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Висновки. Отже, за допомогою створення ефективної системи внутрішнього
страхування та запровадження профілактичних заходів можна оперативно
нейтралізувати ризик зниження фінансової стійкості підприємства у складних
умовах перехідного періоду, що, в свою чергу, сприятиме зміцненню фінансової
складової економічної безпеки підприємства. Адекватна оцінка ризику дозволяє
суттєво знизити ймовірність розорення та уникнути великих фінансових втрат для
підприємства.

Таким чином, антиризикові заходи є невід’ємною складовою в управлінні
фінансовою безпекою підприємства. Безпосередній ефект таких заходів полягає в
зборі, накопиченні, систематизації економічної інформації, необхідної для
прийняття управлінських рішень. Під час прийняття управлінського рішення
економічна ефективність від його реалізації повинна бути скоригована на ступінь
ризику його досягнення. Зменшення невизначеності дозволяє більш ефективно
виробити необхідні коригуючи впливи, що, в свою чергу, надасть змогу зміцнити
стратегію управління фінансовою безпекою підприємства.
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У статті розглянуто методи формування системи фінансового контролінгу в страхових
організаціях. Досліджено класифікацію витрат суб’єктів підприємництва, особливості
формування витрат у страхуванні.

В статье рассмотрены методы формирования системы контроллинга в страховых орга-
низациях. Исследована классификация затрат субъектов предпринимательства, осо-
бенности формирования затрат в страховании.

The article describes the methods of formation of the system of controlling the insurance
organizations. Investigated the classification of costs of businesses, formation costs in
insurance.
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Постановка проблеми. Організація контролю в страхових організаціях України
в сучасних умовах недостатньо ефективна, як правило, вона переважно зводиться
до перевірки виконання плану продажу страхових продуктів і обов’язків співробіт-
ників. Подібна практика застаріла. Все ширше починають застосовуватися прогре-
сивні методи роботи, що допомагають страховикові досягти успіхів і визнання на
ринку. Одним з таких методів є фінансовий контролінг.

В Україні поняття «контролінг» досить нове і по багатьом параметрам незрозу-
міле. Не випадково поява контролінгу в 90-х роках в Україні та країнах СНД прий-
нято обережно. Багато фахівців поспішно ставлять знак рівності між контролем,
контролінгом та управлінським обліком. Саме з цієї причини часто фахівці ствер-
джують, що «західний термін контролінг» не привносить нічого нового для еконо-
мічної думки в Україні. Найближчим часом в Україні контролінг повинен зайняти
гідне місце в системі управління суб’єктом підприємництва, в тому числі страхо-
вою компанією.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. За-
хідні економісти Е.Майер, Р.Манн, Р.Герсне, П.Хорват, А.Дайле виклали методич-
ні основи контролінгу та його функціонування в різних галузях підприємництва.

Зараз вітчизняні вченні та науковці ближнього зарубіжжя, такі як Е. Смірнов,
А. Шеремет, Г. Ронова, С. Ніколаева, намагаються впровадити можливості контро-
лінгу в економіку країн СНГ, так як ефективність використання контролінгу в
управління вітчизняних суб’єктів господарювання вже доведена.

Метою дослідження є дослідження методів формування системи фінансового
контролінгу в страхових організаціях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Контролінг — це необхідний еле-
мент процесу фінансового аналізу, без якого функції суб’єкта підприємництва не
можуть бути повноцінно реалізовані. Важливим інструментом фінансового аналізу
є управління фінансово-господарською діяльністю суб’єкта підприємництва. Про-
цес розробки та реалізації страхової послуги є основним напрямком діяльності
страхової організації, під впливом якого постійно знаходиться фінансовий резуль-
тат його операційної діяльності – прибуток або збиток. Тому будь-який суб’єкт
підприємництва намагається вміло керувати напрямками своєї діяльності, насампе-
ред витратами, обсягом реалізації, якістю послуг, конкурентоспроможністю і т. п.
Під ефективністю діяльністю розуміють співвідношення між ефектом і витратами.
Чим вище ефект, тим вища ефективність, чим нижче витрати тим вища ефектив-
ність. Отже, потрібно навчитися керувати витратами. А управління витратами є го-
ловною метою діяльності будь якого суб’єкта підприємництва. Фінансовий аналіз
передбачає здійснення певної системи дій дослідника в цілях проведення аналізу,
яку називають організацією аналізу. Предметом фінансового аналізу є фінансово-
господарська діяльність суб’єкта підприємництва, а точніше, її вивчення з метою
оцінки результатів і виявлення резервів поліпшення. Специфіка контролінгу чітко
простежується в групуванні та обліку витрат, а також управління ними. Управління
витратами — це вміння економити ресурси і максимізувати віддачу від них. Для
управління будь якою діяльністю, менеджерам потрібні не просто витрати, а інфор-
мація про витрати на що вони спрямовуються. Суб’єкти підприємництва широко
здійснюють аналіз витрат та їх структуру, який полягає у:

