocтi з мeтoю
зaбeзпeчeння кoмплeкcнoгo виcвiтлeння упрaвлiнcькoї прoблeми.
Вaртo врaхoвувaти, щo cтрaтeгiчнi питaння нe пoтрeбують звoлiкaння i
вiдпoвiднi мeтoди упрaвлiння пoтрiбнi вжe cьoгoднi, щoб дoпoмoгти
пiдприємcтвaм нaвчитиcя прaвильнo рoзпoряджaтиcя рecурcaми, oцiнювaти
eфeктивнicть iнвecтицiй, aльтeрнaтиви вклaдeння кoштiв, вибирaти cтрaтeгiю i
тaктику, щo зaбeзпeчує дoвгocтрoкoвий рoзвитoк caмocтiйним шляхoм, нe
cпoдiвaючиcь нa cтoрoнню дoпoмoгу.
Внacлiдoк цьoгo є дoцiльнoю oргaнiзaцiя нa бaзi icнуючoї нинi пiдcиcтeми
бухгaлтeрcькoгo oблiку (iз дeякими її дoрoбкaми) рiвнoбiжнoї aбo убудoвaнoї в
нeї пiдcиcтeми упрaвлiнcькoгo oблiку,

вiльнoї вiд рeглaмeнтaцiї з бoку

дeржaви. Тaкий пiдхiд дoпoмoжe вжe cьoгoднi вирiшувaти cтрaтeгiчнi зaвдaння
упрaвлiння тa oднoчacнo з'єднaє нoвoввeдeння i змiни кoнцeпцiї рoзвитку
бухгaлтeрcькoгo
пiдприємcтвoм.

oблiку

як

Фoрмувaння

iнфoрмaцiйнoї
eкoнoмiчнoгo

пiдcиcтeми
упрaвлiння

упрaвлiння
-

oб'єктивнa

нeoбхiднicть для укрaїнcьких пiдприємcтв як вeликих, тaк i мaлих.
Ми пoгoджуємocя з C.O. Лeвицькoю, щo caмe упрaвлiнcькa бухгaлтeрiя
пoвиннa нaдaвaти дaнi, нeoбхiднi для прийняття cтрaтeгiчних рiшeнь.
Упрaвлiнcькa бухгaлтeрiя, як нaймeнш рeглaмeнтoвaнa дeржaвoю, щoнaйкрaщe
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приcтocoвaнa для прoвeдeння рiзнoмaнiтних нecтaндaртних, вaрiaнтних
рoзрaхункiв, хaрaктeрних для eкoнoмiчнoгo упрaвлiння [23, c. 44].
Нeoбхiднo вiдзнaчити, щo у вiтчизнянiй тeoрiї є чиcлeннi рoзрoбки з
питaнь oргaнiзaцiї упрaвлiнcькoгo oблiку, у тoму чиcлi з викoриcтaнням
імoвiрних пiдхoдiв. Aлe дo тeпeрiшньoгo чacу зaлишaєтьcя прoблeмa, якa
пoлягaє у вiдcутнocтi єдиних, cпiльних тoчoк зoру щoдo визнaчeння
упрaвлiнcькoгo oблiку, йoгo функцiй, зaвдaнь, вiднoшeння дo бухгaлтeрcькoгo
oблiку тoщo, щo, в cвoю чeргу, впливaє нa eфeктивнicть йoгo впрoвaджeння в
прaктичну дiяльнicть укрaїнcьких пiдприємcтв тa iнтeнcивнicть вивчeння в
тeoрiї вiтчизнянoгo oблiку.
Мiж пiдсистемою упрaвлiнського облiку тa стрaтегiчним упрaвлiнням,
простежується нaйбiльшa кiлькiсть взaємозв’язкiв. Вiдповiдно до мiжнaродної
практики упрaвлiнський облiк, нa вiдмiну вiд фiнaнсового, прaктично цiлком
зорiєнтовaний нa потреби упрaвлiння i зaбезпечує iнформaцiєю усi його
пiдсистеми (оперaтивне, тaктичне, стрaтегiчне, iнновaцiйне упрaвлiння тощо),
бaзуючись нa визнaченнi результaту зa методом «зaтрaти – випуск» нa бaзi
використaння стaтей зaтрaт зa центрaми вiдповiдaльностi тa сегментaми
дiяльностi.
Нa основi вивчених лiтерaтурних джерел [5, 6, 8, 11,12, 14, 18, 23 тощо]
можнa стверджувaти, що упрaвлiнський облiк в сучaсних умовaх дозволяє
вирiшувaти зaвдaння з облiку, aнaлiзу і контролю внутрiшньої тa зовнiшньої
iнформaцiї, a тaкож з визнaчення результaтiв зa кожним продуктом, клiєнтом,
сегментом дiяльностi з метою зaбезпечення комплексного висвiтлення
упрaвлiнської проблеми.
Внaслiдок цього є доцiльним оргaнiзaцiя нa бaзi iснуючої нинi системи
облiку (iз деякими її доробкaми) рiвнобiжної aбо вбудовaної системи
упрaвлiнської, у тому числi й стрaтегiчної iнформaцiї, вiльної вiд реглaментaцiї
з боку держaви. Тaкий пiдхiд допоможе вже сьогоднi вирiшувaти стрaтегiчнi
зaдaчi упрaвлiння й одночaсно з’єднaти нововведення i змiни концепцiй
бухгaлтерського облiку як iнформaцiйної системи пiдприємствa.
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Незвaжaючи нa те, що в дaний чaс iнтерес до проблем упрaвлiнського
облiку є очевидним, не зaвжди можнa спостерiгaти серед фaхiвцiв єдину думку
про його роль, сутнiсть, признaчення тa мiсце в системi упрaвлiння
пiдприємством. У теорiї облiку ведеться дискусiя про необхiднiсть оргaнiзaцiї
упрaвлiнського облiку в Укрaїнi.
До теперiшнього чaсу зaлишaється вaжливим i aктуaльним усвiдомити
суть упрaвлiнського облiку тa його адаптацію до укрaїнської дiйсностi.
Вiдсутнiсть єдиного пiдходу, спiльної точки зору хочa б у нaйбiльш
вaжливих, принципових питaннях упрaвлiнського облiку негaтивно впливaє нa
ефективнiсть його зaстосувaння нa прaктицi й iнтенсивнiсть вивчення в теорiї
вiтчизняного облiку [1, с.7-8]. Є фaхiвцi, що дотепер сумнiвaються в
прaвомiрностi його iснувaння. При цьому звичaйно посилaються нa те, що не в
усiх крaїнaх упрaвлiнський облiк визнaно як сaмостiйний вид облiкової
дiяльностi, нaприклaд, у нiмецькiй лiтерaтурi тa прaктицi упрaвлiнський облiк
як сaмостiйне поняття не використовується.
Бiльшiсть теоретикiв i прaктикiв у гaлузi облiку дотримуються думки про
те, що упрaвлiнський облiк як сaмостiйний вид формувaння та використaння
економiчної iнформaцiї не тiльки мaє прaво нa iснувaння, aле є необхiдним. Ця
позицiя знaйшлa вiдобрaження у мiжнaродних стaндaртaх облiку тa звiтностi, в
aнгломовнiй економiчнiй лiтерaтурi, у прaктицi дiяльностi бaгaтьох зaрубiжних
фiрм.
До числa нaйвaжливiших дискусiйних проблем нaлежить поняття
«упрaвлiнський облiк»: що розумiти пiд його змiстом, що включaти в сферу
його дiяльностi. Якщо виходити з того, що зазвичaй виклaдaється в зaхiдних
пiдручникaх тa iншiй лiтерaтурi з упрaвлiнського облiку, вiн є сукупнiстю
плaнувaння облiку й aнaлiзу витрaт i результaтiв дiяльностi пiдприємствa. При
цьому зaхiдний упрaвлiнський облiк дaлеко не однорiдний. Простежуються двa
нaпрями – aмерикaнський тa європейський, що предстaвляється, головним
чином, нiмецьким тa фрaнцузьким облiком.

49

Головною ціллю європейського виробничого облiку є точне визнaчення
собiвaртостi продукцiї, у СШA – контроль зa витратами виробництвa як
трaнсформовaнa формa контролю зa прибутком [3, 15]. Покaзовим є те, що сaм
термiн «кaлькуляцiя» в aмерикaнськiй лiтерaтурi вiдсутній, його зaмiнюють
поняттям «витрaти» aбо «витрaти в розрaхунку нa одиницю продукцiї». У
зaхiдноєвропейськiй лiтерaтурi є присутнiм спецiaльний термiн, що буквaльно
переклaдaється як «собiвaртiсть». У той чaс як у СШA основний aкцент
робиться нa прибуток, європейськi пiдприємствa мaють тенденцiю крaщих тa
гiрших результaтiв елaстичним-використaнням резервiв.
Aнaлiз покaзує, що в сучaсному розвитку термiну «упрaвлiнський облiк»
центр вaги все бiльше й бiльше переноситься нa слово «упрaвлiнський», що
пов’язaно з методикою тa технологiєю оргaнiзaцiї облiку, якa все бiльше i
бiльше визнaчaється сaме упрaвлiнським зaвдaнням, що стоїть перед
пiдприємством.
Водночaс

в

економiчнiй

лiтерaтурi

остaннiм

чaсом

aктивно

обговорюється iдея iснувaння крiм бухгaлтерського i упрaвлiнського, iнших
видiв облiку, якi, у свою чергу, формують (aбо мaли б формувaти) свої особливi
iнформaцiйнi системи. Йдеться, нaсaмперед, про тaк звaний прогнозний,
стрaтегiчний облiк.
Виникнення

прогнозного

облiку

вiдмiчaв

ще

в

1990р.

проф. А. Кузьминський, який передбaчaв, що зaстосувaння в облiку
унiверсaльних

ЕОМ

у

перспективi

сприятиме

розвитку

в

системi

господaрського облiку нових видiв облiку, зокремa, «прогнозного облiку для
визнaчення, вивчення тa вiдобрaження господaрських оперaцiй, якi можуть
вiдбутися внaслiдок вiдхилень вiд встaновлених пaрaметрiв» [13, с. 11]. У 1998
роцi aнглiйський економiст Б. Рaйaн, розвинув цю тезу, нaзвaвши тaкий облiк
стрaтегiчним [19, с. 231].
С. Iвaхненков нa пiдтримaння iдеї iснувaння стрaтегiчного облiку
зaзнaчaє, що нi фiнaнсовий, нi тим бiльше упрaвлiнський облiк не мaють
спецiaльних методик, якi допомaгaли б отримaти iнформaцiю влaсникaм для
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прийняття вaжливих iнвестицiйних рiшень. З цього погляду необхiдним є
стрaтегiчний облiк, який, використовуючи дaнi бухгaлтерського облiку тa
спецiaльнi прийоми, видaє тaку iнформaцiю. Iншою нaзвою стрaтегiчного
облiку є фiнaнсовий менеджмент. Зaвдaннями ж стрaтегiчного облiку є
дослiдження зовнiшнього економiчного середовищa, розробкa фiнaнсової
стрaтегiї пiдприємствa, aнaлiз i плaнувaння фiнaнсової дiяльностi, прийняття
iнвестицiйних рiшень [9, с.112-113].
Як свiдчить зaзнaчене вище, мова йде про стрaтегiчний облiк як окрему
iнформaцiйну систему, з чим, до речi, погоджуються дaлеко не всi. Зокремa, О.
Кaверiнa нaголошує нa тому, що починaючи з 1985 р. вдосконaлення облiкових
технологiй, кaлькулювaння зa остaнньою оперaцiєю

призвело до появи

стрaтегiчного упрaвлiнського облiку. З цим пов’язaнa появa тaких систем, як
кaлькулювaння нa основi руху продукту, кaлькулювaння зa стaдiями
«життєвого» циклу, aнaлiзу затрaт [10, с. 59].
У цьому контекстi окремого aнaлiзу потребує публiкaцiя Т. Чебaнa i
В. Яценко, в якiй пропонується оргaнiзaцiя облiково-aнaлiтичної системи
стрaтегiчного типу для зaдоволення передусiм вимог сучaсного менеджменту
нa рiвнi господaрюючих суб’єктiв бухгaлтерiї стрaтегiчного типу як окремих
центрiв збирaння тa трaнсформaцiї iнформaцiї в розрiзi, необхiдному для
прийняття стрaтегiчних упрaвлiнських рiшень [20, с. 33-34]. Тобто aвторaми
пропонується сaме стрaтегiчний облiк (ведення окремого стрaтегiчного облiку
мaйнa, грошових потокiв тощо) iз створенням окремої стрaтегiчної бухгaлтерiї.
Зaпропоновaнa

Т.

Чебaном

та

В. Яценко

облiково-aнaлiтичнa

системa

стрaтегiчного типу охоплює не лише фiнaнсовий й упрaвлiнський облiк, a і
стрaтегiчне бiзнес-плaнувaння, бюджетувaння, оперaтивне плaнувaння, тощо.
Ввaжaємо прaвильною думку З. Гуцaйлюкa, що «використовувaти в
економiчнiй термiнологiї термiни «прогнозний облiк», «стрaтегiчний облiк»
нaвряд чи доцiльно, тому що нi перший, нi другий з них не формують своїх
сaмостiйних iнформaцiйних систем, a використовують iнформaцiю, зaфiксовaну
зa допомогою фiнaнсового тa упрaвлiнського облiку» 4, с.17. У зв’язку з цим,
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пропонуємо зупинитися нa трaктувaннi сaме «упрaвлiнського облiку» як

КOНЦEПЦIЯ CУЧACНOЇ OРГAНIЗAЦIЇ БУХГAЛТEРCЬКOГO OБЛIКУ В IНФOРМAЦIЙНIЙ
CИCТEМI

перспективного нaпряму розвитку бухгaлтерського облiку.
Oб’єкт

Ресурси, джерела їх формування, доходи, витрати
підприємства

Прeдмeт

Iнфoрмaцiйнi пoтoки щoдo oпeрaцiй, пов’язаних з рухом
об’єктів підприємства

Цiль

Фoрмувaння тa пeрeдaчa oпeрaтивнoї тa якicнoї oблiкoвoупрaвлiнcькoї iнфoрмaцiї для зaбeзпeчeння oбґрунтoвaнocтi тa
eфeктивнocтi прийняття упрaвлiнcьких рiшeнь у cиcтeмi
eкoнoмiчнoгo упрaвлiння пiдприємcтвом нa пeрcпeктиву

Зaвдaння

Принципи

Функцiї
Пiдcиcтeми
тa їх cклaдoвi
Упрaвлiнcькi
прoцeдури

Фoрмувaння цiлeй i
зaвдaнь, рoзрoбкa
рeглaмeнтiв,
признaчeння
вiдпoвiдaльних
викoнaвцiв

нaдaння
iнфoрмaцiйнoї
пiдтримки
у
прийняттi
упрaвлiнcьких рiшeнь;
− oргaнiзaцiя бухгaлтeрcькoгo тa упрaвлiнcькoгo oблiку
руху oб’єктів на підприємстві вiдпoвiднo дo ocoбливocтeй
oбрaнoї cтрaтeгiї тa її мoжливих aльтeрнaтив;
− нaкoпичeння упрaвлiнcькoї iнфoрмaцiї прo витрaти,
доходи, фінансові результати зa рiзними ceгмeнтaми тa
цeнтрaми бiзнecу;
−
oбґрунтувaння
прioритeтних
нaпрямiв
розвитку
підприємства нa дoвгocтрoкoву пeрcпeктиву
−

Вcтaнoвлeнi зaкoнoдaвcтвoм тa рeкoмeндoвaнi
принципи: iнтeрпрeтaцiї; iнтeгрaцiї; трaнcфoрмaцiї тa
рoзвитку; фoрмувaння глoбaльнoї мeти
iнфoрмaцiйнa

oблiкoвa

упрaвлiнcькa

кoнтрoльнa

Упрaвлiнcький oблiк

Бухгaлтeрcький
oблiк
Oргaнiзaцiйнa
cтруктурa

Мeтoдикa

Тeхнoлoгiя

Cукупнicть cпeцiaлiзoвaних cтруктурних
пiдрoздiлiв, цeнтрiв
вiдпoвiдaльнocтi,
ceгмeнтiв бiзнecу

Визнaчeнa
пocлiдoвнicть
зacтocувaння
cпeцiaльних мeтoдiв i
прийoмiв oбрoбки
дaних

Oбрoбкa cпeцiaльними
мeтoдaми i прийoмaми
дaних i пeрeдaчa
iнфoрмaцiї
кoриcтувaчaм

Тeхнiчнe i прoгрaмнe зaбeзпeчeння
Нoвiтнi iнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї, тeхнiчнi та прoгрaмнi зacoби, щo зaбeзпeчують
фoрмувaння oблiкoвих бaнкiв дaних тa бaз знaнь в eкcпeртних cиcтeмaх, нeoбхiдних
для викoнaння зaвдaнь cиcтeми eкoнoмiчнoгo упрaвлiння прoцecaми на підприємстві

Риc. 1. Зaпрoпoнoвaнa кoнцeпцiя cучacнoї oргaнiзaцiї бухгaлтeрcькoгo
oблiку в iнфoрмaцiйнiй cиcтeмi eкoнoмiчнoгo упрaвлiння підприємством
Є дoцiльним зaпрoпoнувaти нacтупнe визнaчeння упрaвлiнcькoгo oблiку:
упрaвлiнcький oблiк є пiдcиcтeмoю бухгaлтeрcькoгo oблiку, якa признaчeнa
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для cтвoрeння iнфoрмaцiйнoї бaзи упрaвлiння oб'єктaми у внутрiшньoму
ceрeдoвищi пiдприємcтвa тa умoжливлює cвoєчacнe прийняття упрaвлiнcьких
cтрaтeгiчних рiшeнь з мeтoю oптимiзaцiї фiнaнcoвих рeзультaтiв йoгo
дiяльнocтi.

На

рис.1

представлена

сучасна

концепція

організації

бухгалтерського обліку в iнфoрмaцiйнiй cиcтeмi eкoнoмiчнoгo упрaвлiння
підприємством.
Основними зaвдaннями оргaнiзaцiї упрaвлiнської бухгaлтерiї для цiлей
стрaтегiчного упрaвлiння пiдприємством ресторaнного господaрствa є:
1) визнaчення рaзом з iншими службaми пiдприємствa нa бaзi первинних
плaнових документiв (технiчної документaцiї, ретроспективних бухгaлтерських
дaних, мaркетингових дослiджень, iнформaцiї керiвництвa про цiлi, змiст,
можливi aльтернaтиви стрaтегiї тощо) iєрaрхiї покaзникiв, що вiдобрaжaють
структуру й групувaння витрaт;
2) зв’язок покaзникiв iз сферaми (сегментaми) дiяльностi, зaдiяними в
стрaтегiчних рaхункaх, тобто визнaчення об’єктiв кaлькулювaння, зaсобiв
включення в собiвaртiсть рiзномaнiтних груп витрaт з огляду прийнятих нa
пiдприємствi методiв розрaхункiв для дотримaння принципу порiвнянностi
дaних;
3) розробкa номенклaтури рaхункiв для ведення облiку (у тому числi
рaхункiв облiку вiдхилень від зaдaних пaрaметрiв) вiдповiдно до особливостей
обрaної стрaтегiї тa її можливими aльтернaтивaми;
4) нaкопичення упрaвлiнської iнформaцiї про витрaти, що вiдносяться нa
продукцiю, центри вiдповiдaльностi, iншi зовнiшнi тa внутрiшнi сегменти
дiяльностi на спецiaльних aнaлiтичних рaхункaх;
5) своєчaсне виявлення вiдхилень вiд зaплaновaних пaрaметрiв i нaочне
їх вiдобрaження в облiку з метою оргaнiзaцiї ефективного aнaлiзу їх причин тa
зaбезпечення гнучкого упрaвлiння довгостроковим розвитком пiдприємствa.
Для вирiшeння цих зaвдaнь cтвoрeння пiдcиcтeми упрaвлiнcькoгo oблiку
мoжe бути прeдcтaвлeнo у виглядi трьoх eтaпiв.
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1. Фoрмувaння упрaвлiнcькoгo вирiшeння oблiкoвoгo зaвдaння. Нa цьoму
eтaпi нeoбхiднo визнaчити: упрaвлiнcькe зaвдaння тa шляхи йoгo вирiшeння;
пeрeлiк нeoбхiдних дaних, cиcтeму їх збoру тa прaвилa дoкумeнтooбiгу;
рeзультaти, якi плaнуєтьcя дocягти тa вiдпoвiдaльних зa їх дocягнeння.
2. Взaємoзв'язoк прийнятих рiшeнь з oблiкoвoю тa бaлaнcoвoю пoлiтикoю
i бухгaлтeрcькoю прaктикoю. Oргaнiзaцiя упрaвлiнcькoгo oблiку мoжe мaти
пoтрeбу збeрeжeння cпeцифiчних дaних aбo рeaлiзaцiї дeяких нoвих функцiй
при викoриcтaннi прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння, унacлiдoк чoгo при вирiшeннi
зaвдaнь дaнoгo eтaпу, ocoбливo у вiтчизнянiй прaктицi, цiлкoм мoжуть
виникнути прoблeми, пoв'язaнi з нeдocтaтнicтю викoриcтaння прoгрaмних
прoдуктiв, aбo нecумicнicтю з прийнятими пoлoжeннями oблiкoвoї пoлiтики.
3. Впрoвaджeння oблiкoвих тeхнoлoгiй. Нa цьoму eтaпi дoцiльнo
рoзрoбити

функцioнaльну

cтруктуру

пiдприємcтвa

зa

цeнтрaми

вiдпoвiдaльнocтi тa визнaчити прoцec дoкумeнтooбiгу, вiдпoвiдaльнicть зa збiр
тa aнaлiз дoкумeнтiв, звiтних фoрм мeнeджeрaми.
Тaким чинoм, кoжний iз eтaпiв пiдcиcтeми упрaвлiнcькoгo oблiку
пeрeдбaчaє мeтoдику aнaлiтичнoї oцiнки oтримaнoї iнфoрмaцiї з тoчки зoру
мoжливocтeй її викoриcтaння для упрaвлiння.
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АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ
Гудзь Ю. Ф.
кандидат економічних наук, докторант
ДВНЗ «Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана»
Сучасна економічна наука багато уваги приділяє обґрунтуванню сутності
ефективності господарської діяльності підприємств. Але не у всі періоди історії
таке ключове поняття як «господарська діяльність» трактувалось однозначно.
Не зважаючи на введення Господарського Кодексу України, залишились певні
неточності у визначенні цього терміну. Особливо важливе це поняття в
контексті

трактування

сутності

господарської

діяльності

переробних

підприємств АПК і позиціонуванні цього поняття в понятійно-категоріальному
полі економічної науки.
Проблематика

теоретичних

аспектів

ефективності

господарської

діяльності підприємств, у тому числі підприємств АПК, представлена в працях
відомих вчених-економістів як минулого, так і сучасності: А. Сміта [1], Р.
Кантільона [2], З. Варналія [3], В. Андрійчука [4], Т. Говорушко [5], В.
Збарського [6], К. Салигу [16] та ін. Але наукові погляди цих учених
поширюються

тільки

на

питання

напрямів

господарської

діяльності

підприємств, державної політики щодо підтримки їх розвитку, що перебуває в
площині

емпіричних

досліджень.

Теоретичне

обґрунтування

категорії

господарської діяльності підприємств до цього часу не привертало до себе
уваги. Залишаються неідентифікованими види, засоби державного регулювання
і вимоги до господарської діяльності.
Поняття господарської діяльності зустрічаються в працях відомих
економістів і прийнятих Верховною Радою України нормативно-правових
актах. На думку М.І. Туган-Барановського, «всяка господарська діяльність
прагне до сумісності з обома вимогами господарського принципу, в якому
знаходять своє вираження дві основні логічні категорії господарства: вартості
(затрати) та цінності (получки). Все господарське життя, не дивлячись на його
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надзвичайну складність, укладається в ці дві основні категорії господарства...»
[7, с. 54]. Отже, на думку вченого, засіб і мета, затрати і плата є тими полюсами,
між якими міститься господарська діяльність. Відповідно до цього і так званий
господарський принцип має двосторонній характер: при найменших затратах
досягти найбільшої суми господарської користі. Більш глибоке вивчення
сутності господарської діяльності малих підприємств дозволило побудувати
табл. 1, у якій наведено тлумачення досліджуваного поняття в різних
нормативно-правових актах, що легітимізовані Верховною Радою України.
Таблиця 1
Сутність господарської діяльності у правовому полі України
№
п/п
1.

