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Abstract. Financial freedom means the possibility of choice. Financially literate and 

financially independent person works not because of an economic necessity but because they enjoy 
it. It is a state where we have enough assets that generate passive income. If we are able to break 
free from being on the trot of spending, debt and increasing revenues, we have largely won. 

When we are happy with our life, we do not need to be distracted and having fun buying new 
things. The less money we need to cover our monthly overhead, the less dependent we are. How to 
embark on the journey toward financial independence and get rich? Sometimes our mind prevents 
us from achieving success. Negative attitude, laziness and bad lifestyle robs us not only on time and 
instead of moving forward, we are taking the wrong steps, maybe even steps back. If we tune in to 
the wave of rich people and have our money under control then the financial independence will 
become a natural part of our lives. 

Key words: financial literacy, financial independence, financial freedom, financial 
education, personal finance 
 

Reference to this paper should be made as follows: Beliсkova, K., Starickova, Z. (2019). Is financial literacy the way to 
financial independence? Economics and Finance, Issue 8, 4-19. 

Introduction 

In our article we pay attention to the facts and conditions what all we can 

develop within our personal growth. Let's cover it with the term - our intelligence or 

our total consciousness. What do we mean by this term? Intelligence is not just the 

old known IQ. There are different kinds of intelligence that complement each other, 

sometimes they overlap, sometimes they can be conditioned by one another. It is 

important to realize that we can work with all of them and can consciously develop 

them. In addition to IQ, there is also EQ - emotional intelligence and movement 

intelligence; so-called financial literacy also exists, perhaps we could also mention 

the level of aesthetic level of perception of the world - the ability to perceive and 

create harmony and beauty, IT literacy - the ability to control PC and use IT 



Print ISSN: 2311-3413  Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪  Issue 8 
 
 

 

5

resources, perhaps even creativity as such. Driver literacy is the ability to control a 

vehicle (especially a car) and be able to predict behind the wheel or handle extreme 

situations when they occur. For example we can mention also the ability to tune in 

and gain from collective consciousness or the mentioned awareness of our qualities - 

so that we can involve them when we want. 

Opinions on financial literacy in the information society era 

In the 21st century, almost every decision is influenced or linked to the 

financial situation and finance. For a good orientation one has to cover a wide range 

of knowledge and skills directly and indirectly related to finance. At the same time, 

the information necessary for its decision-making changes very quickly. Due to the 

rapid development of information technologies that allow new types of financial 

processes and transactions, children are moving in a different world of financial 

operations than their parents. 

We see financial literacy as an ability to understand how money and the 

financial market work, and the ability to make use of it in our lives to satisfy not only 

our needs and ensure the financial stability of ourselves and our family, but also to 

meet our smaller or bigger dreams. Financial literacy is not about having as much as 

possible, but about having enough financial resources for our self-realization. To be 

free to think, decide and act exactly as we want. Financial literacy can be defined in 

several ways: 

Financial literacy is1: 

- the ability to use the room for manoeuvre given to us by legislation and financial 

institutions to reach the so called financial independence and freedom as soon as 

possible; 

                                                           
1 Janáková, H. – Fabová, Ľ.: Finančná gramotnosť slovenských vysokoškolákov Financial literacy of Slovak university graduates. 

JOURNAL OF KNOWLEDGE SOCIETY /international scientific journal/ ISSN 2336-2561 ČASOPIS ZNALOSTNÍ 
SPOLEČNOSTI /mezinárodní vědecký časopis/. Available at: http://jks.euin.org/sites/default/files/jks_2017_02_034-
042_Janakova_Fabova.pdf [quoted 2019-08 -10] 
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- something like retirement, but we don't have to wait for the fall of life, and it's not 

the state that determines the amount of our monthly annuity, but it's us and our 

level of financial literacy. Part of financial literacy is so-called tax optimization - 

being aware of the legal options we have to keep more money at home; 

- a set of knowledge that allows one to understand finance and to handle it properly 

in different life situations. The standard of the knowledge package differs from 

country to country; 

- it does not have a fixed limit by which to determine whether a person is literate or 

not. The degree of real (not subjectively perceived) financial literacy of a person is 

important; 

- the ability to use knowledge, skills and experience to effectively manage their own 

financial resources to ensure lifelong financial security for themselves and their 

household. 

Financial literacy in Slovakia 

In 2008, the Government of the Slovak Republic approved "The Proposal of 

educational strategy in the area of financial management and management of personal 

finances“, in relation to above mentioned the National standard of financial literacy 

(hereinafter „NSFL“) was elaborated. 

It set out the following standard habits that secondary school educated citizens 

should acquire during their studies: to find, evaluate and use financial information; 

know the basic rules of managing your own finances; learn to recognize risks in 

managing their own finances; set financial goals and plan to achieve them, develop 

the potential for earning own income and the ability to save; use financial services 

effectively; fulfill its financial obligations; to enhance and protect their property; to 

understand the basic concepts of finance and the world of money, to have good 
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overview of financial institutions and to understand the issues of consumer rights and 

be able to apply those rights2. 

The Ministry of Finance of the Slovak Republic considers the issue of raising 

the level of financial literacy3 of the society as a priority area, it is listed as one of the 

objectives in the Concept of consumer protection in the financial market. It sees 

financial literacy as one of the cornerstones of financial consumer protection and 

therefore supports its continual increase as a possible tool for eradicating poverty and 

poverty traps for The 2014-2020 Programming Period. Financial literacy is defined as 

the ability to use knowledge, skills and experience to effectively manage own 

financial resources with the aim to ensure the lifetime financial security of oneself 

and the household. The concept of financial literacy has established itself as a 

separate topic of inter-ministerial policy in the time of the last world economic crisis4. 

The structure of financial literacy according to OECD 

The OECD definition of financial literacy includes three basic literacy groups: 

In the base level, there is a group where no great mathematical skills are 

needed. At a higher level of financial literacy, one should be able to correctly apply 

the underlying principles in context. The highest level assumes the ability to apply 

principles in complex contexts and specific, different life situations, also with regard 

to their social (not only financial) life. 

All of these three levels of financial literacy can be achieved at school. 

However financially literate (i.e. reasonable, responsible) decisions are influenced by 

                                                           
2 MŠVVaŠ SR: Národný štandard finančnej gramotnosti. (MESRaS SR: National standard of financial literacy.) Available at: 
https://www.minedu.sk/17597-sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti/[quoted 2019-07-27] 

3 Tóth, M., Lančarič, D., Savov, R. (2015). IMPACT OF EDUCATION ON THE FINANCIAL LITERACY: A CASE OF 
SLOVAKIA. Trendy v podnikání – Business Trends 2/2015. https://spu.fem.uniag.sk/Marian.Toth/publikacie/20155.pdf [quoted 
2019-10-15] 

 

4 NBS: Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo (NBS: Financial intermediation and financial advisory services. Available 
at: https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/financne-sprostredkovanie-a-financne-poradenstvo [quoted 2019-07-
17] 
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cognitive as well as non-cognitive factors that cannot be influenced by the formal 

education process too much. 

Socio - economic factors of financial literacy and accompanying aspects 

Cognitive factors of financial literacy - are divided into three areas according 

to the above described complexity of understanding: 

1. Facts (content) 

Money and transactions – the awareness of basic products and handling simple 

monetary transactions (debt, interest rate, using bank cards, cheques etc.) 

Planning and managing household finances – knowledge of different types of 

incomes and expenses (salary, gross/ net income, taxes, social insurance), be able to 

set spending priorities at limited budget, plan expenses, savings. 

Risks and rewards – knowledge of the risks of different types of products, 

mainly credits capitalization of interest and risks associated with loan default, interest 

rate, inflation. 

Financial landscape - Awareness that one always has a choice of how to deal 

with money, that advertising and friends put pressure on decisions, unfair commercial 

practices, knowledge of consumer rights and obligations, the importance of legal 

documentation related to purchases, crimes related to the world of finance (credit 

frauds, etc.) 

2. Handling facts (processes) 

Identify financial information - knowledge of terms and their application in 

practice, obtaining relevant information from the contract, advertising, graph. 

Analyse financial information - knowledge of financial products associated 

with the ability to practically use the information for a financial decision. 

Evaluate decision in a wider financial context - ability to reconsider purchase 

as waste or reconsider the benefit of refinancing the loan. 

Apply financial knowledge in solving real situation – it contains a life situation, 

often with multiple conditions, and requires several mathematical operations to make 
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the right decision. Example: A person works for SKK 70 an hour, 12 hours a month. 

He saves half of his income every month. How many months does he have to work in 

order to go on a trip for SKK 3,000? 

3. Situational assessment (context) 

Situational context - Basic financial literacy of the population should be 

strengthened mainly in four situational areas. It means that they should be aware of 

typical risky and normal situations in which debt or investment decisions are made: 

 Assessment of education costs, labour law 

 Household and family – overview of payments related to housing, payment 

records, purchase planning.  

 Individual needs - entertainment and leisure costs, purchase of electronics (mobile 

phones, tablets), contracts with a telephone operator 

 Social responsibility - the ability to place own actions in a broader context of 

social responsibility, ecology, global processes, which the OECD considers to be 

an integral part of financial literacy. 

Non-cognitive factors of financial literacy 

 Access to information and education – some social environments provide more 

information making the orientation in the world of finance much easier 

 Access to money and financial products – one does not have enough information 

about really inaccessible products 

 Personal attitude towards financial issues and confidence in their solving - 

tendency to impulsive action, taking exaggerated risk and so on 

 Real action, spending, depositing and saving money - practical financial literacy, 

making real decisions in real life situations equips people with more experiences. 

Influence of financial logic on financial literacy 

Whatever the level of our financial logic is, we should definitely distinguish 

the following concepts and respect the following principles: 
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 Regular rent is regularly, e.g. monthly paid amount. The source of the regular 

rent may be the employer and in that case it is called the salary. The source can 

also be a social insurance company than it may be a social benefit or a pension. 

Also it can be you who will pay the regular (e.g. monthly) rent. This may be from 

the lease of one or more properties, or rent from own capital (invested financial 

capital). 

 Passive income is a regular income for which we do not have to go to work, we 

earn it without an additional energy, time, investment – pension. We only invest 

energy, time and money in the process of generating passive income. In short, 

something needs to be arranged to bring you annuity at regular intervals. No need 

to wait for an old-age pension, we can build our own passive income. 

If we are financially literate, mutual funds seem to be most helpful. It is a 

form of collective investment regulated by law. Technically, thanks to the greater 

amount of money being invested (a common package of all shareholders) there are 

investment opportunities that you would not have access to as an individual investor. 

You take the risk as much as you choose (in cooperation with an expert). The biggest 

risk in mutual funds is the investor himself (though often led by a financial 

intermediary/ advisor). However, it is important to realize what passive income is and 

that it is one of the most important terms you need to know if you want to handle 

your money in a meaningful and long-term way. Passive income tends to be higher 

than expenditure. At that point, you can freely decide if you want to go to work to 

make money. If you have bigger dreams and if you enjoy your work, then you 

probably have enough energy to continue working happily and afford more and more 

of what makes you happy. However, if you don't like what you do, you can easily 

change it without risk it will financially endanger you. Basically, you can do what 

you want within the boundaries of the difference between your passive income and 

expenses. 
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Financial freedom versus financial independence 

The main difference between financial independence and financial freedom is 

that as a financially free person, you no longer have to count whether you have 

enough money for one or the other, whether you can fit into your monthly rent or 

reach any surplus. You have enough resources to enjoy the rest of your life as you 

wish. The instruments by which we achieve financial freedom are not very different 

from the instruments by which we achieve financial independence. Some of them are: 

- collective investment - mutual funds; 

- loans; 

- invisible hand in market – sort of supreme judge of financial markets. The more 

economists think they control the market, the more they are surprised again and 

again when the invisible hand of the market shows them that it will be different 

and gives them the opportunity to understand something more. 

Financial independence – what is it?5 

Is it always right what we know about money and what we have learned about 

it during our lives? It must not always be right and it must not always be true. This is 

understandable as we learn from teachers and professors who do not always have a 

high income, parents who are likely to be middle-class and work their entire lives, 

and people who criticize money and have a negative relationship to it. Therefore it is 

common that we mistake terms for impressions, assets for liabilities, income for 

wealth. 

Financial independence can be defined in several ways. Financial 

independence is: 

- a real goal for many people. It is a condition where you have a sufficient income so 

that you don’t need to actively work - in other words, passive income - and your 

lifestyle is covered; 

                                                           
5  Lysík, M.: Finančná nezávislosť – ako ju dosiahnuť? (Financial independence – how to achieve it?) Available at: 
http://www.zfpa.sk/miroslav-lysik-financna-nezavislost/ [quoted 2019-08-15] 
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- the term generally used for the condition when the entity has such financial income 

that covers all its necessary expenses. Essentially, this means the status when an 

entity's funds allow to pay an annuity that is sufficient to cover its necessary 

expenses without the need for further activities. It is about achieving a sufficient 

passive income. There is inflation present in the real economic environment. 

Therefore it is needed that paid out annuity can grow proportionally to inflation 

and the condition of covering the necessary future expenditure will be met; 

- in a broader sense, financial independence is used in several contexts. An example 

is the financial independence of the church from the state or the financial 

independence of children from parents. In these cases, financial independence is 

defined only for a specific entity and the need for carrying out economic activities 

is necessary; 

- the concept of financial independence should therefore be assessed in terms of 

whether any third party is capable to directly or indirectly apply its influence not 

only on NCB's tasks but also on its ability (understood operationally in terms of the 

workforce as well as financially in terms of adequate financial resources) to fulfill 

its mandate. 

Strategy towards achieving financial independence 

Theoretically, two ways lead to financial independence. Because it is about the 

difference between income and expenditure, i tis possible to work on both of these 

items: 

1. One way is to reduce the expenditure. This way cannot be used alone in 

today's world because certain resources necessary for life are no longer freely 

available. 

2. The second way is to build a revenue side. Thus, it is about accumulating 

assets and optimizing their use so that the condition for achieving sufficient rent, 

including covering the impact of inflation, is met. 
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Achieving financial independence is not a one-time event. The financial 

situation is influenced by several aspects of life. In order to achieve success on the 

way to independence, strategic goals need to be set in several areas of financial life: 

to increase your income; to expand the portfolio of your assets; to get rid of 

financially burdensome liabilities; to control your spending; to educate financially; to 

invest and focus on your own long-term goals. 

When are we really financially independent? When we can decide each 

morning how we spend our day. It is not important how much we earn if we spend 

our days at work that we do not like, that takes out the time we could spend with our 

family. Unless we can engage in activities that make us happy and yearn for them 

every day, we are not rich. Wealth can overawe also strong personalities. Let’s make 

a promise right from the start that if we achieve wealth and financial independence, 

we will never be tempted by consumer’s life and irrational financial decisions again. 

Let’s find an equal partner in our life to help us succeed and maintain our 

independence from money. Let’s educate ourselves together and build the future 

according to our ideas. 

Financial independence - everyone wants it, but not everyone will achieve it. 

Why? This is probably because financial independence is a process. This requires 

effort and commitment over a long period of time. The definition of everyone's 

financial freedom is unique, which means that the path everyone takes will be unique 

to everyone. Unless we are ready to implement a financial plan for our lives and stick 

to it, financial independence is probably unachievable. 

Financial independence - can it be achieved also in Slovakia? 

Financial independence is a bit counter-intuitive term. Many people 

automatically assume that they need huge income to achieve it. And since they do not 

have a huge income, they resign to create their financially secure future in advance. 

This is a great pity, because achieving financial independence and freedom does not 
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depend primarily on the amount of income but on the amount that we are able to 

invest regularly. 

There are two counterarguments: 

a) Slovakia is a poor country, it is impossible to save or invest. There is 

nothing to save or invest. 

From a global perspective Slovak incomes are not so bad. The website Global 

Rich List compares revenue in countries across the world. The results are very 

interesting. A person who earns a minimum wage in Slovakia (520 EUR)6 belongs to 

20% richest people in the world (in terms of amount of income), and his salary would 

be enough to pay a monthly salary for 43 doctors in Malawi. The person who earns 

the average Slovak wage (EUR 1013)7 belongs to 10% richest people in the world. 

And the person who earns the average Bratislava salary (EUR 1,600)8 belongs to 4% 

richest people in the world! 

A different view on our “poverty” - according to the statistics from the 

Statistical Office in 2014, Slovaks consumed 9 liters of pure alcohol per capita. After 

recalculation to wine, it is approximately 700- 800 EUR for an adult for alcohol per 

year (58 - 66 EUR per month). Another example: in 2014 the Slovaks spent 2.53 

billion EUR in gambling. Per adult, it is about 682 EUR per year or 57 EUR per 

month. 

In spite of all this, there is a second counterargument: 

b) It is not possible to save or invest because I have „zero“ on my 

account and I live paycheck to paycheck. 