виявлені важливих і контрольованих витрат;
вивченні кожної статті витрат;
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проведенні аналізу різких змін;
зміні впливу несприятливих факторів.
При складанні кошторису витрат на реалізацію та надання страхової послуги,

важливе значення має зв’язок витрат з обсягом реалізації. Розподіл витрат залежно
від зміни обсягів реалізації страхової послуги дозволяє:

здійснювати аналіз беззбитковості та асортименту страхових послуг;
аналізувати зміни рентабельності при зміні умов реалізації страхових послуг;
оцінювати рівень підприємницького ризику;
оптимізувати обсяг реалізації, прибутку і витрати з урахуванням попиту.
Головне у фінансовому контролінгу — це аналіз витрат суб’єкта підприємницт-

ва, а також їх облік.
Суб’єкти підприємництва виділяють класифікацію обліку витрат:
1. По характеру використання даних про витрати:
• облік за фактичною собівартістю;
• облік за нормативами собівартості;
• облік по плановій собівартості.
2. По повноті включення витрат у власну продукцію:
• облік по повній собівартості;
• облік по усіченій собівартості.
3. За підходом до виробничого процесу:
• попроцесний облік;
• позамовний облік;
• гібридний облік [4, с. 46].
Найбільш економічно доцільний підхід до побудови системи обліку витрат —

це виділення типових груп рішень і вибір відповідних їм об’єктів обліку витрат.
Розділяючи витрати на змінні та постійні, потрібно використовувати поняття «об-

ласть релевантності», в якому зберігається особлива форма запланованих взаємодій
виручки та витрат. Постійні витрати, постійні тільки щодо даної області релевантно-
сті та даного часу. Однак постійні витрати можуть значно змінюватися з року в рік.
Постійні витрати можуть різко скоротитися при спаді виробництва [12, с. 1].

Припущення в будь-якій області релевантності поширюється і на змінні витра-
ти, так як вони не завжди прямо пропорційні обсягу.

При використанні обліку за фактичною собівартістю величина фактичних ви-
трат звітного періоду визначається як добуток фактичної кількості використаних
ресурсів і їх фактичної ціни. Перевагою даного методу є простота розрахунку. Але
існує ряд недоліків, таких як: відсутність нормативів для контролю за якістю вико-
ристовуваних ресурсів і цін на них, відсутність можливості аналізу причин відхи-
лення, відсутність можливості розрахунку витрат у будь-який момент часу, зміни
собівартості внаслідок неможливості створення резервів тощо. Перераховані недо-
ліки не дозволяють використовувати облік за фактичною собівартістю в якості ба-
зового методу управлінського обліку витрат [3, с. 94].

Облік за нормативною собівартістю являє собою крок вперед у порівнянні з об-
ліком за фактичною собівартістю, оскільки дозволяє оцінити не тільки, якими були
витрати, але і якими вони повинні були бути. Облік за нормативною собівартістю
набагато більш ефективно вирішує завдання управління витратами, ніж облік за
фактичною собівартістю. Однак він має і свої «мінуси»: встановлюються нормати-
ви на підставі середніх значень минулих періодів, що не відповідає вимогам сього-
дення і враховує довгострокові тенденції зміни витрат, відсутнє обгрунтування ко-
регованих середніх значень, що знімає точність планування і заважає ефективному
контролю.

Вище зазначені недоліки долаються в обліку за плановою собівартістю (стан-
дарт-костинг). Головна відмінність стандарт-костингу від обліку за нормативною
собівартістю полягає в тому, що планові витрати засновані не на минулому досвіді,
а на прогнозі майбутнього. При цьому використовується технологічна документа-
ція, відомості про ціни постачальників на майбутні періоди та ін.
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Стандарти витрат встановлюються на відносно довгий період, щоб менеджери
могли спиратися на них при ухваленні рішення [11, с. 112]. Щоб стандарти не
втрачали своєї актуальності, їх слід переглядати. Облік за плановою собівартістю
містить усі позитивні риси обліку за нормативною собівартістю, але при цьому во-
лодіє і додатковою перевагою — тут присутня більш гнучка обгрунтованість пла-
нових величин у порівнянні з нормативними, забезпечує збільшення точності про-
гнозів і ефективність контролю. Достатком стандарт-костингу є його відносна
складність застосування [4, с. 48].