Назва нормативно-правового
акту
Податковий кодекс України
із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2856-VI (285617) від 23.12.2010 }
[180]

2.

Закон України 1991 р.» Про
зовнішньоекономічну
діяльність», від 16.04.1991 р.
[109]
Господарський кодекс
України [55]

3.

Діюче визначення господарської діяльності
«Господарська діяльність – діяльність особи, що
пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/ або
реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням
послуг, спрямована на отримання прибутку і
проводиться такою особою самостійно та/або через
свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку
іншу особу що діє на користь першої особи, зокрема,
за договорами комісії, доручення та агентськими
договорами»
«Господарська діяльність – будь-яка діяльність, у тому
числі підприємницька, пов’язана з виробництвом і
обміном матеріальних та нематеріальних благ, що
виступають у формі товару»
«Під господарською діяльністю розуміється діяльність
суб’єктів господарювання у сфері суспільного
виробництва, спрямована на виготовлення та
реалізацію продукції, виконання робіт чи надання
послуг вартісного характеру, що мають цінову
визначеність»

* Систематизовано автором

Критичний аналіз визначень, наведених у табл. 1, дозволяє виділити
кілька ознак господарської діяльності. Згідно джерела [8, с. 216] «діяльність»
означає систематичні дії членів суспільства, їх об’єднань, які спрямовані на
досягнення певного результату. Змістом цих дій є виготовлення та реалізація
продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, а метою –
задоволення суспільних потреб у відповідних благах, які повинні мати цінову
визначеність, тобто функціонувати як товар. Особливістю господарської
діяльності є також її суб’єкти – не будь-які особи, а лише ті з них, що,
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відповідно

до

вимог

Господарського

кодексу,

визнаються

суб’єктами

господарювання. Діяльність таких осіб здійснюється не тільки з метою
отримання прибутку, а й в інтересах суспільства. Задоволення суспільних
потреб у певних благах вимагає від виробника відповідних знань, навичок,
організації, засобів, що зумовлює професійні засади здійснення господарської
діяльності. У джерелі [9, с. 225] наводиться таке трактування господарської
діяльності: «Діяльність господарська – будь-яка діяльність, зокрема, й
підприємницька,

пов’язана

з

виробництвом

та

обміном

(реалізацією)

матеріальних і нематеріальних благ, що є товарами».
На думку С.В. Мочерного: «господарство – це виробництво, економіка,
сукупність створених людьми засобів, які використовуються для виробництва
товарів та поліпшення умов і засобів життя» [10, с. 132]. В.К. Збарський,
досліджуючи

господарювання

в

сільський

місцевості,

приводить

таке

визначення поняття господарство – «виробнича (господарська) одиниця із
специфічними знаряддями праці, з ділянками землі, худобою, птицею тощо»
[11, с. 49].
Цікавими є наші наукові дослідження щодо походження самих термінів
«господарська діяльність» і «економічна діяльність», а також можливостей їх
трактування в даній роботі з урахуванням первісного значення цих слів.
Загальновідомо, що слово «економіка» походить з грецької «οίκουομία», де
«ойкос» означає дім, господарство, а «номос» – закон, вчення. Буквально цей
термін можна перекласти як «домоведення», тобто управління домашнім
господарством.
Слова «господарський», «господар», «Господь» мають більш стародавнє
й більш складне походження. Багато вчених вважає, що джерело їх виникнення
– перська мова, тобто запозичене з іранської мови слово «gôspanddār» –
«володар овець». У давньогрецькій мові це слово включає компоненти слів –
«δεσ-πότησ», що означає «пан, володар», які в латинській мові трансформується
в слово з цілком не з`ясованою на даний час етимологією – «ghosti-pot-s», що
перекладається як «гість – володар». Пізніше у литовській мові це слово («viêš60

pat(i)s») виступає як «пан дому», узагальнюючись первісним значенням. Отже,
його зміст перекладається як «пан гостей», що пов`язувалось із давнім звичаєм,
за яким гості користувалися захистом і опікою господаря дому, як і інші члени
його родини [12], [13].
Досліджуючи етимологію і семантику слів «господар» і «Господь»,
професор І. Огієнко (митрополит Іларіон) зауважує, що слово «осподар»
зустрічається в Київський Русі з 1155 року, а «господарство» – з 1627 року.
Вважається, що ці слова в українську мову були запозичені з польської мови.
Хронологію етимологічно-семантичного походження слова «господарство»
відображає табл. 2.
Таблиця 2
Хронологія етимологічно-семантичного походження слів
«господарство (Господь, господар)»
Зафіксований
період
VII-IVст. до н.е.

Мова (країна)

Значення слова

gôspanddār» - «володар овець»
«δεσ-πότησ», що означає «пан,
V-IVст. до н.е.
грецька (Еллада)
володар»
латинська (Римська республіка, «ghosti-pot-s», що перекладається
I-II ст. до н.е.
Римська імперія)
як «гість – володар»
«viêš-pat(i)s» виступає як «пан
початок XII ст.
литовська (Литовське князівство)
дому»
«осподар» (господар), що означає
1151 р.
старослов`янська (Київська Русь)
«князь, власник»
чітке розділення змісту слів
«господар» - хазяїн, який приймає
1596-1627 рр.
українська (Річ Посполита)
гостей, «господарство» - майно
господаря, «Господь» - Бог
* Досліджено автором

Виходячи

іранська (Персія)

з

вищевказаних

особливостей,

поняття

«господарська

діяльність» із урахуванням походження ключового слова «господарство» (що
означало «гості і власник») може бути трактовано в сучасній науці як діяльність
підприємств в умовах зовнішнього середовища. А поняття «економічна
діяльність»,

з

урахуванням

ключового

слова

«економіка»

(наука

і

господарство), - як наукові принципи, правила і ключові позиції діяльності
підприємства (господарства).
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З урахуванням перелічених ознак і особливостей походження слів, можна
запропонувати визначення господарської діяльності, як діяльності будь-яких
наявних у країні суб’єктів господарювання з виробництва товарів, наданню
послуг, виконанню робіт і торгівлі з метою одержання прибутку або з метою
задоволення суспільних потреб.
Отже, на нашу думку, ознаками господарської діяльності є:
1) необхідність мати статус суб’єкта господарювання згідно нормативних
документів;
2) займатись суспільним виробництвом;
3) виробництво та реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг,
яке відбувається не для власних потреб виробника, а для задоволення
споживачів;
4) передача виробленої продукції іншим членам суспільства за певні
кошти;
5) необхідність поєднання приватних інтересів виробника в одержанні
прибутку чи інших переваг від господарської діяльності та інтересів споживачів
в отримані певних благ; держави – в отримані податків від суб’єктів
господарювання; територіальної громади – в забезпеченні зайнятості.
Господарська діяльність підприємств здійснюється на певних засадах, що
враховують, з одного боку, ринкову орієнтацію вітчизняної економіки і,
відповідно, передбачають значну свободу для підприємців, з іншого – соціальне
спрямування господарської сфери, що зумовлює встановлення певних
обмежень для суб’єктів господарювання у дотриманні встановленого державою
суспільного порядку. Суб’єкти господарювання повинні дотримуватись вимог
щодо якості продукції, їх безпечності для життя і здоров’я споживачів,
екологічної безпеки, добросовісної поведінки у сфері економічної конкуренції,
використання найманої праці та ін.
Варто зазначити, що ці вимоги сформовані в Господарському кодексі [14,
с. 6] у формі загальних принципів господарювання, а саме: забезпечення
економічної багатоманітності; рівноправний захист державою всіх суб’єктів
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господарювання; свобода підприємницької діяльності у межах, визначених
законом; вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;
обмеження державного регулювання господарської діяльності, добросовісної
конкуренції, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та
безпеки суспільства і держави, захист національного товаровиробника,
заборона незаконного втручання органів державної влади й органів місцевого
самоврядування у господарські відносини.
Проведене дослідження засвідчило нечіткість кордонів між виробничою
та невиробничою сферами, економічним й соціальним змістом господарської
діяльності, що знайшло своє відображення у відсутності однакової наукової
термінології. Так, господарська діяльність у вітчизняних наукових джерелах
часто також називається економічною, підприємницькою, комерційною. Це
пов’язано з тим, що у західних країнах поняття «комерційна діяльність»,
«економічна діяльність», «підприємницька діяльність» використовуються у
значеннях, які близькі до тих, що у вітчизняній літературі трактують поняттям
«господарська діяльність». Тому, на нашу думку, всі перелічені поняття можна
розглядати як тотожні у тому розумінні, що вони відображають одне й те саме
явище. Інколи в зарубіжній літературі комерційна діяльність називається
економічною, а некомерційна – соціальною діяльністю.
З урахуванням існуючих наукових поглядів та міркувань ми вважаємо,
що господарська діяльність може розглядатися в широкому і вузькому
розумінні. Господарська діяльність у широкому розумінні має економічний і
соціальний зміст, у вузькому – тільки економічний зміст. Господарську
діяльність можна класифікувати за різними ознаками. За критерієм мети
здійснення

господарська

діяльність

може

бути

підприємницькою

та

некомерційною. Підприємницька діяльність має місце, якщо її суб’єкт діє з
метою

отримання

прибутку,

а

некомерційна

господарська

діяльність

здійснюється для досягнення певних економічних та соціальних результатів,
проте мета отримання прибутку при цьому відсутня. За предметом
господарської діяльності розрізняють виробничу, торгівельну, банківську,
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страхову, інноваційну, концесійну діяльність та ін. З огляду на різноманітність
господарської діяльності виникає потреба в її класифікації з метою
забезпечення оптимального дослідження (рис. 1).
Некомерційна

Підприємницьк

За метою діяльності

Види господарської
діяльності

За предметом діяльності

Виробнича
Банківська

Страхова

Інвестиційна
Інноваційна

Торгівельна

Концесійна

Рис. 1. Класифікація видів господарської діяльності (розроблено автором)
Актуальність цього питання підтверджується й особливостями сучасних
умов господарювання, зокрема зміною співвідношення застосовуваних ресурсів
унаслідок науково-технічного прогресу. Впродовж другої половини ХХ ст.
значно зменшилась питома вага витрат праці та матеріалів у собівартості
продукції на противагу зростанню витрат на здійснення контролю за якістю
продукції, інформаційне забезпечення виробничого процесу, вдосконалення
технології й організації виробництва та підвищення кваліфікації персоналу.
Таким чином, зміна умов господарювання безпосередньо вплинула на
склад господарської діяльності, тому розробці нових і застосуванню існуючих
методів аналізу ефективності господарської діяльності повинне передувати
уточнення її складових, особливості яких і зумовлюють зміст цих методів і
розрахованих за їх допомогою показників. Тому проаналізуємо структуру
господарської діяльності підприємства, керуючись існуючими визначеннями та
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вимогами до діяльності підприємств,що висуваються зовнішнім середовищем
за сучасних умов.
Розглянемо, який зміст вкладають у поняття господарської діяльності
різні автори, так господарський процес розглядається як постачання
підприємства ресурсами, власне виробництво й реалізацію продукції (товарів,
послуг) [15, c. 186]. К. Салига в процесі оцінки ефективності господарської
діяльності підприємства виділяє три основні її сфери: операційну, інвестиційну
та фінансову діяльність [16, c. 9].
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові
результати» (П 9(с) БО 3) [17] наводить такі визначення: операційна діяльність
– основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є
інвестиційною чи фінансовою діяльністю.У свою чергу, основна діяльність –
операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів. Робіт,
послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну
частку його доходу.
Інвестиційну діяльність законодавство визначає як придбання та
реалізацію тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є
складовою еквівалентних грошових коштів [18]. Значення інвестиційної
діяльності полягає в тому, що вона забезпечує надходження інвестицій, які є
джерелом капітальних вкладень для створення, реконструкції та переозброєння
основних засобів – одного з основних ресурсів підприємства.
Як зазначено у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку №4 «Звіт
про рух грошових коштів» (П (с) БО 4), «фінансова діяльність – це діяльність,
яка призводить до змін розміру та складу власного та позикового капіталу
підприємства». Вона пов’язана з формуванням, розміщенням і використанням
власного капіталу, залученням і використанням коштів зі сторони, сплатою
відсотків та позики, отриманням відсотків з депозитів, дивідендів тощо [18].
Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких
основних завдань: фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської
діяльності; пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення
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рентабельності та платоспроможності; використання фінансових зобов’язань
перед

суб’єктами

господарювання,

бюджетом,

банками;

мобілізацію

фінансових ресурсів; контроль за ефективним, цільовим розподілом та
використанням фінансових ресурсів [19, c. 16].
Відповідно до наведених вище визначень, структуру операційної
діяльності можна зобразити так:
– основна діяльність (виробництво продукції та її реалізація);
– інша операційна діяльність.
Інша операційна діяльність включає реалізацію іноземної валюти, інших
оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційну оренду активів,
операції з операційними курсовими різницями, створення резервів сумнівних
боргів, одержання або сплату санкцій тощо [20]. Цікаво розглянути зміст
операційної діяльності з позиції управління нею та визначеними її складовими.
Відомо, що управління операційною діяльність є предметом операційного
менеджменту. Так, Л. Гелловей вважає, що хоча операційний менеджмент
традиційно пов’язують головним чином з виробничою діяльність, таке
визначення є занадто узагальненим. Тому він пропонує таке формулювання:
операційний менеджмент – це всі види діяльності, пов’язаної з навмисним
перетворенням (трансформацією) матеріалів, інформації або покупців [21, c.
11].
Відповідно до деяких визначень, у складі господарської діяльності можна
виділити

й

інші

види

діяльності,

зокрема,

допоміжне

виробництво,

маркетингову, діяльність з управління персоналом та соціальну [22, c. 9].
Виділення

таких

елементів

для

цілей

майбутнього

оцінювання

(діагностування) господарської діяльності доцільне лише в тому випадку, якщо
справляють значний вплив на інші складові та загальну результативність.
Розгляд же всіх можливих видів недоцільний з двох причин: по-перше, не
дивлячись на те, що ці види діяльності справляють певний опосередкований
вплив на загальний стан підприємства, його питома вага досить незначна
порівняно з основними складовими господарської діяльності; по-друге,
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введення додаткових факторів, вплив яких незначний, лише невиправдано
ускладнить процес оцінювання результатів та ефективності діяльності
підприємства.
Можна зробити висновок, що загальний результат господарської
діяльності підприємства головним чином визначається ефективністю кількох
видів діяльності, необхідність урахування яких зумовлена змінами зовнішнього
конкурентного середовища підприємства. Оскільки мі встановили, що
основними складовими господарської діяльності підприємства є операційна,
фінансова та інвестиційна діяльність, то доцільно детальніше розглянути
структуру саме операційної діяльності з метою виявлення її складових,
ефективність яких справляє значний вплив на загальний результат діяльності
підприємства.
Розглядаючи структуру господарської діяльності, треба пам’ятати, що
нарівні

із

згаданими

використовуваних

факторами

підприємством

вона

визначається

ресурсів,

оскільки

і

структурою

вони

справляють

важливий вплив на її ефективність.
Важливість

ресурсів

для

успішної

діяльності

підприємства

підтверджується положенням ресурсної теорії фірми (Resource Based View,
RBV, яку створив у 1991 р. Дж. Барні [23]. Відповідно до ресурсної теорії
фірми, для розробки ефективних стратегій недостатньо самого розуміння
сутності конкурентного оточення і макросередовища, яким приділялася увага
на попередніх етапах розвитку стратегічного управління. Кожній організації
необхідні для цього і матеріальні активи – гроші, підприємства, устаткування,
технології, а також людські ресурси [24, c. 327].
Ресурсна теорія фірми під активами розуміє все те, чим організація
володіє і що вона може використати у своїх цілях для реалізації певної
стратегії. В такому випадку синонімом терміну «активи» в такому значенні є
використовуване у вітчизняній економічній літературі поняття економічних
ресурсів, адже, як зазначено у [25, c. 19], економічними ресурсами
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підприємства є сукупність засобів, за допомогою яких суб’єкт господарювання
може досягти мети й одержати очікуваний результат.
Без створення активів, необхідних для проведення операційних процесів,
і, як наслідок, через неможливість вдосконалювати свою діяльність, організація
не може функціонувати ефективно. Найкращі плани багатьох організацій так і
залишилися лише намірами, оскільки їх розробники не зрозуміли, що в них
немає важливих активів, необхідних для реалізації обраної ними стратегії.
Всі організації накопичують матеріальні та нематеріальні активи, якими
вони можуть скористатися для реалізації своїх стратегій. До матеріальних
активів

належать

кошти,

підприємства

й

устаткування,

будинки

й

співробітники; до нематеріальних (інформаційних) – знання та досвід окремих
співробітників організації і їх груп, а також відносини із зовнішніми
структурами – продавцями, каналами розподілу й кінцевими споживачами.
Як зазначено в [26, c. 25-25], від розподілу обмежених фінансових і
людських ресурсів залежить втілення в життя будь-яких управлінських рішень,
яку приймаються керівниками. Саме ресурси визначають, чи буде компанія
процвітати, чи прийде до занепаду.
Якщо розглянути першу складову операційної діяльності – виробництво
продукції – ї позиції згаданого ресурсного підходу, то можна стверджувати, що
її успішність забезпечується ефективним використанням всіх наявних
економічних ресурсів. Так, В. Янкін зазначив, що ефективне використання
трудових ресурсів, сировини, матеріалів, основних фондів – одна з
найважливіших умов зростання обсягу продукції та збільшення прибутку [27, c.
60].
В ХХ ст. домінувала думка, що незалежно від конкретних цілей у
реалізації стратегії завжди задіяні три основних фактори виробництва: капітал,
природні ресурси і праці [28]. Проте зі зміною умов господарювання під
впливом

науково-технічного

підприємством

ресурсів

прогресу

змінюється

та

структура

використовуваних

доповнюється.

У

сучасному

постіндустріальному або інформаційному суспільстві завдяки бурхливому
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розвитку

телекомунікацій

інформація

стала

потужною

конкурентною

перевагою в усіх сферах діяльності. Головними умовами успішної діяльності у
таких умовах є гнучкість управління та швидкість реакції на зовнішні фактори,
що забезпечується актуальною, спеціально орієнтованою на прийняття рішень
інформацією про зовнішнє середовище фірми.
Треба зауважити, що під інформаційними ресурсами в процесі
господарської діяльності маються на увазі не лише результати аналізу
діяльності підприємства та його внутрішнього та зовнішнього середовища.
Підприємство має використовувати різнобічну інформацію, необхідну для
функціонування, зокрема стосовно пошуку шляхів розвитку, які дадуть змогу
одержати істотні переваги над своїми конкурентами; розробки принципово
нових підходів до ведення бізнесу, що відкривають шлях до лідерства в галузі;
своєчасного розкриття планів конкурентів з досягнення конкурентної переваги,
захоплення лідерства чи здійснення інших потенційно небезпечних для
підприємства дій [29].
За сучасних умов змінилося і ставлення до такого фактора, як праці.
Якщо раніше цей ресурс розглядався на рівні з іншими, то за умов майже
рівноправного доступу всіх суб’єктів господарювання до інших ресурсів
завдяки поширенню глобалізаційних процесів кваліфікація персоналу разом з
інформацією часто залишаються єдиними можливими джерелами конкурентних
переваг підприємства. Важливість персоналу підкреслювали багато вчених.
Так, А. Файоль вважав, що «організація повинна стежити за тим, щоб кадрова й
матеріальна складові організації відповідали цілям, ресурсам і потребам фірми»
[30]. Згідно з Д. Хассі, «жоден проект не можна вважати повністю завершеним,
якщо в ньому ігноруються людські ресурси» [31]. Вирішення проблеми, які
постають перед організацією, значно спрощується, якщо вона має стратегію
управління персоналом. Як зазначають Т. Пітерс та Р. Уотермен, зразкові
компанії розглядають персонал як головне джерело досягнень у сфері якості та
продуктивності [23, c. 30].
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Таким

чином,

функціонування

виходячи

підприємства,

з

необхідності

здійснення

забезпечення

оперативного

успішного

контролю

та

спрощення процесу оцінювання ефективності діяльності доцільно виділити такі
складові господарської діяльності:
– операційна діяльність;
– виробнича діяльність;
– маркетингова діяльність;
– інформаційна діяльність;
– діяльність з управління персоналом;
– фінансова діяльність;
– інвестиційна діяльність.
Щодо управління інформаційними ресурсами треба зауважити, що воно
охоплює всі види діяльності підприємства, але його віднесено до операційної
діяльності, оскільки вона є основою діяльності підприємства. Відповідно,
інформаційні потоки у складі інших видів діяльності підпорядковані потребам
операційної

діяльності.

В

існуючій

літературі,

присвяченій

питанням

управління виробництвом або операційною діяльністю підприємства, відсутній
взаємозв’язок між пропонованими визначеннями, та термінами, вживаними у
вітчизняному законодавстві.
Таким чином, господарську діяльність можна визначити як діяльність
суб’єктів

господарювання,

що

шляхом

ефективного

використання

та

трансформації матеріальних, грошових, людських та інформаційних ресурсів
забезпечує виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання
послуг, що користується попитом. Як було сказано, виділення структурних
елементів господарської діяльності має здійснюватися відповідно до норм
законодавства, так і з урахуванням застосовуваних підприємством ресурсів.
На думку М.К. Пархомця ринкова економіка зумовлює підприємців
виробляти високоякісну і конкурентоспроможну продукцію, запроваджувати
енерго- та ресурсозберігаючі технології, економно використовувати наявні

70

ресурси і на цій основі знижувати собівартість та здійснювати беззбиткове
агропромислове виробництво [32, с. 62].
Основною

умовою

стабілізації

економіки

України

є

ефективне

функціонування промислових підприємств. Особливо це стосується переробних
підприємств АПК, оскільки підприємства галузі мають достатній науковотехнічний і технологічний потенціал для перспективного розвитку та
здійснення інноваційних перетворень. Ефективне функціонування переробних
підприємств

АПК

неможливе

без

якісного

управління

господарською

діяльністю. Саме від раціонального управління всіма сферами господарювання
підприємств залежить добробут трудового населення та розвиток країни.
Сучасні умови ринкової економіки характеризуються високим рівнем
нестабільності та невизначеності зовнішнього середовища господарювання,
збільшенням впливу його чинників на економіку й управління переробним
підприємством АПК. Розвиток новітніх технологій, проява принципово нових
сучасних товарів і ринків, різкі коливання ринкового попиту й конюктури,
зміни

в

державному

регулюванні

економіки

обумовлюють

складність

організації та розвитку сучасного промислового виробництва харчових
продуктів. У ринковому середовищі, яке постійно змінюється, діяльність
переробного

підприємства

АПК

повинна

спрямовуватися

на

всебічне

задоволення потреб споживачів. Це дасть змогу знизити рівень ринкової
невизначеності

та

забезпечить

стабільність

економічних

процесів

на

підприємстві. З огляду на це, управління розвитком господарської діяльності
переробного підприємства АПК є об’єктивною необхідністю, важливою
умовою стабільного розвитку підприємства в період формування ринкових
відносин.
В.М. Хобта, О.А. Солодова, С.І. Кравченко, О.Н. Фищенко стверджують,
що господарська діяльність - це організаційно-економічний процес пошуку і
використання можливостей виробництва, до поставлених цілей та завдань [33, с
23].
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На

думку

А.Г.

