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Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
банк, потребує конкретної політики дій та чіткої ха
рактеристики параметрів. Цю політику, параметри
та індикатори ризику має розробляти служба внут
рішнього контролю.
Контроль за функціонуванням системи управлін
ня банківськими ризиками банк повинен проводити
постійно. Головні завдання банку в процесі цього
контролю:
- забезпечення виконання внутрібанківських нор
мативних обмежень та лімітів за розміром ризикових операцій;
- постійний аналіз змін основних індикаторів ри
зиків та умов функціонування банку;
- належний стан звітності та моніторингу звітності,
що дає змогу одержувати адекватну інформацію про
діяльність фронт-офісних підрозділів та про ризики,
що приймаються ними;
- визначення у службових документах і дотриман
ня встановлених процедур та повноважень у ході ух
валення рішення.
У свою чергу внутрішній аудит, як невід’ємна скла
дова ризик-менеджменту, концентрується на супро
воді перевірки дієвості і адекватності системи. Най
важливіше завдання - запобігання збитків банку. Пов
новаження внутрішнього аудиту в системі ризикменеджменту полягають у сприянні виявленню та
оцінці найсуттєвіших ризиків у фінансово-госпо
дарській діяльності банку, контролю ефективності
ризик-менеджменту, оцінці потенціалу інформацій
ного ризику в системі інформаційного забезпечен
ня керівництва. Згідно з сучасними моделями внут
рішнього аудиту він має бути сконцентрований на
тих секторах, де цього вимагають ризики.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, дохо
димо таких, висновків.
1) Внутрішній контроль, внутрішній аудит та ризикменеджмент - це елементи однієї системи, що підпо
рядкована стратегії розвитку банку, з одного боку, а з
іншого - повинні забезпечувати її реалізацію.
2) Дієва система ризик-менеджменту базується
на внутрішньому контролі та аудиті. Підтримка фун
кціональної спроможності системи ризик-менедж
менту забезпечує система внутрішнього контролю,
а перевірка ефективності функціонування системи є
компетенцією внутрішнього аудиту.
3) Керівництво банку повинно регулярно перевіря
ти, наскільки ефективно діє система управління ри
зикам.
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ТА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Я.О. Остапенко. Національний університет державної податкової служби України.
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Вступ. У ринкових умовах господарювання
головною умовою ефективного управління вироб
ничим підприємством є повнота та оперативність
інформації про витрати, які формують собівартість
виготовленої продукції. Таку інформацію надає

о /р го с іи с ііо п .

оперативний аналіз витрат виробництва. Від на
лежної організації оперативного їх аналізу та со
бівартості продукції залежить рівень економічно
го управління підприємством, ступінь впливу ре
зультатів діяльності окремих підрозділів напідви-
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щення ефективності виробництва, обірунтованість
планування якісних та кількісних показників й
оптимальне ціноутворення.
У 60-і роки в країні одержав розвиток поточ
ний, або повсякденний аналіз найвідповідальніших
ділянок виробництва: виконання календарного гра
фіка виробництва, завантаження устаткування, ста
ну залишків запасів матеріальних цінностей і гото
вої продукції, відхилень у витраті матеріалів і заро
бітної плати, що дістав назву оперативного еконо
мічного аналізу.
Однак варто зазначити, що оперативний аналіз
витрат на виробництво та собівартості продукції
був відкритий не у 60-і роки минулого сторіччя.
Він відомий ще з довоєнного періоду. У моно
графії Л.Д. Яхніна (1935 р.) є спеціальна глава
“Зміст оперативного техніко-економічного аналі
зу собівартості”. Мотивом здійснення оператив
ного аналізу собівартості продукції було положен
ня про те, що “ ...чим коротше аналізований пер
іод, тим детальнішим повинен бути аналіз, тим
більша кількість факторів собівартості повинна
перебувати в полі зору його, тим, отже, повнішим
і багатостороннішим буде аналіз” [4, с. 221].
Трохи пізніше автори посібника з оперативного
економічного аналізу В.Ф. Журко, В.Д. Пантелєєв,
В.А. Рябинін відзначили: ”В оперативному керуванні
можуть бути відокремлені такі чотири загальні функції:
оперативне планування, оперативний облік, оператив
ний аналіз і оперативне регулювання” [1, с. 7].
Розкриваючи зміст кожної функції оперативного
управління, автори зазначають, що призначення опе
ративного аналізу “полягає в якісному перетворенні
оперативної планової й облікової інформації, в ре
зультаті чого досягається розуміння процесів, що
виникають, і характеру впливу на них суб’єктивних
факторів. Оперативний аналіз дозволяє в процесі ви
робництва одержувати кількісну й якісну оцінку змін
у розвитку керованих об’єктів щодо заданих пара
метрів, вчасно виявити тенденції і закономірності роз
витку керованих об’єктів, знайти втрати і причини
їх виникнення, визначити резерви підвищення ефек
тивності діяльності. У цьому зв’язку оперативний
аналіз є базою для вироблення оперативних управ
лінських рішень” [1, с. 8].