This is the classic confusion of cause and effect - it is not true that it is 

impossible to save, because you have zero on your account every month. You have 

zero on your account just because you do not save and spend all your money. It is 
                                                           
6 EUR 480 in 2018 

7 In 2018 

8 Authors’ note: Total average gross wage is EUR 1619,16 in Bratislava. Available at: https://www.etrend.sk/ekonomika/priemerna-
mzda-v-bratislave-je-vyse-1-600-eur-v-prahe-zarobia-este-viac.html [quoted 2019-09-13] 
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also not true that a higher income will allow people to start saving and investing. In 

fact, it works so that people usually spend everything they earn. No matter how much 

it is. 

This is how hedonistic adaptation looks in practise – no matter how high 

income we have, we want to have more. Therefore, if we want to achieve financial 

independence and financial freedom, we have to make one very important decision: 

to say “Enough!”, this is the standard of living that is enough for me, all extra income 

will be now used for building the capital which will bring me that independence and 

freedom. 

FIRE movement: Financial Independence at young age 

When could you retire? The answer depends on who you ask. But if you really 

want it, you can retire even in your thirties. To become financially independent and 

retire at a young age is not an illusion that financial houses would try to sell to 

people. The number of people doing it increases every year. While there are 

discussions in Slovakia on how to teach people to save and reasonably invest at least 

part of the money they earn, abroad the opposite trend has come to the fore in recent 

years. More and more people are putting money aside and investing most of their 

income to achieve financial independence. Money can buy you a few nice things 

in your life, but the greatest thing it can buy is something much more valuable - 

freedom.9 

FIRE (abbreviation from English „Financial Independence, Retire Early“), 

represents the movement whose followers seek to achieve financial independence and 

to possibly retire significantly earlier than in traditional retirement age. 

The cornerstone of financial independence is to build fixed assets in such a 

volume that the long-term passive income from it will cover all your expenses. The 

                                                           
9 Tonka, J.: Osobné financie, 2019, Finax. (Tonka, J.: Personal finances, 2019, Finax). Available at: 
https://www.finax.sk/blog/autor/jan-tonka [quoted 2019-07-10] 
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recipe for achieving financial independence is not complicated - spend (much) less 

than you earn and invest the difference intelligently. 

New financial equation     

The traditional recipe for ensuring a solid pension is simple. We need to start 

making savings, the sooner the better. Then to valorize them by their long-term 

investment and create a sufficiently large financial cushion so that retirement does 

not become a financial nightmare. However, fans of FIRE idea have a different 

recipe. They do not put aside only a small part of their income, but the majority. Not 

with the aim to save millions and then to live only from investments, but with the 

ambition to create such amount of savings so that the revenues from them are enough 

to pay the expenses. 

What is the amount that can provide the luxury of early retirement? The basic 

financial equation of FIRE followers is straightforward: If you can save 25 times your 

annual spending, after reaching this milestone, you can withdraw 4% of your 

investments every year without fear of spending all your savings. For example, if 

your expenditure would be EUR 1,000 per month, you would need EUR 300,000 to 

achieve your financial independence. 

The effort to live with minimal costs also has a positive social dimension. It 

leads to the creation of communities of people who try to support each other and help 

each other in the style of a shared economy. If someone needs to drill a few holes into 

the walls while renovating the house, they don't have to buy new tools that they don't 

need after few hours. The tool can be borrowed. The endeavour to live economical 

life can bring benefits that are hard to buy. Regardless of income level. 

Conclusion 

There is one very real lesson coming out our statements and the findings 

contained in this article - in order to achieve financial independence, we do not need 

a high income, nor do we need to do business. It is much more important how much 

money left each month and how we handle this money. 
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- A simple step is to prioritize passive income, which is itself a resource. These are 

things like buying an apartment and renting it, but also creating a website. 

- The next step is to invest at least part of the passive income in stocks and bonds. 

They will grow in the background. Actually, we only put passive income into 

another type of passive income. If we still have an active income, we can also 

invest part of it. 

- The sooner we invest in stocks and bonds, the better. The compound interest rate is 

powerful. We will not see any return on our money in two years, but in fifteen 

years our deposit will be doubled even if we add inflation. 

- In order to achieve financial independence it is needed that passive income from 

investments covers all expenditure. To calculate “our number” we use the 4% rule 

which says that we can safely and long term draw 4% of your money annually 

without running out of savings. 

Financial freedom conditioned by financial independence is a situation where 

we are not dependent on income from employment because we have enough assets 

and income from them will cover all expenses. Who wouldn't like to be financially 

independent and work just for the joy of work? However, to build such a property so 

that we can draw so much money on a monthly basis that we pay not only our 

vouchers, but also holidays by the sea and gifts to children, it requires a little work 

and discipline. In order to gradually work on our financial independence, we need to 

know the financial market. 

Financial independence can be measured by the amount of time we can live 

from today without going to work while living from the money we saved while 

maintain our standard of living. For example, if we can live from saved money 6 

months, then the financial independence is 6 months. Ideal financial independence is 

when we are able to live till the end of our lives from what we have saved while 

keeping actual living standard. 



Print ISSN: 2311-3413  Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪  Issue 8 
 
 

 

18 

The greatest risk for less financially literate people is the threat of losing 

money. Not every financial mistake will be "just" about experience. Last but not 

least, it is sufficient if we have ever lost less money not right away all life-long 

savings. It is always unpleasant, usually associated with a great mental strain, our 

body feels in danger, it shuts down the immune system. And remember the illness of 

today’s time – don’t want everything right now. It takes time. If it were easy, we 

would all be extremely rich, but it is not. Patience is one of the most important 

qualities of a good investor. We may not be financially free in one year. 

Financial independence is a big goal. If we make it, we will not have to do 

even the minimum work required to maintain passive income. Passive income is a 

great tool to achieve financial literacy and financial independence. To be truly 

independent, we must build our wealth through financial resources. They will 

continue to grow and if needed, we can convert them into cash and support our 

lifestyle. We never know so much in life that we cannot know even more. Let’s 

actively educate, grow, and achieve more with acquired knowledge. That gives us the 

flexibility we need to get out of any situation. Rich people are not so different, they 

just know how to focus their time, energy, knowledge, skills and health. Let’s try to 

do so as well because the value of our effort is our greatest asset. 
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Abstract. The paper introduces improvements to the accounting methodology for 

manufacturing inventories in terms of elements of the method: documentary recording, accounts 
and double entry. The article provides a Flow diagram of accounting records for manufacturing 
inventories between departments of the enterprise on the basis of the concept of ‘responsibility 
centers’ and the cost pool system. The research expands upon analytical breakdown of accounts 
related to manufacturing inventories accounting which became the foundation for improved 
framework of recording economic transactions. 

Keywords: Manufacturing inventories, initial estimate, model of account structure. 
 
Анотація. У статті удосконалено методологію бухгалтерського обліку виробничих 

запасів в частинні елементів методу: документування,  рахунки та подвійний запис. 
Побудована Схема потоків облікових документів з обліку виробничих запасів між 
підрозділами підприємства на основі концепції «центрів відповідальності» та  системи cost 
pool. Розширено аналітичні розрізи рахунків щодо обліку виробничих запасів, що стало 
основою удосконаленого порядку відображення господарських операцій. 

Ключові слова: Виробничі запаси, первісна оцінка, модель структури рахунка 
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Аннотация. В статье усовершенствована методология бухгалтерского учета 
производственных запасов в части элементов метода: документирование, счета и двойная 
запись. Построена Схема потоков учетных документов по учету производственных запасов 
между подразделениями предприятия на основе концепции «центров ответственности» и 
системы cost pool. Расширено аналитические разрезы счетов по учету производственных 
запасов, стало основой усовершенствованного порядка отражения хозяйственных 
операций. 

Ключевые слова: Производственные запасы, первоначальная оценка, модель 
структуры счета 
 
Reference to this paper should be made as follows: Hilorme T., Khapilina K. (2019). Improvement of accounting 
methodology for manufacturing inventories of the enterprise. Economics and Finance, Issue 8, 20-28. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Формування ефективної 

організації бухгалтерського обліку дозволить отримати об’єктивну, релевантну 

інформацію, що є підґрунтям для прийняття управлінських рішень задля 

максимізації прибутку. Особливу роль при цьому відіграє організація обліку 

виробничих запасів, яка обумовлена, насамперед:  наявністю перманентного 

дефіциту оборотних коштів, недосконалістю логістики зберігання, 

неадаптованістю вітчизняної продукції до умов міжнародного ринку, 

невідповідністю вимогам щодо якості та безпечності сировини та харчових 

продуктів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями організації 

бухгалтерського обліку виробничих запасів (методично-організаційними 

проблемами вибуття, списання товарно-заготівельних витрат тощо) займалося  

багато вчених [1-2,5-6]. Так, Олійник Т.О та Дем’яненко І.С. [4] досліджували 

проблему вибуття запасів для цілей управлінського обліку та дійшли висновків, 

що найбільш простим у застосуванні і дієвим для надання інформації в 

управлінських цілях є метод середньозваженої собівартості, який практично 

повністю виключає можливість маніпуляції обліковими записами. Пошуком 

новітніх методів вибуття запасів в системі управлінського обліку займалася 

О.В. Лишиленко [3]: використання на практиці тільки традиційних методів 

оцінки вибуття виробничих запасів в системі управлінського обліку не повною 

мірою забезпечує керівництво підприємств необхідною інформацією в системі 
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оптимізації ціноутворення на власну продукцію, роботи та послуги, визначення 

точки беззбитковості. 

Метою роботи є дослідження питань організації обліку виробничих 

запасів підприємств, а також розробка конкретних шляхів його вдосконалення. 

Результати дослідження. Обліковий процес сегменту «Виробничі 

запаси» поділяється на часткові процеси, який відповідно розподіляються на 

окремі етапи, на яких здійснюються первинні, поточні і підсумкові облікові 

операції. Операції, які виконуються в ході облікового процесу, за змістом 

поділяються на групи (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розподіл облікових операцій сегменту «Виробничі запаси»  

(авторська розробка) 
№ 
з/п 

Етап обліку сегменту 
«Виробничі запаси» 

Розподіл облікових 
операцій за змістом 

Зміст господарської операції 

Технічні Записи до регістрів обліку 

Логічні 
Звірка розрахунків з підприємствами та 

особами 
1. 

Облік придбання 
запасів 

Аналітичні Ведення розрахунків 

Логічні 
Підготовка на підставі облікових даних 

довідок 

Аналітичні 
Приймання, формальна та логічна 

перевірка звітів матеріально-
відповідальних осіб 

2. 
Облік запасів на складі 

та в бухгалтерії 

Допоміжні Підшивка документів 

Технічні Підрахунок даних первинних документів 

Логічні 
Підготовка на підставі облікових даних 

довідок 
3. 

Облік переоцінки 
запасів 

Аналітичні Інвентаризація 

Технічні 
Сортування документів перед передачею 

до архіву 

Аналітичні 
Виявлення та виправлення помилок в 

обліку 
4. Облік вибуття запасів 

Організаційні 
Контроль за правильністю ведення 

розрахунків 

Технічні 
Сортування документів перед передачею 

до архіву 
5. 

Передача документації 
до архіву 

Допоміжні 
Введення діловодства, підшивка, архівне 

зберігання документів 
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За кількістю і тривалістю операцій, співвідношенням основних і 

допоміжних операцій, співвідношенням часу виконання операцій і часу перерв 

визначається ефективність часової структури облікового процесу. 
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Укладання 
договору

Договір з 
контрагентом

Прибуття 
запасів

Оформлення 
заказу

Приймання та 
перевірка на 
розбіжності

Оформлення 
прибуткової 

накладної

Прибуткова 
накладна

Складання 
прибуткової 

частини звіту 
про рух товарів  

Звіт про рух товарів

Складання 
видаткової 

частини звіту 
про рух товарів  

Перевірка і 
обробка 

звіту

Складання оборотної 
відомості аналітичного 
обліку за рахунком 28 

«Товари»

Оборотна відомість
аналітичного обліку 

за рахунком 28 «Товари»

Складання оборотної 
відомості синтетичного 
обліку за рахунком 28 

«Товари»

Оборотна відомість
синтетичного обліку 

за рахунком 28 «Товари»

Формування 
Головної 

книги

Головна
книга

Формування 
та подання 
звітності

Реалізація товарів 
і оформлення 

видаткової 
накладної

Видаткова 
накладна

 
Рис.  1. Рух облікової інформації щодо товарних запасів між підрозділами 

(авторська розробка) 
 

Важливим для успішного провадження діяльності є розуміння потоків 

облікових документів між підрозділами підприємства. Такі схеми здебільшого є 

доволі громіздкими та інформативними, що ускладнює сприйняття. Однак, для 

вирішення даної проблеми достатньо використати при побудові схеми потоків 

облікових документів для нарахування заробітної плати працівнику у 

програмному продукті MS Visio. Даний програмний продукт дозволяє 

відокремлювати за допомогою «пулів» окремі структурні підрозділи, що значно 

спрощує аналіз наведеної інформації.  
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Приклад використання даного продукту для побудови схеми потоків 

документів з обліку товарних запасів подано на рис. 1. 

Покращити облік виробничих запасів можна, вдосконалюючи документи 

і облікові регістри, накопичувальні документи, попередню виписку документів 

по руху матеріалів і оперативних документів на ЕОМ, картки складського 

обліку. Доцільно облік виробничих запасів у сучасних підприємствах 

спрощувати шляхом оформлення операцій з їх оприбуткування і витрачання. 

Відпуск матеріалів у виробництво, за необхідності, можна оформляти на 

підставі встановленого ліміту в картках складського обліку, передбачивши в 

них підпис особи, яка одержує цінності. Враховуючи галузеві особливості 

підприємств у сучасних умовах, ми пропонуємо документацію з обліку 

виробничих запасів, а саме «Відомість витрачання сировини на виробництво 

продукції», «Зведена відомість надходження і витрачання сировини». 

Важливо класифікувати матеріали так, щоб можна було точніше 

розподіляти відхилення в їх вартості по напрямах витрат. При цьому, 

враховуючи, що частина відхилень залежить від об’єму або від маси вантажів, 

що перевозяться, розподіл їх доцільно здійснювати пропорційно натуральним 

показникам. Деталізація окремих субрахунків стосовно обліку виробничих 

запасів дасть змогу спростити отримання бухгалтерської інформації про їх 

ефективне використання в процесі виробництва. Рекомендації щодо 

використання додаткових субрахунків з обліку виробничих запасів наведено у 

таблиці 2. 

У підприємств залежно від можливостей подальшого використання до 

складу основних чи допоміжних матеріалів відносять також відходи 

виробництва. Нами запропоновано відкрити додаткові групи аналітичних 

рахунків для обліку сировини й матеріалів: 20101 «Основна сировина», 20102 

«Додаткова сировина», 20103 «Допоміжні матеріали», 20104 «Зворотні відходи. 
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Заготівля виробничих запасів передбачає цілу низку заходів, які необхідні 

для її ефективного проведення. У зв’язку з цим нами запропоновано 

здійснювати організацію процесів заготівлі сировини і матеріалів для цілей 

обліку і контролю над такими етапами:  

Таблиця 2 
Модель структури рахунку 20 «Виробничі запаси» 

За чинною  
методикою 

Рекомендований варіант 

Матеріали 
Основні 

Допоміжні матеріали 
Сировина і 
матеріали Сировина 

Зворотні відходи 
Напівфабрикати власного 

виробництва 
Купівельні 

напівфабрикати 
Купівельні напівфабрикати 

Купівельні напівфабрикати 
На виробничі цілі 

На технологічні цілі Паливо Паливо 
На перепродаж 

Одноразового використання Тара і тарні 
матеріали 

Тара 
Багаторазового призначення 

Матеріали власного виробництва Будівельні 
матеріали 

Будівельні матеріали 
Купівельні матеріали 

Матеріали власного виробництва Матеріали, 
передані в 
перeробку 

Матеріали 
Купівельні матеріали 

На виробничі цілі 
Запасні частини Запасні частини 

На енергетичні ціл 
Власного виробництва 

Інші матеріали Інші матеріали 
Купівельні матеріали 

 
– запровадження реєстру постачальників виробничих запасів; 

– вибір постачальників та укладення контрактів на заготівлю;  

– доставка та вхідний контроль якості заготовленої сировини. Саме така 

схема обліку сприятиме ефективному внутрішньогосподарському управлінню 

діяльністю і забезпечить контроль над договорами поставок, надходженням 

якісної сировини та формуванням витрат на виробництво.  

Процес заготівлі сировини, а також витрати, пов’язані із 

транспортуванням, мають знайти відображення в обліку. На підприємствах для 

накопичення інформації про транспортно-заготівельні витрати використовують 

різні рахунки. Нами запропоновано використовувати рахунок 2011 «Витрати на 
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придбання виробничих запасів» та, відповідно, субрахунки, наведені до нього в 

таблиці 3. 

