
худоби на забій необхідно відміт ит и неспівпадання їх спадів і піднесень. Найбільш а  
реалізація худоби в област і відмічаєт ься в березні та квіт ні (відповідно 152,8 та 
133,5%), що не відповідає кількост і прирост ів ж и в о ї маси. Такий характ ер коливань  
можна пояснит и, на наш у думку, недосконалими економічними відносинами між  
сільськогосподарськими і пост ачальницькими підприємст вами та, в деякій мірі, 
почат ком весняно-польових робіт, коли сільгоспвиробники значну част ину худоби  
змуш ені реалізовуват и для придбання паливно-маст ильних мат еріалів, насіння, 
добрив тощо.

Не можна назват и нормальним процес сезонних коливань одержаного  
приплоду. Я к  видно з табл. 1, п ік надходження приплоду припадає на березень, 
квіт ень (226,0 і 174,5 %), а найменш е у  вересні (40,2 %). Такий їх рівень негат ивно  
впливає на сезонні коливання виробницт ва молока та реал ізац ії худоби на забій.

Порівню ю чи сезонні коливання виробницт ва продукц ії т варинницт ва в 
окремих господарст вах, наприклад, ПАП "Медобори", "Стегниківське", "Колос" 
Тернопільського району із середньообласними показниками можна поміт ит и, що 
високий рівень сезонних коливань спост ерігаєт ься в економічно-сильних  
господарст вах, я к і забезпечую т ь високі врож аї кормових культур. І навпаки, вони 
нижчі там, де ці умови гірші. Звідси, можна зробит и висновок, що рівень сезонних  
коливань продукц ії т варинницт ва не може визначат ися природними чи 
економічними чинниками, вони залежат ь від загальних умов виробницт ва, від 
цілого комплексу умов (сист еми маркетингу, рівня спеціалізації, забезпеченост і 
необхідними ресурсами, сист еми взаємовідносин м іж сільськогосподарськими і 
переробними підприємст вами та ін.).

Важливою  умовою  зниження сезонних коливань виробницт ва молока є 
диф еренційовані ціни, що зорієнт овані на сезонні вит рат и виробницт ва, а т акож  
вст ановлення диф еренційованих розцінок за молоко у  л іт ній та зимовий періоди.

Зниження сезонност і от елення корів дозволит ь не т ільки зменш ит и  
сезонніст ь виробницт ва продукц ії т варинницт ва, але й впорядкуват и робот у  
переробної промисловост і, підвищ ит и ефект ивніст ь всього агропромислового  
комплексу.

Клапків М. С„, к. е. н.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ВТРАТ У ВИПАДКУ ПЕРЕРВИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Особливіст ю  визначення втрат, я кі виникають у  випадку перерви  
підприєм ницької діяльності, є необхідніст ь врахування у  їх складі ще неот рим аної 
корист і (доходу). Неот римана корист ь  -  гіпот ет ична величина, яка ф ормуєт ься  
під впливом багат ьох невизначених чинників. Ця обст авина вносит ь у  процес  
організації ст рахування деяку мет одологічну складність, оскільки при цьому  
важко дот римуват ись одного із базових принципів, покладено в основу кожного  
окремого виду ст рахування, яким  є "однозначність ризику". Характ еризую чи  
принцип "однозначності", професор Вальт ер Карт ен зауважив, що об'єкт ивна  
необхідніст ь оцінки якост і ус іє ї сукупност і ризиків, яка охоплю єт ься  
ст рахуванням перерв виробничого процесу, веде до свідомого ускладнення  
ст раховиками мет одики визначення збит ків по цьому страхуванню. Вона стає 
навіть менш  прозорою  і зрозумілою  ніж, наприклад, відома своєю  складніст ю  
мет одика ст рахування життя.

Вт рат а майбут нього доходу може бут и не лиш е наслідком втрати  
виручки, але й наслідком підвищ ених затрат, які підприємст во змушене  
додат ково і непередбачено здійснит и з мет ою підт римки нормального стану  
ф ункціонування виробництва.