З цим висновком авторів не можна не погоди
тися. Але в плановій системі управління економ
ікою багато починань отримували підтримку, рек
ламу, але не приживалися. Згадана робота була
останньою, в якій викладалася методика опера
тивного економічного аналізу.
Разом з тим потрібно підкреслити, що ідея опе
ративного аналізу економічних процесів на підпри
ємстві була плідною. Але в умовах планової сис
теми не діставала поширення, оскільки кожен ке
рівник розумів, що успіх в роботі підприємства
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залежить не тільки і не стільки від ощадливого
ведення господарства, скільки від того, наскільки
напруженим буде планове завдання. З урахуван
ням цього керівники підприємств намагалися до
сягнути виконання плану, а подальший оператив
ний аналіз їх не цікавив.
У нових умовах господарю вання розвито»
підприємства залежить не від централізованого
плану, а від ефективності його діяльності. Том?
варто навести висновки вченого Ф.Б. Рипася-Сарагоси, який вивчав досвід японської фірми “Мацусіта” і вважає, що
.щоденний аналіз і своє
часні дії щодо вирішення виникаючих проблем є
важливішими, ніж щомісячний бухгалтерській
облік” [3, с. 31]. Це означає, що фірма вирішу,проблеми не за даними звітності, а на основі що
денного аналізу.
Постановка завдання. Оперативний аналіз вит
рат повинен бути організований як регулятор про
цесів витрат матеріальних і трудових ресурсів, оск
ільки він пов’язаний з нормативним методом об
ліку. Він має забезпечити гнучкість у підготовці та
прийнятті управлінських рішень, повнішу реаліза
цію можливостей швидко перебудовуватись і реа
гувати на зміни зовнішнього та внутрішнього сере
довища, не втрачаючи здатності виконувати умови
що відкриваються інноваціям і ринкам. Проблемі
впровадження та ефективного розвитку оператив
ного аналізу витрат на виробництво та собівартосте
продукції є однією з найвагоміших в економічнії
науці та господарській практ иці. Незважаючи на йог:
значимість і результативність для виробництва і уп
равління, не всі його аспекти достатньо опрацьован
та відповідають вимогам сучасного виробництва та
управління, оскільки, за умов повсякденного впро
вадження економічних методів господарювання, опе
ративний аналіз витрат на виробництво має на меті
забезпечити органи управління інформацією, яка дат
змогу прийняти рішення щодо недопущення будьяких відхилень від передбачених параметрів, зва
жаючи на зовнішню визначеність, невизначеність та
ризик; активно втручатися у хід виробничих пре
цесіє і постійно змінюваних господарських сиг- ацій з метою їх удосконалення та ліквідації “вузьмо
місць”, своєчасно вносити корективи у плани, ви
бирати оптимальні варіанти розв’язання проблемні
сприяти зменшенню ризику, пов’язаного з невиз
наченістю та вибором альтернативних рішень з уп
равління виробничим процесом та господарським?
процесами в цілому; використовувати нові можли
вості, які забезпечують нововведення та ринок і, я
результат, підвищувати якість та ефективність вироб
ництва та управління.
Результати. На жаль, на сьогоднішній день опе
ративний аналіз втратив деякою мірою свою акіу альність, оскільки з переходом на ринкові умовк
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господарювання підприємницька діяльність (вироб
нича і комерційна) здійснюється відокремленими,
автономними суб’єктами підприємницької діяль
ності різних форм власності.
Підприємства недержавної форми власності не
мають будь-якого підпорядкування. Відповідно
змінилися вимоги щодо організації обліку, скла
дання і подання звітності. Зі складу колишньої бух
галтерської звітності виділилася фінансова і стати
стична звітність. Оперативна звітність зникла, оск
ільки вищ естоящ их органів у більш ості
підприємств і організацій немає, а органи місцевої
влади не мають повноважень вимагати подання
підприємствами будь-якої оперативної звітності.
Інформація про хід виробничих процесів обме
жується тими показниками, які передбачені у
звітності матеріально відповідальних та інших осіб,
яку здають у бухгалтерію для відображення руху
матеріальних цінностей, виробничих процесів у бух
галтерському обліку.
Але ці підсумки, які характеризують процеси
основної діяльності, для поточного оперативно
го управління не використовуються, що є суттє
вим недоліком, поточний контроль виробничих
процесів і оперативне управління ними практич
но відсутні. Це пов’язано з тим, що показники,
які містяться у звітності матеріально відповідаль
них осіб, групують і підсумовують в регістрах
винятково для відображення цих процесів на ра
хунках бухгалтерського обліку, без урахування
потреб оперативного контролю та управління про
цесами основної діяльності підприємств.