Таблиця 3 
Рекомендований склад рахунка 210  

«Витрати на придбання виробничих запасів»  
Код субрахунку  Назва аналітичного рахунку 

20111  Транспортно-заготівельні витрати 
20112 Оплата праці вантажникам 
20113  Витрати на ремонт приймального 

пункту 
20114  Витрати на відрядження робітників із укладанням 

договорів 
20115  Семінари 
20116  Витрати на зберігання виробничих запасів 
20117  Інші витрати 

 
В окремих підприємствах ведеться облік первісної оцінки запасів тільки в 

цінах придбання, без урахування транспортно-заготівельних витрат. Згідно з 

діючими нормативними документами, для цілей обліку первісну вартість 

визначають сумою витрат, пов’язаних із придбанням відповідних активів і 

довезення їх до міста призначення. Витрати на придбання сировини, які 

входять у прибутковий документ постачальника, що стосуються тільки одного 

виду, можна прямим методом включати в їхню первісну вартість.  

Інші види витрат (заробітна плата вантажникам, амортизація 

транспортних засобів, паливо) на придбання, доставку неможливо прямим 

методом віднести на дебет рахунків з обліку виробничих запасів, тому їх 

доцільно враховувати на окремому аналітичному рахунку 2011 «Витрати на 

придбання виробничих запасів», який потрібно ввести до складу субрахунків по 

рахунку 20 «Виробничі запаси». 

Необхідно також впроваджувати ефективні форми попереднього й 

поточного контролю за дотриманням норм запасів і витратами матеріальних 

ресурсів, приділяти більше уваги підвищенню вірогідності оперативного обліку 

руху напівфабрикатів, комплектуючих виробів, деталей і вузлів у виробництві. 

Дані бухгалтерського обліку повинні містити інформацію для знаходження 
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резервів зниження собівартості продукції в частині раціонального використання 

матеріалів, зниження норм витрат, забезпечення належного зберігання. 

Висновки та пропозиції. Отже, реалізація перелічених напрямів 

удосконалення обліку запасів призведе до значного підвищення 

результативності їх фінансово-економічної діяльності, дозволить налагодити 

більш дієвий і менш трудомісткий облік, контроль за наявністю, рухом і 

використанням виробничих запасів, досягти їх економії, а також допоможе 

прискорити роботу бухгалтерів, полегшити та покращити процес обліку. 
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Abstract. The article incorporates improvements to the accounting methodology for 
intangible assets in terms of elements of the method: documentary recording, accounts and double 
entry. The paper comprises elaborated operogrammes of primary accounting documents related to 
intangible assets segment. The paper further contains an elaborated Flow diagram of accounting 
records for intangible assets between departments of the enterprise based on the concept of 
‘responsibility centers’ and the cost pool system. Specific expansion was provided to analytical 
breakdown of accounts related to intangible assets accounting which serves as the baseline for 
improved procedure of recording economic transactions. 

Keywords: Intangible assets, goodwill, fair value. 
 

Анотація. У статті удосконалено методологію бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів в частинні елементів методу: документування,  рахунки та 
подвійний запис. Побудовано оперограми первинних документів сегменту нематеріальних 
активів. Побудована Схема потоків облікових документів з обліку нематеріальних активів 
між підрозділами підприємства на основі концепції «центрів відповідальності» та  системи 
cost pool. Розширено аналітичні розрізи рахунків щодо обліку нематеріальних активів, що 
стало основою удосконаленого порядку відображення господарських операцій. 

Ключові слова: Нематеріальні активи, гудвіл, справедлива вартість 
Аннотация. В статье усовершенствована методология бухгалтерского учета 

нематериальных активов в части элементов метода: документирование, счета и двойная 
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запись. Построено оперограммы первичных документов сегмента нематериальных 
активов. Построена Схема потоков учетных документов по учету нематериальных 
активов между подразделениями предприятия на основе концепции «центров 
ответственности» и системы cost pool. Расширено аналитические разрезы счетов по 
учету нематериальных активов, стало основой усовершенствованного порядка отражения 
хозяйственных операций. 

Ключевые слова: нематериальные активы, гудвилл, справедливая стоимость 
 
Reference to this paper should be made as follows: Hilorme T.; Mykhalochkina, M. (2019). Improvement of 
accounting methodology for intangible assets of the enterprise. Economics and Finance, Issue 8, 29-42. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. У господарській 

діяльності підприємства крім матеріальних ресурсів використовуються ресурси, 

що не мають матеріальної форми (надалі – НМА). Особливо в епоху 

інформаційного суспільства, коли саме нематеріальні активи формують 

вартість підприємства, його гудвілу та бренду. Наявність нематеріальних 

активів у складі ресурсів підприємства збільшує його ринкову вартість та 

підвищує інвестиційну привабливість. 

Оскільки нематеріальні активи досить специфічний об’єкт обліку, вони є 

дискусійним питанням багатьох науковців, оскільки, крім оцінки, такі активи 

характеризується недостатньою класифікацією, поділу на балансовий та 

позабалансовий облік, амортизаційною політикою, різним ступенем впливу на 

кінцевий фінансовий результат підприємства та недостатністю розвитку ринку 

таких активів у порівнянні з ринками робіт, товарів, послуг чи фінансових 

інструментів. Актуальність викладених вище проблем і необхідність 

удосконалення системи обліку НМА підприємства зумовили вибір теми 

дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На законодавчому рівні в 

Україні визначення сутності НМА не відображає вичерпного визначення даній 

категорії. Поняття «нематеріальні активи» досить різностороннє і 

досліджується багатьма економістами-теоретиками, дослідниками-

бухгалтерами, маркетологами, в літературі наявна значна кількість підходів до 

визначення цього досить місткого та широкого поняття [1-3]. Так, одні вчені 
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розглядають НМА у складі ресурсів підприємства як складову частину 

необоротних фондів [4-5], інші – як об’єкти інтелектуальної власності, окремі 

науковці досліджують сферу нематеріального виробництва [6]. Окрім того, в 

окремих джерелах [7] поряд з терміном «нематеріальні активи» 

використовують поняття «нематеріальні ресурси», «активи знань», 

«нематеріальні фактори», «інтелектуальний капітал». 

Метою роботи є дослідження питань організації обліку нематеріальних 

активів підприємств, а також розробка конкретних шляхів його вдосконалення. 

Результати дослідження. Оперограми руху документів складаються 

підприємством самостійно, вони є найпоширенішим графічним методом 

організації руху носіїв інформації.  

Таблиця 1 
Оперограма руху Акта введення в господарський оборот об’єкта права 

інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів  
(ф. № НА-1) (авторська розробка) 

 
 МВО – матеріально-відповідальна особа; ІВ – інвентаризаційна комісія 
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Графічний спосіб дає можливість встановити логічні зв’язки між різними 

етапами роботи з певними видами, простежити послідовність такої роботи та її 

зміст. Оперограми руху основних типових форм документів з обліку об’єктів 

права інтелектуальної власності у складі НМА, що затверджені Міністерством 

фінансів України відображені у табл. 1-3. 

Таблиця 2 
Оперограма руху Інвентаризаційного опису об’єктів права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів  
(ф. № НА-4) (авторська розробка) 

 
Форма № НА-1 (табл. 1) застосовується підприємствами, установами й 

організаціями незалежно від форми власності для оформлення операцій по 

введенню в господарський оборот придбаних (створених) об’єктів права 

інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів. Акт складається в 

одному примірнику на кожний окремий об’єкт на підставі технічної, науково-

технічної й іншої документації (ліцензійний договір, авторський договір, патент 

тощо), підписується головою і членами комісії, особою, відповідальною за 
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прийняття для використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

Затверджується акт головним бухгалтером та керівником підприємства. 

Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі 

нематеріальних активів (ф. № НА-4) складається в одному примірнику для 

оформлення даних інвентаризації окремо за кожним місцезнаходженням 

об’єктів права інтелектуальної власності та за кожною особою, відповідальною 

за використання об’єктів права інтелектуальної власності (табл. 3). 

Таблиця 3 
Оперограма руху Акта вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів  
(ф. № НА-3) (авторська розробка) 

 
 

Форма № НА-3 (табл. 3) застосовується для оформлення вибуття об’єктів 

права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів при їх 

списанні (ліквідації). Акт складається в двох екземплярах комісією, 
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призначуваною керівником підприємства. Затверджується даний акт головним 

бухгалтером та керівником підприємства.  

Для наглядного відображення руху облікових документів на підприємстві 

в частині НМА застосовуємо програму MS Visio (рис. 1). Використання цього 

програмного рішення надає можливість скласти схему руху документів між 

підрозділами підприємства. 
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Рис. 1. Схема потоків облікових документів в частині обліку НМА між 

підрозділами підприємства (авторська розробка) 
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Загалом обліковий процес поділяється на три технологічні етапи – 

первинний, поточний та підсумковий. Облікові процеси поділяються на 

часткові процеси, що утворюються за об’єктами обліку (табл. 4). У свою чергу, 

часткові процеси поділяються на операції. 

Таблиця 4 
Розподіл облікових операцій з НМА за технологічними етапами обліку 

(авторська розробка) 
Технологічні етапи обліку 

Початковий етап Поточний етап Підсумковий етап 
спостереження за  
надходженням, 
використанням та 
вибуттям (ліквідацією) 
НМА; 

реєстрація даних щодо НМА 
за допомогою рахунків 
бухгалтерського обліку та 
відображення інформації про 
них в облікових документах; 

узагальнення інформації у 
вигляді складання 
відповідних форм звітності 
щодо НМА; 

визначення та оцінка за 
допомогою грошових та 
натуральних вимірників; 

підготовка проміжних 
зведених документів обліку 
НМА; 
 

забезпечення надання 
узагальненої інформації 
щодо НМА у вигляді 
оформлених звітів 
внутрішнім і зовнішнім 
користувачам; 

фіксування відповідної 
інформації щодо НМА у 
первинних документах. 

групування даних з 
інформаційних носіїв 
реєстрації даних щодо НМА. 

зберігання документів 
створених на всіх 
технологічних етапах обліку.

 

Таблиця 5 
Поділ облікових операцій з НМА за змістом (авторська розробка) 

№ 
з/п 

Етапи обліку 
Вид операції за 

змістом 
Зміст операції 

Технічні 
Фіксація інформації у первинних 
документах 

Логічні Упорядкування масивів вхідних даних 
Аналітичні Оцінка вартості НМА 

1. 
Надходження 

НМА 

Організаційні 
Підтвердження надходження НМА на 
підприємство 

Технічні 
Внесення інформації до відповідних 
документів 

Аналітичні Розрахунок амортизації 

Організаційні 
Контроль за правильністю 
нарахування 

2. 
Амортизація 

НМА 

Творчі Вибір методу амортизації 

Технічні 
Оформлення наказу про 
інвентаризаційну комісію 3. 

Інвентаризація 
НМА 

Логічні Впорядкування даних 
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Аналітичні 
Фактична перевірка, виявлення та 
виправлення помилок к обліку 

Організаційні Підтвердження висновків комісії 
3. 

Інвентаризація 
НМА 

Допоміжні Ведення діловодства 

Технічні 
Відображення інформації в первинних 
документах 

Логічні Підготовка документів з вибуття 
Аналітичні Обчислення ліквідаційної вартості 

4. 
Вибуття 

(ліквідація) 
НМА 

Організаційні Контроль за правильністю розрахунків 
 
За змістом облікові операції поділяються на: технічні, логічні, аналітичні, 

творчі, організаційні та допоміжні. Групування облікових операцій за змістом 

відображено у таблиці 5. 

Як відомо, гудвіл є однією з найскладніших категорій у вітчизняному 

обліку, із виключенням  гудвілу зі складу субрахунку 12 «Нематеріальні 

активи», він почав обліковуватись на субрахунку 191 «Гудвіл при придбанні» 

та 193 «Гудвіл при приватизації (корпоратизації). Технічну карту відображення 

в обліку гудвілу подано на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Технічна карта відображення гудвілу в системі рахунків 
бухгалтерського обліку (авторська розробка) 

1 - перераховано кошти за придбаний майновий комплекс; 2 – прийнято на баланс 
кредиторську заборгованість придбаного підприємства; 3 – зараховано на баланс майно 
придбаного підприємства: НМА, запаси, дебіторську заборгованість; 4 – відображено 
позитивний гудвіл, що виник при придбанні; 5 – списання гудвілу; 6  проведено взаємозалік 
заборгованостей; 12 «НМА», 191 «Гудвіл при придбанні», 20 «Виробничі запаси», 311 
«Поточні рахунки в національній валюті», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 
371 «Розрахунки за виданими авансами», 377 «Розрахунки з різними дебіторами», 45 
«Вилучений капітал», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». 
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В економічній літературі поширення набуло тлумачення гудвілу у 

розумінні «внутрішньогенерованого гудвілу» як сукупності інтелектуальних 

ресурсів, пов’язаних із внутрішнім середовищем, що створюють 

інтелектуальний потенціал підприємства та інтелектуальних ресурсів, 

пов’язаних із зовнішнім середовищем, що формують ділову репутацію 

підприємства. При такому його розумінні, інструментом оцінки ймовірності 

отримання економічних вигод від використання знань як активів визнано 

компетентність суб’єкта господарювання. 

Таблиця 6 
Трансформація рахунків для відображення в обліку операцій, пов’язаних  

зі створенням внутрішнього гудвілу (авторська розробка) 
Існуюча методика Запропонована методика 

№ 
з/п Назва витрат Рахунок 

Елементи внутрішнього 
гудвілу 

Субрахунок 

1. 

Витрати, пов’язані 
з отриманням 
економічних та 
інших привілеїв 

127 «Інші 
нематеріальні 
активи» 

Економічні та інші 
привілеї, у т.ч.: 
законодавчі пільги, 
державні гарантії, пільгові 
умови кредитування тощо 

192.1 
«Економічні 
та інші 
привілеї» 

2. 
Витрати на 
маркетинг та 
рекламу 

93 «Витрати на 
збут» 

Ділова репутація 
підприємства, у т.ч.: 
витрати на здійснення 
маркетингу, на рекламу 
конкурентних переваг 
суб’єкта господарювання 

192.2 «Ділова 
репутація» 

2. 

Витрати на 
підготовку і 
перепідготовку 
кадрів 

92 
«Адміністративні 
витрати» 

Імідж, створений 
персоналом, у т.ч.: 
витрати на підготовку і 
перепідготовку кадрів, 
проходження семінарів, 
тренінгів 

192.3 «Імідж, 
створений 
персоналом» 

3. 

Витрати на 
підвищення ділової 
репутації 
підприємства 

92 
«Адміністративні 
витрати» 

Ділові зв’язки 
підприємства, у т.ч.: 
витрати на участь у 
форумах, конференціях 

192.4 «Ділові 
зв’язки» 

 
Таким чином, для відображення в обліку внутрішньогенерованого гудвілу 

нами було запропоновано запровадження в облікову практику рахунку 192 під 

назвою «Внутрішній гудвіл». Така трансформація передусім спрямована на 

збереження існуючої структури плану рахунків, в якій для обліку гудвілу 
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призначено рахунок 19 за видами об’єктів інвестування. При цьому 

аналітичний облік гудвілу, створеного власними силами протягом звітного 

періоду, рекомендується деталізувати в контексті аналітичних рахунків для 

обліку в наступному розрізі: рахунок 192.1 «Економічні та інші привілеї»; 

рахунок 192.2 «Ділова репутація»; рахунок 192.3 «Імідж, створений 

персоналом»; рахунок 192.4 «Ділові зв’язки». При цьому передбачається 

трансформація рахунків для відображення в бухгалтерському обліку операцій, 

пов’язаних зі створенням внутрішнього гудвілу (табл. 6).  

У чинну методику бухгалтерського обліку запропоновано внести зміни в 

частині капіталізації частини витрат, які обліковуються на рахунках 92 

«Адміністративні витрати» та 93 «Витрати на збут», на субрахунку 192 

«Внутрішній гудвіл». При цьому передбачається така кореспонденція рахунків, 

що подана у табл. 7. 

Таблиця 7 
Запропонована кореспонденція рахунків з обліку внутрішнього гудвілу 

(авторська розробка) 
Кореспонденція 

рахунків 
№ 
з/п 

Найменування господарської операції 
Дебет Кредит 

1. 
Відображені витрати на рекламу конкурентних переваг суб’єкта 
господарювання 

192.2 685 

2. Відображені витрати на підвищення кваліфікації працівників 192.3 685 

3. 
Відображені витрати на участь у конференції професійного 
напряму 

192.4 685 

4. 
Відображені витрати на отримання технічних знань, які наведені 
для забезпечення вміння використовувати нове обладнання 

192.3 685 

5. 
Відображені витрати, пов’язані з участю в професійних 
організаціях 

192.1 685 

 

При оцінці бізнесу, заснованого на знаннях, обов’язково повинен 

враховуватися кадровий потенціал, адже саме уміння, знання і навички 

співробітників підприємства визначають успішність, створюють конкурентну 

перевагу, забезпечують ринкову ефективність і впливають на вартість 

підприємства. 
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З метою аналітичного обліку та ефективності управління 

нематеріальними активами пропонуємо до рахунку 154 «Придбання 

(створення) нематеріальних активів» відкрити наступні аналітичні рахунки: 

154.1 «Внесені нематеріальні активи засновниками»; 154.2 «Придбані 

нематеріальні активи»; 154.3 «Створені нематеріальні активи власними 

силами». Кореспонденція з обліку аналітичних рахунків до рахунку 154 

«Придбання (створення) нематеріальних активів» подана у табл. 8. 