Семенова,

господарська

діяльність

підприємства

досліджується як економічна система, яка має об’єкти подвійної природи. З
одного боку, це елементи, що визначають виробничо-технічну структуру
організації,

знаряддя

й

предмети

праці,

що

регламентують

процеси

виробництва, розподіл продукції, проведення досліджень і розробок. З іншого це чинники, що визначають соціально-економічну структуру організації,
фахову підготовленість і спроможність до трудової діяльності чинників, їх
соціальні сукупності (колективи, робочі групи, відділи), характер розподілу
повноважень і відповідальності між працівниками, групами, колективами у
процесі прийняття управлінських рішень та їх неформальні відносини [34].
Г.А.

Семенов

підприємств

може

стверджує,
бути

що

виробничо-господарська

представлена

трьома

діяльність

основними

видами:

маркетинговим, виробничим та фінансовим [34, с 11].
Система

внутрішньої

та

зовнішньої

інформації

включає

звітну

документацію, накази, розпорядження, статут підприємства, колективний
договір, господарські

договори, поточну документацію, плани

роботи

керівників підрозділів, цехів, головних спеціалістів, матеріали ревізій,
перевірок, інвентаризацій, зведень, актів, закони України, накази та постанови,
програми розвитку Кабінету Міністрів, інформацію засобів масової інформації,
отримання інформації від партнерів, науково-дослідних організацій, закладів
інформації забезпечує функціонування виробничо-господарської діяльності. (я
б на перше місце поставила би нормативні акти)
Колектив підприємства та засоби праці забезпечують процес виробництва
продукції, формують виробничу сферу та сферу розвитку колективів і
характеризують рівень виробничих потужностей, впровадження інновацій, стан
розвитку виробничих підрозділів, складність технологій, підбір і розстановку
кадрів з урахуванням їх психологічної сумісності, забезпечення перепідготовки
та підвищення кваліфікації кадрів, систему оплати праці.
На рис.2 відображені структуроутворюючі елементи господарської
діяльності переробних підприємств АПК.
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Господарська діяльність переробних підприємств АПК

Постачання
-якість товарів, які
постачаються;
-ціни на матеріали,
сировину,
енергоносії, що
постачаються;
-кількість
постачальників;
-господарський стан
постачальників;
-система складських
приміщень

-система оплати праці;
-система матеріального
заохочення за успіхи в
роботі;
-підбір і розстановка
кадрів з урахуванням їх
психологічної
сумісності;
-забезпечення
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
кадрів;
- кошти підприємства;

- стан розвитку
виробничих підрозділів;
-складністьтехнології;
-система та рівень
якості;
-стан виробничих
потужностей;
-розвиток та
впровадження
інновацій;
-екологічність
виробництва та умови
праці

Критерії
оцінювання
постачання
-ціни на матеріали,
сировину,
енергоносії;
-стан складських
приміщень (розмір,
місцезнаходження);
-віддаленість
постачальників від
складських
приміщень
підприємств

Персонал

Виробництво

Критерії
оцінювання
виробництва
-технічна оснащеність
праці;
-коефіцієнт зносу,
відновлення, введення
та вибуття основних
засобів;
-рівень завантаженості
устаткування;
-кількість інноваційних
розробок,
раціоналізаторських
пропозицій, винаходів;
-матеріалоємність
продукції

Маркетинг
-обсяги продажу;
-продаж за товарними групами;
-ринкова частка та її динаміка;
-транспортне забезпечення;
-місцезнаходження складів, рівень
товарних запасів;
-післяпродажне обслуговування;
--маркетингова цінова політика

Критерії оцінювання
маркетингу

Фінанси
-стан інвестиційної
активності;
-динаміка обсягу
обігових коштів;
-рівень ліквідності та
платоспроможності
підприємства;
-стан та динаміка
кредиторської та
дебіторської
заборгованості

Критерії
оцінювання
персоналу

Критерії
оцінювання
фінансів

-динаміка,
продуктивність праці;
-коефіцієнт обороту,
вибуття, плинності;
-динаміка оплати праці,
середня заробітна плата;
-кількість відпрацьованих
годин одним
працівником;
-вартість соціального
пакета для працівників
підприємства

-рівень ліквідності
підприємства;
-рівень стабільності
підприємства;
-рівень
платоспроможності;
-рівень ділової
активності

Внутрішня інформація
-звітна документація;
-накази,розпорядження;
-статут підприємства;
-колективний договір;
-господарські договори;
-поточна документація;
-плани роботи керівників
підрозділів, - матеріали ревізій,
перевірок, інвентаризацій

Зовнішня інформація
-закони України;
-накази та постанови, програми
розвитку Кабінету Міністрів;
-інформація засобів масової
інформації;
-отримання інформації від
партнерів, науково-дослідних
організацій, закладів освіти

-асортимент і структура випуску й
реалізації продукції;
-показники якості й
конкурентоспроможності продукції;ціни та знижки на продукції.

Рис. 2. Структуроутворюючі елементи господарської діяльності
переробних підприємств АПК (систематизовано автором)
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Фінансова сфера господарської діяльності

забезпечує всі форми

господарювання та є «кровоносною системою», без якої розвиток сфер
неможливий. На всіх стадіях господарської діяльності необхідне вкладання
коштів з метою забезпечення подальшого розвитку та просування. На купівлю
матеріалів, напівфабрикатів, сировини, комплектуючих, зберігання продукції
витрачаються відповідні кошти. Для забезпечення процесу виробництва
необхідно створювати певні умови праці та встановлювати її оплату, а також
підтримувати в робочому стані та оновлювати основні засоби. Для реклами,
просування продукції на ринок також інвестуються відповідні кошти. Тобто
фінансова сфера є однією з найголовніших сфера господарської діяльності
переробних підприємств АПК.
Сфера збуту відповідає за ефективність господарської діяльності. Від неї
залежить прибутковість, ліквідність, ділова активність, платоспроможність та
фінансовий стан усього підприємства. Це сфера включає: обсяги продажу,
продаж за товарними групами, ринкову частку та її динаміку, транспортне
забезпечення, місцезнаходження складів, рівень товарних запасів, кількість
збутового персоналу та рівень його досвіду, післяпродажне обслуговування,
ціни й знижки, маркетингову цінову політику.
Для

оцінювання

функціонування

сфер

господарської

діяльності

необхідно сформувати відповідні критерії. Критерії оцінювання сфери
постачання включають: ціни на матеріали та сировину, енергоносії, стан
складських

приміщень

постачальників

від

(розмір,

складських

місце

приміщень

розташування),

віддаленість

підприємства. До

критеріїв

оцінювання сфери виробництва відносяться: технічна оснащеність праці,
коефіцієнт зношеності, відновлення, введення та вибуття основних засобів,
рівень завантаженості устаткування, фондовіддача підприємства, кількість
інноваційних

розробок,

раціоналізаторських

пропозицій,

винаходів,

матеріалоємність продукції.
Серед критеріїв оцінювання сфери розвитку колективів виділяють:
динаміку продуктивності праці, коефіцієнт обороту, вибуття, плинності,
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динаміку оплати праці, середню заробітну плату, кількість відпрацьованих
годин одним робітником, вартість соціального пакета для працівників
підприємства. Основними критеріями фінансової сфери можна назвати рівень
ліквідності, стабільності, платоспроможності та ділової активності. Загальна
схема процесу господарської діяльності підприємств АПК наведена на рис.3.
Сфера виробництва

Сфера
збуту

-складність технології;
-система та рівень якості;
-стан виробничих
потужностей;
-розвиток та
впровадження інновацій;
-екологічність
виробництва та стан умов
праці

-готова
продукція
-послуги
-відходи
виробництва

Сфера
постачання
-сировина
-матеріали
-напівфабрикати
-комплектуючі

-якість товарів, які
поставляються;
-ціни на матеріали,
сировину,
енергоносії, які
поставляються4
-кількість
постачальників

інвестиції
Інвестиції:
ремонт,
оновлення,
екологічність

Сфера розвитку колективу
Заробітна плата
Система зовнішньої та
внутрішньої інформації

інвестиції

-виручка від
реалізації;
-оцінка ліквідності,
платоспроможності,
ділової активності,
показників
ефективності

-підбір і розстановка кадрів з
урахуванням їх психологічної
сумісності
-забезпечення перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів

Фінансова
сфера

Рис. 3. Схема процесу господарської діяльності переробного підприємства
АПК (розроблено автором)
Відіграючи визначну роль у функціонуванні та розвитку продовольчого
ринку України, переробні підприємства АПК є однією з найважливіших галузей
національної економіки. Розвиток ринкових відносин і складний економічній
стан галузі потребують подальших зусиль для розробки методів організації й
управляння

всіма

видами

діяльності

переробних

підприємств

АПК;

економічних та юридичних механізмів їх взаємодії з постачальниками і
споживачами продукції; обґрунтування рівня витрат, фінансових результатів й
ресурсів, що використовуються.
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Реорганізація системи управління переробними підприємствами АПК
обґрунтовується потребою адаптації галузі до ринкових умов євроінтеграції. У
свою чергу, система управління підприємствами повинна задовольняти потреби
споживачів у розширенні асортименту товару і бути спрямована на оптимізацію
виконуваних робіт й рівня витрат. Дефіцит коштів та відсутність державної
підтримки в 2014-2015 роках обумовили потребу в створенні нових підходів до
управління господарською діяльністю переробних підприємств, що базується
на саморегулюванні галузі. Зокрема, удосконалення управління господарською
діяльністю переробних підприємств АПК на сьогодні потребує:
– виконання аналізу експлуатаційних витрат;
– визначення методів та моделей формування варіантів управління
переробними підприємствами АПК;
–

визначення

критеріїв

цільового

управління

для

оптимізації

експлуатаційних витрат та покращення фінансового стану переробних
підприємств та галузі в цілому тощо.
Вітчизняний і світовий досвід управління великими підприємствами
свідчить, що основою ефективності є постійний і жорсткий контроль за
виконанням набору простих показників. Зрозуміло, що перш ніж контролювати
досягнення відповідної мети господарської діяльності переробних підприємств
АПК, необхідно провести обґрунтування її вибору та реальність досягнення. В
залежності від результатів перевірки переходять або до розробки системи
контролю за виконанням прийнятих планів або до розробки альтернативних
стратегій.
Вибрані підконтрольні показники, з одного боку, повинні відповідати
визначеним вимогам, меті та завданням господарської діяльності переробних
підприємств АПК, з другого боку, - бути зручними в практичному
використанні.
Аналіз господарської діяльності переробних підприємств АПК має бути
спрямований на забезпечення тривалого й ефективного функціонування
господарства та його структурних одиниць. Тому при розробці (або виборі
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існуючих) показників оцінки роботи переробного підприємства АПК в першу
чергу необхідно враховувати загальні завдання, а також конкретні умови та
реальні можливості структурних підрозділів.
Загальні вимоги до системи показників оцінки результатів господарської
діяльності переробних підприємств АПК повинні:
– повністю відповідати конкретній меті та завданням господарства;
– точно характеризувати та відображати результати, а також об’єктивні
економічні процеси господарства в цілому та в структурних підрозділах;
– відповідати методам бухгалтерського та статистичного обліку та
звітності;
– давати комплексну та якісну оцінку виробництва;
–

сприяти

підвищенню

матеріальної

зацікавленості

персоналу

в

максимальному підвищенні ефективності виробництва;
– забезпечувати комплексність та єдність планування на всіх рівнях.
При розробці та виборі показників оцінки результатів господарської
діяльності переробних підприємств АПК необхідно враховувати:
– граничний обсяг показників (умовою формування системи показників є
скорочення їх до оптимального числа);
– багатофункціональний вклад (показання повинні містити дані всього
переробного підприємства, а також його структурних підрозділів);
– динамізм та перспективність (показники орієнтуються на минуле);
– характер раннього попередження;
– порівняльний характер.
На

сьогодні

для

виявлення

проблем

у

закордонній

практиці

використовують збалансовану систему показників, розроблену Нортоном та
Капланом [35]. Збалансована система показників у класичному варіанті
повинна мати чотири складові, що відображають стратегічно важливі аспекти
підприємства (фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, розвиток та
навчання). Як відзначали розробники, сучасне підприємство має працювати з
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чотирма вказаними складовими, але залежно від ситуації можна приймати й
інші напрями діяльності.
Показники оцінки ефективності господарської діяльності переробних
підприємств АПК повинні відстежувати хід реалізації стратегічної мети та
корегувати її відповідно зі змінами умов. Вони також забезпечують основу для
планування й оцінки виконання бюджету.
Таблиця 3
Збалансована система показників господарської діяльності переробних
підприємств АПК
№
п\п

1.

Структурні
складові та
елементи

Фінанси

Кінцевий
результат
Отримання
стабільного
зростаючого
прибутку
Збільшення
обсягу
виробництва
Оптимізація
витрат

2.

3.

4.

Споживачі

Внутрішні
процеси

Навчання та
розвиток

Диверсифікація
діяльності
Підвищення
якості послуг
Задоволення
потреб клієнта
Покращення
системи
управління
господарською
діяльністю
Ріст
професіоналізму
співробітників

Реорганізація
господарської
діяльності
* Систематизовано автором

Показники
Чистий прибуток; динаміка прибутку; показник
фінансової потужності; доля власного капіталу;
коефіцієнт співвідношення власного та залученого
капіталу; коефіцієнт поточної діяльності.
Обсяг виробленої продукції, збільшення кількості
споживачів (за всіма видами діяльності); коефіцієнт
нарощування обсягів робіт; коефіцієнт витрат.
Відхилення від бюджету та плану (скорочення
витрат); динаміка експлуатаційних витрат; оцінка
сучасних методів управління витратами; показник
витратоємності; ефективність витрат.
Впровадження у практику нових видів діяльності та
послуг.
Показники якості роботи, рівень інформатизації,
використання основних засобів.
Рівень задоволеності клієнтів; кількість рекламацій.
Продуктивність праці; фондовіддача; фондоємність;
собівартість ремонтів та експлуатації обладнання
(планова,
фактична),
показник
економічної
ефективності; коефіцієнт оборотності.
Плинність кадрів; питома вага порушень трудової
дисципліни і техніки безпеки; стаж роботи;
кількість годин навчання; рівень завантаженості
працівників.
Впровадження нової техніки; залучення інвестицій;
коефіцієнт
використання
технологій;
реструктуризація господарства.

З метою оцінки реалізації факторів успіху доцільно встановить цільові
значення показників, тобто відповідні еталони, до яких необхідно прямувати.
78

Розглянемо збалансовану систему показників для переробних підприємств АПК
(табл. 3).
Складнощі у формуванні показників полягають у тому, що процеси
економічного розвитку являють собою комплекс великої кількості діючих у
взаємозв’язку постійно мінливих факторів і отриманих результатів. Тому вибір
показника залежить від конкретної ситуації та від завдання, що вирішується.
Для

оцінки

діяльності

переробних

підприємств

АПК

пропонується

використовувати такі показники ефективності й оцінки продуктивності (табл.4).
За ринкових умов господарювання досягнення стійкого фінансового
стану переробних підприємств АПК забезпечується ефективністю їх діяльності.
Ефективність є відносною величиною і розраховується в загальному вигляді як
відношення ефекту до величини витрат, здійснених з метою досягнення цього
ефекту.Запропонована система показників оцінки господарства залежно від
зміни зовнішнього та внутрішнього середовища (ситуацій) буде відповідно
змінюватися. Запровадження в практику роботи збалансованої системи
показників для переробних підприємств АПК дозволить швидко впроваджувати
в дію розроблені стратегії підприємства, одночасно оцінюючи зворотній вплив
впровадження нового проекту на загальну стратегію, оперативно реагувати на
зміну зовнішнього середовища.
На основі збалансованої системи показників можливе корегування
існуючих

цілей,

завдань,

стратегії

підприємства

та

їх

гармонізація.

Запропонована система показників є інструментом впровадження ідей. І в свою
чергу, не передбачає відмови від традиційних інструментів планування, аналізу,
контролю, а є доповненням до них. Використання збалансованої системи
показників
перспективи,
розширити

для

переробного

цілі,

показники,

використання

підприємства

АПК

дозволить

причинно-наслідкові

можливостей

персоналу

зв’язки
та

визначати
між

ними,

застосування

інформаційних технологій.
Тобто, така система – це не лише групування відповідних показників у
рамках збалансованої системи показників. Існують два параметри для оцінки
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господарської діяльності: перший дозволяє оцінити кінцеві результати
діяльності, а другий сприяє досягненню цих результатів.
Таблиця 4
Економічні показники господарської діяльності підприємств АПК
Назва

Розрахунок та критерії оцінки

Показник
продуктивності

Показник
витратоємності

П.рен. =

П.

=

П.

Частка ринку

Рівень
інформатизації
управління
Рівень
задоволення
споживачів
Показник
економічної
ефективності

=

Ч=

→min
→min

,

≥1

Р.інф.с.упр. =
Р.зад.кл. = ∑

,

П.ек.еф.=

→max

П.ек.еф.=

→min

→max

Прод.пр. =

→max

Ст =

працюючих, чол.;
Р– величина прибутку за визначений
період, грн.;
– середньорічна
вартість основних фондів, грн.;
–
середньорічна
вартість
обігових
коштів, грн.;
– витрати на матеріали, грн.;
–
середньозважений індекс проведення
до рівні цін планового періоду; ∑
– обсяг виробництва, грн;

–

витрати на заробітну плату персоналу,
грн.;
Q – обсяг виробництва, тис. т;
– ємність ринку, тис.т;
–
питома вага контрагенту;
–сукупність
інформаційних блоків;

Продуктивність
Прод.пр. =
праці

Стабільність
персоналу

∑П –
загальна продуктивність
підприємства;
∑
–
загальна
кількість

→ max

Показник
рентабельності
виробництва
(фондовіддачі)

Пояснення до формули

даних

,
– кількість договорів, що
укладаються відповідно без зміни та зі
змінами;
Д – величина доходу за визначений
період, грн.;
– величина
коефіцієнту
залежних
витрат
структурного підрозділу;
–
величина
витрат
підприємства
незалежних від обсягу робіт за
визначений період, грн.;
–
величина залежних від обсягу робіт
витрат підприємства за визначений
період, грн.;
∑
– обсяг виробництва, тис. т.;
∑
–
середня
кількість
відпрацьованих годин, год; ∑
–
чисельність персоналу, чол.;
R- загальна сума років роботи на
даному
підприємстві
всього
персоналу, р;

→max
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І, що досить важливо, необхідно чітко пов’язати їх для досягнення
конкретних результатів. Отже, запропонована система дозволить на практиці
об’єднати основні стратегічні цілі господарства з набором показників для
аналізу

господарської

діяльності

переробних

підприємств

АПК,

що

індивідуально розроблені та пов’язані між собою.
В умовах недостатньої кількості ресурсів необхідно оцінювати можливі
якісні покращення та підвищення ефективності окремих складових технікоекономічної діяльності господарської діяльності переробних підприємств АПК.
Водночас, оцінка можливостей повинна базуватися на аналізі відповідальності
визначених показників критеріями оцінки господарської діяльності переробних
підприємств підприємства АПК.
Підвищення ефективності виробничих процесів переробних підприємств
АПК в першу чергу забезпечується обґрунтуванням рівня його експлуатаційних
витрат, оптимальним формуванням та раціональним розподілом ресурсів. У
свою чергу, аналіз сформованих показників роботи господарської діяльності є
основою оцінки якості й виробничо-економічного функціонування.
У рамках аналізу господарської діяльності переробних підприємств АПК
здійснюється один з основних принципів раціонального управляння – перевірки
роботи кожного підприємства за співвідношенням «прибутки-витрати».
Безперечно, аналіз повинен базуватися на управлінському обліку. Участь в
управлінні підприємствами здійснюється на основі регулювання і контролю
відповідних показників, що характеризують стан господарської діяльності
переробних підприємств АПК і його структурних підрозділів на всіх етапах
здійснення діяльності.
Ідея наскрізного аналізу, що включає в себе облік, планування й
управління результатами господарської діяльності переробних підприємств
АПК, здійснюється з метою виявлення та усунення поточних перешкод,
удосконалення

мотивації

колективу

з

метою

покращення

результатів

діяльності. Найважливіші фінансові показники для аналізу господарської
діяльності згруповані в табл.5.
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Таблиця 5
Фінансові показники для аналізу господарської діяльності переробних
підприємств АПК

Найбільш цікавим, з погляду економічної ефективності діяльності
переробних підприємств АПК й оцінки ступеня захищеності від зовнішніх
фінансових ризиків, є коефіцієнт платоспроможності, оскільки саме він формує
уявлення про ступінь теоретичної спроможності виконувати підприємством
свої зобов'язання. Узагальнюючими показниками оцінки стану підприємств є
показники ділової активності: коефіцієнт оборотності активів; оборотність
оборотних коштів; оборотність дебіторської заборгованості; оборотність
кредиторської заборгованості; фондовіддача основних необоротних активів;
оборотність власного капіталу. Оскільки значення більшості приведених вище
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показників багато в чому визначаються специфікою діяльності того чи іншого
підприємства, його відносинами з контрагентами, на наш погляд, для аналізу
доцільно взяти коефіцієнт оборотності активів, тому що він дає загальну картину
ефективності використання активів. Для того, щоб дещо конкретизувати цей
показник, нами було вирішено застосувати також коефіцієнт фондовіддачі
основних засобів, оскільки ключовою статтею активів балансу підприємства є
його основні засоби, а отже, ефективність їхнього використання необхідно
оцінити та проаналізувати, визначаючи ефективність діяльності підприємства.
Залежно від мети пропонуємо наступні показники, які комплексно
оцінювали стан підприємства з погляду ефективності господарської діяльності:
прибутковості,

ліквідності,

платоспроможності,

кредитоспроможності,

фінансової стійкості і стабільності, ділової активності.
З одного боку при використанні досить великої кількості коефіцієнтів
з'являється

можливість

максимально

різнобічно

проаналізувати

діяльність

переробних підприємств і їх поточне, а можливо, і майбутнє становище. З іншого –
велика кількість фінансових показників значно ускладнює роботу, а також може
створити нечітку загальну картину в результаті суперечливих сигналів від різних
показників. Господарську діяльність переробних підприємств слід розглядати з
двох позицій – насамперед як категорію, що відображає ступінь досягнення
домінуючої мети діяльності кожного підприємства, а також з позиції
задоволення інтересів усіх учасників, що представляють функціональний
процес у конкретному секторі харчової і переробної промисловості АПК. Це
дозволяє

підходити

до

проблеми

оцінювання

ефективності

діяльності

підприємств у конкретній сфері економічної діяльності на основі перегляду
критеріїв

та

системи

показників,

що

характеризують

ефективність

господарської діяльності.
Очевидно, що нині в рамках теорії господарської діяльності підприємств
економічна наука методологічно обґрунтовано підійшла до визначення
показників ефективності. Так відомо, що при розробці показників оцінки
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ефективності господарської діяльності використовуються наступні підходи:
частковий, універсальний, ситуаційний.
Таким чином, отримання об’єктивної оцінки щодо ефективності
господарської діяльності підприємств, як свідчить практика, пов’язане з
певними проблемними моментами, що стосуються суб’єктивного підходу
дослідників до вибору показників оцінювання, відсутністю інтегрального
показника, який би враховував різноманітні види ефективності та враховував
напрямки внутрігалузевої спеціалізації підприємств. Показники оцінювання
господарської діяльності підприємства повинні бути адекватними цілям та
масштабу

дослідження,

відображати

галузевий

аспект

приналежності

підприємств.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНТРОЛІНГУ В
ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Копитко М.І.
доктор економічних наук, доцент
Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна
Результати діяльності підприємств в Україні (рис. 1) свідчать про
глобальні проблеми в економіці. Впродовж 2012 – 2015 рр. спостерігаємо
суттєве падіння рівня доходів підприємств і зростання частки збиткових
суб’єктів господарювання.
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Рис. 1. Фінансові результати від звичайної діяльності підприємств України
до оподаткування за 2007 – 2015 рр. (січень-вересень), млн. грн.
Джерело: побудовано автором на основі [1]

Така ситуація не сприяє позитивному розвитку у сфері підприємництва.
Доцільно зазначити, що не лише зовнішні фактори (зокрема, невизначеність та
непослідовність у економічній політиці, нестабільність законодавства, вплив
політичних інтересів, значний рівень корумпованості, проблеми у сфері
приватизації