Окремі авт ори зверт аю т ь увагу на відмінність м іж  т ими вт рат ами, які 
мають місце при зупинці виробницт ва і носять ‘‘ф іксований’’ характ ер і тими 
втратами, які при т акій же ситуації, приймаю т ь змінним характ ер. Д о  перш ої 
кат егорії втрат відносят ься “необхідні” затрати, а саме: видат ки на заробіт ну  
плат у задіяному обслуговую чому персоналу, виплат и відсот ків за банківські
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кредит и, орендні платежі, частина комунальних плат ежів (на необхідний мінімум  
освіт лення та опалення). Зат рат ами змінного характ еру можут ь бути додат кові 
витрати, пов'язані із відбудовою знищ еного, чи пош кодженого підприємст ва, як, 
наприклад, підгот овка т ехнічної документ ації на рем онт ні робот и, розчист ка  
т ерит орії, прокладка л ін ій  т им часової комунікації. При відновленні т ехнічно і 
т ехнологічно складних промислових об'єктів т акі зат рат и можут ь складат и  
значні обсяги. Страхування цих, вимуш ено здійснених затрат, часто т акож  
доповню єт ься ст рахуванням вт рат и прибут ку -  т обт о нест риманого того  
середнього прибутку, який був би от риманий при звичайному виконанні робіт , які 
припинилися внаслідок перерви процесу виробництва.

Весь обсяг різноманіт них втрат, яких може зазнат и підприємст во в 
процесі л ікв ідац ії наслідків та недопущ ення т ехногенної авар ії (відмови т ехнічної 
системи) може бути дещо ш ирш им і для зручност і аналізу їх пропоную т ь  
розділит и на п'ять груп:

1. Прямі втрати ресурсів.
2. Зат рат и на зменш ення втрат ресурсів при відмовах.
3. Зат рат и на компенсацію  негат ивних наслідків відмов.
4. Зат рат и на зниження імовірност і наст ання аварій.
5. Зат рат и на зміну критеріїв працездат ного ст ану систем.
Відомо, що первинним завданням ст раховика є вст ановлення обсягу своєї 

ст рахової відповідальност і перед страхувальником. Ї Ї  розрахунок здійсню єт ься  
на основі попереднього визначення об'єкт у страхування, т ерміну відшкодування, 
ст рахової суми із залученням інш их важливих парамет рів ст рахової операції. 
Згідно Правил добровільного ст рахування ризику вт рат и прибутку, 
запропонованих HACK "Оранта" -  "Об'єктом ст рахування" є вт рат а прибут ку  
ст рахувальником внаслідок:

- спаду обсягів виробницт ва (товарообігу), зумовленого певними ризиками;
- необхідніст ю  здійснення додат кових витрат, спрямованих на уникнення  

чи зменш ення спаду виробницт ва (т оварообігу) та його відновлення.
Отже, розрахунок і аналіз "прибут ку-брут т о" є серцевиною  фінансових  

взаємовідносин м іж  ст раховиком і ст рахувальником, основним елемент ом  
загальних умов страхування. Найбільш  пош ирена на ст раховому ринку формула 
розрахунку прибут ку-брут т о передбачає визначення його обсягу мет одом різниці 
двох величин. При цьому визначення прибут ку-брут т о, яке є елемент ом багат ьох  
загальних умов страхування, дефіню єт ься так: "Прибут ок-брут т о -  це різниця  
м іж  сумою варт ост і обороту, ст аном запасів і незаверш еного виробницт ва на 
кінець господарського періоду та сумою варт ост і ст ану запасів на почат ок  
господарського періоду, незаверш еного виробницт ва та здійснених затрат". 
Умови ст рахування HACK "Оранта" т еж рекомендую т ь розраховуват и обсяг 
прибут ку-брут т о на основі р ізниці двох величин, однак згідно спеціального  
алгорит му: я к  добут ок р ізниці м іж  сумою ст андарт ного обсягу виробницт ва  
(т оварообігу) і сумою обсягу виробницт ва (т оварообігу), от риманого за період  
відш кодування, та показника прибут ковост і господарського оборот у. При цьому  
за ст андарт ний обсяг виробницт ва (оборот у) приймаєт ься т ой його обсяг, який  
був би досягнут ий ст рахувальником за ст раховий період відш кодування, але при 
ум ові ненаст ання страхового випадку. Показник прибут ковост і рекомендуєт ься  
розраховуват и я к віднош ення прибутку, от риманого за попередній рік, до 
варт ост і вигот овленої продукції та наданих послуг.