Таблиця 8 
Запропонована кореспонденція рахунків з обліку капітальних інвестицій у 

придбані, внесені до статутного капіталу та створені власними силами 
НМА (авторська розробка) 

Кореспонденція 
рахунків № 

з/п 
Найменування господарської операції 

 
Дебет Кредит 

1. У випадку внесків НМА до статутного капіталу підприємства 
1.2 Отримано об’єкт НМА як внесок до СК 154.1 46 
1.3 Відображено податковий кредит з ПДВ 641/ПДВ 46 

1.4 
Оплачені витрати, пов’язані з переформуванням прав на 
НМА 

377 311 

1.5 Включено витрати до первісної вартості НМА 154.1 377 
1.6 Уведено об’єкт НМА в господарський оборот 12 154.1 
2. У випадку придбання НМА 

2.1 Оприбутковано об’єкт НМА 154.2 631 
2.2 Відображено податковий кредит з ПДВ 641/ПДВ 631 
2.3 Перераховано оплату за НМА постачальнику 631 311 

2.4 
Оплачені витрати, пов’язані з реєстрацією прав на об’єкт 
НМА 

377 311 

2.5 
Витрати, пов’язані з реєстрацією прав на об’єкт НМА 
включено до його первісної вартості 

154.2 377 

2.6 Об’єкт НМА введено в господарський оборот 12 154.2 
3. У випадку створення НМА власними силами підприємства 

3.1 Списано матеріали для створення НМА 154.3 20 

3.2 
Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим 
створенням НМА 

154.3 661 

3.3 Відображено нарахування на заробітну плату 154.3 65 

3.4 
Введення в господарський оборот створеного підприємством 
НМА 

12 154.3 

 
Одним із найбільш проблемних аспектів обліку НМА є правильність 

відображення їх оцінки у бухгалтерському обліку. Через відсутність 

матеріально-речової форми таких активів оцінити їх вартість набагато 

складніше за будь-які інші об’єкти. Якщо підприємство зможе достовірно 
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оцінити об’єкти НМА, то воно отримає ряд переваг: збалансування обліку всіх 

активів на підприємстві; оптимізація співвідношення активів, а також їх 

структури; підвищення ринкової вартості підприємства; врахування повної 

вартості НМА при злитті чи поглинанні даного підприємства; контроль 

величини амортизаційних відрахувань. Тому необхідно зосередити увагу на 

зарубіжних підходах щодо оцінки даних активів з метою запозичення їх досвіду 

та удосконалення обліку НМА на вітчизняних підприємствах. 

Оскільки умови ринкової економіки вимагають від суб’єктів 

господарювання оцінки НМА за справедливою вартістю, а всі первинні 

документи мають стандартизовані форми, з метою удосконалення процедури 

управлінського обліку господарських операцій з оцінки НМА розроблено Акт 

оцінки нематеріального активу за справедливою вартістю, що представлений у 

табл. 9.  

Таблиця 9 
Акт оцінки нематеріального активу за справедливою вартістю (авторська 

розробка) 
Відомості про об’єкт Складові справедливої вартості 

Понесені підприємством 
витрати, грн 

№ 
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Особливістю цього Акту є те, що він є уніфікованим для використання у 

випадку, коли підприємство самостійно проводило оцінку НМА за 

справедливою вартістю, а також у разі залучення послуг експерта-оцінювача. 

Оскільки у світовий практиці активи все частіше оцінюють за 

справедливою вартістю, вважаємо необхідним доповнити ф. № 5 Примітки до 

річної фінансової звітності у частині НМА інформацією про справедливу 

вартість об’єктів НМА. Запропоноване доповнення до Приміток до річної 

фінансової звітності у частині НМА надає можливість відображати 

нематеріальні ресурси, які знаходяться в розпорядженні підприємства за 

справедливою вартістю, що дозволить максимально наблизити їх балансову 

вартість до ринкової. Це створить передумови для підвищення релевантності 

фінансової звітності підприємств з боку потенційних інвесторів. 

Висновки та пропозиції. У статті удосконалено методичні підходи 

бухгалтерського обліку нематеріальних активів в частинні елементів методу: 

документування (схема потоку облікових документів щодо сегменту НМА між 

підрозділами підприємства; побудовані оперограми руху первинних 

документів; розроблено внутрішній документ Акт оцінки нематеріального 

активу за справедливою вартістю); рахунки та подвійний запис (розширено 

аналітичні розрізи рахунків щодо НМА, що стало основою удосконаленого 

порядку відображення господарських операцій зі зміни рахунків: 154 

«Придбання (створення) нематеріальних активів» та 19 «Гудвіл»); та Форми № 

5 «Примітки до фінансової звітності». 

На наше переконання, подальші зміни у методології обліку НМА на 

макрорівні та відповідне закріплення цих положень у зміні  національного 

бухгалтерського законодавства дозволить удосконалити обліково-аналітичне 

забезпечення прийняття управлінських релевантних рішень, підвищить якість 

та усунити асиметричність облікової інформації, що обумовлена виникнення 

конфліктів інтересів у користувачів з прямим фінансовим інтересом.    
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Abstract. The paper introduces improvements to the accounting methodology for biological 
assets in terms of elements of the method: documentary recording, accounts and double entry. The 
work incorporates elaborated operogrammes of primary accounting documents related to 
biological assets segment. The article provides a Flow diagram of accounting records for 
biological assets between departments of the enterprise on the basis of the concept of ‘responsibility 
centers’ and the cost pool system.  

Keywords: Biological assets, depreciation methods, fair value. 
 

Анотація. У статті удосконалено методологію бухгалтерського обліку біологічних 
активів в частинні елементів методу: документування,  рахунки та подвійний запис. 
Побудовано оперограми первинних документів сегменту біологічних активів. Побудована 
Схема потоків облікових документів з обліку біологічних активів між підрозділами 
підприємства на основі концепції «центрів відповідальності» та  системи cost pool.  

Ключові слова: Біологічні активи, методи амортизації, справедлива вартість 
 

Аннотация. В статье усовершенствована методология бухгалтерского учета 
биологических активов в части элементов метода: документирование, счета и двойная 
запись. Построено оперограммы первичных документов сегмента биологических активов. 
Построена Схема потоков учетных документов по учету биологических активов между 
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подразделениями предприятия на основе концепции «центров ответственности» и системы 
cost pool.  

Ключевые слова: Биологические активы, методы амортизации, справедливая 
стоимость 
 

Reference to this paper should be made as follows: Hilorme T.; Kaliuzhna A. (2019). Improvement of accounting 
methodology for biological assets of the enterprise. Economics and Finance, Issue 8, 43-51. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Біологічні активи (надалі 

– БА) є основним елементом діяльності сільськогосподарського підприємства, 

за рахунок їх ефективного використання формуються результати діяльності 

підприємств, а саме: випуск продукції та її собівартість, прибуток, витрати та 

інші. Тому надання достовірної інформації про біологічні активи на 

підприємстві та постійний контроль за їх ефективним використанням має 

вагоме значення в організації обліку суб’єкта господарювання.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вчені при дослідженні 

біологічних активів відокремлюють такі  основні ознаки: на мікрорівні – це 

ресурси підприємства, а на макрорівні складова національного багатства країни 

[1]; виступають у формі тварин або рослин [2]; під час генетично обумовлених 

природних процесів змінюють свою форму [3]; здатні давати 

сільськогосподарську продукцію та/або біологічні активи, а також приносити в 

інший спосіб економічного вигоди [4-5; є елементом екологічного природного 

балансу [6-7]. 

Метою роботи є дослідження питань організації обліку біологічних 

активів підприємств, а також розробка конкретних шляхів його вдосконалення. 

Результати дослідження. Особливості сільськогосподарського 

виробничого процесу вимагають, поряд із застосуванням загальних форм 

первинних документів, також застосування спеціалізованих. Первинний облік 

біологічних сільськогосподарські підприємства ведуть у спеціалізованих 

формах ДБАСГ та ПБАСГ, затверджених наказом Міністерства аграрної 

політики України «Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих 
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форм первинних документі з обліку довгострокових та поточних біологічних 

активів  в сільськогосподарських». 

 
Рис. 1. Оперограма руху Акту приймання довгострокових біологічних 

активів рослинництва (авторська розробка) 
 

Так, інформація щодо операцій з біологічними активами виникає у 

момент оформлення документу вже на первинному етапі й перебуває у русі до 

реєстрації впливу такої операції в звітах, що формуються за допомогою 

обробки бухгалтерських документів. Тому забезпечення впорядкованості й 

оперативності руху таких документів, що мають назву – документооборот, стає 

важливим етапом при формуванні раціонального ведення бухгалтерського 

обліку. 
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Несвоєчасність подання релевантної інформації, неналежна аналітична 

обробка щодо фактичного здійснення операцій з певного етапу обліку 

біологічних активів, знижують рівень достовірності даних. Це створює 

перешкоди в прийнятті успішних рішень керівництвом для продовження 

здійснення тривалої діяльності.  

Так, для більшої наочності можна відобразити оперограму з руху 

документу у випадку надходження об’єкта (рис. 1). Акт приймання 

довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і 

передачі їх в експлуатацію Форма № ДБАСГ-1. 

За допомогою формування оперограм здійснюється прискорення руху 

облікових документів щодо головної складової активів організації, 

збільшується рівень контролю, механізації й автоматизації та забезпечується 

швидкісне отримання необхідної інформації для прийняття подальших рішень 

щодо таких об’єктів в обліку. Розглянемо оперограму Відомості зважування 

тварин (форма № ПБАСГ-10) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Оперограма руху Відомості зважування тварин  

(авторська розробка) 
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З стрімким розвитком інформаційних технологій наочне відображення 

руху документів на підприємстві можна створити з використанням спеціальних 

пакетних програм, наприклад Microsoft Office Visio. Використання даного 

програмного продукту допомагає підвищити рівень автоматизації, мінімізувати 

матеріальні витрати, провести раціональне розташування підрозділів, 

визначити послідовність руху документів біологічних активів й забезпечити 

уникнення циклічності опрацювання документу на конкретному робочому 

місці (рис. 3). 

Схема руху документів з обліку біологічних активів
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Рис.3. Схема потоків облікових документів з обліку біологічних активів 

між підрозділами підприємства на основі концепції «центрів 
відповідальності» та  системи пулів витрат (cost pool) (авторська розробка) 
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Оскільки сільське господарство має сезонний характер діяльності, об'єкти 

біологічних активів виконують свою продуктивну функцію не постійно. В 

Україні, для обліку амортизації довгострокових біологічних активів, відповідно 

до методичних рекомендацій, застосовуються ті ж правила нарахування зносу, 

що й для основних засобів, а отже, переважно використовують два методи – 

прямолінійний та виробничий методи. Для визначення суми амортизації 

підприємства використовують прямолінійний метод, а вже у процесі розподілу 

на об’єкти застосовується виробничий метод.  

При щомісячному нарахуванні амортизації пропонуємо обліковувати 

його у складі виробництва з відкриттям нового аналітичного рахунку 

«Тимчасово нерозподілена амортизація». У кінці року обліковані суми за цим 

рахунком необхідно розподілити за конкретними видами витрат.  

Проведення з обліку нарахувань амортизації матимуть такий вигляд: 

1. При щомісячному нарахуванні: Дт 23 «Виробництво» (аналітичний 

рахунок «Тимчасово нерозподілена амортизація») Кт 134 «Накопичена 

амортизація довгострокових біологічних активів»; 

2. Наприкінці роки, при розподілі амортизаційних відрахувань на об’єкти 

обліку: Дт 23 «Виробництво» (аналітичні рахунки об’єктів витрат) Кт 23 

«Виробництво» (аналітичний рахунок «Тимчасово нерозподілена 

амортизація»). 

За для правильного відображення даних операцій у первинних 

документах з обліку біологічних активів на сільськогосподарських 

підприємствах пропонуємо удосконалити форму Розрахунку амортизації 

основних засобів та інших необоротних активів, за для внутрішнього 

використання. Додавши до неї рядки для зазначення методу нарахування 

амортизації щомісяця та за рік, а також для визначення відповідних 

кореспондуючих рахунків.   
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Таблиця 1 
РОЗРАХУНОК 
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*авторські пропозиції 
 
Використання такого гібридного методу нарахування амортизації із 

застосуванням запропонованої формою внутрішнього документу розрахунку 

нарахування амортизації довгострокових біологічних активів та інших 

необоротних активів дозволить: спростити роботу бухгалтерської служби при 

розподілі сум нарахованої амортизації; враховувати специфіку 

сільськогосподарської діяльності – сезонність; нараховувати амортизацію на 

біологічні активи враховуючи як строк корисного використання об’єкта, так і її 

природні особливості щодо продуктивності, у тварин та врожайності у 
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рослинництві; реально оцінювати стан біологічних активів; використовувати 

більш розгорнуту інформацію для аналітичної та управлінської діяльності 

підприємства. 

Якщо стає можливим визначити справедливу вартість довгострокового 

біологічного активу, який оцінюється за первісною вартістю, нарахування 

амортизації на нього припиняється і він переводиться до групи довгострокових 

біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю. При проведенні 

зазначеної операції первісну вартість довгострокового активу попередньо 

зменшують на суму нарахованого зносу, а потім він переоцінюється до 

справедливої вартості, зменшеної на очікувані витрати на місці продажу. 

Різниця між залишковою вартістю довгострокових біологічних активів та їх 

справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, 

відображається у складі інших операційних доходів (витрат) (таблиця 1). 

Висновки та пропозиції. На наше переконання, подальші зміни у 

методології обліку біологічних активів на макрорівні та відповідне закріплення 

цих положень у зміні  національного бухгалтерського законодавства дозволить 

удосконалити обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських 

релевантних рішень, підвищить якість та усунити асиметричність облікової 

інформації, що обумовлена виникнення конфліктів інтересів у користувачів з 

прямим фінансовим інтересом.    

Перспективами подальших досліджень є: уніфікація  структури 

документообігу, оновлення існуючих типових бланків з обліку біологічних 

активів, подальша автоматизація облікових операцій, здійснення розподілу 

облікових операцій за призначенням для формування й надання чітких 

розпоряджень працівникам підприємства.  
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(2018). Usefulness of fair valuation of biological assets for cash flow prediction. Spanish 
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Introduction. The agrarian sector of Ukraine has a strong economic potential, 

which, nowadays, provides the solution of strategic problems in the development of 

the national economy: providing the goods security, formation of export potential, 

providing clean currency flows. At the same time, the potential of domestic 

agricultural raw materials and products of its industrial processing  participation in 

the economic relations system of the European and world markets is bigger than 

actual. According to the foreign experts, export potential of agricultural products 

from Ukraine should be up to 80 million tons of cereals, and up to 60-70 thousand 

tons of sunflower seeds. Agrarian potential is estimated by specialists as, at least, 

twice more than the real agricultural productioning nowadays [8. p. 94]. Achieving of 

such indicators is impossible without raising the amount of fixed capital level in 

domestic agribusiness formations, re-equipment of productioning on the basis of the 

latest technical, technological and management tendencies. The unsatisfying actual 
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state of agriculture with fixed assets requires the development of new conceptual 

approaches and practical principles for restoring and improving both the quantitative 

and the qualitative state of fixed capital, as a technical basis for the organization of 

agricultural productioning. 

Literature review. Analysis of scientific developments and publications on the 

field of selected issues shows that the issues of analyzing supplying and renewal level 

of the fixed capital in the agrarian sphere have become the major subject of study of 

well-known agrarian economists, among whom the outstanding scientific 

contribution was made by: Andriychuk V.G, Demyanenko M.Ya., Zakharchuk O.V, 

Krasnorutsky O.O, Malik M.I, Larina T.F, Lupenko Y.O, Marmul L.A, Mogilova 

M.M, Podlisetsksky G.M , Rossokha V.V, Sabluk P.T. etc. 

Methodology. Despite the considerable amount of scientific developments and 

strong scientific and theoretical basis about the theory and practice of fixed capital, 

the low actual level of suppliance and the difficult state of equipment on the most 

agrarian units make it necessary to carry out further scientific developments in the 

field of search for effective mechanisms of restoration and expanded reproduction of 

agricultural capital on the basis of modern innovative transformations.  

The purpose of the article is to study the current suppliance level of agriculture 

with fixed assets, the state of their technical suitability and explication of 

organizational and economic restoration mechanism of fixed capital on the 

agricultural formations.  