та

зміни

власників,

катастрофічний

рівень

девальвації

національної валюти тощо) впливають на таку низьку результативність
діяльності підприємств в Україні. Значний вплив проявляють і фактори
внутрішнього середовища:
 низька якість менеджменту;
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 недоліки в організаційній структурі;
 низький рівень кваліфікації персоналу;
 прорахунки в інвестиційній політиці;
 недостатня увага до впровадження інновацій;
 помилки у виробничо-технічній політиці;
 помилки у виборі стратегії розвитку підприємства;
 невміння мобілізувати колектив на виконання поставлених завдань;
 невміле організування системи економічної безпеки підприємства (ЕБП)
тощо [2].
За таких умов актуалізується проблема реагування на зміни умов
внутрішнього та зовнішнього середовищ, що передбачає контролінг. Як
зазначено у праці [3] за умови правильної організації системи контролінгу на
підприємстві

досягається

можливість

не

тільки

аналізувати

фактичні

результати діяльності, а й забезпечити умови для прийняття рішень, які
стосуються ефективності майбутньої діяльності. До того ж існує ряд причин за
яких впровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах є необхідним.
Насамперед, це недостатньо розвинутий менеджмент підприємства, небажання
докладати зусиль для того, щоб отримати результат, занижені стандарти якості,
неефективне стратегічне планування та нестабільна економічна ситуація. До
того ж за допомогою контролінгу можна налагодити ефективну внутрішню
діяльність підприємства, що продемонстровано у переліку функцій та завдань
контролінгу (рис. 2).
Можна узагальнити, що використання контролінгу у системі управління
дозволяє скоординувати роботу функціональних служб підприємства та надає
інформаційно-аналітичну підтримку керівництву при прийнятті управлінських
рішень. Істотним чинником, який зумовлює прийняття неправильних рішень в
управлінській сфері, є відсутність на вітчизняних підприємствах ефективного
планування,

належної

координації

діяльності

різноманітних

служб,

інформаційного менеджменту, внутрішнього управлінського обліку, аналізу та
контролю.
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Рис. 2. Функції та завдання контролінгу
Джерело: [4, с. 11]

Водночас, у всіх провідних фірмах Західної Європи, США, Японії та
інших розвинених країн діють ефективні системи контролінгу, які багато в
чому виконують функції мозкового центру [5].
За даними ГК «ІНТАЛЄВ» станом на 2014-2015 рр. статистика
впровадження контролінгу на підприємствах в Україні зображена на рис. 3. Це
свідчить про те, що вітчизняні підприємства не застосовують у переважній
більшості контролінгу при здійсненні діяльності.
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Рис. 3. Контролінг на українських підприємствах
Джерело: [6]

За твердженням професора Бутко М.П. контролінг є важливою функцією
управління. Він є економічною системою, яка пов’язана із прогнозуванням,
аналізом, контролем на підприємстві. Проблема організації контролінгу є
актуальною, оскільки досконало і ефективно функціонувати на ринку без нього
не може жодне підприємство. Сучасний стан економіки в Україні та світі
засвідчує, що вивчення проблеми запровадження системи контролінгу є
практичною потребою. Актуальність впровадження контролінгу на українських
підприємствах обумовлена необхідністю підвищення ефективності діяльності
підприємства, особливо в умовах наростаючої конкуренції, як з боку
вітчизняних, так і зарубіжних організацій. Сучасні умови господарювання
висувають підприємству ряд вимог щодо постійної готовності до змін ринку, а
використання системи контролінгу дозволяє швидко та ефективно визначити
можливості цих змін та оперативно реагувати на них [7].
Досить вагомі аргументи щодо доцільності використання контролінгу на
підприємствах

в

Україні

наводять

і

науковці

Говорушко

Кроніковський Д.О. [8]. Вони пояснюють контролінг як

Т.А.,

еволюційну

тенденційну відповідь на зміни зовнішніх умов функціонування підприємств та
постійного зростання вимог до управління та його інструментів. Підвищення
нестабільності зовнішнього середовища висуває додаткові вимоги до системи
управління підприємством, а саме: зміщення акценту з контролю минулого на
аналіз майбутнього; збільшення швидкості реакції на зміни зовнішнього
середовища, підвищення гнучкості в діяльності підприємства; необхідність
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об’єктивного безперервного моніторингу; необхідність продуманої системи дій
щодо забезпечення виживання підприємства й уникнення кризових ситуацій;
потреба

в

синхронізації

та

взаємодоповненні

управлінських

рішень.

Впровадження контролінгу дає змогу підвищити рівень координованості
процесів планування, контролю, обліку, аналізу на підприємстві, забезпечити їх
методичною та інформаційною базою, завдяки чому підвищиться якість
управлінських рішень та ефективність системи управління в цілому, що
доведено практикою [8, 9].
Загалом, місце контролінгу в системі управління підприємством можна
зобразити у вигляді рис. 4, що дозволить прослідкувати весь ланцюжок дій від
моменту встановлення цілей до моменту аналізу відхилень фактичних значень
показників від запланованих.

Рис. 4. Місце контролінгу в системі управління підприємством
Джерело: [9, с. 27]

Процес здійснення контролінгу в системі управління детально наведено на
рис.

5.

Надзвичайно

ідентифікація

факторів

важливим
впливу,

у
що

процесі
мають

здійснення

контролінгу

безпосередній

вплив

є
на

підприємство. З позиції ЕБП необхідно розглядати негативні (дестабілізуючі)
на позитивні (можливості) фактори. Найбільш небезпечними є дестабілізуючі
фактори, оскільки саме вони можуть призвести до непоправних змін на
підприємстві, що в подальшому може спричинити втрату частки зайнятого
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ринку, кваліфікованого персоналу, зниження обсягів виробництва продукції
тощо.

Рис. 5. Здійснення контролінгу в системі управління
Джерело: [9, с. 30]

Тому, необхідно відслідковувати зміни у зовнішньому та внутрішньому
середовищах, що дозволять завчасно виявити можливість настання негативних
подій. Тому, при здійсненні контролінгу необхідно чітко ідентифікувати
фактори кожного цих середовищ (рис. 6).
Контролінг (з позиції економічної безпеки підприємств) можна трактувати
як

спеціальну

функціональну

систему

методів

підтримку

та

інструментів,

менеджменту,

що

яка

спрямована

охоплює

на

інформаційне

забезпечення з метою досягнення цілей підприємства задля уникнення впливу
невизначеності середовища та прийняття відповідних управлінських рішень у
процесі

актуалізації

впливу

дестабілізуючих
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чинників

на

макро-

та

макрорівнях, що спричиняють відхилення значень фактичних показників
діяльності від запланованих (авторське визначення).

Рис. 6. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на контролінг
Джерело: [10, с. 101]

До завдань контролінгу в процесі комплексного забезпечення ЕБП можна
віднести:
- моніторинг ходу процесу з досягнення рівня планових показників у всіх
функціональних сферах;
- встановлення рівня відхилення фактичних значень від запланованих;
- визначення стану ЕБП за рівнем відхилення планових та фактичних
значень показників;
- здійснення заходів оперативного управління для зниження рівня
розбіжностей планових та фактичних значень показників;
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- зміна цілей діяльності підприємства та корегування значень планових
показників відповідно до змін умов внутрішнього та зовнішнього середовищ
[11].
Із аналізу завдань контролінгу в процесі комплексного забезпечення ЕБП
можна зробити висновок, що даний вид управлінської діяльності повинен окрім
внутрішнього контролю забезпечувати формування інформаційної бази
процесу, а також аналіз та внесення змін до ведення стратегічного і
оперативного планування у зв’язку із виявленими під час контролю фактами.
Для

досягнення

комплексного

високої

забезпечення

результативності
ЕБП

необхідно

контролінгу

в

процесі

дотримуватися

чіткої

структуризації та послідовності його етапів за наступним алгоритмом:
1) визначення об’єкта контролінгу – управлінські рішення щодо
функціонування СЕБ;
2) розроблення основ стратегічного та оперативного контролінгу із
визначенням основ довго- та короткострокових цілей у сфері комплексного
забезпечення ЕБП;
3) формування та ранжування показників, які будуть базовими для
контролю;
4) присвоєння, визначеним у попередньому етапі показникам, кількісних
чи якісних значень, які виступатимуть плановими та еталонними для
досягнення;
5) ведення моніторингу фактичних значень показників з метою їхнього
порівняння із плановими;
6) формування звітів контролінгу, які повинні містити дані про фактичні
значення показників, ступінь відхилення фактичних значень від планових, у
випадку, якщо аналізований показник піддається кількісному розкладанню на
окремі складові, – факторний аналіз рівня відхилення, дослідження умов
внутрішнього та зовнішнього середовищ (дестабілізуючих чинників), що стали
передумовою відхилень, встановлення осіб, які не зупинили та не перешкодили
настанню негативних відхилень значень показників [12, с. 155-158];
95

7) визначення умов та термінів контролю щодо виявлених проблем;
8) розроблення рекомендацій щодо нівелювання діапазону відхилень у
випадку неможливості їхнього уникнення та виправлення з подальшим
внесенням змін до стратегічного та оперативного планів підприємств.
Таким

чином,

використання

елементів

контролінгу

у

діяльності

українських підприємств дозволить вчасно виявляти вплив дестабілізуючих
факторів та відслідковувати виникнення можливостей для розвитку, що, при
адекватному реагуванні, дозволить стабілізувати рівень економічної безпеки та
досягнути запланованих показників діяльності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄИСТВ НА ОСНОВІ SWOT-АНАЛІЗУ
Корнієнко І.Г.
кандидат економічних наук
м. Чернівці
Сучасний
підвищення

етап

економічного

ефективності

створення

сприятливого

залучення

наявних

діяльності,

діяльності

зумовлює

промислових

конкурентоспроможного

резервів

оновлення

розвитку

ресурсів,

основних

необхідність

підприємств.
клімату

стимулювання

виробничих

Для

необхідно

інвестиційної

засобів

складської

нерухомості.
Питання

дослідження

конкурентоспроможності

промислових

підприємств є важливими й актуальними як для економіки країни в цілому,
так

і

для

окремих

виробників.

У

ринкових

умовах

висока

конкурентоспроможність суб’єктів господарювання є запорукою отримання
позитивних результатів.
Ряд необхідних і достатніх умов, виконання яких забезпечить успішне
функціонування промислових підприємств в досить жорсткому ринковому
середовищі, це в першу чергу конкурентоспроможність,конкурентні переваги
ефективність господарської діяльності.
У ринкових умовах конкурентоспроможність промислових підприємств,
реалізація ними конкурентних переваг означає залучення усе більшої кількості
споживачів, поява нових можливостей розвитку бізнесу.
Конкурентні стосунки, що виникають між учасниками ринку, є
засадничими в сучасній світовій і вітчизняній системі господарювання,
оскільки досить чітко простежується тенденція посилення конкуренції на
ринках між усіма її учасниками.
Детальніше

проаналізуємо

теоретичні

"конкурентоспроможність", "конкурентні
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дефініції

переваги", їх

"конкуренція",
взаємодія

і

співвідношення стосовно господарської діяльності промислових підприємств
(табл.1).
Таблиця 1
Теоретичні дефініції "конкуренція", "конкурентоспроможність",
"конкурентні переваги", (авторська розробка [3, 5, 6])
Автори

Р. А. Фатхутдінов [5., с.48]

З.Є. Шершньова, С.В.
Оборська [6, с.59]

Ж.-Ж. Ламбен [3.].

Визначення
Коментарі
Визначив
конкуренцію
"..як В цілому відбитий економічний
між
категоріями
процес управління суб'єктом зв'язок
своїми
конкурентними "конкуренція",
"конкурентні
перевагами
на
конкретному переваги"
і
ринку (території) для здобуття "конкурентоспроможність".
перемоги або досягнення інших
цілей в боротьбі з конкурентами
за задоволення об'єктивних або
суб'єктивних потреб у рамках
законодавства, або в природних
умовах"
«Конкурентоспроможність
Конкурентоспроможність
підприємства - рівень його товару
відображає
його
компетенції відносно інших здатність
більш
повно
підприємств- конкурентів у відповідати запитам покупців
нагромадженні та використанні порівняно з аналогічними
виробничого потенціалу певної товарами, представленими на
спрямованості, а також його ринку. Вона визначається
окремих складових: технології, конкурентними перевагами: з
ресурсів,
менеджменту одного боку, якістю товару,
(особливо
стратегічного його
технічним
рівнем,
поточного
планування), споживчими властивостями, з
навичок і знань персоналу іншого
боку
цінами,
тощо, що знаходить вираження установлюваними продавцями
в
таких
результуючих товарів.
показниках,
як
якість Крім
того,
на
продукції,
прибутковість, конкурентоспроможність
впливають
переваги
в
продуктивність тощо.
гарантійному
й
Конкурентоспроможність
сервісі,
продукції
ступінь
її післягарантійному
відповідності на певний момент рекламі, іміджі виробника, а
вимогам
цільових
груп також ситуація на ринку,
споживачів або обраного ринку коливання попиту. Високий
за
найважливішими рівень
конкурентохарактеристиками:технічними, екон спроможності товару свідчить
про
доцільність
його
виробництва й можливості
вигідного продажу.2
Розвинув теорію конкурентних Для того, щоб стратегія
привела
до
переваг і диференціації товарів диференціації
результату
Портера, визначивши основні позитивного
умови
успішності
даної росту
стратегії
підвищення конкурентоспроможності
необхідно
конкурентоспроможності,
а підприємства,
також одну з частинних ознак, виконати наступні умови:
що може застосовуватися для •
Диференціація
характеристики ринкової сили повинна привести до появи
підприємства,
тобто
його чогось унікального.
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конкурентоздатності.
Він
писав, що диференціація може
приймати
різні
форми.
Наприклад, відмінність може
укладатися в новому смаку
кондитерського
виробу,
у
якійсь
особливій
його
органолептичній
характеристиці, в інноваційній
комбінації властивостей товару,
способі його упаковки й тощо.

•
Елемент унікальності
повинен являти цінність для
покупців.
•
Цінність для покупця
повинна бути досить велика,
щоб він погодився сплатити за
неї цінову премію.
•
Елемент диференціації
повинен бути стійкий, щоб
конкуренти
не
змогли
відтворити
його
в
найближчому
часовому
періоді.
•
Цінова премія, що
готові
платити
покупці,
повинна
перевершувати
підвищення витрат, які несе
фірма в процесі створення й
збереження
елемента
диференціації.
•
Якщо
елемент
диференціації
не
відомий
ринку,
фірма
повинна
розробити відповідну систему
просування
товару,
за
допомогою якої споживачі
зможуть довідатися про його
появу.

Загалом і в цілому розділяючи цю точку зору, сформулюємо наступні
положення,

які

дозволяють

конкретизувати

окремі

ключові

моменти

приведеного вище визначення, :
1. Конкуренція - вільний ринковий процес, в якому учасники
конкурентних стосунків (господарюючі суб'єкти) змагаються за задоволення
попиту кінцевих споживачів у рамках діючого вітчизняного законодавства,
забезпечуючи певний рівень конкурентоспроможності по сумі їх конкурентних
переваг;
2.

Конкурентоспроможність

має

відносний

характер,

оскільки

є

результатом реалізованих конкурентних переваг, які у свою чергу є наслідком
конкуренції у рамках чинного законодавства;
Розглядаючи відносністьнаукової дефініції "конкурентоспроможність",
важливо відмітити, що ця категорія досліджується по відношенню: до середніх
показників ринку функціонування. Наприклад, при використанні методу,
100

заснованого на розрахунку ринкової долі підприємства, використовуються
показник "об'єм товарообігу галузі";
-

до аналогічних підприємствам, що функціонують на ринку. В

даному випадку відбувається порівняння за ідентичними показниками
оцінюваної підприємства і організації/ підприємства конкурентів;
- до показників оцінюваних промислових підприємств за минулі відрізки
часу (базові показники). При необхідності розраховується зміна (динаміка)
показників (прибуток, виручка від реалізації, тощо);
Можна сказати, що конкурентоспроможність - можливість формування
системи конкурентних переваг ринкового суб'єкта, що забезпечує ефективніше
задоволення платоспроможного попиту кінцевих споживачів.
Проте, як показав аналіз теоретичних джерел, значна кількість авторів
ототожнює поняття конкурентоспроможності промислових підприємств з
поняттям конкурентоспроможності товару.
Автор вважає, що при ототожненні конкурентоспроможності товару і
промислових підприємств, відбувається процес "розмивання терміну", оскільки
промислових підприємств

при реалізації стратегії диверсифікації можуть

виробляти і реалізовувати свій товар на різних галузевих ринках одночасно,
при цьому рівень конкурентоспроможності товару і промислових підприємств
може і не співпадати. Конкурентоспроможність тієї або іншої асортиментної
позиції може бути однією з конкурентних переваг, але не може свідчити про
конкурентоспроможність промислових підприємств в цілому.
Аналізуючи

вищевикладені

трактування

дефініції

"конкурентоспроможність", відмітимо, що досліджувана категорія складна і
багатогранна, в науковій літературі існує безліч трактувань її суті, з багатьма з
яких можна погодитися. При цьому, завжди слід пам'ятати ту обставину, що
конкурентоспроможність

товару

є

одним

з

елементів,

які

формують

конкурентоспроможність в цілому.
Конкурентоспроможність промислових підприємств, на наш погляд,
треба розглядати як динамічну категорію не лише відносно конкурентів, але і
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відносно зміни її долі на конкретному (галузевому, регіональному, товарному)
ринку.
Також конкурентоспроможність промислових підприємств, за нашим
переконанням,

необхідно

розглядати

як

об'єкт

управління,

оскільки

"конкурентоспроможність" припускає дії з боку менеджменту, в першу чергу,
по виявленню конкурентних переваг, а потім по здійсненню можливості їх
реалізації.
Зовнішнє

середовище

формування

конкурентоспроможності

в

промислових підприємств складають:
1.

Демографічні чинники визначаються кількістю споживачів, їх

віковими особливостями, рівнем освіти, кількістю економічно активного
населення і так далі. Необхідно також враховувати динаміку змін цього
чинника.
2.

Правові чинники, що впливають за допомогою нормативно-

правових актів, федеральних і регіональних законів, регулюючих торговельну
галузь.
Соціокультурні чинники визначають кількість платоспроможного населення,
рівень

життя

населення,

міра

стійкості

контингенту

обслуговуваних

споживачів.
3.

Економічні чинники враховують міру розвитку інфраструктури

ринку регіону, в якому веде діяльність торговельне підприємство, специфіку
економічного розвитку регіону і так далі
4.

Конкурентні

чинники

припускають

визначення

кількості

і

щільності розміщення конкурентів на ринку, а також оцінку потенційної сили
конкурентів підприємства і стратегію їх розвитку.
5.

Екологічні чинники (природно-кліматичні) враховують безпечну

взаємодію торговельних підприємств з природним довкіллям, особливості
кліматичних умов конкретного регіону.
В економічній літературі існує багато методів та прийомів аналізу
конкурентних

переваг

підприємства,
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заснованих

частіше

всього

на

застосуванні матричних методів та експертного опитування фахівців
відповідної галузі промисловості - моделі Бостонської консультативної
групи, метод „ланцюжка цінності” Портера, методи PIMS, LOTS, GAP,
„Мак-Кінзі”, SWOT-аналіз та ін.
До основних завдань SWOT-аналізу відносять:
—

виявлення можливостей, які відповідають ресурсам фірми;

—

визначення загроз і розробку заходів щодо знешкодження їх впливу;

—

виявлення сильних сторін фірми й зіставлення їх із ринковими

можливостями;
—

визначення слабкостей фірми та розробка стратегічних напрямів їх

подолання;
—

виявлення конкурентних переваг фірми та формування її стратегічних

пріоритетів [2., с. 153].
Метод SWOT-аналізу діяльності підприємств є загальною схемою, яку
кожного разу необхідно пристосовувати до конкретних умов та до
вирішення певних завдань. Частіше за все такими завданнями є формування
комплексу дій щодо перетворення слабких сторін підприємства на переваги,
загроз на можливості, а також розвитку сильних позицій.
З позицій оптимального використання зовнішнього та внутрішнього
потенціалів й розробки перспективної стратегії керівництво підприємства
має визначити сфери напряму своїх зусиль при різних варіантах зростання
[7, с. 149].
Отже, застосування методу SWOT-аналізу дає можливість встановити
лінії зв’язку між сильними та слабкими сторонами, які притаманні даному
підприємству, із зовнішніми можливостями та загрозами. Таким чином, при
плануванні заходів для підвищення конкурентоспроможності підприємства
необхідно поєднувати внутрішні можливості (його сильні і слабкі сторони) і
зовнішню ситуацію (частково відображену у можливостях і загрозах).
При розробці стратегічних планів багато підприємств застосовують
SWOT-аналіз (рис. 1).
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Рис. 1. Схема застосування SWOT-аналізу*(авторська розробка [1, 2, 8])
У проаналізованій нами літературі сутність SWOT-аналізу розкривається
укрупнено. На наш погляд, ідея SWOT-аналізу полягає в наступному: а)
прийняття зусиль для перетворення слабкостей у силу і загроз на можливості;
б) розвиток сильних сторін підпримств

відповідно до її обмеженими

можливостями.
SWOT-аналіз нами пропонується розбити на ряд етапів.
На

першому

етапі SWOT-аналізу

глибоко

вивчаються

сили

-

конкурентні переваги фірми в наступних областях:
• патентоспроможність товарів, що випускаються;
• ціна товарів;
• прогресивність технології;
• кваліфікація кадрів;
• вартість ресурсів, застосовуваних фірмою;
• вік основних виробничих фондів;
• географічне розташування фірми;
• інфраструктура;
• система менеджменту (у т.ч. маркетингу);
• сила конкуренції на "вході" і "виході" системи менеджменту фірми та ін
На другому етапі SWOT-аналізу вивчаються слабкості фірми. Він
починається з аналізу конкурентоспроможності товарів, що випускаються, по
всіх ринках. Будується дерево показників конкурентоспроможності: на 0-му
рівні - комплексний показник конкурентоспроможності конкретного товару; на
1-му рівні - корисний ефект (інтегральний показник якості), сукупні витрати,
умови застосування товару; на 2-му рівні - конкретні показники і т. д.
Розраховуються показники у відповідності з побудованим деревом. Збираються
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або

прогнозуються

аналогічні

показники

по

конкуруючих

товарах.