В загальних умовах ст рахування інш их ст раховиків зуст річаєт ься  
визначення прибут ку -  брутто на базі суми двох величин. Тобто, прибут ок  -  

брутто складає суму обсягу прибут ку -  нетто, досягнут ого фірмою  -  
ст рахувальником, та пост ійних затрат, здійснених в обсязі, незалежному від 
величини виробничого обороту. Я к видно, відправною позицією  при розрахунку  
прибут ку -  брут т о мет одом р ізниці є обсяг господарського оборот у, кожен цикл  
якого, закінчую чись продажем гот ової продукції, забезпечує от римання прибутку. 
На думку спеціалістів, визначення господарського обороту, який можна  
використ овуват и для ст рахових потреб, може визначат ися я к  сума грош ових  
пост уплень, яка отримана, або яку ще належит ь от римат и за продану гот ову  
продукцію  або надані послуги, вироблені в процесі ведення господарської 
діяльності.
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Д о  складу оборот у повинні відносит ися не всі пост уплення, а лиш е ті, які 
п о в ’язані із м ісцем та характ ером основної господарської діяльності. Виходячи з 
цього, до оборот у не належит ь відносит и от римання орендної плати, 
додат кових доходів від інвест иційної діяльності. Названі ф інансові потоки, 
проте, можут ь вист упат и у  ролі окремих о б ’єктів страхування.

Дідоренко Т.В., викладач кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту в 
сільському господарстві

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

При здійсненні зовніш ньот орговельної діяльност і виникаю т ь деякі 
т руднощ і із сист емат изацією  документів по реал ізац ії конт ракт ів і їх 
співст авленням. В основному це пов'язано з тим, що різні операції виконують  
різн і особи. Інколи т акі особи не мают ь дост ат нього досвіду для виконання  
конкрет них завдань. Наприклад, якщ о розглянут и дві операції -  митне  
оф ормлення експорт ного вант ажу та відображення в бухгалт ерському обліку  
т ако ї операції -  т о одразу ж  стане зрозуміло, що один робіт ник не може 
кваліф іковано виконуват и і те, і інше.

Особам відповідальним за практ ичну реалізацію  зовніш ньот оргівельних  
контракт ів, менеджерам та бухгалт ерам слід приділят и особливу увагу  
організації та здійсненню  внут ріш нього і бухгалт ерського обліку та конт ролю  на 
своїх п ідприємст вах за проведенням конкрет них операцій, т аких я к  облік 
виконання угод і конт ракт ів, облік руху експорт них вантажів, облік руху 
валю т них кош т ів за експорт овану продукцію  і т.д.

Це пов'язано, насамперед, з власним конт ролем за виконанням взят их на 
себе конт рагент ами зобов'язань, чітко викладених в окремих положеннях  
конт ракт у (договору).

По-друге, т акий облік і конт роль дозволяю т ь в подальш ому авт омат ично  
здійсню ват и операції по т ак званій “знайомій схем і” при умові, що вона себе 
виправдає.

По-т рет є, з'являєт ься можливіст ь здійсню ват и своєрідний аналіз 
управління згідно з операт ивними даними обліку і вдосконалю ват и на його основі 
відповідні операції.

По-чет верт е, дані операт ивного обліку і конт ролю  дозволяю т ь швидко  
орієнт уват ись при підгот овці зв іт ної документації, для управління процесами 
експорту, імпорт у продукції, одержанням виручки. Тут необхідно відміт ит и, що у 
відповідност і з загальними функціями управлінський процес підрозділяєт ься, я* 
правило, на планування, регулю вання, облік, конт роль, ст имулювання.

Українським підприємцям т акож необхідно знати, що операт ивний облік за 
кордоном окремо не виділяєт ься, але пост ійно про нього йде мова в науковий 
працях і підручниках ф інансового і управлінського обліку.

Операт ивний облік дозволяє значно швидше, н іж  бухгалт ерський  
от римат и необхідну інф ормацію  про хід  виконання зовніш ньоеконом ічної операції 
а саме: ход і виконання пост авок; перет ині державного мит ного кордону 
вант ажами; своєчасному надходженні або ненадходженні виручки; про країни 
імпорт ера; імпорт ерах; номенклат урі і асорт имент і експорту, імпорт у, умова* 
розрахунків м іж  конт рагент ами і т.д.

Щ е одним важливим аспект ом є чіткий розподіл зовніш ньоекономічних  
операцій в залежност і від предмет у договору. О перації поділяю т ь на:

- експорт ні;
- імпорт ні;
- барт ерні;
- з давальницькою  сировиною.
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