Results. The solution of strategic issue of the domestic agrarian sector - 

ensuring the goods security of the state and increasing the export potential of the 

national economy in modern conditions is impossible without a radical renewal and 

increasing the suppliance level of business entities in the agricultural sector with 

fixed capital. Fixed assets play an important role in the resource and economic 

potential of business entities in all types of economic activities. Quantitative and 

qualitative characteristics of fixed assets in agriculture, mostly determine the 
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potential of agricultural productioning, the quality of agricultural raw materials and 

the competitiveness level of agricultural products on the market. Nowadays, 

agricultural production accounts for about 2.7% of the total fixed capital resources of 

the national economy. In 2017 the value of fixed assets on the agricultural enterprises 

was about 341.6 billions and this indicator grows every year. The value of 

dispossessed fixed assets of agriculture has increased, the value of which has doubled 

in the last five years. Despite the limited financial capacity of most agricultural units 

to acquire agricultural machinery with new quality characteristics, the value of fixed 

assets purchased and put into production is also determined by the increasement (in 

2017, 44.8 billion UAH, which is three times more than in 2013). Moreover, despite 

the fact that the renewal level of fixed assets in agriculture in recent years is 

characterized by an growth trend (the coefficient of fixed capital recovery was 0.13, 

the updating intensity of funds - 2.7), the rates of updating of fixed assets remain 

extremely slow, and the deterioration level of funds is about 30% (Table 1).  

Table 1 
The current state of fixed assets recovery level on agricultural enterprises in 

Ukraine 

Indicators 2013 2014 2015 2016 2017 
2017-2013 

(+,-) 
The value of fixed assets in the 
balance (the end of the year), mln 
UAH 

156013 171392 210169 270467 341622 +185609,0 

Cost of fixed assets per 1 ha of 
agriculture territory, UAH 

3757,0 4128,8 5063,3 6516,5 8233,9 +4476,9 

The cost of fixed assets per 1 
employee in the industry, thousand 
UAH. 

236,4 332,8 418,1 525,1 695,9 В 2,9 раз 

Cost of existing fixed assets, mln 
UAH 15233 14774 20821 39576 44841 +29608,0 

The deterioration level of fixed 
assets,% 35,4 38,4 38,6 36,9 44,1 +8,7 

Recovery rate 0,09 0,08 0,09 0,15 0,13 +0,04 
Dropout rate 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 -0,01 
The growth rate 0,04 0,02 0,05 0,09 0,08 +0,04 
Recover intensity rate 1,8 1,4 1,9 3,1 2,7 +0,9 
The level of profitability of fixed 
assets,% 9,5 12,4 48,5 33,2 19,9 +10,4 

Source: calculated by author on the base of [13] 
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Nowadays, the agricultural sector of the national economy is the only one of all 

types of economic activities, which demonstrates a steady growth of effectiveness 

indicators. In the last five years, the net profit generated by agricultural enterprises 

has increased 4.5 times and reached the point of 68858.5 millions in  2018. This leads 

to an increasement in the profitability of the usage of fixed assets in the agricultural 

enterprises, the level of which was 19,9%  in 2017 [13].  

The actual renewal level of agrarian capital is insufficient to provide the 

process of expanded reproduction and substantial modernization, that is needed to 

increase export potential and ensure the competitiveness of domestic agricultural 

producers in the European market.  

Despite the positive growth  trend in the indicators of renewal, modernization 

and balance value of fixed capital in the agricultural sector, situation with the 

suppliance level of fixed assets in agriculture remains difficult. Since 1992 to 2017 

the number of tractors decreased on 68%, combine harvesters - on 71%, the number 

of cultivators, mowers, plows, seeders and other types of agricultural machines 

decreased on 78%. The share of tractors, which has over 9 years of transportation is 

83.3%, combines – over 77% [10, p. 204]. 

The actual condition, composition and degree of technical suitability of the 

fixed assets in the agricultural sector signalize about the urgent need for 

modernization and innovative restoration of the outdated material and technical base 

of agricultural formations. Domestic researchers identify an urgent need for 

innovative restoration of outdated, uncompetitive fixed assets in agricultural 

productioning, however, this is many times greater than the resources that state and 

regional budgets and business can use for these purposes [1, с. 83]. In such conditions 

it is necessary to carry out innovative reproduction process based on the 

modernization of already available resources and generation of new ones in 

agribusiness, taking into account the available scientific and technical potential [6, p. 

168]. 
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According to the analysis, updating of the material and technical base in 

agricultural productioning, in particular, fixed assets, today remains to be the main 

activity of agricultural formations. Thus, the costs for the purchase of agricultural 

machinery, plant and animal equipment, make up about 60% in the structure of 

outlays for innovative activities in agricultural enterprises [11].  

The study of current trends and features of technical modernization in agrarian 

business has made it possible to determine that the main factors that influence the 

level of innovation activity and formation of the potential for renewal of fixed capital 

are: 1) leadership's willingness to innovative processes; 2) the actual intensity degree 

of innovation activity in the enterprises; 3) the degree of participation in targeted 

development programs in order to receive subsidies and other forms of state financial 

support for modernization and technical re-equipment; 4) the close cooperation with 

scientific institutions, centers, clusters; 5) the level of financial security and the 

nature of distribution of financial flows in agricultural structures; 6) the existing 

scientific and technical potential of agricultural formations; 7) the level of usage of 

information and communication technologies; 8) qualification and degree of 

professional training of the personnel in those enterprises [7, с. 32]. 

On the international level, and, in particular in Ukraine, there are a large 

number of programs and projects aimed at promoting the implementation of 

agricultural business and improving its efficiency within national economic. One of 

the largest projects is the World Bank's ‘Agrarian Business Development Initiative’ 

(EVA), whose functioning is determined by the key elements of the business 

environment. From the 62 countries participating in such a global ranking under the 

international EVA program, Ukraine holds the middle position. Among the main 

indicators of agricultural activity assessment are: seed production, fertilizers, 

agricultural machinery, financial services, markets, transport, information and 

communication technologies, water and land resources. In this list, according to the 

indicator "agricultural machinery", Ukraine ranks 15th among 62 countries - 
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participants of rating. Countries such as Poland, the Russian Federation, Romania, 

Hungary and others are ahead. [16]. Opportunities and originof fixed capital 

restoration in agricultural formations are mostly determined by the influence of the 

general trends of capitalization and investment prospects that are inherent in the 

agricultural sector of the national economy. Among the basic conditions are the 

following: 1) continuation of the practice of consolidation in agro-assets and building 

up of the land bank by the participants of agrarian business - formation of large 

agroholdings, which are formed by absorption of small agro-structures; 2) increase in 

the value of agricultural business due to the growth in the value of the rights to lease 

agricultural land in the conditions of announcing the lifting of the moratorium on the 

purchase and sale of agricultural land; 3) increase of the financial secured economic 

interest of foreign investors in the purchase of farmland; 4) the imbalance of the cost 

indicators in the agrarian business and the inconsistency of the evaluation methods of 

agricultural assets in the context of domestic and foreign methodology and practice; 

5) trends in the popularization of renting fixed assets and minimizing their own 

agricultural machinery parkland; 6) the prevailing development of the crop industry 

and the rejection of the productioning of livestock products, which significantly 

changes the structure of fixed capital in agriculture; 7) shifting sources of funding for 

the renewal of fixed capital towards own funds and reducing the amount of state 

financial support for agricultural technical support programs; 8) low level of 

innovation activity in most small and medium-sized agricultural units.  

Solving the problem of renewal of fixed capital on an innovative basis is 

impossible without increasing the intensity of investment flows aimed at updating the 

material and technical base and finding suitable sources of financial support for 

capital investments. According to the State Statistics Service of Ukraine, the share of 

capital investments in agriculture today is no more than 6-7%, while the share of 

agricultural products in the export structure was 25.6% in 2018. Nowadays, at the 

structure of financial investment, the biggest share is under the own funds of the 
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agricultural formations and it is about 68%, the share of bank loans is about 10%, 

state and local budgets - 4-5%, financial resources of domestic investment companies 

are not used properly - their share in the financial support of the renewal process of 

fixed assets does not exceed 3% [4].  

Today, scientists agree that the solution to the problem of increasing the 

suppliance level in agricultural formations with fixed capital can be achieved by 

increasing the volume of investment flows and credit resources in the agricultural 

sector. Studies show that by indicator of the urgency, a large share of the loan 

portfolio in agricultural business entities is mainly short-term bank loans, which are 

for purchasing fuel and lubricants, mineral fertilizers, plant protection products, etc. 

[3, p. 50; 9, p . 36]. The problem of the development of long-term lending in the 

agricultural sector remains to exist. Among all the credits received by agricultural 

enterprises, the share of long-term ones, which are aimed at updating the material and 

technical base,  formation of the main herd, introduction of the latest technologies is 

no more than 15-20%. From the total amount of loans (12.2 billions UAH in 2017), 

about 2.5% are credit resources that are attracted by small enterprises (the amount of 

cash income is up to 10 million UAH), and 26% are agricultural entities engaged in 

production of livestock products; 72% are credit flows attracted by other agricultural 

businesses [14].  

The solution to the problem of reproduction of fixed assets in agricultural 

formations on an innovative basis should be complex and take into account the 

measures of organizational, technical, technological and economic character [5, p. 8]. 

The combination of measures, levers and tools methodologically provides a single 

organizational and economic mechanism for updating the fixed capital in agricultural 

business entities.  

Research of the contest, nature of action and composition of the organizational 

and economic mechanism functioning of business entities in agricultural sphere, 

allowed it to be defined as a set of elements from the organizational block and 
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economic block in the composition of levers of foreign and domestic economic 

character, which have a significant impact on the performance and competitiveness of 

the functioning of business entities in the agricultural sector and of the economy at 

all. Regarding the renewal of the fixed capital in agricultural production on the basis 

of innovative orientation, the organizational and economic mechanism of business 

structures can be represented in the form of organic interaction of the following basic 

elements (Fig. 1).  

Particular importance in the organizational and economic mechanism of 

restoration of fixed capital in agricultural formations is the combination of elements 

of both internal and external economic mechanism. If the internal economic 

mechanism is determined by the business entity's development strategy, the current 

nature of receiving and distributing the cash flows, the principles of amortization and 

investment policies, then the key task of the foreign economic mechanism is to create 

such conditions for the organization and implementation of agricultural business, 

under which agricultural producers will be able to renew fixed capital at the expense 

of favorable environmental factors, including the state financial support for the 

development of agribusiness in general.  

The great importance in the system of foreign economic mechanism belongs to 

the instruments of tax policy in the country, in particular, regarding the procedure for 

using tax benefits in the purchasing of environmentally friendly equipment, updating 

the technical base and restoring the fertility of agricultural land. 

In the case of using the leasing mechanism as a tool for upgrading the fixed 

capital in agribusiness, it is advisable to exempt the lessor from VAT on the services 

performed. Efficiency and effectiveness during 2000-2015 demonstrated the 

mechanism of partial financial compensation by the state of rates on loans, in 

particular, on long-term loans for the upgrading of the material and technical base, 

the mechanism of partial reimbursement of the purchased complex agricultural 

equipment of domestic production and reproduced long-term biological assets.  
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Fig.1. Organizational and economic mechanism of restoration of fixed capital  

in agricultural formations 
Source: by the author 
 
Thus, in 2018 the amount of financial support aimed at technical updating of 

agrarian units amounted to 913 million UAH. In fact, 7043 agricultural enterprises of 

different organizational and legal forms of management benefited from the state aid 

program. The most active consumers of the financial resources of this state program 

were the agricultural formations of Vinnytsia, Odessa, Mykolaiv, Chernihiv and 
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Zaporizhzhya regions. In 2019 the amount of state financial support for technical 

developement in agricultural enterprises reached up to 882 million UAH, the amount 

of partial compensation of the cost for construction of the livestock complexes - UAH 

850 million. Financial support for reducing the cost of agricultural machinery for 

farms - 250 million UAH. [15].  

State pricing policy should take into account the tools of constant monitoring 

and control of prices for material and technical resources, in particular, for 

agricultural machinery and equipment, the mechanism of guaranteed prices for the 

productioning of strategically important agricultural raw materials (sugar beet, milk, 

etc.) [2, p. 112]. 

In recent years, the decreasement in the quality of the machinery supplied to 

the villages has become a serious problem. Difficulties in the domestic agricultural 

machinery appear in the violation of technology in productioning of tractors and 

agricultural machinery, weakening of technical control services, lack of qualified 

personnel and factories of mechanical engineering. All this leads to a mass shortage 

of manufactured machinery and equipment and their rapid failure at the very 

beginning of the operational period [12, p. 51]. 

An actual problem today is the degressive tendency at agricultural machinery 

fleet and the widespread practice of using the services of contractors to perform 

certain types of agricultural work, in particular, the harvesting of cereals and 

sunflower - the main products of agricultural production in the south. Moreover, there 

is also the problem in the appliance of used agricultural machinery of such well-

known foreign brands as "Claas", "Case", "John Deere", "New Holland", etc., which 

come to domestic agriculture with already used equipment. 

In such conditions, one of the most perspective directions and forms of 

restoration of fixed assets in agricultural formations is leasing, as an investment tool 

of organizational and economic mechanism for renewal of agribusiness fixed capital. 

The main measures for stimulating the leasing mechanism for the reproduction of 
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fixed capital at the regional level may be: 1) financing leasing projects by providing 

agrarian business entities with subsidies to reduce the interest rates of commercial 

institutions participating in the leasing mechanism; 2) intensification of measures to 

create the image of an attractive investment zone for the region; 3) taxes on the 

results of agricultural business investors; 4) further development of infrastructure of 

the market of logistical services, financing of leasing projects in the countryside; 5) 

provision of guarantees by regional budgets; 6) strengthening of the control in the 

institutional organizations by the level of prices for material and technical means on 

the domestic market. 

In case deficiency of financial resources and the unstable financial and credit 

policies of the state, it is advisable to target farmers and private peasant households 

with far less technological potential than large agricultural entities, to set up inter-

district machine-technological stations. An important direction remains to be fully 

time or part time support for agricultural producers regarding their opportunities for 

renewal of fixed capital and finding promising sources of financing for technological 

renewal. 

Conclusions. The complexity and urgent nature of solving the problem of 

increasing technical support level in domestic agribusiness today requires a 

comprehensive approach for solving the problem of restoration of fixed capital in 

agricultural formations. Low rates of recovery and growth of fixed assets in the 

agricultural sector, along with the difficulties of financial support for reproduction 

processes, require not only technical measures, but also organizational and economic 

in different levels of management in modern agribusiness. The combination of these 

measures can be ensured within the organizational and economic mechanism, which 

due to the systematic action of the elements of internal and external economic allows 

to create all the necessary conditions for renewal process of fixed capital in 

agricultural formations, increasement in the level of innovation activity and growth 

competitiveness of domestic enterprises and agricultural products.  
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Abstract. The article analyzes the efficiency of the activity of the motor transport enterprise 
and the breakdown of three key indicators: income, expenses and financial results. The analysis 
was carried out on the basis of the bottom methods: factor (chain substitutions) and correlation-
regression. Factor analysis is carried out in two directions: the analysis of net profit (the greatest 
influence at the expense of the price increase), analysis of revenue from the sale of services 
rendered. 

Keywords: income, expenses, net profit, depreciation, factor analysis 
 
Анотація. У статті проаналізовано ефективність діяльності автотранспортного 

підприємства в розрізі трьох ключових показників: доходів, витрат та фінансових 
результатів.  Аналіз здійснювався на основі двох методів: факторного (ланцюгових 
підстановок) та кореляційно-регресійного. Факторний аналіз здійснено у двох напрямах: 
аналіз чистого прибутку (найбільший вплив за рахунок збільшення ціни), аналіз виручки від 
реалізації наданих послуг. 

Ключові слова: доходи, витрати, чистий прибуток, амортизація, факторний аналіз 
 
Аннотация. В статье проанализирована эффективность деятельности 

автотранспортного предприятия в разрезе трех ключевых показателей: доходов, расходов 
и финансовых результатов. Анализ осуществлялся на основе двух методов: факторного 
(цепных подстановок) и корреляционно-регрессионного. Факторный анализ осуществляется 
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в двух направлениях: анализ чистой прибыли (наибольшее влияние за счет увеличения цены), 
анализ выручки от реализации предоставленных услуг. 

 Ключевые слова: доходы, расходы, чистая прибыль, амортизация, факторный 
анализ 
 
Reference to this paper should be made as follows: Poshivalova O. (2019). Aanalysis of income and expenses of motor 
vehicles enterprise. Economics and Finance, Issue 8, 64-81. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Показник фінансових 

результатів є найважливішою характеристикою функціонування в умовах 

сучасного розвитку автотранспортних підприємств. Саме зростання цього 

показника є основою для самофінансування діяльності підприємств 

автотранспорту та визначає можливості для їх подальшого розвитку, з 

допомогою оновлення основних фондів, розширення виробництва та 

впровадження нових технологій. При таких умовах відбувається зростання ролі 

обліку доходів і витрат  та фінансових результатів операційної діяльності. Саме 

показники операційної діяльності є вихідною точкою у визначенні кінцевого 

фінансового результату, а тому дослідження питань їх аналізу є завжди 

актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз доходів і витрат 

підприємства має велике значення в системі загальної оцінки результатів 

роботи суб’єкта господарювання [1-2]. Це пов’язано з тим, що доходи i витрати 

мають безпосередній вплив на загальний фінансовий результат діяльності 

підприємства, який може мати як позитивний, так і негативний характер [3-4]. 