Визначаються слабкості за вивченими на першому етапі конкурентними
перевагами фірми.
На третьому етапі SWOT-аналізу вивчаються фактори макросередовища
фірми

(політичні,

економічні,

технологічні,

ринкові

та

ін)

з

метою

прогнозування стратегічних і тактичних загроз фірмі й своєчасного запобігання
збитків від них.
На четвертому етапі вивчаються стратегічні й тактичні можливості
фірми (капітал, активи тощо), необхідні для запобігання загроз, зменшення
слабкостей і росту сили.
На останньому, п'ятому етапі SWOT-аналізу погоджуються сили з
можливостями

для

формування

проекту

окремих

розділів

стратегії

підприємства.
Таким чином, алгоритм проведення SWOT- аналізу складається з
таких основних кроків:
1) формування експертних груп;
2) заповнення матриці SWOT;
3) проведення експертного оцінювання;
4) обробка (зведення) результатів;
5) аналіз результатів.
Успішне

застосування

методології

SWOT-аналізу

допомагає

структурувати наявну інформацію, по-новому поглянути на поточну ситуацію і
не лише оцінити можливості, розкрити загрози, але і спробувати на підставі
цього отриману інформацію врахувати у майбутніх стратегіях розвитку
підприємства.
У вузькогалузевому аспекті даний вид аналізу допомагає розробити
багатокритеріальну

модель

та

виконати

її

комп’ютерну

реалізацію

(експеримент), одержати якісну і кількісну інтерпретацію, визначати напрямки
подальшого розвитку моделі, а також шляхи її практичного використання у
процесі дистриб’юції продукції (послуг) на ринку [1, с. 162].
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Вважаємо, що основні недоліки SWOT- аналізу можна розділити на ті, які
підприємство може мінімізувати, та ті, які не залежать від його дій (незмінні та
змінювані). Наприклад, для мінімізації недоліків, пов’язаних з відставанням
інформації про зовнішню ситуацію чи внутрішні можливості, направлених на
підвищення рівня конкурентоспроможності, необхідним є застосовування
циклічної схеми проведення SWOT-аналізу.
Додатковими

заходами

для

визначення

конкурентних

переваг

підприємства є аналіз конкурентних позицій галузі, вартості підприємства як
цілісного майнового об’єкту, аналіз управлінської та фінансової діяльності,
економічної безпеки тощо. Такий комплексний підхід надасть можливість
оцінити операційну діяльність підприємства та надати точну та достовірну
оцінку його поточного стану.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НАКЛАДНИХ ВИТРАТ РОСЛИННИЦТВА:
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Костякова А.А.
к.е.н., доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна
Специфічні
спричинені

особливості

біологічними

і

вирощування
організаційними

продукції
факторами

рослинництва,
зумовлюють

неможливість прямого віднесення на кінцеві об’єкти калькуляції собівартості
продукції ряду важливих витрат, тому їх протягом періоду доводиться
накопичувати на окремих рахунках, а потім розподіляти відповідно до
прийнятої бази розподілу й відносити на відповідні об’єкти обліку витрат в
рослинництві. Таке додавання непрямих витрат доцільно здійснювати в системі
управлінського обліку.
Витрати підприємства з метою обліку, аналізу і контролю за сферою
виникнення та способом їх включення в собівартість продукції поділяються на
дві групи (рис. 1).
ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
Невиробничі витрати
(накладні витрати)

Виробничі витрати

Основні прямі
(матеріальні,
трудові та інші
витрати)

Накладні непрямі
(загальновиробничі
витрати)

Непрямі
(адміністративні витрати,
витрати на збут, інші
витрати)

Повна собівартість

Виробнича собівартість

включення витрат в собівартість продукції прямим шляхом
включення витрат в собівартість продукції за базою розподілу

Рис.1. Класифікація витрат за сферою виникнення та способом включення
у собівартість продукції рослинництва
Виробничі накладні витрати виникають в процесі виробничої діяльності,
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тоді як невиробничі накладні витрати пов’язані із функціями управління і
виникають в рамках управління.
В

досліджуваних

рослинництва

господарствах

до

загальновиробничих

витрат

належать витрати на оплату праці працівників апарату

управління; плата за оренду землі; амортизаційні відрахування й витрати на
утримання та ремонт необоротних активів загальновиробничого або бригадного
призначення; витрати на заходи з охорони праці й техніки безпеки; витрати на
перевезення працівників до місця безпосередньої роботи; утримання польових
станів; інші витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробництва
окремих підрозділів.
Облік загальновиробничих витрат в рослинництві ведуть на рахунку 91
“Загальновиробничі витрати” субрахунок 911 «Загальновиробничі витрати в
рослинництві». За дебетом рахунка 911 відображаються суми визнаних витрат,
а за кредитом, відповідно до розподілу, списання їх на рахунок 231
“Рослинництво”. Аналітичний облік ведуть за місцями виникнення, центрами
відповідальності та статтями (видами) витрат у виробничому звіті № 10.3 в с.г.
або у Книзі обліку виробництва. Первинними документами при відображенні
накопичення загальновиробничих витрат є накладна, рахунок, видатковий
касовий ордер, виписка банку, авансовий звіт, розрахунок бухгалтерії тощо.
Списання загальновиробничих витрат за відповідним розподілом на об’єкти
обліку оформляється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.
Так як у сільськогосподарських підприємствах спостерігаються значні
особливості обліку витрат порівняно із методикою формування даних згідно
П(С)БО 16 «Витрати» [3], як правило, у дослідженнях не розглядаються
особливості обліку загальновиробничих витрат. Однак ці особливості досить
істотні і на них слід звернути увагу. Особливості стосуються двох моментів, а
саме порядку ведення аналітичного обліку цих витрат та методики їх розподілу.
Оскільки обсяг продукції рослинництва залежить значною мірою від
природних факторів, а не лише від діяльності людей, то всі загальновиробничі
витрати рослинництва включаються у виробничу собівартість продукції
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незалежно від зміни обсягу виробництва шляхом їх розподілу в кінці року. В
залежності від обраного методу розподілу даних витрат залежить достовірність
і точність собівартості конкретного виду продукції рослинництва.
Згідно п. 15 П(С)БО 16 загальновиробничі витрати поділяються на
постійні та змінні [3]. Змінні загальновиробничі витрати – це витрати на
обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються
прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Вони
розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин
праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з
фактичної потужності звітного періоду. Всі інші загальновиробничі витрати
постійні. Вони розподіляються пропорційно тим же базам розподілу, що і
змінні, але лише при нормальній потужності.
У сільськогосподарських підприємствах, як правило, відсутній поділ
загальновиробничих витрат на постійні та змінні. Це пояснюється двома
важливими обставинами, а саме: а) неможливістю визначення нормальної
потужності, адже на відміну від промислових підприємств не можна визначити
обсяг названих показників через погодні умови конкретного року, тому і
розподіл витрат на постійні та змінні викликає сумнів; б) із складу
загальновиробничих витрат виділяються окремі витрати, які стосуються
використання обладнання, зокрема сільськогосподарської техніки. Ці витрати
або списуються безпосередньо на певний об’єкт, наприклад, витрати на
утримання сінокосарок списують залежно від умов конкретного року
безпосередньо на однорічні чи

багаторічні трави, або обліковуються на

рахунку «Витрати на утримання машинно-тракторного парку».
Однак слід відзначити, що у складі загальновиробничих витрат окремим
об’єктом обліку може слугувати загальновиробничі витрати конкретної
бригади,

якщо

при

побудові

організаційної

структури

підприємства

створюються бригади або, якщо виділяється який інший підрозділ, що має бути
центром витрат, наприклад, овочева бригада.
Вибір методу розподілу непрямих витрат та його порядок здійснення
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надається кожному підприємству робити самостійно, виходячи з особливостей
технології виробництва продукції рослинництва, організаційно-виробничої
структури тощо. Слід відзначити, що потреба у визначенні економічно
найдоцільніших для кожного підприємства методів розподілу непрямих витрат
виникає поступово по мірі впровадження в підприємствах системи планування,
бюджетування, методів контролю за витратами тощо.
Вибрану базу для розподілу загальновиробничих витрат підприємства
зазначають у обліковій політиці.
У вітчизняній практиці дану проблему, як правило, розглядають в умовах
традиційних способів розподілу з позиції пошуку універсального базового
показника для підприємств усіх галузей виробництва. Так, у різних працях з
теорії і практики калькулювання, залежно від галузевих особливостей,
наводиться понад два десятки способів розподілу непрямих витрат між
об’єктами калькулювання. Розповсюдженими базами розподілу є сума прямої
заробітної плати виробничих працівників, сума прямих витрат на виробництво,
обсяг виробництва та інші натуральні й вартісні показники.
На думку Я.В. Соколова «…який би вибір адміністрація підприємства не
зробила, він буде не типовим: якщо розподіляти

усі накладні витрати за

єдиним коефіцієнтом, то в залежності від обраної бази будуть змінюватися
значення собівартості. Але якщо кожну статтю витрат розподіляти за своїм
коефіцієнтом, то вибір таких коефіцієнтів також суттєво умовний а, отже,
загальна собівартість виявиться сумою із декількох логічно неспівставних
величин. В першому випадку

помилка у розмірі собівартості буде

єдинонаправленою, в другому – різнонаправленою, прийняти її до уваги
суттєво важче, ніж у першому випадку» [5, с.47].
На практиці за базу розподілу непрямих витрат в рослинництві дослідні
господарства обирають, зокрема: 4 відсотка - обсяг діяльності; 16 відсотків прямі витрати; 20 відсотків - години праці; 20 відсотків - пряма оплата праці;
40 відсотків - прямі витрати за вирахуванням вартості насіння.
Отже, дивлячись на різноманітність методів розподілу непрямих витрат,
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що застосовуються на практиці, можна зробити висновок, що питання
розподілу даних витрат залишається недостатньо обґрунтованим й потребує
ретельного вивчення.
Розглянемо, як це відбувається на практиці, використовуючи дані
ПСП «Приморський» м. Приморськ та ТОВ «Тур» Мелітопольського району.
В ПСП «Приморський» за базу розподілу загальновиробничих витрат
обирають прямі витрати на вирощування окремих культур за вирахуванням
вартості насіння. На підприємстві застосовується методика, передбачена
Методичними рекомендаціями № 132 [2], але потрібно звернути увагу на те, що
структура витрат по окремих культурах істотно різниться, про що свідчать дані
табл. 1.
Таблиця 1
Структура прямих витрат на виробництво основних видів продукції
рослинництва в ПСП «Приморський», 2011р.
Культури
Статті витрат
Оплата праці з
нарахуваннями
Насіння та
посадковий матеріал
Добрива
Засоби захисту
рослин
Паливно-мастильні
матеріали
Автотранспорт
Витрати на
утримання основних
засобів
Роботи та послуги
сторонніх
організацій
Інші витрати
Усього витрат

Озима пшениця

Соняшник

Овочі

Кормові
буряки
сума,
%
грн.

сума, грн.

%

сума, грн.

%

сума,
грн.

%

183560,0

8,39

61967,0

7,08

12821,0

68,58

58262,0

64,54

156400,0

7,15

59638,0

6,81

3471,0

18,57

5350,0

5,93

443330,0

20,3

198558,0

22,70

-

-

6980,

7,73

198568,0

9,08

64247,0

7,34

249,0

1,33

585,0

0,65

301332,0

13,77

255398,0

29,19

1955,0

10,46

13620,0

121185,0

5,53

30369,0

3,47

-

-

2676,0

15,0
9
2,96

181107,0

8,28

63265,0

7,23

200,0

1,06

2800,0

3,10

264947,0

12,10

141619,0

16,18

-

-

-

-

100,0

18696,0

100,0

90273,0

100,0

336781,0 15,40
2187210,0 100,0

875061,0

Розрахунок показує, що найбільшу питому вагу мають такі статті:
 по зернових та технічних культурах: добрива, витрати на утримання
техніки, паливно-мастильні матеріали;
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 по овочевих культурах: оплата праці з нарахуваннями, насіння та
посадковий матеріал;
 по кормових культурах: оплата праці з нарахуваннями та паливномастильні матеріали.
Розподіл загальновиробничих витрат рослинництва по об’єктах обліку
здійснюють на підставі розрахунку коефіцієнту розподілу за наступною
формулою:
К 

де

К




ВЗ

ВЗі  К  Ві

Ві

(1)

– коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат;

Σ ВЗ – сума загальновиробничих витрат;
Σ Ві – сума всіх прямих витрат без вартості насіння;
ВЗі

– загальновиробничі витрати, віднесені на відповідну культуру;

Ві

– всі витрати, віднесені на відповідну культуру.

Дана методика відображена в табл. 2
Слід звернути увагу на те, що деякі матеріальні витрати, зокрема насіння і
садивний матеріал, відсутні в обліку окремих культур (робіт, послуг) (заготівля
кормів, види сільськогосподарських робіт тощо), що, на нашу думку,
призводить до необґрунтованості використання такої бази розподілу, як
загальна сума прямих витрат.
Розподіл загальновиробничих витрат в рослинництві в ТОВ «Тур»
здійснюється, по-перше, на основі використання бази розподілу, якою є обсяг
виконаних робіт у натуральному виразі, тобто в розрахунку на 1 ум.ет.га, подруге, розподіл відбувається лише за культурами та групами культур, без
врахування проведених на протязі поточного (звітного) періоду робіт та послуг
під врожай майбутнього періоду (табл.3). Тобто витрати, що накопичуються на
протязі року на рахунку 911«Загальновиробничі витрати в рослинництві»
розподіляються та списуються на рахунок 231 «Рослинництво» лише за тими
об’єктами обліку, що, як планується, призведуть до отримання прибутку в
звітному періоді.
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Використання показника ум. ет. га за базу розподілу накладних
виробничих витрат в рослинництві, вважаємо недоречним, оскільки він не
відображає

причинно-наслідкові

зв’язки

між

витратами,

технологічним

процесом (операціями) та об’єктами обліку витрат.

всього

в тому числі
вартість
насіння

База
розподілу

2
2187210,0
71486,0
1914,0
15014,0
875061,0
1992,0
18696,0
12850,0
35204,0
90273,0
163692,0
156961,0

3
156400,0
6618,0
740,0
2620,0
59638,0
840,0
3471,0
4381,0
5350,0
54540,0
51983,0

4
2030810,0
64868,0
1174,0
12394,0
815423,0
1152,0
15225,0
12850,0
30823,0
84923,0
109152,0
104978,0

186719,0

24800,0

161919,0

81577,0
94543,0
40618,0
155467,0
258298,0
9899,0
42895,0
709088,0
3223,0
44313,0
211530,0
5468523,0

12400,0
16767,0
31028,0
149930,0
2240,0
583746,0

69177,0
77776,0
9590,0
155467,0
258298,0
9899,0
42895,0
559158,0
983,0
44313,0
211530,0
4884777,0

Об’єкт обліку

1
Оз. пшениця
Ячмінь
Оз. жито
Овес
Соняшник
Картопля
Овочі
Баштанні прод.культури
Гарбузи
Буряки кормові
Однорічні трави
Багаторічні трави 2010р.
Багаторічні трави
минулого року (сіно)
Кукурудза на з/к
Кукурудза на силос
Кукурудза на пожнив.
Заготівля: силосу
сінажу
Сінокоси
Скиртування соломи
Оз. пшениця 2011р.
Оз. жито 2011р.
Пар 2011 р.
Оранка зябу 2011р.
Усього по рослинництву

Наприклад,

здійснення

одночасно

декількох

5

0,092727

Прямі витрати

Коефіцієнт
розподілу

Таблиця 2
Розподіл загальновиробничих витрат рослинництва за об’єктами
обліку в ПСП «Приморський» 2011р., грн.
Загальновиробничі витрати
(6гр.=4гр.х 5гр.)

6
188311,30
6015,03
108,86
1149,26
75611,88
106,82
1411,77
1191,54
2858,13
7874,67
10121,36
9734,32
15014,29
6414,59
7211,95
889,25
14416,02
23951,25
917,92
3977,53
51849,15
91,15
4109,02
19614,58
452951,64

технологічних

операцій

(культивація, боронування тощо) не подвоює площу обробки, але при цьому
збільшуються такі статті витрат, як «Паливно-мастильні матеріали», «Витрати
на утримання основних засобів», «Витрати на оплату праці» тощо, а це
призводить до збільшення суми накладних виробничих витрат. Тобто між
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прямими

витратами

на

виробництво,

прямими

витратами

праці

та

загальновиробничими витратами просліджується зв'язок, існує можливість
визначати фактор (причину) та наслідки (збільшення, зменшення витрат)
діяльності підприємства.

Коефіцієнт
розподілу

Загальновиробничі витрати
(5гр.=4гр.х 3гр.)

1
Озима пшениця
Озиме жито
Соняшник
Ячмінь
Овес
Просо
Оранка зябу 2012р.
Озима пшениця 2012р.
Озимий ячмінь 2012р.
Продукція рослинництва, всього

База розподілу,
ум.ет.га

Об’єкти обліку

Обсяг виконаних
робіт, ум.ет.га

Таблиця 3
Розподіл загальновиробничих витрат рослинництва за об’єктами
обліку в ТОВ „Тур” в 2011р., грн.

2
866
40
873
428
42
60
500
908
196
3913

3
866
40
873
428
42
60
2309

4
426,615
426,615
426,615
426,615
426,615
426,615
-

5
369448,95
17064,62
372435,25
182591,40
17917,85
25596,93
985055,00

Оскільки загальновиробничі витрати є витратами звітного періоду, то
дана інформація потрібна для обчислення собівартості продукції (робіт, послуг)
та відповідно задоволення інформаційної функції управлінського обліку, тобто
в даному процесі отримується дієва інформація, що також може слугувати
базою для планування та співставлення в процесі контролю за витратами.
Досліджуючи питання формування та розподілу загальновиробничих
витрат в рослинництві в ТОВ «Тур», було проведено аналіз структури витрат на
виробництво у розрізі статей витрат. На підставі отриманих даних, виявлено,
що наявність незавершеного виробництва на початок звітного періоду по
озимих зернових, розподілених витрат минулих років під культури поточного
звітного року та їх включення до загальної суми прямих витрат істотно вплине
на розподіл загальновиробничих витрат поточного року. Наприклад, на початок
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звітного періоду по озимій пшениці, НЗВ складало 809305,96 грн., а це більше
50% від загальної суми витрат на виробництво.
Таблиця 4
Розподіл загальновиробничих витрат за різною базою розподілу в ТОВ
«Тур» в 2011 р., грн.

Таблиця 5
Вплив різної бази розподілу загальновиробничих витрат на формування
собівартості продукції рослинництва в ТОВ «Тур», 2011 р.

Якщо дана сума витрат буде включена у базу розподілу (прямі витрати;
прямі витрати за вирахуванням вартості насіння; заробітна плата) накладних
виробничих витрат в рослинництві, то вона доволі суттєво викривить кінцеві
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результати розподілу та відповідно економічні показники діяльності суб’єктів
господарювання.
Проведемо розрахунок виробничої собівартості продукції рослинництва в
ТОВ «Тур» при застосуванні різних баз розподілу накладних виробничих витрат,
але за умови, що витрати минулих років не включатимуться до сум баз розподілу та
при розподілі приймають участь культури, групи культур, проведені роботи під
врожай наступного року, але здійснені на протязі звітного періоду (табл. 4 та
5).Підсумовуючи проведені розрахунки за даними ПСП «Приморський» та ТОВ
«Тур» слід відмітити, що база розподілу для накладних виробничих витрат, як:
- загальна сума прямих витрат задовольняє не завжди, а лише при умові, що
вирощування продукції рослинництва відбувається і закінчується лише в
поточному році, тобто не існує витрат минулого та майбутніх періодів, а
також вирощування в господарстві багаторічних трав;
- оплата праці є досить раціональною та найпростішою у використанні, але
при наявності витрат минулих й майбутніх періодів та при різних
технологіях вирощування продукції рослинництва застосовуються різні
види та форми оплати праці, що призведе до неспівставних та неточних
розрахунків;
- прямі

затрати

праці

-

найбільш

пристосована

для

суб’єктів

господарювання, що спеціалізуються на вирощуванні таких груп та видів
культур, як картопля та овочеві культури (за умови неповної автоматизації
процесу виробництва), тобто виробництво більш працеємне і потребує
витрачання прямих затрат праці;
- сума прямих витрат за вирахуванням вартості насіння є досить
розповсюдженою у використанні на практиці досліджуваних підприємств.
На думку ведучих бухгалтерів, дана база найбільш пристосована для
сучасних умов господарювання. Але з врахуванням проведених досліджень,
було встановлено, що особливості технологічного процесу вирощування
продукції рослинництва призводять до існування трьох видів витрат: витрати
минулих років, поточного року, майбутніх періодів. Отже, при розподілі
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загальновиробничих витрат в рослинництві доцільно враховувати лише ті
витрати, які здійснені у поточному році.
На нашу думку, за базу розподілу загальновиробничих витрат доцільно
застосовувати суму прямих витрат поточного року за вирахуванням вартості
насіння. Тобто коефіцієнт розподілу буде мати такий вигляд:
К 

де

К




ВЗ

В Зп  К  В п

Вп

(2)

– коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат;

Σ ВЗ – сума загальновиробничих витрат;
Σ Вп – сума прямих витрат поточного року без вартості насіння та
витрат минулих періодів;
ВЗп

– загальновиробничі витрати, віднесені на відповідну культуру;

Вп

– прямі витрати поточного року (без вартості насіння та витрат

минулих періодів) віднесені на відповідну культуру.
Проведений аналіз розподілу загальновиробничих витрат, показав, що
економічно обґрунтованим співвідношенням баз і витрат, що розподіляються,
буде таке, що переважно взаємопов’язане та взаємозалежне в умовах певного
типу й характеру виробництва. А тому питання вибору найобгрунтованішої
бази чи баз розподілу накладних витрат має вирішуватися на кожному
конкретному підприємстві з урахуванням специфіки випущеної продукції і
рівня механізації технологічних робіт. Зауважимо, яким би чином не
розподілялися

непрямі

витрати,

безумовної

точності

й

стовідсоткової

обґрунтованості в розподілі досягти неможливо, за винятком випадків, коли всі
витрати на обслуговування виробництва й управління належать до одного виду
продукції, тому є прямими.
Що стосується накладних невиробничих витрат, то їх у фінансовому
обліку не розподіляють, до виробничої та реалізованої собівартості не
включають, а загальною сумою відносять

до витрат звітного періоду і

списують на фінансові результати підприємства. При підготовці статистичної
інформації за формою № 50-сг «Основні економічні показники роботи
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сільгосппідприємства» передбачається розподіл таких витрат між об’єктами
обліку витрат, але на рахунках бухгалтерського обліку цю операцію, як
правило, не відображають. Дані витрати розподіляються за видами продукції і
послугами пропорційно собівартості товарної продукції [1, п. 2.1.10].
Враховуючи, що собівартість є показником, що приймає безпосередню
участь у визначенні економічних показників діяльності підприємства,
рентабельності продукції та галузі в цілому, а також відіграє безпосередню
роль при встановленні або співставленні її з ринковою ціною, вважаємо за
доцільне проводити розподіл даних непрямих витрат з метою прийняття
оперативних управлінських рішень.
Аналіз

складу

адміністративних

витрат

сільськогосподарських

підприємств свідчить, що їх сума приймає безпосередню участь в процесі
основного виробництва. Відрізняються вони часто від загальновиробничих
лише тим, що останні пов’язані з конкретно однією галуззю, а перші з обома
основними галузями виробництва – рослинництвом і тваринництвом. Отже, в
такому випадку можна стверджувати, що їх призначення співпадає: й перші й
другі витрати є виробничими. Тому в сільському господарстві переважна
більшість загальногосподарських витрат має включатися у собівартість
продукції шляхом розподілу по об’єктах обліку.
Що стосується витрат на збут, то дане питання потребує ретельного
вивчення, оскільки за своїм складом вони можуть бути й прямими й непрямими
відносно об’єктів обліку, а також бути відсутніми за умови, що покупець
здійснює дані витрати за свій рахунок. Так, в дослідних господарствах,
наприклад, витрати на пакувальні матеріали, витрати на рекламу, витрати на
транспортування, перевалку та страхування продукції є непрямими, якщо це
стосується декількох видів продукції та прямими щодо окремо взятої культури;
витрати на утримання працівників збуту, витрати на утримання основних
засобів, пов’язаних із збутом є непрямими. Це ж стосується й інших
операційних витрат, а саме витрат на сплату відсотків за користуванням
кредитами та фінансовим лізингом.
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Для розподілу накладних невиробничих витрат в ПСП «Приморський»
обирається пряма оплата праці.
Розподіл адміністративних та інших операційних витрат, які можна
справедливо співвіднести з виробництвом і реалізацією продукції (робіт,
послуг), в ТОВ «Тур» проводять за вимогами складання форми № 50 - сг
«Основні економічні показники роботи сільгосппідприємства». Але накладні
невиробничі витрати (зокрема адміністративні) не включаються до собівартості
робіт, виконаних під урожай майбутнього року, що, на нашу думку, недоцільно,
оскільки така інформація про узагальнюючі витрати не придатна для
управління.
На думку Н.М. Ткаченко [6,с.271-285], при вирішенні питання розподілу,
перерозподілу та списання витрат на управління (тобто загальновиробничих і
загальногосподарських), слід виходити з того, що вони мають загальний
економічний зміст, який полягає в організації, обслуговуванні виробництва та
управлінні. Їх величина напряму залежить від масштабів підприємства.
Таблиця 6
Розрахунок повної собівартості продукції рослинництва
в ТОВ «Тур» за 2011 р.