Тому, на наш погляд, необхідно пристосувати
бухгалтерські реєстри для отримання проміжної
інформації за показниками, необхідними для опе
ративного аналізу і контролю витрат, управління
ними і виробничим процесом в цілому.
Управління економікою в умовах конкуренції
ставить нові завдання, істотно змінює направ
леність аналітичних робіт на всіх рівнях як в за
гальнодержавних економічних органах управлі
ння, так і на підприємствах. Подальше вдоско
налення аналізу, як функції управління, на наш
погляд, повинне йти шляхом досягнення більшої
оперативності.
В процесі оперативного аналізу витрат на ви
робництво та собівартості продукції щоденно вив
чаються ті короткотермінові зміни, які відбува
ються в економічних показниках і на які система
управління може вплинути одразу. Тому опера
тивний аналіз як об’єктивна необхідність удос
коналення управління підприємством на сучас
ному етапі розвитку економіки потребує подаль
шої розробки і поглиблення.
Розробляючи методику оперативного аналізу
витрат та собівартості, варто мати на увазі, що

форми відповідних документів і аналітичних таб
лиць повинні забезпечити максимальну повноту
і точність відображення даних. В той же час по
своїй будові таблиці повинні бути простими для
складання, зрозумілими й управлінському пер
соналу, і кожному робітнику, містити зведення в
зручному для аналітичних висновків вигляді.
Організація оперативного аналізу витрат на на
лежному рівні на ряді підприємств часто галь
мується роз’єднаністю різних служб: бухгалтерії,
планового відділу, відділу технічного контролю,
та ін. Кожна з них працює як відособлена одини
ця, найчастіше відстоюючи тільки вузькі інтереси
своєї служби, не виявляючи необхідної ініціати
ви. Ми вважаємо, що необхідно координувати всю
роботу по забезпеченню оперативного аналізу вит
рат в рамках підприємства. Найбільш ємну інфор
мацію для оперативного аналізу дає оперативний
облік. Відрізняючись від бухгалтерського обліку
більшими оперативними властивостями, він не
достатньо достовірний, бо частина його інформації
не базується на документальному оформленні.
Щоб уникнути цього, на наш погляд, необхідно,
по можливості, суміщати аналітичний бухгал
терський облік з оперативним обліком витрат.
Можливості зниження собівартості продукції
багатогранні. Це пояснюється тим, що в різних
галузях нарізних підприємствах діють багато чис
ленні фактори, які зумовлюють величину витрат
на виготовлення продукції, Одне підприємство от
римує матеріали здалеку, інше знаходить їх на
місці їх розташування. Одне підприємство само
стійно виготовляє інструменти, пристосування,
інше - отримує їх від спеціалізованих підприємств,
де їх виробництво обходиться дешевше. На одно
му підприємстві високий рівень автоматизації і ме
ханізації, на іншому переважають ручні процеси.
Відповідно, особливості техніки, організації
виробництва, економіки повинні братися до ува
ги для виявлення конкретних шляхів зниження
собівартості. Проте при розробці заходів з еко
номії витрат всі резерви зниження собівартості
можна звести до основних, які мають значення
для конкретного виробництва:
1) зниження матеріаломісткості, тобто знижен
ня витрат сировини, матеріалів, палива та енергії
на одиницю продукції, яке досягається, в основ
ному, за рахунок поліпшення технологічних про
цесів, комплексного використання сировини;
2) раціональне використання робочої сили шля
хом впровадження наукової організації праці ви
робництва, підвищення її продуктивності і зміцнен
ня трудової дисципліни;
3) ефективне використання основних фондів і,
перш за все, машин і обладнання за рахунок по
ліпшення конструкцій, скорочення термінів освоє-
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ння техніки, максимального використання діючо
го обладнання, своєчасного ремонту та модерні
зації;
4) скорочення витрат, пов’язаних з управлінням
і обслуговуванням виробництва, ліквідація неви
робничих витрат і різного роду втрат.
Для оперативного аналізу повинні використову
ватися дані звітності виробничого обліку, технічна
і нормативна документація, аналітичне групування
витрат. Для виявлення причин відхилень від про
гнозованого і зменшення витрат необхідно вико
ристовувати також матеріали спостережень на ро
бочих місцях, вибіркових перевірок, вивчення ро
боти окремих центрів відповідальності підприємств.
Особливу увагу необхідно приділяти виявлен
ню непродуктивних витрат, зокрема заробітної пла
ти і відрахувань на соціальні потреби за час про
стою; доплат за цей час у зв’язку з використанням
робітників на роботах, що потребують застосуван
ня менш кваліфікованої праці; вартості енергії і па
лива, спожитих за час простою.