Попроцесний облік застосовують при масовому виробництві однорідної продук-
ції, що не характерно для страхової організації.

Позамовний метод обліку собівартості застосовується на підприємствах, де ви-
трати на виробництво легко ідентифікувати з конкретною продукцією, роботами,
послугами, тобто при індивідуальному або дрібносерійному виробництві. Непрямі
витрати розподіляються на витрати пропорційно вибраній базі [11, с. 345].

Гібридні системи поєднують риси, як по процесного, так і показного обліку. Та-
кі системи використовуються в серійному і потоковому виробництві. Перевага та-
кого обліку — «прив’язка» калькуляції до технологічного процесу [11, с. 373].

При обліку по повній собівартості в собівартість продукції включається всі ви-
трати підприємства. Витрати, які неможливо віднести безпосередньо на продукцію,
розподіляють спочатку по центрах відповідальності, де вони виникли, потім пере-
носять на собівартість продукції пропорційно обраній базі [11, с. 485].

До недоліків обліку по повній собівартості можна віднести: неможливість про-
ведення аналізу контролю і планування витрат унаслідок неуваги до характеру
поведінки витрат залежно від обсягу випуску, втрата об’єктами калькуляції інди-
відуальності внаслідок використання спільних баз розподілу, включення в собіва-
ртість продукції витрат, не пов’язаних безпосередньо з її виробництвом. Підсу-
мок — спотворення рентабельності окремих видів продукції. «Перенесення»
постійних витрат зі складу собівартості запасів на собівартість реалізованої про-
дукції майбутніх періодів, в калькуляції ціни з самого початку передбачається
плановий прибуток, тоді як насправді необхідно лише усунути ризик збитків [4,
с. 54].

Ці недоліки свідчать про те, що облік по повній собівартості не забезпечує всієї
інформації, необхідної для повноцінного управління витратами. Тому поряд з ура-
хуванням по повній собівартості, все частіше застосовують облік по усіченою собі-
вартості [12, с. 51].

Директ-костинг або облік за усіченою собівартості є основою контролінгу ви-
трат. Директ-костинг — це поділ виробничої собівартості на витрати, які є постій-
ними, і на витрати, які змінюються пропорційно зміні обсягу [20, с. 244]. Головне в
директ-костинг — організація окремого обліку змінних і постійних витрат і вико-
ристання його переваги в цілях підвищення ефективності управління. Собівартість
промислової продукції, враховується і планується тільки в частині змінних витрат.
При системі директ-костинг схема побудови звітів про доходи багатоступінчаста. У
ній містяться, принаймні, два фінансових показника:

• маржинальним дохід;
• прибуток.
Маржинальний дохід — різниця між виручкою від реалізації продукції та змін-

ними витратами. При маржинальному підході загальна сума постійних витрат по-
казується відособлено, перш ніж буде відображена сума чистого прибутку. Це «ви-
свічення» загальної суми постійних витрат допомагає зосередити увагу менеджерів
на поведінці постійних витрат і контролювати спільне виконання довгострокових і
короткострокових планів.

Переваги обліку за обліковою собівартості полягають у наступному:
• фінансовий результат по всьому підприємству і по окремих видах продукції не

залежить від вибору методу розподілу постійних витрат, що особливо важливо для
підприємства з широким асортиментом продукції;
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• можливість порівняння собівартості різних періодів тільки в частині релевант-
них витрат;

• увага до характеру поведінки витрат залежно від обсягу.
Облік за усіченою собівартості відіграє найважливішу роль в управлінні витра-

тами [1, с. 52]. Таким чином, система обліку собівартості може вплинути на зрос-
тання прибутковості підприємства за трьома напрямками:

• виявлення втрат, що знижують прибуток підприємства;
• надання менеджерам точних даних про собівартість виробництва;
• мінімізація облікової роботи, пов’язаної з калькулюванням.
Директ-костинг є предметом полеміки серед бухгалтерів. І не стільки тому, що

не досягнуто згоди в описі зразків поведінки постійних і змінних витрат для цілей
управління і контролю, скільки тому, що ставиться питання про теоретичну придат-
ності цього методу для складання зовнішньої звітності.