 Аналіз фінансових результатів набуває важливого значення, оскільки він 

є необхідною умовою управління доходами і витратами підприємства [5-6]. На 

сьогодні існує велика кількість різноманітних методик такого аналізу. 

Проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 

передбачає використання певної методики як сукупності правил, прийомів і 

методів вивчення та опрацювання фінансової інформації [7]. Основні методи 

аналізу об’єкта дослідження – горизонтальний, вертикальний, трендовий, 

коефіцієнтний і факторний [8]. 
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Метою роботи є дослідження питань аналізу доходів та витрат 

автотранспортного підприємства. 

Результати дослідження. Здійснимо аналіз доходів, витрат та 

фінансових результатів для автотранспортного підприємства на прикладі 

Приватного Акціонерного Товариства «Дніпропетровське автотранспортне 

підприємство 11201», скорочено ПрАТ «ДАТП 112012» (м. Дніпро, Україна). 

На основі Звіту про фінансові результати складеного на ПрАТ «ДАТП 

11201» у 2015 – 2016 роках проведемо факторний аналіз прибутку дані для кого 

відображені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Факторний аналіз прибутку  

Абсолютне відхилення, +,- 
Відносне 

відхилення,% 
№ 
з/
п 
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20
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20

17
 д

о 
20

16
 

1 

Виручка від 
реалізації 
продукції без 
урахування 
ПДВ, акцизного 
збору та інших 
відрахувань з 
доходів (В) 

1184 1385 3498 201 2113 16,98 152,56 

2 
Собівартість 
реалізованої 
продукції (С) 

1811 2128 2861 317 733 17,50 34,45 

3 
Адміністративні 
витрати (АВ) 

541 543 1015 2 472 0,37 86,92 

4 
Витрати на збут 
(ВЗ) 

- - - - - - - 

5 
Інші операційні 
витрати (ІОВ) 

204 41 97 -163 56 -79,90 136,59 

6 
Фінансові 
доходи (ФД) 

- - - - - - - 

7 
Фінансові 
витрати (ФВ) 

- - - - - - - 

8 
Податок на 
прибуток (ПНП) 

- - - - - - - 

9 
Чистий 
прибуток (ЧП) 

84 11 28 -73 17 -86,90 154,55 
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Більш детально вплив зміни показників на формування чистого прибутку 

можна розглянути за допомогою рис.1. 
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Рис. 1. Факторний аналіз прибутку 2015-2016 роках, % 

 
Варто підвести підсумки щодо впливу чинників які впливають на розмір 

чистого прибутку та відобразити їх у табл. 2. 

Таблиця 2 
Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток звітного періоду 

Сума, тис. грн 
№ 

пор. 
Показники Зміни 2016 до 

2015 
Зміни 2017 до 

2016 
1 Зміна цін 123,3 124,65 
2 Обсяг реалізованої продукції 116,47 1675,4 
3 Обсяг виробленої продукції 187,1 377,3 

4 
Адміністративні витрати, витрати на збут, інші 
операційні витрати -1329 

-1696 

5 Фінансові доходи - - 
6 Фінансові витрати - - 
7 Податок на прибуток - - 

  Усього -1089,23 481,35 

 
У зв’язку з тим, що Звіт про фінансові результати не дає змоги визначити 

вплив усіх перелічених чинників на фінансовий результат з причини 

відсутності даних про частку реалізованих послуг, обсягу реалізації, ціни, 

собівартості одиниці транспортних послуг. 

Вплив на розмір чистого прибутку за рахунок зміни цін можна визначити 

на основі середнього індексу цін на товари та послуги, у нашому випадку саме 

на транспортні послуги, який станом на 2015 рік становив 1,368 тобто (36,8%), 
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на 2016 рік становив 1,065 тобто (6,5%), на 2017 рік становив 1,142 тобто 

(14,2%). 

Отже, виручка від реалізації продукції збільшилася у 2016 році у 

порівнянні з 2015 роком на 201 тис. грн. або збільшилася на 16,98%, а у 2017 

році у порівнянні з 2016 роком збільшилася на 2133 тис. грн. або на 152,56%. 

На це вплинули такі два чинники: ціна реалізації й обсягу реалізованих послуг 

(з урахуванням структури).  

Зменшення цін у 2016 році у порівнянні з 2015 роком сприяло 

збільшенню виручки у 2015 році на 318 тис. та у 2016 році на 84,5 тис. грн., а 

збільшення обсягу випуску послуг – на 116,47 тис. грн. та у 2017 році у 

порівнянні з 2016 роком збільшення цін сприяло збільшенню виручки від 

реалізації продукції на 350,45 тис. грн, а збільшення обсягу випуску послуг — 

на 1675,4 тис. гривень. Як випливає із розрахунків, на підприємстві 

спостерігається розширення виробництва. 

Якщо припустити, що собівартість одиниці послуг змінилася лише за 

рахунок зовнішніх чинників, а саме за рахунок загальної зміни цін, то за 

рахунок збільшення обсягу наданих послуг їх собівартість зросла у 2016 році у 

порівнянні з 2015 роком на 187,1 тис. грн, а за рахунок зміни цін – на -357,3 

тис. грн. та у 2017 році у порівнянні з 2016 роком на 377,3 тис., а за рахунок 

зміни цін – на 225,8 тис. грн.  

Зміна цін здійснила свій вплив на чистий прибуток через виручку та 

собівартість. Зростання виручки від реалізації наданих послуг вплинуло на 

збільшення чистого прибутку, а зростання собівартості цих послуг призвело до 

його зменшення.  

Отже, чистий прибуток підприємства за рахунок зростання цін 

збільшився у 2016 році у порівнянні з 2015 роком на 123,3 тис. грн., а у 2017 

році у порівнянні з 2016 роком на 124,65 тис. грн. 
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На чистий прибуток також мають свій вплив інші чинники – розмір 

адміністративних витрат, витрат на збут та розмір інших операційних витрат. 

Отже, перевитрати за непрямими витратами призвели до зниження прибутку у 

2016 році у порівнянні з 2015 роком на -1329 тис. грн., а у 2017 році у 

порівнянні з 2016 роком на -1696 тис. грн. 

Зміни величини фінансових доходів, фінансових витрат та суми 

сплаченого податку на розмір чистого прибутку у період з 2015 по 2016 роки не 

відбулося. 

Таблиця 3 
Дані для проведення розрахунків показників рентабельності, тис. грн. 

Абсолютне 
відхилення, +,- 

Відносне 
відхилення,% 

№ 
з/п 

Показник 2015 2016 2017 Зміни 
2016 до 

2015 

Зміни 
2017 
до 

2016 

Зміни 
2016 
до 

2015 

Зміни 
2017 
до 

2016 
1 Усього активів 2437 2371 2211 -66 -160 -2,7 -6,7 

2 Виробничі запаси 15 12 37 -3 25 -20,0 208,3 

3 Власний капітал 1471 1482 1510 11 28 0,7 1,9 
4 Довгострокові зобовязання 355 53 - -302 -53 -85,1 -100,0 

5 
Виручка від реалізації 
продукції 

1184 1385 3498 201 2113 17,0 152,6 

6 
Собівартість реалізованої 
продукції 

1811 2128 2861 317 733 17,5 34,4 

7 Інші операційні доходи 1767 1338 503 -429 -835 -24,3 -62,4 
8 Адміністративні витрати 541 543 1015 2 472 0,4 86,9 
9 Інші операційні витрати 204 41 97 -163 56 -79,9 136,6 

10 
Прибуток від операційної 
діяльності 

395 11 28 -384 17 -97,2 154,5 

11 
Прибуток від звичайної 
діяльності 

84 11 28 -73 17 -86,9 154,5 

12 Чистий прибуток 84 11 28 -73 17 -86,9 154,5 

 
Вплив факторів за даними таблиці 3 на розмір чистого прибутку у 2016 

році у порівнянні з 2015 роком становив - -1089,23 тис. грн. та у 2017 році у 

порівнянні з 2016 роком становив -  481,35 тис. грн. 

На основі даних Балансу та Звіту про фінансові результати складеного на 

ПрАТ «ДАТП 11201» у 2015-2017 роках проведемо факторний аналіз 
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показників рентабельності та складемо аналітичну таблицю для проведення 

розрахунків за даними табл. 3.  

Більш детально розглянемо зміну динаміки зростання активів, власного 

капіталу, виручки від реалізації та собівартості реалізованої продукції за 

допомогою рис. 2. 

0
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2015 2016 2017

Активи Власний капітал

Виручка від реалізації продукції Собівартість реалізованої продукції

 
Рис. 2. Показники фінансової звітності підприємства за 2015-2017 роки 

 

Здійснимо узагальнення показників рентабельності на початок і кінець 

періоду табл. 3 на основі таких заданих вихідних даних для розрахунків: 

- Витрати на виробництво і збут 

((рядок 040 + рядок 070 + рядок 080 (ф. № 2)): 

2015 рік: 1811 + 541 = 2352 тис. грн.; 

2016 рік: 2128 + 543 = 2671 тис. грн.; 

2017 : 2861 + 1015 = 3876 тис. грн.; 

- Прибуток від реалізації  

(рядок 100 + рядок 090 + рядок 060 (ф. № 2)): 

2015 рік: 395 + 204 +1767 = 2366 тис. грн.; 

2016 рік: 11 + 41 + 1338 = 1390 тис. грн.; 

2017 рік: 28 + 97 + 503 = 628 тис. грн. 

За даними табл. 4, можна спостерігати зменшення рентабельності активів: 
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у 2016 році у порівнянні з 2015 роком на -2,89 пункту, а у 2017 році у 

порівняні з 2016 роком рентабельність активів зросла на 0,80 пункту, 

рентабельність виробництва зменшилася у 2016 році у порівнянні з 2015 роком 

на -8,73 пункту, а у 2017 році у порівняні з 2016 роком рентабельність 

виробництва збільшилася на 5,50 пункту. 

Рентабельність власного капіталу – зменшилася на -4,97 у 2016 році у 

порівнянні з 2015 роком, а у 2017 році у порівняні з 2016 роком збільшилася на 

1,11, рентабельність вкладень у 2016 році у порівнянні з 2015 роком 

зменшилася на -3,88, а у 2017 році у порівняні з 2016 роком збільшилася на 

1,14, рентабельність діяльності зменшилася у 2016 році у порівнянні з 2015 

роком на -6,30 пункту, при цьому відбулося і зниження рентабельності 

продукції на -148,74 пункту коли у у 2017 році у порівняні з 2016 роком 

рентабельність діяльності збільшилася на 0,01 та при цьому відбулося і 

збільшення рентабельності продукції на 38,39 пункту. 

Таблиця 4 
Розрахунок показників рентабельності, % 

Відхилення 

№ 
з/п 

Показник 2015 2016 2017 Зміни 2016 
до 2015 

Зміни 2017 
до 2016 

1 Рентабельність активів 3,45 0,46 1,27 -2,98 0,80 

2 Рентабельність виробництва 10,80 2,07 7,57 -8,73 5,50 

3 Рентабельність власного капіталу 5,71 0,74 1,85 -4,97 1,11 

4 
Рентабельність вкладень 
(інвестицій) 

4,60 0,72 1,85 -3,88 1,14 

5 Рентабельність діяльності 7,09 0,79 0,80 -6,30 0,01 

6 Рентабельність продукції 100,60 -48,15 -9,75 -148,74 38,39 

 
Розрахувавши основні показники рентабельності ПрАТ «ДАТП 11201» у 

2015-2017 роках можна дійти такого висновку, що за всіма показниками 

рентабельності підприємство 2016 році у порівнянні з 2017 оком, має погані 

результати, що в цілому і мало негативне відображення на отриманні прибутку 

підприємством. А у 2017 році у порівнянні з 2016 роком ми бачимо, що 
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підприємство має позитивні результати та значне зростання показника 

рентабельності продукції на 38,39 пункта. 

Хоч і рентабельність активів зросла лише на 0,80 пункта, цьому 

зростанню не сприяло зниження дохідності продукції. На кожну гривню 

активів підприємство отримало 1,27 коп. на кожну гривню активів. Найбільш 

характерним для показника рентабельності було саме зростання показника 

рентабельності виробництва. Цей показник збільшився на 5,50 пункта за 

звітний 2017 рік. Це означає те, що на підприємстві у 2017 році на кожну 

гривню виробничих ресурсів припадало 7,57 коп. прибутку. 

Також досить збільшився показник рентабельності власного капіталу. 

При збільшенні його на 1,11 пункта, на 1 грн. власного капіталу підприємства у 

2017 році припадало 1,85 коп. прибутку. Також досить непогано збільшився 

показник рентабельності вкладень (інвестицій), який зріс на 1,14 пункта, це 

мало б привернути увагу інвесторів – на 1 грн. інвестицій припадає 1,85 коп. 

прибутку. 

Якщо оцінювати показник ефективності діяльності підприємства, то 

можна сказати, що у 2015 році воно працювало більш ефективно у порівнянні з 

2015-2016 роками, а рентабельність діяльності підприємства в цих роках 

залишилась майже на одному рівні, збільшення цього показника у 2017 році у 

порівнянні з 2016 роком відбулося всього лише на 0,01 пункти, а у звітному 

2017 році на одиницю виручки припадало 0,80 коп. чистого прибутку. 

Щодо показника рентабельності продукції, то ми можемо спостерігати 

тенденцію щодо зниження цього показника спочатку у 2016 році у порівнянні з 

2015 роком на -148,74 пункти, а потім у 2017 році порівняно з 2016 роком 

відбулося збільшення на 38,39 пункти. На 1 грн. реалізованої продукції 

підприємство отримувало у 2017 році -9,75 коп. замість -48,15 коп., як у 2016 

році. 
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На основі даних Балансу та Звіту про фінансові результати складеного на 

ПрАТ «ДАТП 11201» у 2015-2017 роках проведемо розрахунки показників 

рентабельності та проведемо оцінку дохідності обсягу продажу, яка являє 

собою один із найважливіших аспектів аналізу рентабельності. Проведемо 

розрахунок рентабельності обсягу продажу та його факторний аналіз. 

Зміна собівартості та ціна продукції мають вплив на рентабельність 

обсягу продажу. Тому, проведемо оцінку впливу чинників на рентабельність 

обсягу продажу та відобразимо розрахунки у табл. 5. 

Таблиця 5 
Розрахунок і оцінка рентабельності обсягу продажу за 2015 – 2017 роки 

Відхилення 
№ 
з/п 

Показник Позначення 2015 2016 2017 Зміни 
2016 до 

2015 

Зміни 
2017 до 

2016 
1 Виручка від реалізації, тис. грн. ВР 1184 1385 3498 201 2113 

2 
Собівартість реалізованої 
продукції, тис. грн. 

C 1811 2128 2861 317 733 

3 Прибуток від реалізації тис. грн. Пр -627 -743 637 -116 1380 
4 Рентабельність обсягу продаж, % Рп -53,0 -53,6 18,2 -0,7 71,9 

 
Виходячи з даних табл. 5, можна побачити, що у порівнянні з 2015 роком 

у 2016 році рентабельність обсягу продаж знизилася на -0,7 пункта, а у 2017 

році у порівнянні з 2016 роком цей показник збільшився на 71,9 пункта. Вплив 

на цей показник мали: виручка від реалізації та собівартість продукції. 

Визначимо вплив цих чинників на рентабельність продажу: 

- Збільшення виручки від реалізації: 

ΔВР (2016 до 2015) = (1385 – 1811)/1385 – (1184 – 1811)/1184 = -

1182,81%; 

ΔВР (2017 до 2016) = (3498-2128)/3498 – (1385 – 2128)/1385 = 0,93%. 

Можна сказати, що за рахунок збільшення виручки від реалізації 

рентабельність обсягу продажу зросла на 0,93 пункта у 2017 році у порівнянні з 

2016 роком, а от у 2016році у порівнянні з 2015 роком виручка зменшилася на -

1182,81 пункт. 
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- Збільшення собівартості продукції: 

ΔС (2016 до 2015) = (1385 – 2128)/1385 – (1385 – 1811)/1385 = -0,23%; 

ΔС (2017 до 2016) = (3498-2861)/3498 – (3498 – 2128)/3498 = -0,21%. 

Можна сказати, що за рахунок зростання собівартості, відбулося 

зниження обсягу продажу у 2016 році у порівнянні з 2015 роком на -0,23 

пункта, а у 2017 році у порівнянні з 2016 роком на -0,21 пункта. 