Ці витрати можна визначити за даними актів про
простої. Непродуктивними витратами доцільно та
кож вважати нестачі і псування сировини (матері
алів) та готової продукції у цехах. Оперативний
аналіз витрат енергії, пари, води, газу залежить від
способу вимірювання цих витрат на виробництво.
Якщо ці витрати визначають за допомогою вимі
рювальних приладів (лічильників, водомірів, па
ромірів), то суму їх впливу на собівартість про
дукції знаходять шляхом множення відхилення фак
тичних витрат від планових на планову ціну оди
ниці. Якщо вимірювальні прилади в місцях спо
живання відсутні, енергетичні витрати вирахову
ють по підприємству загалом і розподіляють по
споживачам залежно від часу роботи освітлюваль
них або інших приладів, що споживають відповід
ний вид енергії, чи питомою нормою витрат.
Велику увагу під час аналізу необхідно приділяти
аналізу витрат на утримання апарату управління.
Джерелами інформації для цього є кошториси вит
рат, дані поточного бухгалтерського обліку, відповідні
машинограми, первинні документи (авансові звіти,
видаткові касові документи, накази про зарахуван
ня, переміщення, звільнення тощо).
В процесі оперативного аналізу необхідно також
перевірити виконання кошторису, а також відпо
відність виконуваних працівниками функцій зай
маним посадам: вивчити величину витрат засобів
на представницькі потреби —абсолютну їх суму,
динаміку, питому вагу в загальній сумі витрат тощо.
Завершальним і найважливішим етапом опера
тивного аналізу витрат на виробництво та собівар
тості продукції має бути вивчення резервів зниження
собівартості.
Для реального вирішення питання про резерви
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необхідно глибоко вивчати галузеві (специфічні)
чинники формування собівартості.
Висновки. Сучасний етап розвитку економіки
України зумовлює високі вимоги щодо оцінки
еф ективності ф ункціонування підприємств.
Найбільш повну уяву про ситуацію на підприємстві
можна отримати за допомогою детального аналізу
відповідності витрат та результатів виробничо-гос
подарської діяльності. Основою створення аналі
тичних механізмів ефективності витрат підприєм
ства, на нашу думку, має бути системний підхід,
який передбачає орієнтацію всіх розрахунків на
встановлення взаємозв’язків і взаємовпливу між
показниками, що формують витрати та результати
виробничо-господарської діяльності.
Тобто, на кожному промисловому підприємстві,
з метою прийняття оперативних управлінських
рішень в процесі виробництва, необхідно прово
дити оперативний аналіз витрат на виробництво та
собівартості продукції, оскільки він дає можливість
перевірити якість прогнозування, обліку і контро
лю виробництва, створює умови для його вдоско
налення.
Для проведення оперативного аналізу витрат
на виробництво їх первинний облік необхідно
організувати так, щоб по кожній операції техно
логічного процесу можна було одержати підсум
ки, групувати відповідні операції в роботи, а ро
боти - в цикли (періоди) і наприкінці місяця одер
жувати підсумок в цілому за видами витрат для
складання звіту про дотримання норм витрат сег
ментами діяльності. Для того, щоб результати
оперативного аналізу витрат на виробництво були
своєчасними і ефективними, необхідно скороти
ти кількість форм первинних документів, які б
спочатку використовували в плануванні, а потім
реалізували вимоги обліку з наступним задово
ленням потреб аналізу. Роботу всіх структурних
підрозділів в рамках підприємства необхідно ко
ординувати для ефективного функціонування
оперативного аналізу витрат на виробництво та
собівартості продукції.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Журко В.Ф, Пантелеев В.Д., Рябинин В.А Опера
тивний зкономический анализ в управлений производством. - М.: Финансьі и статистика, 1983. - 232 с.
2. Павленко А.Ф., Чумаченко М.Г. Трансформація кур
су “Економічний аналіз діяльності підприємств.” : Науко
ва доповідь. - К. : КНЕУ, 2001. - 88 с.
3. Рипась-Сарагоси Ф.Б. Основи финансового и управленческого анализа. - М.: ПРИОР., 2000. - 224 с.
4. Шкарабан С.И. Основи оперативного зкономического анализа. - Львов, 1988. - 136 с.
5. Яхнин Л.Д. О снови технико-зкономического ана
лиза в социалистической промншленности. - изд. 2-е.,
доп. и исправ. - Л.: Гизлегпром, 1935. - 246 с.
6. Юровский Б.С. Себестоимость продукции: планирование, учет, анализ. - Харьков, 2002. - 204 с.

Економіка і регіон № 4 (15)

-

2007 - ПолтНТУ

