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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В сучасних умовах господарювання на тлі економічної кризи особливо
гостро постає питання раціонального використання матеріальних і фінансових
ресурсів. За таких обставин організація дієвої та ефективної системи обліку і
контролю є першочерговим завданням вітчизняного виробника. Втім,
дослідження сучасного стану обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції на підприємствах України показало, що на сьогодні більша частина
інформації, яка накопичується в системі управлінського обліку, не затребувана
підприємцями, оскільки серед них відсутнє усвідомлення тих переваг, що надає
світовий досвід управління витратами. Це і є однією із причин низького
впровадження на практиці прогресивних методів обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції на вітчизняних підприємствах.
Втім наявність достовірної та своєчасної інформації про стан виробництва,
розмір витрат, ефективність застосовуваної підприємством технології
виробництва, раціональність використання ресурсів є необхідною умовою
якісного контролю господарської діяльності підприємства. Отримати таку
інформацію можна в чітко налагодженій системі обліку та контролю. В першу
чергу це стосується обліку витрат, оскільки об'єктивна та своєчасна інформація
про розмір витрачання ресурсів на виробництво, дає можливість вчасно
реагувати на факти безгосподарності, марнотратства та зловживань у сфері
виробництва.
Важливою функцією управління витратами кожного підприємства є
узгоджена система контролю. Функція ефективного контролю за реалізацією
прийнятих управлінських рішень здійснюється шляхом створення системи
контролю, розподілом контрольних обов’язків окремих служб та фінансових
менеджерів, визначення системи контрольованих показників та оперативним
реагуванням на результати здійснення контролю. Проте, роль внутрішнього
контролю не обмежується суто економічними функціями. Не менш важливою є
його соціально-виховна функція. Соціальна ефективність внутрішнього
контролю проявляється у здатності впливати на результати діяльності
підприємства для забезпечення основних соціальних потреб суспільства, а саме:
забезпечення достатньої якості продукції через контроль виробленої продукції
на безпечність її для людського життя; збереження навколишнього середовища,
поліпшення екологічної ситуації через відмову від шкідливого виробництва та
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запровадження в технологічний процес альтернативних (нешкідливих) для
навколишнього середовища технологій.
Слід зазначити, що в умовах жорсткої конкуренції, контроль доцільно
орієнтувати не лише на внутрішнє споживання ресурсів, але і розглядати його
як засіб оцінки господарської діяльності з погляду застосованої підприємством
технології виробництва. Контроль ефективності виробничої діяльності
підприємства доцільно здійснювати шляхом співставлення продуктивності
праці, кількості продукції випущеної за 1 машино-годину та рівня витрачання
матеріальних ресурсів на підприємстві з аналогічними показниками
підприємств-лідерів у даному виді діяльності, тобто з еталонними показниками.
Впровадження
такого
підходу
дасть
можливість
контролювати
конкурентоспроможність підприємства і оцінювати ефективність виробничого
процесу з погляду наближення до еталону, тобто до показників кращих
виробників в галузі.
Підводячи підсумок проведеного дослідження, слід зазначити, що
внутрішньогосподарський контроль на підприємстві виконує роль
координатора господарської діяльності та гаранта дотримання її законності і
правопорядку. На сьогодні існує ряд проблем, які стоять на заваді розвитку
внутрішньогосподарського контролю в Україні. Це перш за все відсутність
належної нормативно-правової бази, яка б регламентувала процес
функціонування внутрішнього контролю на підприємстві, нерозробленність
його методики, низька оперативність та об'єктивність, незатребуваність
інформації менеджерами через не усвідомлення її важливості у прийнятті
рішень.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ В БЕЛАРУСИ
В настоящее время в развитых странах мира активно развивается
аутсорсинг бухгалтерских услуг [1]. Преимущества такой формы организации
учета для пользователей аутсорсинговых бухгалтерских услуг, каковыми, как
правило, являются организации среднего и малого бизнеса, хорошо известны:
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