Прихильники директ-костингу стверджують, що постійна частина виробничих
витрат більш тісно пов’язана зі здатністю виробляти, а не з випуском конкретних
одиниць. Тому їх слід відносити до витрат на період і відразу списувати на реаліза-
цію без внесення в собівартість продукції. Опоненти ж цього методу доводять, що
запаси повинні включати при їх оцінці і компонент постійних виробничих витрат,
необхідних для виробництва продукції; обидві партії цих витрат повинні бути за-
пасоємними, не дивлячись на відмінності в поведінці. Однак всі схиляються до ду-
мки, що це не кращий метод для оцінки запасів.

У системі контролінгу також важливе місце займає методика угруповання ви-
трат з однаковим «поведінкою». Розподіл витрат залежно від зміни обсягів вироб-
ництва дозволяє:

• проводити аналіз беззбитковості та асортименту продукції;
• аналізувати зміну рентабельності при зміні умов виробництва і продажів;
• оцінювати рівень підприємницького ризику;
• оптимізувати обсяг виробництва, прибуток і витрати з урахуванням попиту.
Основні припущення при аналізі беззбитковості:
1) змінні та постійні витрати повинні бути визначені з великою акуратністю;
2) передбачається, що не відбувається зміна цін на сировину і продукцію за пе-

ріод, на який здійснюється планування;
3) постійні витрати залишаються незмінними в обмеженому діапазоні обсягу

продажів;
4) змінні витрати на одиницю продукції не змінюються при зміні обсягу прода-

жів;
5) продажі здійснюються достатньо рівномірно [5, с. 12].
Точка беззбитковості — величина обсягу продажів, при якому суб’єкт підпри-

ємництва буде в змозі покрити всі свої витрати, не одержуючи прибуток. Вона
дозволяє визначати, за яким рівнем продажів забезпечується рентабельність про-
дажів.

У довгостроковій перспективі розвиток суб’єкта підприємництва має базуватися
на стратегії зниження витрат. На практиці ж собівартість можна знижувати шляхом
інтенсифікації виробництва, тобто найкращим використанням виробничих ресурсів
і скороченням втрат сировини, матеріалів і палива, а також збільшенням випуску
продукції з одиниці основних фондів. Зниження собівартості буде здійснюватися і
за рахунок впровадження досягнень НТП і підвищення професійної зацікавленості
працівників підприємства, кращого використання виробничих потужностей і під-
вищення продуктивності праці [10, с. 168].

Для системи управління витратами не мало важливою умовою є розрахунок по-
криття витрат. Покриття витрат являє собою різницю між виручкою і перемінними
витратами. Даний метод дозволяє на якісно новому рівні вести виробництво окре-
мими виробничими продуктами. Цей метод володіє наступними перевагами: полег-
шення контролю за витратами; спрощення планування прибутку; поліпшення ана-
лізу успіху підприємництва; управління точкою беззбитковості.
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Оцінка продуктів відбувається на основі їх сум покриття. В контролінгу розріз-
няють: одноступінчатий метод покриття витрат; двоступінчастий метод покриття
витрат; багатоступінчастий метод покриття витрат;

Прибутковість окремих продуктів показує фактор суми покриття (% від ви-
ручки).

Величезне місце приділяється в системі контролінгу аналізу прибутку підпри-
ємства.

Прибуток — це одна з форм чистого доходу, що виражає в основному вар-
тість додаткового продукту. Її розмір залежить від збільшення обсягу виробниц-
тва, зниженні собівартості продукції, рівня та динаміки цін, зміни структури ви-
робництва. Величезне значення для зростання прибутку має економія
матеріальних витрат.

Аналіз прибутку проводиться за факторами, таким як: зміна обсягу реалізації,
структури продукції, відпускних цін на реалізовану продукцію, сировину, матеріа-
ли, паливо, тарифів на енергію та перевезення, рівня витрат матеріальних і трудо-
вих ресурсів.

Також проводиться аналіз розподілу прибутку підприємства. Розподіл прибутку
здійснюється в інтересах:

• забезпечення стимулюючої ролі прибутку в досягненні високих кількісних і
якісних показників виробництва;

• використання прибутку в якості важливого джерела фінансування капітальних
вкладень, формування власних обігових коштів;

• посилення матеріальної зацікавленості підприємств у більш повному виявлен-
ні внутрішніх резервів.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, система контролінгу охоплює
повністю всі сфери підприємництва, що є необхідним для його управління. Голов-
не в фінансовому контролінгу правильно вибрати вид обліку собівартості, систему
планування та аналізу, врахувати особливості страхового бізнесу, оскільки від цьо-
го залежить якість прийнятих рішень.
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