Визначимо загальний вплив двох чинників: 

У 2016 році у порівнянні з 2015 роком: -1182,81 – (-0,23) = -1182,58%; У 

2017 році у порівнянні з 2016 роком: 0,93 – (-0,21) = 1,14%. 

Наступним етапом проведення факторного аналізу показників 

рентабельності є рентабельність активів кожного чинника табл. 6. 

Таблиця 6  
Дані для факторного аналізу рентабельності активів за 2015 -2017 роки 

Відхилення 

№ 
з/п 

Показник Позначення 2015 2016 2017 
Зміни 
2016 
до 

2015 

Зміни 
2017 до 

2016 

1 Виручка від реалізації, тис. грн. ВР 1184 1385 3498 201 2113 
2 Середня вартість активів, тис. грн А 2437 2371 2211 -66 -160 
3 Чистий прибуток, тис.грн ЧП 84 11 28 -73 17 
4 Оборотність активів, оборотів Оа 0,49 0,58 1,58 0,10 1,00 

5 
Рентабельність реалізації 
продукції, % 

Рр.п 0,071 0,008 0,008 -0,06 - 

6 Рентабельність активів, % Ра 0,03 0,005 0,013 -0,03 0,01 

 
З даними таблиці 6 ми бачимо, що рентабельність активів зменшилася у 

2016 році у порівнянні з 2015 роком на -0,03 пункта.  

На ці зміни вплинули так чинники, як зменшення обороту активів та 

зменшення рентабельності реалізації продукції, як у 2017 році у порівнянні з 

2016 роком рентабельність активів збільшилася на 0,01 пункта, на це вплинуло 

прискорення обороту активів. 

Зміни за рахунок: 

- Прискорення обороту активів: 
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 ΔРа (ΔОа) (2016 до 2015) = 0,58 ∙ 0,071 – 0,03 = 0,01%; 

ΔРа (ΔОа) (2016 до 2015) = 1,58 ∙ 0,008 – 0,005 = 0,007%; 

Отже, за рахунок прискорення обороту активу рентабельність їх у  2016 

році у порівнянні з 2015 роком зросла на 0,01 пункта, у 2017 році у порівнянні з 

2016 роком зросла на 0,007 пункта. 

- Зростання рентабельності реалізації продукції: 

ΔРа (ΔРр.п.) (2016 до 2015) = 0,005 – 0,58 ∙ 0,03 = -0,0124%; 

ΔРа (ΔРр.п.) (2016 до 2015) = 0,013 – 1,58 ∙ 0,005 = 0,0051%. 

Отже, за рахунок зростання рентабельності реалізації продукції 

рентабельність активів, у  2016 році у порівнянні з 2015 роком зменшилася на 

0,0125 пункта, у 2017 році у порівнянні з 2016 роком зросла на 0,0051 пункта. 

Визначимо загальний вплив двох чинників: у 2016 році у порівнянні з 

2015 роком: 0,01 + (-0,0124) = - 0,0024%, у 2017 році у порівнянні з 2016 роком: 

0,007 + 0,0051 = 0,0121%; 

Наступним етапом проведення факторного аналізу показників 

рентабельності є рентабельність власного капіталу, аналіз якого проведемо на 

основі даних табл. 7. 

Таблиця 7 
Дані для проведення факторного аналізу рентабельності власного капіталу 

за 2015–2017 роки 
Відхилення 

№ 
з/п 

Показник Позначення 2015 2016 2017 Зміни 
2016 до 

2015 

Зміни 
2017 до 

2016 

1 Чистий прибуток, тис. грн ЧП 84 11 28 -73 17 

2 Обсяг реалізації, тис. грн. О 1811 2128 2861 317 733 

3 Середня вартість активів, тис. грн А 2437 2371 2211 -66 -160 

4 
Середня величина власних коштів, 
тис. грн 

ВК -452 -159 85 611 244 

5 Рентабельність реалізації, % Рр 4,64 0,52 0,98 -4,12 0,46 

6 Фондовіддача Ф 0,74 0,90 1,29 0,15 0,40 

7 Коефіцієнт фінансової залежності Кф.з -5,39 -14,9 26,01 -9,52 40,92 

8 Рентабельність власного капіталу, % Рв.к -18,6 -6,92 32,94 11,67 39,86 
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Отже, виходячи з даних таблиці 7 рентабельність власного капіталу у  

2016 році у порівнянні з 2015 роком зросла на 11,67 пункта, а у 2017 році у 

порівнянні з 2016 роком зросла на 39,86 пункта. Таке зростання рентабельності 

власного капіталу відбулося під впливом приведених вище чинників цій же 

таблиці. 

Зміни за рахунок: 

- Збільшення чистого прибутку на 1 грн. реалізації продукції: 

Р в.к. (2016 до 2015) = (-4,12) ∙ 0,74 ∙ (-5,39) = 16,43%; 

Р в.к. (2017 до 2016) = 0,46 ∙ 0,90 ∙ (-14,9) = -6,17%. 

Отже, збільшення чистого прибутку на 1 грн реалізації продукції сприяло 

збільшенню рентабельності власного капіталу у  2016 році у порівнянні з 2015 

роком  на 16,43 пункта, а у 2017 році у порівнянні з 2016 роком зменшенню на -

6,17 пункта. 

- Вплив на рентабельність власного капіталу фондовіддачі: 

Р в.к. (2016 до 2015) = 0,15 ∙ 0,52 ∙ (-5,39) = -0,42%; 

Р в.к. (2017 до 2016) = 0,40 ∙ 0,98 ∙ (-14,9) = -5,84%. 

Отже, зменшення фондовіддачі призвело до зниження рівня 

рентабельності власного капіталу у  2016 році у порівнянні з 2015 роком  на -

0,42 пункта, а у 2017 році у порівнянні з 2016 роком на -5,84 пункта. 

- Зміна коефіцієнта фінансової залежності на рентабельність власного 

капіталу: 

Р в.к. (2016 до 2015) = (-9,52) ∙ 0,52 ∙ 0,90 = -4,45%; 

Р в.к. (2017 до 2016) = 40,92 ∙ 0,98 ∙ 1,29 = 51,73%. 

Отже, зменшення коефіцієнта фінансової залежності призвело до 

зниження рентабельності власного капіталу у  2016 році у порівнянні з 2015 

роком  на -4,45 пункта, а у 2017 році у порівнянні з 2016 роком цей показник 

збільшився. 

Визначимо загальний вплив трьох чинників:  



Print ISSN: 2311-3413  Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪  Issue 8 
 
 

 

77

- у 2016 році у порівнянні з 2015 роком: 16,43 – (-0,42) – (-4,45) = 21,3%;  

- у 2017 році у порівнянні з 2016 роком: (-6,17) – (-5,84) – 51,73 = -52,06%. 

Розраховуючи показник рентабельності власного капіталу поряд з ним ми 

можемо розрахувати показник періоду його окупності. 

ПО (2015) = 1471/84 = 17,51 міс.; 

ПО (2016) = 1482/11 = 134,72 міс.; 

ПО (2017) = 1510/28 = 53,93 міс.; 

ПО (2016 до 2015) = 134,72 – 17,51 = 117,21 міс.; 

ПО (2017 до 2016) = 53,93 – 134,72 = -80,79 міс.. 

Отже, виконавши розрахунки можна сказати, що показник зазнав 

негативних змін у  2016 році у порівнянні з 2015 роком та становив 117,21 міс. а 

у 2017 році у порівнянні з 2016 роком - -80,79.  

На це вплинуло те, що власний капітал був компенсований чистим 

прибутком за довший строк. 

Кореляційно-регресійний аналіз широко застосовується для цілей аналізу 

та планування господарсько-економічної діяльності підприємства. 

При проведенні кореляційно-регресійного аналізу прийнято 

використовувати наступний порядок дій: побудова кореляційної діаграми, 

побудова моделі лінійної регресії, розрахунок параметрів моделі, перевірка 

моделі на адекватність.  

Таблиця 8 
Зовнішні фактори впливу 

Рік 
Собівартість 

реалізації послуг 
Адміністративні 

витрати 
Амортизація 

Витрати на 
оплату праці 

Відрахування на 
соціальні заходи 

2013 1534 392 187 435 167 
2014 1594 485 195 567 189 
2015 1689 511 201 611 219 
2016 1811 541 206 697 258 
2017 2128 543 213 864 186 
2018 2861 1015 196 1726 373 
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Для проведення кореляційно-регресійного  аналізу було використано 

інформацію бухгалтерського звіту ПрАТ «ДАТП 11201» табл.8. 

Таблиця 9 
Результативні фактори 

Рік Чистий  дохід Матеріальні витрати 
2013 791 112 
2014 834 87 
2015 912 62 
2016 1184 94 
2017 1385 264 
2018 3498 241 

 
Проаналізовано наступні показники: 

- зовнішні фактори впливу: 1x   собівартість реалізації послуг , 2x  

адміністративні витрати , 3x    витрати на збут, 4x    витрати на оплату 

праці , 5x  відрахування на соціальні заходи; 

- результативні фактори: 1y  чистий дохід,   2y  амортизація. 

Було визначено тенденції розвитку фінансових показників, побудовано 

тренди, знайдено прогнозні значення на 2020 рік табл. 10. 

Таблиця 10 
Прогнозні значення деяких фінансових показників на 2020 рік 
Показник Тренд Прогноз на 2019р. 

1y  16955.9136.193 2  xx  4786.62 

1x  3.11008.238 x  2771.6 

2x  7.2126.4729.1396.11 23  xxx  198.65 

3x  1.5491.13013.32 2  xx  238.86 

2y  1691.1816.2 2  xx  189.90 

4x  8.7634.3059.73 2  xx  2247.1 

5x  5.1958.214.7 2  xx  405.5 

 
Проаналізовано кореляційні зв’язки між відібраними для аналізу 

факторами. Було розраховано коефіцієнти кореляції yxr  між результативними та 

зовнішніми факторами. Відомо, що якщо значення коефіцієнта кореляції  

7.0yxr  то фактор x  сильно впливає на результативний показник y . 
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Таблиця 11 
Кореляційні зв’язки між факторами моделі 

Результативний 
показник 

Собівартість 
реалізації 

послуг 

Адміністративні 
витрати 

Витрати 
на збут 

Витрати 
на оплату 

праці 

Відрахування 
на соціальні 

заходи 
Чистий дохід 0.98 0.99 -0.25 0.99 0.89 
Амортизація -0.75 -0.91 -0.24 -0.84 -0.99 
 

Побудовано рівняння лінійної залежності чистого  доходу від 

собівартості реалізації послуг. Результати регресійного аналізу наведено у табл. 

12. 

Таблиця 12 
Результати регресійного аналізу 

Показник регресійного аналізу Розраховане значення показника 
Множинний коефіцієнт кореляції 0.974884 
Множинний коефіцієнт детермінації 0.950399 
Нормований коефіцієнт кореляції 0.937999 
Коефіцієнт  0a  -2482.221 

Коефіцієнт 1a  2.023 

На основі даних таблиці 12 рівняння регресії  має вид: 

.023.222.2482 11 xy   

Модель адекватна, 95% варіації залежної змінної 1y  визначається 

факторною змінною .1x  Середній коефіцієнт еластичності 84.2023.2
1

1 
y

x
KE 

 , 

тобто при зміні собівартості реалізації послуг на 1%, чистий дохід збільшиться 

в середньому  на 2,84%. 

Також запропоновано нелінійну обернену модель залежності амортизації 

від адміністративних  витрат (табл. 13). 

Таблиця 13 
Результати регресійного аналізу 

Показник регресійного аналізу Розраховане значення показника 
Множинний коефіцієнт кореляції 0.919078 
Множинний коефіцієнт детермінації 0.844704 
Нормований коефіцієнт кореляції 0.937999 
Коефіцієнт  0a  489.6771 

Коефіцієнт 1a  -137488 
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Рівняння регресії  має вид: 

2
2

137488
6771.489

x
y  . 

Для даної моделі  94.4%  варіації залежної змінної 2y  визначається 

факторною змінною .2x  Середній коефіцієнт еластичності 18.1
137488

22


yx

KE


, 

тобто при зміні адміністративних  витрат на 1%, амортизації збільшиться в 

середньому на 1,18%. 

Висновки та пропозиції. Здійснивши факторний аналіз чистого 

прибутку можна сказати, що на нього вплинули такі фактори, як зміна цін, яка 

здійснила свій вплив на чистий прибуток через виручку та собівартість. 

Зростання виручки від реалізації наданих послуг вплинуло на збільшення 

чистого прибутку, а зростання собівартості цих послуг призвело до його 

зменшення. На чистий прибуток також мають свій вплив інші чинники – розмір 

адміністративних витрат, витрат на збут та розмір інших операційних витрат. 

Отже, перевитрати за непрямими витратами призвели до зниження прибутку. 

Розрахувавши основні показники рентабельності ПрАТ «ДАТП 11201» у 

2015-2017 рр. можна дійти такого висновку, що за всіма показниками 

рентабельності підприємство має погані результати, що в цілому і мало 

негативне відображення на отриманні прибутку підприємством. Хоч і 

рентабельність активів зросла лише, цьому зростанню не сприяло зниження 

дохідності продукції. Найбільш характерним для показника рентабельності 

було саме зростання показника рентабельності виробництва. Також досить 

збільшився показник рентабельності власного капіталу та досить непогано 

збільшився показник рентабельності вкладень (інвестицій). 

При проведенні кореляційно-регресійного аналізу в роботі було 

проаналізовано кореляційні зв’язки між відібраними для аналізу факторами. 

Було розраховано коефіцієнти кореляції між результативними та зовнішніми 
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факторами. Відомо, що якщо значення коефіцієнта кореляції  то фактор  сильно 

впливає на результативний показник. 
 

Бібліографічні посилання: 
1. Corsi, T. M., & Stowers, J. R. (1991). Effects of a deregulated environment on motor 

carriers: A systematic, multi-segment analysis. Transportation Journal, 4-28. 
2. Ferdous, N., Pinjari, A. R., Bhat, C. R., & Pendyala, R. M. (2010). A comprehensive 

analysis of household transportation expenditures relative to other goods and services: an 
application to United States consumer expenditure data. Transportation, 37(3), 363-390. 

3. Gilorme, T. V., & Shachanina, Y. K. (2016). Corporate Social Reporting as a Dominant of 
Information Support for Enterprise Management. Corporativna socialna zvitnist yak 
dominant informaciynogo zabezpechennia upravlinnya pidpriemstvom], Economics and 
Society, (5), 672-677. 

4. Hilorme, T., & Shachanina, Y. (2017). Staff development as an object of accounting of a 
social activity of the entity. Economics and Finance, 6, 14-20. 

5. Loeb, P. D. (1985). The efficacy and cost effectiveness of motor vehicle inspection using 
cross-sectional data: an econometric analysis. Southern Economic Journal, 500-509. 

6. Melnikov, A. N., Lyubimov, I. I., & Manayev, K. I. (2016). Improvement of the vehicles 
fleet structure of a specialized motor transport enterprise. Procedia Engineering, 150, 1200-
1208. 

7. Пошивалова, О. В. (2015). Статистична модель оцінки надійності комерційного банку. 
Економіка. Фінанси. Право, (10 (2)), 10-13. 

8. Пошивалова, О. В., Пошивалов, В. П., & Терещенко, М. В. (2012). Застосування 
статистичних методів щодо оцінки роботи персоналу митної служби. Вісник Академії 
митної служби України. Сер.: Технічні науки, (1), 58-63. 
 
References: 

1. Corsi, T. M., & Stowers, J. R. (1991). Effects of a deregulated environment on motor 
carriers: A systematic, multi-segment analysis. Transportation Journal, 4-28. 

2. Ferdous, N., Pinjari, A. R., Bhat, C. R., & Pendyala, R. M. (2010). A comprehensive 
analysis of household transportation expenditures relative to other goods and services: an 
application to United States consumer expenditure data. Transportation, 37(3), 363-390. 

3. Gilorme, T. V., & Shachanina, Y. K. (2016). Corporate Social Reporting as a Dominant of 
Information Support for Enterprise Management. Corporativna socialna zvitnist yak 
dominant informaciynogo zabezpechennia upravlinnya pidpriemstvom], Economics and 
Society, (5), 672-677. 

4. Hilorme, T., & Shachanina, Y. (2017). Staff development as an object of accounting of a 
social activity of the entity. Economics and Finance, 6, 14-20. 

5. Loeb, P. D. (1985). The efficacy and cost effectiveness of motor vehicle inspection using 
cross-sectional data: an econometric analysis. Southern Economic Journal, 500-509. 

6. Melnikov, A. N., Lyubimov, I. I., & Manayev, K. I. (2016). Improvement of the vehicles 
fleet structure of a specialized motor transport enterprise. Procedia Engineering, 150, 1200-
1208. 

7. Poshivalova, O. V. (2015). Statistichna model otsinki nadiynosti komertsiynogo banku. 
Ekonomika. Finansi. Pravo, (10 (2)), 10-13. 