Тому,

вважаємо,

що

за

базу

розподілу

загальновиробничих

та

загальногосподарських витрат доцільно застосовувати одну й ту ж базу
розподілу, а саме пропорційно до прямих поточних витрат за вирахуванням
120

вартості насіння та посадкового матеріалу (табл. 6).
Витрати на збут, як правило, являються прямими, тобто пов’язані зі
збутом конкретної продукції, тому їх слід включати прямо до повної
собівартості, а непрямі витрати на збут мають розподілятися. Базу розподілу
доцільно визначати, застосовуючи метод АВС [4] або пропорційно обсягу
реалізованої продукції в натуральних чи вартісних показниках.
На закінчення зазначимо, що включення всіх витрат, які приймали
безпосередню участь в процесі вирощування продукції рослинництва до
собівартості продукції (робіт, послуг) дає можливість обґрунтовано визначати
рентабельність окремих видів продукції (робіт, послуг) та приймати оперативні
управлінські рішення. Собівартість має бути реальною, включати прямі та
непрямі витрати, що забезпечують виробництво.
Література:
1. Інструкція

щодо

спостереження

№

заповнення
50-сг

сільськогосподарських
Держкомстату

форми

"Основні

підприємств"

України

від

державного

економічні

показники

[Електронний

06.11.2007р.

№

статистичного
ресурс]:

403.

-

роботи
наказ
Режим

доступу:http://www.balance.ua/download/blanks/26.01.12.50.doc
2. Методичні

рекомендації

з

планування,

обліку

і

калькулювання

собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств
[Електронний ресурс]: наказ Міністерства аграрної політики України від
18 травня 2001 р. № 132. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ
Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999р. № 318 // Галицькі
контракти. – 2000. – № 5. – С.-82-87.
4. Костякова А.А. Управлінські аспекти обліку накладних витрат/ А.А.
Костякова // Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка»
Хмельницького економічного університету. – 2009. – Випуск 2 (14). – С.
80-85.
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5. Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов / А.Ю.Соколов.
– М.: Финансы и статистика, 2004. – 448 с.
6. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними
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512 с.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ
ВИЗНАЧЕННІ НОРМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Помазун О.М.
старший викладач кафедри інформаційних систем в економіці
ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
Сучасні виклики ринкової економіки значно підвищують вимоги до
управлінської діяльності підприємства. В умовах низької ефективності роботи
підприємств, наявності інфляції та фінансово-економічної кризи одним із
головних завдань підприємства є вдосконалення системи управлінського
обліку. Не дивлячись на те, що питання організації управлінського обліку
широко висвітлені в багатьох наукових і навчальних публікаціях як
українських, так і закордонних фахівців, деякі питання ще дають простір для
подальшого розвитку. Актуальними залишаються питання обліку та управління
витратами підприємства.
Загалом, питанням управлінського обліку присвячено багато публікацій
вітчизняних і закордонних вчених, серед яких Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
М.Г. Грещак, Н.М. Григор, І.Є. Давидович , К. Друрі, Е. Котляров, В.В. Сопко,
М.Г. Чумаченко, К.П. Янковский та інші. Важливе місце в системі
управлінського обліку науковці виділяють обліку витрат підприємства, значну
увагу приділяють питанням обліку та розподілу загальновиробничих витрат. В
роботах [1;2;3;4;5;6] запропоновані питання обліку загальновиробничих витрат
на підприємстві, визначений порядок їх розподілу, одним із кроків якого є
визначення нормальної потужності підприємства.
Проте, більшість із авторів лише згадують про необхідність визначення
показника нормальної потужності підприємства і не дають чіткого алгоритму
його розрахунку. В роботах [2;3] запропоновано визначати нормальну
потужність за показниками минулих років. В статті Бондаренко Т.Ю. [4]
запропоновано використовувати планові показники. Найбільш розширена
інформація щодо визначення нормальної потужності представлена в статті
Є.Котлярова [5].
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З іншого боку, багато підприємств має ряд проблем, які ускладнюють, а в
деяких випадках навіть унеможливлюють процес визначення показника
нормальної потужності запропонованими вище способами. До таких проблем
можна

віднести:

неповне

використання

виробничих

потужностей,

невідповідність заробітної плати, яка в основному носить фіксований характер
у порівняння з продуктивністю праці, відсутність детального контролю за
витратами, ведення обліку витрат так званим "котловим методом", зміна
організаційної структури шляхом реорганізації виробничих підрозділів,
неякісна система планування, багаторічна збиткова діяльність.
Тому постає проблема пошуку нових шляхів визначення нормальної
потужності, що і стало основою даного дослідження.
Метою даної роботи є формування алгоритму визначення показників
нормальної потужності підприємства із застосуванням методів економікоматематичного моделювання. Реалізація поставленої мети потребує рішення
наступних завдань: визначення поняття нормальної потужності підприємства та
його ролі в системі розподілу загальновиробничих

витрат, побудова

математичної моделі, розроблення порядку визначення показників нормальної
потужності, отримання результатів дослідження моделі шляхом її обчислення.
Розглянемо основне поняття і роль показника нормальної потужності в
системі розподілу загальновиробничих витрат.
Оскільки умови ринкової економіки вимагають від підприємства
постійного

вдосконалення

системи

управління,

важливим

завданням

вдосконалення управлінського обліку є перегляд порядку формування
собівартості продукції та її ціноутворення. Серед основних питань, що
виникають при вдосконаленні системи обліку витрат і калькулюванні
собівартості є порядок розподілу загальновиробничих витрат підприємства.
За результатами дослідження літератури [1;2;3;4;5;6] визначимо наступну
процедуру розподілу загальновиробничих витрат.
1. Визначення оціночних показників: нормальної потужності; постійних
загальновиробничих витрат при нормальній потужності; ставки розподілу
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(коефіцієнтів розподілу) постійних загальновиробничих витрат при нормальній
потужності.
2.

Розрахунок

суми

фактичних

загальновиробничих

витрат.

Виокремлення суми постійних і змінних загальновиробничих витрат.
3.

Розрахунок

фактичного

рівня

бази

розподілу

змінних

загальновиробничих витрат.
4.

Розрахунок

ставки

і

розподіл

фактичної

величини

змінних

загальновиробничих витрат між об’єктами витрат.
5. Розрахунок фактичної ставки постійних загальновиробничих витрат.
Якщо фактична ставка менше ставки постійних витрат при нормальній
потужності, при розрахунках використовується фактична ставка, якщо більша –
використовується ставка при нормальній потужності.
6. Розподіл загальновиробничих витрат між об’єктами розподілу
відповідно ставки розподілу.
7. Нерозподілена частина загальновиробничих витрат, які виникли при
розподілі з використанням ставки при нормальній потужності, розраховується
як різниця між загальною сумою загальновиробничих витрат і розподіленою
між об’єктами витрат частиною. Нерозподілена частина не включається в
виробничу собівартість, а відноситься на собівартість реалізованої продукції.
Із наведеного вище алгоритму видно, що показники нормальної
потужності є невід’ємною частиною процедури розподілу загальновиробничих
витрат.
Відповідно до "Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
"Витрати" [7], нормальна потужність – це очікуваний середній обсяг діяльності,
якого можна досягти за умов звичайної діяльності підприємства протягом
кількох

років

або

операційних

циклів

з

урахуванням

запланованого

обслуговування виробництва. Якщо фактичний випуск продукції нижче
нормальної потужності підприємства, частина загальновиробничих витрат у
виробничу собівартість не враховується, а відноситься на собівартість
реалізації.
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Отже, розподіл постійних загальновиробничих витрат за нормальною
потужністю необхідний для того, щоб сума таких витрат, яка перевищує
норматив, не включалася до собівартості запасів. Якщо рівень виробництва в
звітному періоді менший, ніж при нормальній потужності, то загальна сума постійних витрат не зміниться, а обсяг виробленої продукції зменшиться, тому
питома вага постійних загальновиробничих витрат на одиницю продукції буде
вища від звичайної, що призведе до завищення вартості запасів (до включення
до собівартості понаднормових витрат). Тобто постійні загальновиробничі
витрати включаються до виробничої собівартості повністю тільки у тому
випадку, коли фактичний обсяг виробництва дорівнює або перевищує
нормальну потужність.
Важливо зауважити, що величина нормальної потужності визначається
підприємством самостійно і відображається в його обліковій політиці. Може
бути розрахована на будь-який період: рік, квартал, місяць. Таким чином,
коефіцієнти розподілу загальновиробничих витрат за показниками нормальної
потужності також визначаються підприємством самостійно.
Як зазначалось вище, більшість науковців і практиків рекомендують
визначати показники нормальної потужності на основі результатів минулих
періодів [2;3]. Якщо підприємство розпочинає свою діяльність, можуть бути
застосовані планові показники. Важливо зауважити, що в [5] наголошується,
що нормальну потужність не можна прирівнювати до поняття проектної,
виробничої або ефективної потужності роботи обладнання, які характеризують
максимально можливий обсяг діяльності. Разом з тим, автор статті
погоджується, що поняття нормальної потужності наближене до планового
обсягу виробництва, тому допускає визначення нормальної потужності за
плановими показниками.
Отже, підприємства, на яких складно скористатись запропонованими
методиками, вимушені шукати інші шляхи вирішення цього питання. Це
особливо актуально для підприємств, які мають невикористані виробничі
потужності, що, в свою чергу приводить до збитковості підприємства, оскільки
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за таких умов діяльність підприємства не покриває витрати на обслуговування
виробництва.

Найпоширенішим

підходом

в

економічній

практиці

є

застосування методів економіко-математичного моделювання.
Загалом, практичними задачами математичного моделювання є аналіз
об’єктів і процесів з метою пошуку та прийняття оптимальних управлінських
рішень. Математичне моделювання призначене для визначення найкращих
альтернатив з урахуванням багатьох критеріїв, тобто деяких економічних
показників , що дозволяють оцінити ефективність управлінських рішень.
Математичну модель пропонується побудувати на основі співвідношення
точки беззбитковості підприємства у вартісному виразі (ТВ) та суми витрат
підприємства, які включають змінні і постійні витрати. Оскільки точка
беззбитковості показує, яким повинен бути обсяг продажів, щоб підприємство
покрило свої витрати, не отримуючи прибуток, необхідно визначити так звану
точку рівноваги між точкою беззбитковості і сумою допустимих витрат, які не
повинні перевищувати величину точки беззбитковості: ZV  PV  TB , де ZV –
сума змінних витрат, PV – сума постійних витрат. Іншими словами, якщо точка
беззбитковості дорівнює сумі усіх витрат підприємства, то це означає, що
підприємство не несе збитки від основної діяльності
Тоді невідомою змінною буде сума бази розподілу загальновиробничих
витрат, яка входить в склад змінних витрат ZV. Один з основних показників, що
може бути використаний як база розподілу, є фонд робочого часу основних
робітників (кількість трудовитрат), який в вартісному виразі представлений
сумою заробітної плати основних робітників. З метою виокремлення із змінних
витрат показника заробітної плати, розділимо показник змінних витрат ZV на
два:
1) змінні витрати без зарплати основних робітників та відрахувань у
бюджет (позначимо його як ZVбез _ ЗП );
2) зарплата основних робітників та відрахувань у бюджет (позначимо
його як ZP ).
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Необхідно визначити показник трудовитрат у вартісному виразі (ZP),
який би забезпечив такий обсяг діяльності, щоб досягти точки беззбитковості,
тобто: ZP  ZVбез _ ЗП  PV  TB .
Оскільки цехи підприємства мають різні потужності, пропонується
визначати показники трудовитрат (в годинах) в розрізі цехів основного
виробництва. Нехай xi – показник трудовитрат по і-тому цеху при n – кількості
цехів основного виробництва. Тоді, в результаті певних перетворень, цільова
функція матиме вигляд: F  ( s  1)  t   xi  ZVбез _ ЗП  PV  TB  0 , де t –
i

середня погодинна тарифна ставка, s – ставка відрахувань у бюджет.
Цільова функція має наступні обмеження.
1) Фонд робочого часу xi не повинен бути менший фактичного фонду
робочого часу усіх робітників по цеху (при звичайному режимі роботи
підприємства, враховуючи кількість змін): xi  FOND i . Показник FONDi
розраховується як добуток фонду річного фонду робочого часу та кількості
робітників у цеху.
2) Фонд робочого часу по цеху не повинен бути більший ніж фонд роботи
устаткування

(за

фактичною

чисельністю

робочого

устаткування)

з

урахуванням часу на їх ремонт та обслуговування: xi  FOND _ U i .
3) Фонд робочого часу по цеху не повинен бути менший ніж кількість
трудовитрат,

необхідних

для

виконання

плану

випуску

продукції:

xi  FOND _ PLi .
Таким чином, економіко-математична модель має наступний вигляд.
F  ( s  1)  t   xi  ZVбез _ ЗП  PV  TB  0
i

xi  FONDi ; xi  FOND _ U i ; xi  FOND _ PLi ;
xi  0; i  1, n

Варто зауважити, що параметри і обмеження, запропоновані в моделі,
можуть бути розширені з врахуванням особливостей діяльності підприємства.
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Для

реалізації

запропонованої

моделі

пропонується

наступна

послідовність кроків.
Крок 1. Визначення вхідних даних для розрахунку точки беззбитковості:
чистий дохід від реалізації продукції, суми постійних і змінних витрат.
Крок 2. Розрахунок точки беззбитковості в грошовому виразі.
Відповідно відомої формули [8], точка беззбитковості в грошовому виразі
розраховується таким чином: TB 

V  PV
, де TB – точка беззбитковості; V –
V  ZV

чистий дохід від реалізації продукції; PV – сума постійних витрат; ZV – сума
змінних витрат.
Крок 3. Побудова економіко-математичної моделі. На цьому кроці
необхідно визначити змінні і обмеження цільової функції. Оскільки шуканим
показником є база розподілу загальновиробничих витрат, необхідно відняти
фактичну суму бази розподілу від загальної суми змінних витрат.
Крок 4. Розрахунок побудованої моделі.
Крок 5. Розрахунок коефіцієнтів для розподілу витрат при нормальній
потужності.
Запропонована модель була апробована та впроваджена на одному із
підприємств міста Києва. За результатами аналізу існуючої бази розподілу
загальновиробничих витрат на підприємстві було встановлено, що при
розподілі постійних витрат підприємство не враховувало показники нормальної
потужності підприємства, що призводило збільшення показників виробничої
собівартості продукції та необґрунтовано завищеної ціни на продукцію.
Також сукупність певних факторів не дає можливості визначити
показники нормальної потужності шляхом аналізу діяльності за останні
періоди. Основними факторами є: збиткова діяльність підприємства протягом
останніх трьох років; зміна організаційної структури підприємства, що
відбулась у зв’язку із реструктуризацією шляхом об’єднання та ліквідації
деяких підрозділів основного виробництва; значна кількість виробничих
потужностей, що не використовуються у виробництві; недосконала система
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планування, що не дозволяє здійснити розрахунок нормальної потужності за
плановими показниками.
Розрахунок був здійснений на основі показників 2014 року з врахуванням
організаційних змін на підприємстві. В таблиці 1 представлені вхідні параметри
для моделі, в табл. 2 – показники обмежень цільової функції.
Таблиця 1
Вхідні параметри для математичної моделі
Позначення у
Значення,
Найменування показника
формулі
тис.грн.
43 218,25
Сума постійних витрат
PV
13 015,3
Сума змінних витрат без суми бази
ZVбез _ ЗП
розподілу
Точка беззбитковості
65 865,4
ТВ
Середня погодинна ставка робітників
16,00
t
(тариф 2014 року)
0,3844
Ставка відрахувань у бюджет
s

Таблиця 2

xi
х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7

Обмеження цільової функції (в тис.год./рік)
Фонд робочого
Фонд робочого
Фонд робочого часу,
часу роботи
часу основних
необхідного для виконання
устаткування
робітників
плану випуску продукції
FONDi

FOND_ Ui

FOND _ PLi

66,89
65,09
32,54
14,46
48,82
63,28
21,7

150,00
148,00
64,00
22,00
132,00
74,00
44,00

148,36
124,57
24,34
12,42
108,25
73,00
32,44

В результаті перетворень отримали наступну економіко-математичну
модель визначення нормальної потужності підприємства.
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F  22,15   xi  9631,9  0
i

xi  FONDi ;
xi  FOND _ U i ;
xi  FOND _ PLi ;
xi  0;
i  1,7.

Дана модель відноситься до задач лінійного програмування і може бути
розв’язана класичними методами, наприклад, симплексним. Модель була
розрахована у середовищі Microsoft Excel за допомогою функції "Пошук
рішення". Результати розрахунку, а також отримані ставки розподілу
загальновиробничих витрат за умови нормальної потужності підприємства
представлені в табл. 3.
Таблиця 3

xi
х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7

Номер
цеху
1
4
5
8
11
29
35
Усього

Результати розрахунку моделі
Заробітна
Сума
Фонд
плата
постійних
робочого
основних
цехових
часу по цеху
робітників
витрат
(тис. год.)
(тис. грн.)
(тис. грн.)
78,28
1 252,47
1 157,45
78 28
1 252,47
1 246,70
60,00
960,00
1 098,31
22,00
352,00
293,38
78,28
1 252,47
1 001,49
74,00
1 184,00
949,14
44,00
704,00
568,22
434,84
6 957,41
6 314,7

Ставка
розподілу
0,92
0,99
1,14
0,83
0,80
0,80
0,81

На основі отриманих розрахунків було здійснено порівняння існуючого
підходу до розподілу витрат та нового (табл. 4), результати якого свідчать, що
показники розподілених витрат зменшились на 20,4%. Таким чином,
підприємство необґрунтовано завищувало виробничу собівартість продукції,
що негативно впливало на його господарську діяльність.
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Таблиця 4
Порівняння розрахунків розподілу загальновиробничих витрат за діючою
системою і з врахуванням показників нормальної потужності підприємства
№
замовлення

Найменування

ЗП
основних
робітників

12104
12106
13121

Башмаки
Клин
Муфта
Пристрій для підводу
84123
теплоносія
84156 Камера змішувальна
Бункер інжекційний
102050 для подачі палива в
доменну піч
102062 Форматор-вулканізатор
246064 Машина стрічкова

Новий розподіл
Розподіл
змінних
витрат
(ЗВ)

Розподіл
постійних
витрат
(ПВ)

Разом
розподілені
цехові
витрати

112,65
1343,76
2104,20

ЗП *
3,716
418,57
4993,12
7818,76

ЗП *
ЗП * 0,92
2,034
229,16
103,64
2733,52
1236,26
4280,42
1935,86

1834,68
1952,16

6817,29
7253,81

3732,16
3971,14

1687,91
1795,99

5420,07
5767,13

100194,70 54852,17

24807,43

79659,61

4078,65
4302,52

1844,61
1946,08

5923,26
6248,60

142806,46 78179,74

35357,78

113537,52

26964,60
2005,01
2115,30
38432,36

Усього

Цехові
витрати
(існуючий
розподіл)

7450,19
7860,02

Коефіцієнт розподілу (на основі існуючої бази розподілу)
Коефіцієнт розподілу змінних витрат
Коефіцієнт розподілу постійних витрат (з урахуванням
нормальної потужності)
Сума нерозподілених витрат

ЗВ + ПВ
332,79
3969,77
6216,29

3,715787
2,034217
0,92
29268,94

Отримані результати свідчать про значну роль показників нормальної
потужності

при

розподілі

загальновиробничих

витрат

та

розрахунку

собівартості продукції. Недостатня увага до цього питання може привести до
таких

негативних

наслідків

як

необґрунтовано

завищена

виробнича

собівартість, завищені ціни на продукцію, необ’єктивні оцінки структури
витрат, спотворення інформації щодо реального стану господарської діяльності
підприємства. Все це має негативні наслідки при

управлінні витратами та

призводить до неефективних та необ’єктивних рішень.
Застосування методів математичного моделювання при визначенні
нормальної потужності підприємства дає можливість об’єктивно визначити

показники діяльності із врахуванням різних параметрів та обмежень і різної
специфіки підприємства й дозволяє приймати ефективні рішення з врахуванням
критеріїв оптимальності. Запропонований підхід, на відміну від існуючих, може
бути

застосований на будь-якому

підприємстві, в

тому

числі

і

на

підприємствах, де неможливо визначити нормальну потужність за результатами
господарської діяльності або за плановими показниками.
В подальшому отримані результати будуть враховані при вдосконаленні
інформаційно-аналітичної системи управління бізнес-процесами підприємства.
Перспективи подальших досліджень передбачають також аналіз структури
витрат та вдосконалення моделі із врахуванням коефіцієнтів реагування
змінних витрат на темпи росту ділової активності.
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ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ:
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПОСТУЛАТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ
ТЕОРІЇ
Попадинець О.В.
к.е.н., доцент
Шерешенюк О.М.
к.е.н., доцент
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Інформаційні технології змінюють природу ринку, а отже, і економічних
відносин: створення глобального інформаційного простору перетворює ринок з
місця на мережу. Саме «мережева економіка» одержує перемогу над
економікою ієрархічних структур. Модифікуються механізми і закони
економіки:

оновлюються

методи

конкуренції,

формуються

локальні,

регіональні, національні та міжнародні ринки інформаційних товарів і послуг,
що функціонують на приниципово нових засадах, які суперечать традиційним
економічним законам. Тому дослідники стверджують, що для розуміння
процесів інформаційної економіки потрібна нова економічна теорія. Поряд з
дією стандартних законів ринку, особливе значення тут набувають окремі
закономірності. Незначні для індустріальної економіки економічні ефекти
виявляються визначальними для інформаційної економіки, тоді як базові
економічні закони в інформаційній економіці є бездіяльними.
Чинником та результатом виробництва в інформаційній економіці є
інформаційний ресурс, який за своєю природою є нематеріальним та істотно
відрізняється

від

матеріального.

По-перше,

кількість

інформаційних

(нематеріальних) ресурсів в процесі використання збільшується на відміну від
матеральних чинників, які при виробництві зникають. Інформація має
унікальну

властивість

–

її

кількість

при

використанні

збільшується,

поповнюється. По-друге, при продажі матеріальних чинників продавець їх
лишається; а при продажі інформаційних ресурсів цього не відбувається. Тому
принципово важливою відмінністю реалізації нематеріальних активів є те, що
продавець фактично не позбавляється можливості його використання, попри те,
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що право використання зазначеного інформаційного ресурсу може бути
юридично виключено або обмежено. Це і визначає основний парадокс
інформаційних ресурсів – неможливість запобігання їх несанкціонованого
використання для отримання прибутку [1, С.55].
Дослідники проблем ефективності функціонування ринку в віртуальному
просторі Б. Делонг і М. Фромкін стверджують, що «сучасні технології
починають підривати властивості, які роблять «невидиму руку» ринкової
системи ефективним засобом для організації виробництва і розподілу
продукції» [2]. Мова про найважливіший закон індустріальної економіки –
закон спадної граничної продуктивності, який «не працює» в інформаційній
економіці. Так, К. Шапіро і Х. Варьян вважають, що індустріальна економіка
заснована на ефекті масштабу виробництва, а інформаційна економіка – на
мережевому

ефекті

з позитивним зворотним зв'язком.

Це

зумовлено

домінуванням постійних витрат у продукті з низькими граничними витратами і
властиво, насамперед, для програмного забезпечення, телекомунікаційних
послуг.