8. Poshivalova, O. V., Poshivalov, V. P., & Tereschenko, M. V. (2012). Zastosuvannya 
statistichnih metodiv schodo otsinki roboti personalu mitnoyi sluzhbi. Visnik akademiyi 
mitnoyi sluzhbi Ukrayini. Ser.: Tehnichni nauki, (1), 58-63. 



Print ISSN: 2311-3413  Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪  Issue 8 
 
 

 

82 

УДК  657.471.12:331.214.72 
JEL Classification: M410 
 

Svetlana Drobyazko 
Candidate of Economic Sciences, Ph.D. in Economics, Assistant Professor, 

Professor Department of Finance and Accounting, 
Open International University of Human Development Ukraine 

 

Дробязко С.І. 
кандидат економічних наук, доцент 

професор кафедри фінансів та обліку 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ 

 
Дробязко С.И. 

кандидат экономических наук, доцент 
профессор кафедры финансов и учета 

Открытый международный университет развития человека «Украина», г. Киев 
 

EVALUATION OF METHODS FOR ACCOUNTING COSTS OF AIRLINES  
 

ОЦІНКА МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ АВІАКОМПАНІЙ 
 

ОЦЕНКА МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ АВИАКОМПАНИЙ 
 

Received 15 August 2019; accepted 20 August 2019; published 22 August 2019 
 

Abstract. The article deals with the basic modern models of enterprise cost management 
based on strategic and current planning. The relationship of strategic cost management planning 
with accounting and analytical procedures of the enterprise is established. The basic principles of 
the application of costing and targeting and kaizen-costing models are considered. Prospects for 
the application of these methods with the aim of increasing the efficiency of the airlines are 
determined. 
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Анотація. У статті розглянуто основні сучасні моделі управління витратами 

підприємства на основі стратегічного та поточного планування. Встановлено 
взаємозв’язок стратегічного планування управління витратами з обліково-аналітичними 
процедурами підприємства. Розглянуто основні принципи застосування моделей обліку 
витрат таргет-костинг та кайдзен-костинг. Визначено перспективи застосування даних 
методів з метою підвищення ефективності діяльності авіакомпаній.    

Ключові слова: витрати, управління, стратегічне планування, таргет-костинг, 
кайдзен-костинг 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные современные модели управления 

затратами предприятия на основе стратегического и текущего планирования. 
Установлена взаимосвязь стратегического планирования управления затратами с учетно-
аналитическими процедурами предприятия. Рассмотрены основные принципы применения 
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моделей учета расходов таргет-костинг и кайдзен-костинг. Определены перспективы 
применения данных методов с целью повышения эффективности деятельности 
авиакомпаний. 

Ключевые слова: затраты, управление, стратегическое планирование, таргет-
костинг, кайдзен-костинг 
 

Reference to this paper should be made as follows: Drobyazko, S. (2019). Aanalysis of income and expenses of motor 
vehicles enterprise. Economics and Finance, Issue 8, 82-91. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Будь-яка система 

інформаційного забезпечення та оцінки ефективного управління витратами має 

містити сукупність окремих елементів, які  володіють властивостями, що 

забезпечують досягнення поставленої цілі. Основною метою впровадження 

системи управління витратами є набір складових, із допомогою яких 

реалізовується збирання та оброблення даних щодо витрат, а також надання 

інформації для прийняття управлінських рішень в той момент часу, коли вона 

може бути найефективнішою.  

Існують різні концепції, системи та методи управління витратами, уміле 

використання яких дає можливість сформувати власну ефективну модель як 

управління витратами, так і господарською діяльністю підприємства в цілому. 

Залежно від вибору підприємством стратегії розвитку визначається і стратегія 

управління його витратами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі удосконалення 

управління витратами присвячено значна кількість наукових робіт. Серед 

науковців, досліджували цю проблематику можна відзначити: Лондаренка О.О., 

Пасічника Ю.В., Черничука Л.В., Атамаса П.Й., Бабіна І.І., Адамик О.В., 

Озеран В.О., Свірко С.В.  та інших. Разом з цим, слід відмітити, що широке 

коло питань теоретико-методологічного та прикладного характеру, пов'язаних з 

визначенням ефективності застосування методів управління витратами для 

підприємств не отримало досить повного й однозначного вирішення та 

потребують подальшого дослідження. 

Метою роботи є дослідження питань основних сучасних методів та 

напрямків управління витратами, та визначення умов функціонування таких 
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моделей для їх адаптації на вітчизняних підприємствах, зокрема для оптимізації 

операційних витрат авіакомпаній. 

Результати дослідження. Як свідчить світова практика [1] бізнесу 

більшість компаній, які досягли значних результатів у бізнесі, завдячує саме 

впровадженню системи управління витратами. Ця система є невід’ємною 

частиною стратегічного управління підприємством, що спрямоване на його 

розвиток.  

Побудова стратегічного управління витратами передбачає використання 

парадигм глобального стратегічного менеджменту, облікового відображення, 

контролю, аналізу та економіко-математичного моделювання, сучасних 

інформаційних технологій. 

Сучасне стратегічне управління витратами здійснюється на основі 

принципів [2]: комплексність і системність, розвиток, ефективність, 

доступність, рівновага та інтегративність, трансформація, ієрархічність, 

функціональна корисність, гнучкість. Вимоги, що забезпечують управління 

витратами, з точки зору стратегічної перспективи [2]: релевантність, 

достатність, зовнішній аналіз, виділення дискреційних витрат, стратегічний 

підхід, контроль, багатокритеріальність, вибір рішення. 

Сучасний стан управління витратами знаходиться на перетині систем 

бухгалтерського обліку nf менеджменту. Безпосередній вплив має система 

облікового забезпечення, її елементи, етапи створення. Так, бухгалтерський 

облік визначають як інформаційну систему, яка включає механізм зворотного 

зв’язку та механізм попередження.  

Одна з частин управлінської інформаційної системи – це управлінський 

облік, сферою перетину якої є первинний облік – первинна реєстрація фактів, 

подій, процесів у формулярах спостереження та інших первинних облікових 

документах.  
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З облікової точки зору, підсистеми бухгалтерського і управлінського 

обліку засновані на одному і тому ж масиві первинних даних. Подають їх в 

різній інтерпретації і передбачають втілення в результаті угрупування в різній 

підсумковій інформації відповідно із завданнями кожного різновиду обліку.  

Стратегічний управлінський облік спрямований на подання вищому 

керівництву оціночної інформації про зовнішнє середовище з метою пошуку та 

використання внутрішніх можливостей – досягнення стійкої 

конкурентоспроможності компанії у довгостроковій перспективі [3]. Визначені 

підсистеми забезпечують цілі управління витратами. 

Інтеграція світових підходів сприяла формуванню схеми стратегічного 

обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління витратами, для 

створення єдиної інформаційної бази реалізації комплексного підходу. 

Впровадження обліково-аналітичного забезпечення стратегічного 

управління витратами на підприємстві є єдністю взаємодії систем обліку, 

аналізу, контролю, інформаційного та організаційного забезпечення, об'єднаних 

інформаційними потоками і каналами зв'язку для прийняття, орієнтованих на 

стратегічну перспективу, управлінських рішень. 

Найбільш поширеними в світі японськими концепціями управління 

підприємством вважають системи кайдзен-костінг, таргет-костінг. Зокрема, в 

основі концепції безперервного удосконалення, яка спрямована на зміні та 

вдосконаленні кожної функціональної підсистеми підприємства, покладена  

система управління кайдзен.  

Таргет-костінг є  цілісною концепцією управління, яка підтримує 

стратегію зниження витрат та реалізує функцію планування виробництва нової 

продукції (або запровадження нової чи удосконалення існуючої технології 

виробництва), превентивного контролю витрат і калькулювання цільової 

собівартості у співвідношенні з ринковими умовами господарювання [4]. В 
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основу даної концепції покладена трансформована традиційна формула 

ціноутворення, в якій собівартість формується як різниця прибутку та ціни. 

Таким чином, система таргет-костінг передбачає розрахунок собівартості 

продукції виходячи із прогнозованої ціни реалізації, що визначається 

відповідно до результатів проведених маркетингових досліджень на ринку. Для 

визначення цільової собівартості продукції знаходять різницю між ринковою 

ціною продукту та прогнозованою величиною прибутку.  

Тобто сутність таргет-костингу полягає у тому, що на підставі відомої 

(або заданої) ціни реалізації виробу на ринку і бажаної величини прибутку 

встановлюється цільова собівартість, на досягнення якої надалі спрямовується 

зусилля всіх служб підприємства, передусім технічних. Застосування даного 

методу дає змогу не просто мінімізувати затрати, а й довести їх до необхідного 

рівня. 

 При цьому перевагою використання такої системи виступає 

інтерактивний підхід до запровадження нових технологій на кожному етапі 

виробничого процесу та спонукання інженерів для застосування більш дешевих 

технологій виробництва. Таким чином продукція, що виробляється має 

інноваційний характер та не виходить за межі встановленої суми витрат.  

Враховуючи досвід запровадження системи таргет-костінг японськими та 

західними компаніями, слід відмітити, що: 

– розробка нової технології може збільшувати суму витрат у процесі 

перепроектування, тому потрібно вчасно зупинити дослідження;  

– керівники можуть негативно впливати на підлеглих, намагаючись за 

будь-яких обставин досягнути цільової собівартості;  

– можуть виникати конфлікти між інженерами та маркетологами, які 

часто відмовляються від скорочення витрат на реалізацію [5].  
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На відміну від системи таргет-костінг, в основу якої покладено 

американську концепцію загального управління якістю (total quality 

management), кайзер-костінг являється суто японською системою. 

Сутність і філософія кайдзен-костингу полягає не в досягненні певної 

величини граничних витрат (незважаючи на те, що сам метод застосовується 

для досягнення цільової собівартості), а в постійному і всеосяжному 

вдосконалюванні якості процесів у цілому на підприємстві за участі його 

працівників [6].  

Участь у постійному удосконаленні бізнес-процесів всіх працівників - від 

робітників до топ-менеджерів - визначальна риса кайдзенкостингу. 

 Таргет-костинг та кайзер-костинг мають однакове призначення 

(дотримання цільової собівартості продукції) тільки на різних стадіях 

життєвого циклу готової продукції: на стадії розробки і планування (таргет-

костінг); на стадії виробництва (кайзер-костінг). 

Як зазначалося вище, перед усіма підприємствами в ринкових 

глобалізаційних умовах стоять схожі завдання: максимізація прибутку шляхом 

мінімізації всіх видів витрат; стабільний розвиток; забезпечення переваг перед 

конкурентами. 

Але якщо одні підприємства досягають успіху у вирішенні цих завдань, 

стаючи лідерами ринку, то інші змушені постійно боротися за виживання. 

Сьогодні виділяють два основні підходи до вирішення проблеми 

підвищення ефективності діяльності підприємства. Перший, переважно 

підтримуваний західними компаніями, ґрунтується на інноваціях - застосування 

новітніх дорогих технологій, а також вкладення величезних коштів. Другий, 

прихильниками якого є японські оператори глобального ринку, використовує 

такі інструменти як здоровий глузд, контрольні списки і методи, які не 

потребують значних витрат. Якраз його і називають «кайдзен». Основні 

відмінності між двома підходами подані в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Основні відмінності між підходами «Кайдзен» та «Інновації» 

(систематизовано автором на основі [7]) 
Критерій Кайдзен Інновації 

Ефект Довгостроковий Короткостроковий 
Темп Повільний Швидкий 
Зміни Послідовні і неперервні Різкі, змінного характеру 

Практичні вимоги 
Мало ресурсів, але багато 
зусиль 

Значні капіталовкладення, невеликі 
поточні зусилля  

Критерії оцінки Оцінюється процес Оцінюється результати 
Умови Повільний розвиток економіки Стрімкий розвиток економіки 

 
Доцільно зазначити, що українські підприємства не поспішають із 

впровадженням такої системи управління витратами як «кайдзен». Це 

пояснюється багатьма причинами. По-перше, відсутність теоретичної та 

практичної бази, яскравих прикладів перетворень, економічна нестабільність. 

По-друге, відмінності в ментальності - українські співробітники  боязно і 

вороже ставляться до змін, тим більш кардинальних.  

У свою чергу, для реальної елімінації втрат рекомендується застосування 

кайдзен-костинг в поєднанні з японським підходом «точно в строк» (just-in-time 

system - JIT), метою якого є підвищення продуктивності, шляхом уникнення 

відходів і втрат. Його не можна назвати методом калькулювання собівартості. 

Швидше за все це філософія ведення бізнесу, яку варто взяти на озброєння в 

додаток до вже існуючої повноцінної системи обліку витрат. 

Для вдалого вибору методу управління витратами, необхідно визначити, 

якою є мета підприємства та досягнення яких цілей воно прагне. Виходячи з 

даної інформації, можливо підібрати дієву та результативну модель управління 

(рис. 1). 

Якщо говорити про витрати, то боротьба з ними розпочинається у 

буквальному розумінні з кожного робочого місця на підприємстві та з втілення 

у життя принципів системи 5S, яка є основою сучасних методів: сортувати, 

дотримуватися порядку, утримувати в чистоті, стандартизувати, 

вдосконалювати [8]. 
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Вихід на нові ринки 

Закріплення на існуючих ринках 

Зростання прибутку в
короткостроковому періоді 

Зростання прибутку в 
довгостроковому періоді 

Випуск нової продукції і виведення її 
на новий або існуючий ринок 

Підвищення 
конкурентоспроможності 

підприємства за рахунок низьких 
витрат і відповідної низької ціни 

метод VCC, LCC-аналіз, таргет-костинг, CVP-аналіз,
бенчмаркінг витрат;

бенчмаркінг витрат, кайзен-костинг; 

метод АВС, кост-кіллінг;

таргет-костинг, кайзен-костинг;

метод VCC, таргет-костинг,
бенчмаркінг;

LCC-аналіз, таргет-костинг 
 

 
Рисунок 1.  Моделі управління в залежності від цілей підприємства 

(систематизовано автором на основі [8]) 
 

Переваги такого способу організації управління витратами очевидні: 

коефіцієнт обороту зростає, нереалізовані доходи зменшуються, втрати 

скорочуються, має значення економія на зберігання та ін. [3]. 

Кайдзен-костинг, як спосіб ідентифікації втрат і зменшення витрат, тісно 

пов'язаний з системою планування прибутку і базується на визначенні 

відхилень фактично досягнутого скорочення витрат від запланованого. Суть 

методу в тому, що поліпшення здійснюються безперервно, маленькими 

кроками і без значних витрат на їх реалізацію.  

Цільові показники зниження витрат при безперервному вдосконаленні 

встановлюються і застосовуються щомісяця. Аналіз відхилень витрат полягає в 

порівнянні їх цільових показників з фактичними. Потрібно відзначити, що при 

зменшенні останніх базою вважається фактична собівартість продукції за 

попередній період, а нормою цільового скорочення витрат - відношення 

запланованої суми зменшення до їх базі [6]. 



Print ISSN: 2311-3413  Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪  Issue 8 
 
 

 

90 

Таким чином, спостерігається процес безперервного вдосконалення, 

оскільки собівартість кожного наступного періоду буде нижче собівартості 

попереднього, тобто цей показник буде постійно поліпшуватися. 

Третім, із зазначених вище принципів кайдзен-калькулювання, є 

стандартизація. Тобто, для виготовлення продукції, виконання робіт або 

надання послуг необхідно застосовувати певний стандарт [7]. 

Висновки та пропозиції. Поєднання систем таргет-костингу та кайдзен-

костингу дозволяє організовано і цілеспрямовано здійснювати політику 

зменшення собівартості, координувати дії всього персоналу підприємства, дає 

можливість вибору цінової політики для утримання переваг на ринку і 

спільними зусиллями досягнути поставлених цілей.  

Так, запропоновані системи передбачають:  

– узгодження з діючою на підприємстві системою управління, особливо 

з функціями маркетингу, проектування та виробництва;  

– поєднуються з бюджетуванням, плануванням прибутку, формуванням 

центрів відповідальності, різноманітними стратегіями ціноутворення та можуть 

інтегруватись в систему стратегічного управлінського обліку;  

– підтримують стратегію зниження витрат на стадії проектування та 

передбачають зниження собівартості продукції у процесі виробництва;  

– створення ефективної системи збору інформації внутрішнього і 

зовнішнього характеру; 

– передбачає орієнтацію діяльності працівників до умов ринкового 

середовища, поєднання їх дій у співвідношенні із довгостроковою стратегією 

підприємства за допомогою методів мотивації. 

Отже, при створенні системи управління діяльністю підприємства в 

цілому, та управління операційними витратами необхідно: звертати увагу на 

окремі елементи іноземних систем та пристосовувати їх до конкретного 

підприємства, враховуючи особливості його організаційної структури та 
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технології виробничого процесу; для підвищення ефективності управління 

господарською діяльністю підприємства потрібно враховувати елементи 

системи управління витратами; запровадження ефективної моделі системи 

управління витратами дасть можливість продовжити пошуку нових шляхів 

удосконалення, щодо кожного її елементу. 
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