Виробництво

інформаційного

продукту

завжди

пов'язане

з

надвисокими постійними та низькими граничними витратами. Домінування
постійних витрат дозволило Е. Шмаленбаху ще в 1928 р. заявити про зміну
господарської форми. К. Шапіро і Х. Варьян стверджують, що інформацію
дорого виробляти, але дешево відтворювати. Розробка нової програми може
коштувати мільйони, проте її виробництво додаткових копій буде практично
безкоштовним, особливо якщо продукт поширюється через Інтернет [3, С.10].
Тому в інформаційній економіці немає зниження продуктивності ресурсів і
собівартість додаткової продукції не зростає, а тільки падає.
Впливають на поведінку господарюючих суб'єктів в інформаційній
економіці і зміни в продуктивності продукції, що відбиті в законі Р. Мура.
Дослідник

стверджує,

що

продуктивність

в

мікроелектроніці

і

напівпровідникової промисловості стрімко зростає, і також швидко змінюються
технологічні інновації і скорочується життєвий цикл товарів [1]. Такий
розвиток, що супроводжується викривленням цін, стосується всіх галузей, які
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пов’язані з мікроелектронікою. Паралельно це спричиняє подальше зростання
постійних витрат. «Другий закон Мура» стверджує, що вартість підприємств з
виробництва мікросхем експоненціально зростає з їх ускладненням. Так,
вартість підприємства, на якій корпорація Intel виробляла мікросхеми ємністю
1Кбіт, складала 4 млн. дол., а виробництво мікропроцесора Pentium з 0,6микрометровой технології c 5,5 млн. транзисторів обійшлося в 2 млрд. дол.
Вартість же Fab32, заводу з виробництва процесорів на базі 45-го техпроцесу,
склала 3 млрд. дол. [4, С.10]. Для фірм це означає, що «ринкові вікна», які ще
відкриті і забезпечують їм надходження, стають все вужче, а можливості для
нових фірм потрапити до подібних галузей стрімко зникають.
Розвиток

інформаційної

економіки

відбивають

закони

Гілдера

і

Меткалфа. Так, за законом Гиілдера в близькому майбутньому комунікаційні
можливості стануть практично необмеженими, а витрати передачі знизяться
настільки, що не будуть мати жодного значення для господарюючих суб'єктів.
Вже сьогодні час і витрати подолання відстаней часто не обмежує економічну
взаємодію. Це, зрештою, може призвести до повної відсутності територіальних
обмежень. Закон Меткалфа є одним з випадків мережевого ефекту і свідчить,
що корисність будь-якої мережі прямо пропорційна квадрату чисельності її
користувачів, тому різко підвищується зі збільшенням числа учасників [5]. Це
суперечить традиційним законам попиту та пропозиції, оскільки цінність
деяких інформаційних активів зростає при розповсюдженні їх пропозиції,
наприклад, знання про певний спосіб передачі інформації. Отже, зростання стає
стратегією, оскільки вже саме збільшення обсягу виробництва робить товар
більш цінним для споживача [6]. Дана закономірність діє для так званих
мережевих благ – інформаційних продуктів і засобів комунікацій з особливими
властивостями. По-перше, вони взаємопов'язані між собою, тому кожна нова
одиниця мережевого блага збільшує цінність інших мережевих благ.
Наприклад, чим більше у населення мобільних телефонів, тим більше цінність
кожного з них, оскільки зростає число взаємодій за допомогою телефону. Те ж
саме відноситься і до соціальних мереж. Тому поширення подібних благ
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відбувається в геометричній прогресії. По-друге, мережеві блага вимагають
застосування стандартів, коли одним з головних вимог споживача до
мережного блага є його сумісність з іншими благами учасників мережі.
Учасники мереж вибирають для себе стандарт, який приносить їм найбільшу
корисність. Корисність же стандарту визначається його поширеністю. Варто
стандарту зайняти лідируючі позиції, він починає тіснить своїх конкурентів,
наприклад, стандарти Microsoft, USB і т. п. по-третє, тиражування мережевих
благ практично безкоштовне порівняно з їх створенням, із-за переважання в
собівартості не матеріальної, а інтелектуальної компоненти. Цей ефект впливає
як на виробників, так і споживачів мережевого блага. Легкість тиражування
призводить до того, що такі блага поступово стають практично безкоштовними.
Їх виробники отримують вигоду не від продажу, а від залучення споживача в
мережу. Наприклад, сьогодні йде війна між безкоштовними веб-сервісами та
платними програмами (філософією бізнесу Google і Microsoft). Веб-сервіси
готові безкоштовно надавати послуги, щоб споживач став учасником мережі.
Стандарт, що став лідером, дуже швидко поширюється на ринку, оскільки нові
користувачі змушені до нього підключатися [6]. Тому високі обсяги
виробництва вигідні як виробникові, так і споживачеві. В результаті виникають
прямі мережеві ефекти – це симетрична форма ефектів доповнюючих благ.
Більше розглянуті закономірності проявляються там, де економічні
процеси максимально визначаються НТП. Це галузі, які випускають
комп'ютери,

фармацевтичні

препарати,

ракети,

літаки,

автомобілі,

телекомунікаційне обладнання, мікроелектроніку. Загалом, мережеві ефекти
викликають дію закону зростаючої граничної прибутковості.
Це дозволяє визначити інформаційну економіку як принципово нове
середовище взаємодії фірм, для якої характерно: масове використання
інформаційно-коммунікаційних технологій (ІКТ) для опосередкування різних
соціально-економічних взаємодій, зміна структури виробничих сил у бік
зростання частки нематеріальних чинників, мультиплікативне посилення
ефекту відставання для мікро - і макроекономічних учасників, трансформація
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базових економічних законів, серед яких позитивний ефект масштабу, мережеві
ефекти, скорочення ЖЦТ, закони Мура, Гілдера і Меткалфа.
Іншою особливістю інформаційної економіки стала тенденція до
активного формування мережевих відносин, що наприкінці ХХ ст. отримало
назву мережевої революції. Мережа у вузькому сенсі – це особлива структура,
що складається з «вузлів» (фірми, інші економічні суб'єкти) та сукупності
зв'язків між ними [9]. Числені дослідники бачать подальшу еволюцію
економічних організацій у розвитку їх мереж. Створення мереж розглядається
як один із способів упорядкування елементів організації. Ідеологія мережі
базується на контракті, тобто домінуванні відносин рівності сторін, їх прав і
обов'язків у межах взаємовигідних домовленостей. Мережі дозволяють
ефективніше розподіляти ресурси між учасниками і досягати максимального
синергетичного ефекту від їх використання [7]. Грановер і Швеленберг
мережею називають сукупність стійких контактів індивідів або груп. Патюрель
Р. вважає, що мережі виступають методом управління для досягнення цілей
партнерів та ділової кон'юнктури. Мережа є альтернативою механізму
виробинцтва і обміну благ через використання ринку і ієрархій [8]. Тобто,
мережа передбачає відмову від вертикальної ієрархії організації на користь
горизонтальних

зв'язків,

заміну

жорсткої

функціональної

структури

незалежними мобільними групами, а ієрархічних відносин – договорними
(контрактними). Мережа завжди спрямована на вирішення економічних завдань
за рахунок посилення підприємницьких ініціатив, гнучкості, маневреності та
інновацій [9]. Учасники мережі, використовуючи горизонтальні зв'язки і
механізми спеціалізації і взаємодоповнення, отримують можливості досягнення
високих результатів.
Важливим є питання причин масового переходу до мережевих відносин.
По-перше, в інформаційній економіці знижуються витрати управління,
моніторингу через доступність інформації, використання електронних засобів
зв'язку, електронного документообігу, скорочення розриву між виробництвом і
споживанням. Паралельно скорочується і ЖЦТ, викликаючи необхідність
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підвищення мобільності, гнучкості, інноваційності виробництва. Типова фірма
за таких умов стає гнучкішою, її структура постійно змінюється, а управління
цим виступає найважливішим специфічним ресурсом підвищення ефективності
функціонування. Відбувається кардинальна трансформація структури фірми:
замість жорстокого каркаса виникає гнучке утворення, з певними якостями,
серед яких: непостійний характер функціонування елементів, реалізація зв'язків
і управлінських дій за допомогою інформаційних технологій, побудова взаємин
на основі угод і договорів, тимчасові альянси організацій суміжних галузей,
договірні відносини працівників з адміністрацією та ін. [9].
Сьогодні виділяють два види мереж: мережі великої компанії, яка
організує фірми меншого розміру і мережа фірм, близьких за розмірами,
самостійних і рівноправних. Традиційна фірма

поступається мережі за

наступним моментам:
1. мережа забезпечує краще засвоєння нових навичок і знань і забезпечує
учасників повнішою інформацією за ринок;
2. кількісно і якісно знижує трансакційні витрати. Так, мережа забезпечує
якіснішу продукцію за рахунок кращих комунікацій покупця і постачальника,
адаптивності до непередбачуваних змін;
3. мережі можуть послаблювати зовнішні обмеження і невизначеність
посилюючи зв'язок з джерелами, які визначають ці обмеження. Мережа
фактично є спільнотою малих фірм або виробників, що порівняно з великими
бюрократичними організаціями дає індивідам більше автономності [6].
Однак повністю перейти на мережі неможливо, як і організувати тільки
ієрархічні форми взаємодії. Різновидом мереж є віртуальні фірми як
породження глобалізації економіки та масовості ІКТ, засновані на принципах:
• відмова від територіальної цілісності фірми, використання аутсорсингу ,
що забезпечує максимальну віддачу від використання ресурсів;
• партнери по виробництву тимчасові. Якщо їх технології застаріли або
необхідні принципово нові, йде пошук інших постачальників;
• територіальна прив'язка партнерів і ринків збуту не має значення;
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• закупівля обладнання, приміщень невигідна, оскільки невідомий обсяг
випуску. За відсутності власного виробництва відсутні витрати на його
оснащення, на придбання нового обладнання, на продаж (утилізацію) старого;
• скорочення невиробничих витрат, у т. ч. з управління. Принципово
важливим є комп'ютер, вихід в Інтернет і персонал для роботи з системою.
Економічна ефективність віртуальної організації фірми забезпечується за
рахунок значного зниження різних витрат, що може сягати від 2 до 40%.
Істотно знижуються витрати життєдіяльності офісу. Інформаційні технології
дозволяють фірмам скорочувати кількість посередників, а продуктивність
праці, її якість зростає.
Нові закономірності економічних відносин впливають і на розміри
типового виробника. Попри формально безмежні можливості інформаційних
технологій для розвитку малих фірм, останні зазвичай поступаються великим
виробникам. Неефективність «економіки фізичних осіб» вже не викликає
сумніву, її процвітання суперечить науково-технічному і економічного
прогресу. Так, серед тенденцій інформаційної економіки зберігаються
характерні для індустріальної стадії процеси централізації і концентрації
капіталу, укрупнення господарських одиниць, олигополизація та монополізація,
формування ТНК. Як зазначає О. Рязанова, процеси перерозподілу власності
вступили на новий етап – етап активної олигополизации [6, С. 77], що
проявляється у добровільних і недобровільних злиттях і поглинаннях фірм.
Сучасний етап НТП об'єктивно збільшує масштаби фірм, в даному випадку
внутрішньофірмових ієрархій [1]. Дрібне й середнє виробництво у багатьох
галузях об'єктивно не може бути міцним фундаментом економіки, не
забезпечуючи належного економічного ефекту, запасу міцності в кризи.
Олігополії міцно завойовують позиції, як на національних, так і на світових
ринках.
У даний час концентрація виробництва переросла галузеві і регіональні
межі; обсяги виробництва і фінансові кошти зосереджуються в руках меншого
числа олігополії. У світовому масштабі часто складається олігополія, в рамках
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якої конкурують не більше п'яти виробників. Наприклад, наприкінці XX ст.
лише 3 (з 20 найбільших світових компаній) забезпечували 43% всієї
нафтопереробки, виробництво 60% автомобілів і синтетичного каучуку, 56%
тютюнових

виробів,

67%

пакувальних

матеріалів.

Схожа

ситуація

у

літакобудуванні, автомобільної промисловості, сфері ІКТ [10].
Серед основних причин росту великих фірм дослідники виділяють такі:
1) дію тенденції до зростання витрат і зменшення дохідності через
обмеженості ресурсів;
2) зростання ролі інфраструктури, об'єкти якої капіталомісткі і вимагають
значних поточних витрат. Їх спорудження і обслуговування здійснюють
надвеликі компанії з розвиненою внутрішньофірмової ієрархії;
3) необхідність розробки та масового виробництва принципово нових
товарів, що не під силу малому і середньому бізнесу. Пасажирські літаки,
вантажні автомобілі, судна, обладнання для електростанцій, машинобудівні
комплекси та ін. створюють великі фірми. При цьому вплив олігополії на
інноваційний розвиток неможливо оцінити тільки позитивно. Сьогодні
високотехнологічне виробництво – виключно капіталомістке заняття, де роль
одинака мінімальна, а працюють гігантські колективи на дорогому обладнанні.
Доходи від авторських прав олигополісти практично перетворили на
додатковий податок на суспільство, завищуючи ціну щодо собівартості в
десятки разів. Політика олігополістів передбачає, що споживач повинен
постійно оновлювати технічну і програмну базу. Самі товари часто
створюються так, щоб служити менше і частіше замінюватися, забезпечуючи
безперебійний попит. Мало того, саме олігополії часто свідомо позбавляють
продукт його цінних якостей, аби змусити споживача купувати вироби,
поліпшують якості первісної покупки.
Одночасно становище невеликого виробника погіршується через зміни в
структурі виробничих витрат. Зростання основного капіталу, масове оновлення
технологій означають зростання постійних і падіння змінних витрат, у т. ч. на
оплату робочої сили. Дослідження підтверджують, що в більшості галузей
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частка постійних витрат помітно зростає – понад 50%, а у виробництві чіпів
вже вище 90% [5]. Такий сильний перекіс у співвідношенні змінних і постійних
витрат спостерігається у галузях п'ятого та шостого техноукладів, де домінують
нові технології. В області телекомунікацій це проявляється в необхідності
великих довиробничих інвестицій для створення мережевої інфраструктури.
Емпірично цю тенденцію підтверджує закон Хантлі, що виявляє структурні
відмінності між телекомунікаційними і звичайними промисловими компаніями.
Домінування постійних і зменшення граничних витрат означає серйозний
виклик, оскільки витрати на НДР, необхідні для безперервного зростання
продуктивності сучасних технологій збільшуються, а валовий дохід, в разі
неможливості масового розширення ринків збуту, навпаки, скорочується.
Іншою деструктуруючої особливістю може бути феномен посилення
впливу зростаючої граничної прибутковості. Як зазначалось, в індустріальній
економіці домінує негативний зворотній зв'язок, через закон спадної граничної
дохідності, за яким дохід (щодо витрат) спочатку зростає в більшій, а потім – у
меншій пропорції. Ключовим стає питання про притягнення критичної маси
споживачів, тобто обсяг попиту що дозволить компенсувати надвисокі постійні
витрати, означатиме рентабельність виробництва, отримання прибутку і, в
подальшому, досягнення фірмою рівноваги. Так звана критична маса означає,
що зростаюча прибутковість і прямий мережевий ефект починають діяти тільки
при досягненні мінімального числа споживачів. Залучаючи цей мінімум,
система досягає потрібного рівня корисності, що забезпечує довготривалу
експлуатацію мережі.
Високі технології актуалізують і проблему часу. Інформація як чинник
виробництва морально застаріває набагато швидше матеріальних об'єктів.
Тривалість технологічних розробок і витрати зростають, а час ефективного
перебування

продукції

на

ринку

скорочується

через

постійну

зміну

технологічних розробок і асортименту. Тому час став стратегічним фактором
успіху, оскільки, по-перше, при піздньому виході на ринок термін присутності
буде недостатній для покриття витрат, по-друге, може з'явитися принципово
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новий товар. Тому на високотехнологічних ринках великі учасники поглинають
дрібних, а швидкі – повільних, верх беруть інноваційно-активні виробники.
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Проблемы

МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Старикова О.С.
аспирантка кафедры «Туризм и гостиничное хозяйство»
Луганский Государственный университет имени Владимира Даля, г. Луганск
Актуальность исследования. Для оценки и определения эффективности

использования

ресурсного

потенциала

региона,

кроме

организационно-

экономических мероприятий, следует использовать средства экономикоматематического

характера,

которые

дают

возможность,

учитывая

разнородность представленных объектов, провести необходимые расчеты и
решить поставленную задачу качественно, точно и максимально достоверно.
Постановка

проблемы.

По

содержательности

значения

термина

«ресурсный потенциал» составляющие ресурсного потенциала, разделены на
три группы. Исследование использования ресурсного потенциала региона
следует осуществлять также за этим группированием. Таким образом, будет
закономерно

рассчитывать

эффективность

использования

ресурсного

потенциала и давать соответствующие прогнозные значения по этим группам.
Анализ

исследований

и

публикаций.

Методы

экономико-

математического моделирования исследовали многие ученые: Штойер Р.С.,
Розен В.В., Макаренко Т.Д. Но при оценке ресурсного потенциала в
большинстве случаев использовались традиционные методы, что не давало
возможности

определить

и

качественно

спрогнозировать

будущие

региональные показатели.
Цель

статьи.

Согласно

предложенной

методологии,

экономико-

математическая модель определения эффективности использования ресурсного
потенциала региона будет рассчитана по данным Луганской области в
сравнении с Запорожской областью. Из каждой вышеуказанной группы
избраны аналитические значения составляющих ресурсного потенциала и
приведена к их критериальному состоянию.
Задачи исследования. Разработка экономико-математической модели по

оценке эффективности использования ресурсного потенциала региона для
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решения проблем региона и моделирование стратегий его социальноэкономического развития.
Основные результаты исследования.

1. Определение эффективности использования ресурсного потенциала
региона и прогноз, с точки зрения, производственных мощностей региона и его
предпринимательской активности.
Критерии следующие:
K5 –

Производственный.

Объемы

реализованной

промышленной

продукции (работ, услуг)
K 2 – Предпринимательский. Динамика изменений малого бизнеса (темп

прироста)
K4 –

Инновационный.

Инновационная

активность

промышленных

предприятий
K 3 – Удельный вес предприятий, которые занимались инновациями
K 1 – Финансовый. Рентабельность операционной деятельности по видам

экономической деятельности
Проведем расчет для Луганской области согласно вышеуказанным
критериям.
Таблица 1
Значение критериев эффективности использования ресурсного потенциала
Луганской области за 2007-2012гг.

Год

Объемы
Динамика
реализованной
промышленной изменений
малого
продукции(работ,
бизнеса,
услуг), К5
К2 (штук)
(млн. грн.).

Инновационная
активность
промышленных
предприятий, К4
(млн. грн.).

Удельный вес
предприятий,
которые
занимались
ииновациями,
К3 (%)

Рентабельность
операционной
деятельности по
видам
экономической
деятельности,
К1(%)

2007

34687,3

37727

334,42

6

0,02

2008

41462,35

48677

96,9

7,4

0,04

2009

53648,6

47400

1343,37

11,3

-2,8

2010

72693,34

41034

2178,97

10,2

-1,3

2011

58093,92

42503

111,09

9,9

1,1

2012

73768,86

40257

243,1

11,2

1,4
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В

дальнейшем

таблица

критериев

эффективности

использования

ресурсного потенциала будет предоставляться в упрощенной форме.
В нашем случае критерии имеют разные шкалы. Поэтому для построения
обобщенного критерия все критерии не обходимо привести в сопоставимый вид
– нормализовать. Очень часто нормализацию проводят путем деления
исходного критерия K i на его максимальное значение K i* . При этом фактически
предполагается, что преимущества равномерно растут (причем от нуля до K i* ).
Сведем нормализованные критерии в табл. 2, как в табл. 1. В дальнейшем,
будем считать, что критерии подвергнутые нормализации и расчет общего
критерия выполняется уже для нормализованных критериев K i .
Таблица 2
Относительные критерии эффективности использования ресурсного
потенциала Луганской области
К1
К2
К3
К4
К5

К1
1.000
0.676
0.000
0.357
1.000

К2
0.969
1.000
0.986
0.977
0.969

К3
0.991
0.655
1.000
0.903
0.991

К4
0.112
0.044
0.617
1.000
0.112

К5
1.000
0.562
0.727
0.985
1.000

Затем проводится нормирование найденных значений критериев к
значениям в промежутке [0, 1] по формуле (1):
k p ,i 

K p ,i  min K q ,i
q

max K q ,i  min K q ,i

(1)

, p  1, , m

q

q

В результате получаем относительные (безразмерные) значения для всех
критериев, которые сформируем в табл. 3.
Таблица 3
Нормирование относительных критериев ресурсного потенциала
Луганской области
К1
К2
К3
К4
К5

К1
1.000
0.676
0.000
0.357
1.000

К2
0.000
1.000
0.552
0.241
0.000

К3
0.974
0.000
1.000
0.718
0.974
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К4
0.070
0.000
0.599
1.000
0.070

К5
1.000
0.000
0.377
0.967
1.000

Таблиця 4
Общий показатель эффективности использования ресурсного потенциала
Луганской области за 2007-2012гг.
R1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0.563

0.568

0.675

0.869

0.665

0.737

Когда необходимо предусмотреть ожидаемые результаты серии научных
экспериментов, можно использовать сравнение линейной регрессии. Эта
функция используется для прогнозирования будущих продаж, потребностей в
оборудовании или тенденций потребления и пр. Функция рассчитывает или
предсказывает будущее значение по существующим значениям.
Как видно из прогноза, с точки зрения производственных возможностей
для Луганской области на 2013 год, прогнозируется рост показателя, учитывая
предыдущий год, но наилучшее значение показателя Луганская область имела в
2010 году.
1.000
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0.900

0.815
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0.737
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Рис.1. Прогнозное значение эффективности использования ресурсного
потенциала с точки зрения производственных возможностей для
Луганской области на 2013 год

Проведем аналогичный расчет для Запорожской области.
2. Определение эффективности использования ресурсного потенциала
региона

и

прогноз

по

совокупности

природных

возможностей.
Для расчетов использованы следующие критерии:
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и

инвестиционных

K 6 – Природно-ресурсный. Наличие отходов на конец года в специально

отведенных местах или объектах и на территории предприятий в Луганской
области
K 1 – Объемы продукции, работ и услуг лесного хозяйства
K 2 – Воспроизводство лесов

K 3 – Общая численность копытных животных
K 4 – Общая численность пушных зверей

K 5 – Общая численность пернатой дичи
K 7 – Инвестиционный. Прямые инвестиции
K 8 – Инвестиции в основной капитал

Таблица 5
Общий показатель эффективности использования ресурсного потенциала
Луганской области за 2007-2012гг.
2007
R2

2008

2009

2010

2011

2012

0.669
0.671
0.721
0.658
0.733
0.799
Рассчитаем прогноз показателя R2 для Луганской области на 2013 год:

R2  0.786 (рис.2)
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Рис.2. Прогнозное значение эффективности использования ресурсного
потенциала по совокупности природных и инвестиционных возможностей
для Луганской области на 2013 год

Проведем аналогичный расчет для Запорожской области.
3. Определение эффективности использования ресурсного потенциала
региона и прогноз с точки зрения социального эффекта.
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Для расчетов использованы следующие критерии:
K 1 – Человеческий. Естественный прирост населения

K 3 – Образовательный. Принято абитуриентов заведениями III-IV уровней

аккредитации
K 4 – Выпущено специалистов учреждениями III-IY уровней аккредитации
K 2 – Трудовой. Экономически активное население трудоспособного

возраста
K5 –

Интеллектуальный. Объем выполненных научных и научно-

технических работ
Проведем расчет для Луганской области согласно вышеуказанного
примера.
Рассчитаем прогноз показателя R3 для Луганской области на 2013 год:
R3 =7942,56 (рис.3).
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Рис.3. Прогнозное значение эффективности использования ресурсного
потенциала с точки зрения социального эффекта для Луганской области
на 2013 год

Проведем аналогичный расчет для Запорожской области.
Поставим в иерархии коэффициенты весомости ресурсного потенциала с
точки зрения социального эффекта. С точки зрения социального эффекта
коэффициенты весомости показывают, что наиболее весомыми критериями в
Луганской и Запорожской области есть К3, К4 (количество принятых
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абитуриентов

и

выпущенных

специалистов

заведений

3-4

уровня

аккредитации).
Таблица 6
Иерархия коэффициента весомости ресурсного потенциала с точки зрения
социального эффекта для Луганской и Запорожской областей
за 2007-2012гг.
Коэффициент весомости
Луганская область
Запорожская область

 3  0,341

 3  0,245

 4 = 0,240

 4 = 0,209

 2  0,187
 1  0,117

 5 = 0,198
 1  0,181

 5 = 0,116

 2  0,166

Самым низким - в Луганской области-К2 (экономически активное
население), в Запорожской К5 (объем выполненных научных и научнотехнических работ). То есть, значимость высших учебных заведений в областях
на эффективность ресурсного потенциала в будущем требует отдельного
внимания со стороны государственных и местных органов управления.
4. Оценка и прогноз региона в связи с интегральным показателем.
Значит, есть три показателя R1 , R2 та R3 . Используя тот же алгоритм,
найдем интегральный показатель:
R   1 R1   2 R2   3 R3

Выполним нормирование полученных критериев в соответствии с
формулой (1) и данные сформируем в табл. 7:
Таблиця 7
Нормирование относительных критериев ресурсного потенциала
Луганской области
R1
R2
R3
R1
1
0
0
R2
0
1
1
R3
0
1
1
Выполним расчет весомых коэффициентов для формулы (1):
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1

2

3

0.5

0.25

0.25



i

1,000

Рассчитаем интегральный показатель для каждого года согласно формуле
(2) и рассчитанных для него весовых  .
3

R   i K i

(2)

i 1

Таблиця 8
Интегральный показатель эффективности использования ресурсного
потенциала Луганской области за 2007-2012гг.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0.620
0.650
0.722
0.814
0.717
0.787
R
Рассчитаем прогноз показателя R для Луганской области на 2013 год:
R  0.831

Проведем аналогичный расчет для Запорожской области.
Рассчитанные прогнозные значения интегральных показателей Луганской
и Запорожской областей наглядно показаны на рис.4.
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Рис.4. Прогнозное значение интегральных показателей эффективности
использования ресурсного потенциала Луганской и Запорожской области
на 2013 год

Как указано в расчетах, прогнозное значение интегрального показателя
использования ресурсного потенциала Луганской области будет 0,831, что
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выше чем в предыдущих годах. В Запорожской области -0,872, что больше чем
в 2012 году и меньше, чем в 2011 году.
Выводы. Приведенные прогнозные значения интегральных показателей

эффективности использования ресурсного потенциала, с учетом значений
коэффициентов весомости критериев, позволяющих на основе линейной
прогрессии

сформировать

тенденции

на

будущее

прогнозирование

эффективности использования ресурсного потенциала региона и принимать
определенные

управленческие

решения

с

целью

повышения

конкурентоспособности региона и его социально-экономического состояния.
Литература:
1. Макаренко Т.Д., Ковальчук Л.Б. Методические подходы к оценке

ресурсного потенциала региона. - Изд-во БГУЭП, 2005- 256с.
2. Розен В.В. Цель - оптимальность - решение (математические модели
принятия оптимальных решений). - М.: Радио и связь. 1982. - 168 с.
3. Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Кубах А.И., Давыскиба Е.В. Экономический
потенциал региона: анализ, оценка, диагностика: монография/ Тищенко
А.Н., Кизим Н.А., Кубах А.И., Давыскиба Е.В.// Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005.
– 176 с.
4. Штойер Р.С. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и
приложения. // Под ред. Штойер Р.С.- Москва: Радио и связь, 1992.-189с.
5. Mohammad A. Ketabchi, Valdis Berzins. Mathematical Model of Composite
Objects and Its Application for Organizing Engineering Databases // IEEE
Trans. on Software Eng.- 14, N 1.- 1988.- 71-84.

153

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
(НА ПРИКЛАДІ СГПП «ЗЛАТА»)
Стащук О. В.
кандидат економічних наук, доцент
Шматковська Т. О.
кандидат економічних наук, доцент
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Індикатором стійкого фінансового стану підприємства є його здатність
своєчасно і в повному обсязі оплачувати свої поточні зобов’язання. Фінансова
стійкість – це здатність суб’єкта господарювання функціонувати і розвиватися,
зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у зовнішньому і внутрішньому
середовищі, яке змінюється; що гарантує його постійну платоспроможність та
інвестиційну привабливість у межах припустимого рівня ризику [1].
Необхідно зазначити, що фінансова стійкість – це характеристика
діяльності підприємства, яка відображає можливості до фінансового та
збалансованого

розвитку,

досягнення

намічених

цілей,

з

мінімально

допустимими відхиленнями від запланованих, всупереч впливу динамічного
середовища, в якому має місце невизначеність майбутніх результатів та
ризикованість господарських процесів [11].
Різноманіття підходів як до розуміння поняття «фінансова стійкість
підприємства», так і виокремлення факторів впливу на фінансову стійкість
підприємства, зумовлює необхідність визначення алгоритму аналізу рівня
фінансової стійкості суб’єкта господарювання. Так, науковці та практики
сходяться в тому, що аналіз фінансової стійкості повинен передбачати
розрахунок показників із використанням фінансової звітності підприємства.
такі показники можуть бути абсолютними та відносними.
М.Я. Коробов пропонує абсолютним показником фінансової стійкості
використовувати показник наявності власних оборотних коштів, який
визначається за формулою [2, 240]:
ВОК = ВК – НА

(1)

де ВОК – власний оборотний капітал; ВК – власний капітал; НА –
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необоротні активи.
Джерелами формування довгострокових активів є власний капітал та
довгострокові зобов’язання, але вони можуть формуватись і за рахунок
короткострокових кредитів. Поточні активи формуються за рахунок власного
капіталу та короткострокових зобов’язань. Наявність власного оборотного
капіталу характеризує його фінансовий стан [3].
Для визначення типу фінансової стійкості розраховують такі абсолютні
показники [2;241-242]:
- надлишок (+) чи нестача (–) власних оборотних коштів – як різниця між
власним оборотним капіталом підприємства та його запасами;
- надлишок (+) чи нестача (–) власних і довгострокових джерел
формування запасів – як сума власного оборотного капіталу та довгострокових
зобов’язань за вирахуванням запасів;
- надлишок (+) чи нестача (–) загальної величини основних джерел
формування запасів – як сума власного оборотного капіталу, довгострокових та
короткострокових зобов’язань за вирахуванням запасів.
Залежно від позитивного або негативного значення розрахованих
показників формують трьохкомпонентний показник фінансової стійкості, за
яким в свою чергу визначають один із таких її типів: абсолютна {1; 1; 1};
нормальна {0; 1;1}; нестійкий фінансовий стан {0; 1; 1}; критичний {0; 0; 0}[4].
За абсолютної фінансової стійкості майже усе майно підприємства, а також
розширення виробництва фінансується за рахунок власних фінансових
ресурсів. Нормальна фінансова стійкість свідчить, що у підприємства є високий
рівень кредиторської заборгованості, проте у допустимих межах [5, 160]. При
нестійкому фінансовому стані у підприємства є дефіцит основних джерел
формування оборотних активів високий рівень фінансової залежності від
кредиторів. Критичний фінансовий стан підприємства – це неспроможність
формувати запаси та витрати за рахунок традиційних джерел фінансування [6].
Більш детальну оцінку рівня фінансової стійкості можна отримати шляхом
розрахунку відносних показників, що лежать в основі коефіцієнтного методу.
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При цьому на основі даних фінансової звітності, зокрема форми № 1 «Баланс»
(«Звіт про фінансовий стан»), розраховуються різноманітні коефіцієнти щодо
оцінювання фінансової стійкості [12]. Система фінансових коефіцієнтів для
аналізування рівня фінансової стійкості підприємства відображена у таблиці 1.
Таблиця 1
Коефіцієнти оцінки фінансово стійкості підприємства*
Показник
1. Коефіцієнт фінансової
незалежності
2. Коефіцієнт фінансової
стійкості
3. Коефіцієнт
забезпеченості власними
оборотними засобами
4.Коефіцієнт
ефективності
використання активів
5. Коефіцієнт
ефективності
використання власного
капіталу
6. Коефіцієнт
співвідношення
необоротних і
оборотних активів
7. Коефіцієнт
фінансового левериджу
8. Коефіцієнт фінансової
залежності

Інтерпретація

Рекомендоване
значення

Показує, яку частину у загальних вкладеннях у
≥ 0,5
підприємство складає власний капітал
Показує співвідношення власних і залучених
≥1
засобів, вкладених в діяльність підприємства
Показує, яка частина оборотних активів
фінансується за рахунок засобів чистого
>0,1
оборотного капіталу
Показує, скільки чистого прибутку отримує
підприємство в середньому на кожну грошову
>0
одиницю вкладень в його діяльність
Показує, скільки чистого прибутку має
підприємство в середньому на кожну грошову
>0
одиницю вкладеного власного капіталу
Характеризує співвідношення необоротних і
оборотних активів підприємства
Характеризує залежність підприємства від
довгострокових зобов’язань, його зростання є
ознакою підвищення фінансового ризику
Показує яка сума сукупних джерел
фінансування припадає на 1 грошову одиницю
власного капіталу підприємства
Показує ступінь зношення необоротних активів

9. Коефіцієнт
накопичення амортизації
10. Коефіцієнт
Показує частку довгострокових позичкових
структури залученого
коштів у загальній структурі залученого
капіталу
капіталу
* узагальнено авторами на основі [2; 3; 7, 93-95]

<1

≤0,25
≤2
≤ 0,25
≥0,5

Ще одним методом оцінки рівня фінансової стійкості підприємства є
інтегральний метод. Т.Г.Бень та Т.В.Ларікова вважають, що такий метод є
придатним для використання у період економічної кризи та дозволяє отримати
комплексну оцінку рівня фінансової стійкості підприємства, дозволяє своєчасно
виявити негативні тенденції зміни фінансової стійкості, усунути або
нейтралізувати причини такої ситуації [8; 9; 10, 317]. Методику інтегральної
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оцінки фінансової стійкості підприємства можна представити рис. 1:

Рис. 1. Методика розрахунку інтегрального показника оцінка фінансової
стійкості підприємства*
*Складено авторами на основі [8; 9].

Для практичного застосування визначених вище методик використаємо
фінансову звітність сільськогосподарського приватного підприємства «Злата»,
що здійснює свою діяльність у Волинській області. На сьогодні СГПП «Злата»
для досягнення своєї мети здійснює виробництво продукції з молока та інших
видів харчової сировини, та їх роздрібну і оптову торгівлю.
Проведемо оцінку абсолютної фінансової стійкості СГПП «Злата» за 20122014 роки. Для цього розрахуємо абсолютні показники та на їх основі
визначимо трьохкомпонентний показник типу фінансової стійкості (табл. 2).
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Розрахунки показників свідчить про нормальну фінансову стійкість СГПП
«Злата» у 2012-2014 роках. Автономність підприємства знаходиться на рівні,
що

дозволяє

використовувати

кредитні

ресурси

при

виникненні

неврівноваженого фінансового потоку, запаси формуються з усіх фінансових
джерел, а власного капіталу не вистачає для покриття необоротних активів.
Таблиця 2
Абсолютні показники оцінки фінансової стійкості
СГПП «Злата» за 2012-2014 pоки.
(тис. грн.)
Рік

Показники
Власний капітал
Необоротні активи
Довгострокові позикові кошти
Короткострокові позикові кошти
Загальна величина запасів
Наявність власних оборотних коштів
Надлишок (+) або нестача (–) власних
оборотних коштів для формування
запасів
Надлишок (+) або нестача (–) власних
і довгострокових позикових джерел
формування запасів і витрат
Надлишок (+) або нестача (–)
загальної величини основних джерел
формування запасів і витрат
Трьохкомпонентний показник типу
фінансової стійкості

Абсолютне відхилення
(+;-)
2013/2012
2014/2013
-1585,2
-1532,1
-1207,1
-1098,5
0
0
865,2
-664,4
95,2
-539,9
-378,1
-433,6

2012
10702,8
21706,6
17258,3
5592,4
445,1
-11003,8

2013
9117,6
20499,5
17258,3
6457,6
540,3
-11381,9

2014
7585,5
19401,0
17258,3
5793,2
0,4
-11815,5

-11448,9

-11922,2

-11815,9

-473,3

106,3

5809,4

5336,1

5442,4

-473,3

106,3

11401,8

11793,7

11235,6

391,9

-558,1

(0;1;1)

(0;1;1)

(0;1;1)

Х

Х

І хоча за рахунок залучення позикових джерел повністю забезпечуються
запаси, але розмір надлишку зменшився з 11401,8 тис. грн. у 2012 році до
11235,6 тис. грн. у 2014 році, що свідчить про погіршення фінансової стійкості
та ставить під сумніви ефективність фінансово-господарської діяльності
підприємства.
З метою більш детальної оцінки фінансової стійкості СГПП «Злата»
розрахуємо наступні відносні показники та відобразимо їх значення у табл. 3.
З табл. 3 можемо зробити наступні висновки:
- Фінансовий стан СГПП «Злата» погіршується, оскільки коефіцієнт
автономії поступово знижується. На кінець 2013 року 27,8% майна
підприємства покривалось за рахунок власних коштів, що на 4,1% менше,
порівняно з кінцем 2012 року. Вже на кінець 2014 року 24,8% майна
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підприємства покривалось за рахунок власних коштів. Рівень фінансової
незалежності в жодному періодів не відповідав нормативному значенню.
Таблиця 3
Розрахунок відносних показників фінансової стійкості
СГПП «Злата» за 2012-2014 роках
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8

10

Показники
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт фінансової стійкості
Коефіцієнт забезпеченості
власними оборотними засобами
Коефіцієнт ефективності
використання активів
Коефіцієнт ефективності
використання власного капіталу
Коефіцієнт співвідношення
необоротних і оборотних активів
Коефіцієнт фінансового
лівериджу
Коефіцієнт фінансової
залежності
Коефіцієнт накопичення
амортизаціїї
Коефіцієнт структури залученого
капіталу

-

На кінець
2012 року

На кінець
2013 року

На кінець
2014 року

0,319
0,468

0,278
0,384

0,527

Відхилення (+; -)

0,248
0,329

2013/
2012
-0,041
-0,084

2014/
2013
-0,03
-0,055

0,940

0,910

0,413

-0,03

-0,089

–0,048

–0,048

0,041

0

-0,254

–0,160

–0,183

0,094

-0,023

1,835

1,662

1,727

-0,173

-0,065

1,613

1,829

2,275

0,216

0,446

3,135

4,039

3,601

0,904

-0,438

0,296

0,335

0,371

0,039

0,036

0,755

0,728

0,749

-0,027

-0,021

Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства мав тенденцію до

зниження: у 2013 році на 1 гривню позикового капіталу припадало 38 копійок
власного, що на 8 копійок менше, ніж у 2012 році та на 5 копійок більше, ніж у
2014 році. У 2012 – 2014 роках рівень фінансової стійкості був значно нижчим
від нормативного значення.
- За рахунок чистого оборотного капіталу у 2013 року фінансується 47,6%
оборотних активів, що на 5,1 % менше, ніж у 2012 році. У 2014 році за рахунок
чистого оборотного капіталу фінансується 48,4% оборотних активів, що на 0,8
% більше ніж, у 2013 році. Усі показники відповідають нормативному
значенню, а отже, є позитивними.
- Коефіцієнт ефективності використання активів свідчить, що на
підприємстві на 1 гривню загальних вкладень в 2012 році припадало 0,089 грн.
збитку, а в 2013 та 2014 роках припадало 0,048 грн збитку, що на 0,041 грн.
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менше, ніж у 2012 році. Відсутність чистого прибутку підприємства та
наявність збитків свідчить про неефективне використання активів.
- В середньому на 1 гривню власного капіталу СГПП «Злата» у 2012 році
припало 0,254 грн. збитку, у 2013 році – 0,160 грн. збитку, а у 2014 році – 0,183
грн. збитку. За наявності збитків підприємства можна зробити висновок про
неефективне використання власного капіталу.
- У 2013 році на 1 грн. оборотних активів припадало 1,66 грн. необоротних
активів, що на 18 коп. менше, ніж у 2012 році. У 2014 році на 1 грн. оборотних
активів припадало 1,73 грн. необоротних активів, що на 7 коп. більше, ніж у
2013 році. Усі показники не відповідають нормативному значенню. Отже,
структура активів призводить до сповільнення їх оборотності.
- Розрахунки свідчать про погіршення фінансового стану СГПП «Злата»
через підвищення коефіцієнта фінансового левериджу. У 2013 році на 1 гривню
власного капіталу припадало 1,83 гривні довгострокових зобов’язань, що на 22
копійки менше, ніж у 2012 році. У 2014 році на 1 гривню власного капіталу
припадало 2,28 гривні довгострокових зобов’язань, що на 45 копійок більше,
ніж у 2013 році. Дані коефіцієнти нормативному значенню не відповідають,
тобто підприємство характеризується високим рівнем фінансового ризику.
- Рівень фінансової залежності як у 2012 та 2013 роках, так і у 2014 році не
відповідають нормативному значенню. У 2012 році на 1 гривню власного
капіталу припадало 3,14 гривні сукупних джерел фінансування. У 2013 році на
1 гривню власного капіталу припадало 3,60 гривні сукупних джерел
фінансування, а у 2014 – 4,04 гривні, що на 0,44 гривні більше. Відбулося
погіршення фінансового стану, оскільки коефіцієнт фінансової залежності
підвищився в динаміці.
- Стан використовуваних на підприємстві необоротних активів є
незадовільним. Так,

у 2012 році ступінь зношення необоротних активів

СГПП «Злата» складав 29,6%, у 2013 році ступінь зношення необоротних
активів підприємства складав 33,5%, а у 2014 році – 37,1%. Усі показники не
відповідають нормативному значенню і мають негативну тенденцію до
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зростання, а тому, СГПП «Злата» повинно оновити матеріально-технічну базу
для покращення ефективності роботи у процесі своєї діяльності.
-

Структура позиченого капіталу досліджуваного підприємства є

збалансованою, а розраховані показники відповідають рекомендованим
значенням. У 2012 році довгострокові зобов’язання у загальній структурі
зобов’язань СГПП «Злата» складали 75,5%, а у 2013 році довгострокові
зобов’язання у загальній структурі зобов’язань підприємства становили 72,8%,
а у 2014 році – 74,9%, що на 2,1% більше.
Наступним етапом оцінки рівня фінансової стійкості СГПП «Злата» є
розрахунок інтегрального показника. Використовуючи алгоритм, відображений
на рисунку 1, визначимо значення такого показника для 2013 та 2014 років:
Фс (2013) = - 0,049; Фс (2014) = - 0,103.
Узагальнюючий показник зміни фінансової стійкості СГПП «Злата» 2013
року у порівнянні з 2012 становив –0,049. Інтегральний показник зміни
фінансової стійкості СГПП «Злата» 2014 року у порівнянні з 2013 сягнув
позначки (-0,103). Інтегрований показник фінансової стійкості за 2013 та 2014
роки має значення менше нуля (Фс<0), тому що рівень фінансової стійкості
СГПП «Злата» у ці роки знизився. У динаміці бачимо, що значення цього
показника у 2014 році менше від значення 2013 року, тобто на досліджуваному
підприємстві спостерігається негативна тенденція подальшого зниження свого
рівня фінансової стійкості, яка потребує негайного усунення.
Проведене дослідження щодо особливостей оцінки фінансової стійкості
підприємств дозволяє прийти до наступних висновків:
1) оцінка фінансової стійкості підприємства є важливим та обов’язковим
напрямком аналізу його фінансово-господарської діяльності, причому такий
аналіз необхідно проводити з врахуванням виду економічної діяльності та
організаційно-правової форми господарювання;
2) фінансова стійкість відображає стан суб’єкта господарювання, за якого
наявних фінансових ресурсів вистачає для безперебійної роботи та вчасного
проведення оплати за своїми зобов’язаннями. Аналізування рівня фінансової
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стійкості підприємства здійснюється з використанням абсолютних, відносних
показників, а також на основі інтегральної оцінки фінансової стійкості.
Основними рекомендаціями для підвищення ефективності господарювання
підприємств

можуть

бути:

узгодження

податкового

та

фінансового

законодавства; пільгове кредитування сільськогосподарських підприємств;
розробка методичного забезпечення щодо аналізу рівня фінансової стійкості
підприємств; використання зарубіжного досвіду оцінки фінансової стійкості
суб’єкта господарювання; розробка прогнозу фінансової стійкості підприємств.
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашают принять участие в Международных научно-практических конференциях:
«Экономика, управление, право: вызовы и перспективы», которая состоится в New
Delhi, India
27 мая 2016 года
Контрольные даты конференции:
Дата проведения конференции
27 мая 2016 г.
Последний срок представления материалов
26 мая 2016 г. (включительно)
Срок выхода из печати эл.версии сборника
15 июня 2016 г.
«Перспективы развития науки и образования», которая состоится в Пловдив, Болгария
27 июня 2016 года
Контрольные даты конференции:
Дата проведения конференции
27 июня 2016 г.
Последний срок представления материалов
26 июня 2016 г. (включительно)
Срок выхода из печати эл.версии сборника
15 июля 2016 г.
«Проблемы развития современной науки: теория и практика», которая состоится в
Мадрид, Испания
29 июля 2016 года
Контрольные даты конференции:
Дата проведения конференции
29 июля 2016 г.
Последний срок представления материалов
28 июля 2016 г. (включительно)
Срок выхода из печати эл.версии сборника
15 августа 2016 г.
«Актуальные проблемы глобализации», которая состоится в Салоники, Греция
29 августа 2016 года
Контрольные даты конференции:
Дата проведения конференции
29 августа 2016 г.
Последний срок представления материалов
28 августа 2016 г. (включительно)
Срок выхода из печати эл.версии сборника
15 сентября 2016 г.
Материалы конференций будут опубликованы в форме сборника научных статей и
разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua
Тематические направления конференций:
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Международная экономика.
Секция 3. Экономика и управление предприятием.
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 9. Математические методы в экономике.
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 11.Право.
Секция12. Экономика туризма.
Секция13. Менеджмент.
Секция14.Маркетинг.
Секция15.Психология, педагогика и образование.

164

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и
другие.

Сборники будут размещены в международные базы цитирования: РИНЦ и переданы на
рецензирование для включения в Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences &
Humanities (CPCI-SSH)
Детальная информация на сайте: http://conf.at.ua
Координатор конференции:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт конференції: http://conf.at.ua
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График публикации коллективных научных монографий на 2016 год
Срок
Название конференции, исходные данные
Срок выхода
предоставления
издательства
эл. версии
материалов
Экономическая безопасность: теория, методология,
Январь 2016
Февраль 2016
практика. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Стратегический учет, анализ и аудит: теория,
методология, практика. GPG Publishing Group,
Январь 2016
Февраль 2016
Pretoria, South Africa
Управление
экономической
деятельностью:
проблемы и перспективы развития. Aspekt
Февраль 2016
Март 2016
Publishing of Budget Printing Center, Taunton, MA 02780,
United States of America
Экономико-правовые
проблемы
управления
Февраль 2016
Март 2016
человеческими ресурсами. CARICOM, BARBADOS
Учет, анализ и аудит деятельности предприятий:
проблемы,
тенденции,
перспективы.
SAUL
Март 2016
Апрель 2016
Publishing Ltd, Dublin, Ireland
Социально-экономические проблемы развития
территорий. Academic Publishing House of the
Март 2016
Апрель 2016
Agricultural University Plovdiv, Bulgaria
Проблемы социально-экономического развития
предпринимательства:
отечественный
и
Апрель 2016
Май 2016
зарубежный опыт. Editorial Arane, S.A. de C.V.,
Mexico City, Mexico
Экономическая
безопасность
и
защита
Апрель 2016
Май 2016
информации: теория, методология, практика.
Edizioni Magi, Roma, Italia
Управление экономическими системами в условиях
Май 2016
Июнь 2016
нестабильности. C.E.I.M., Valencia, Venezuela
Маркетинг в управлении организацией: отраслевой
аспект. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou,
Май 2016
Июнь 2016
China
Эффективность
управления
предприятиями:
инвестиции и инновации. AMEET Sp. z o.o., Lodz,
Июнь 2016
Июль 2016
Poland
Актуальные
проблемы
развития
учета
и
Июнь 2016
Июль 2016
налогообложения. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Социально-экономические проблемы менеджмента:
Июль 2016
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