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ANALYSIS OF INFORMATION IN THE MANAGEMENT SYSTEM 
ACCORDING TO THE THEORY OF LIMITATIONS 

 
Hladii I. O. 

candidate of economic sciences, associate professor of accounting department 
Vinnitsa Trade and Economic Institute  

Kiev National Trade and Economic University, Ukraine  
 

New European requirements for improving product quality, speed of 

production, updating the assortment requiring innovative management business 

processes. In these conditions is actual implementation in practice of economic 

entities management system, based on  the theory of constraints – TOC. In general, 

TOC – is a systematic approach that is based on a clear causal logic and which 

integrates logic tools and  logistics solutions. 

The strategic orientation of modern Ukrainian enterprises determines the 

necessity of an integrated approach to business management. This should be based on 

the understanding that each entity has a specific strategic goal and some 

«limitations», which outline the basic «bandwidth» of the entity. In other words, the 

ability of management of organizational structure to get more profits determined by 

the nature of the obstacles that are directly within the enterprise. So a question of 

such a «limit» for making the decision to eliminate it from all other simultaneous 

optimization of business processes.  

It is important in the theory of TOC to understand that the company is a system 

which is based on objective general laws such as the conservation law and the law of 

continuous development, which explain the essence of nature and the desire to 

balance the system, its stability [1]. In our view, the main problem of the enterprise as 

a system, is to find the optimal borders between the need to attract resources of the 

environment and the likely negative consequences, such as possible risk of loss from 

excessive load when economic conditions change, because in terms of an integrated 

system impact to the entity is determined primarily by the interaction of internal 

factors and less determined by the action of the environment.    

In general, any system can be defined as a set of interrelated and 

interdependent factors or processes that interact purposefully, converting initial 
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components (inputs) to concrete result (output) [1]. TOC essence of the theory lies in 

finding the factor that determines the maximum limit of the performance of the 

system. Theory of constraints argues that each system is a very large number of 

restrictions, and they are the key to its profitable control, that limitation - are factors 

that are required for the company for rapidly improving of results of management [2]. 

The limitation in the practice of the enterprise may be a unit of equipment, part, 

tool, worker or even company policies. The maximum system performance is the 

weakest level of productivity factor [3]. Thus the identification and elimination of 

key issues not only removes all the associated negative effects, but also prevents 

them from re-manifestation. May identify several types of limitations: 

- Limitation of power - a resource that is not able to provide to the 

corresponding period required amount of power; 

- Limiting of market - the number of orders received is insufficient to support 

the required growth of the system; 

- Limiting of time -  response time for market demands is very slow, 

jeopardizing the system's ability to fulfill its obligations to customers and expand its 

business [4]. 

Practical activity of  enterprises shows that most restrictions have 

organizational, not physical nature. Thus, the physical limitations in the production 

process is relatively easy to detect and remove. Organizational (procedural) 

restrictions, in turn, make it difficult to identify and eliminate, although their 

elimination will lead to more significant changes [5]. 

E. Goldratt introduced a staged logical thinking process to be used in 

conjunction with the five focusing steps. The thinking process assists with working 

through the change process by identifying the following: what to change, what to 

change to, and how to effect the change. The thinking processes consist of logic tools 

used to identify problems, then develop and implement solutions. E. Goldratt 

developed five consecutive steps (stages), which helps coordinate the activities of the 

system in the process of continuous improvement [1]. 

1. Find the limiting system. 
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2. Decide how to use of the limitations of the system. 

3. Subordinate all system to such restrictions as it affects the work of the entity. 

4. Extend the limits of the system. At this point, you can invest more money in 

limitations. 

5. Return to step 1 to determine the next item, which is a limitation of the 

system. 

The main attention of direction of limitation theory  should be focused on 

ensuring maximum production capacity and to maximize the speed of production of 

finished products. To achieve these objectives, it is necessary to abandon traditional 

approaches to improving of the system [6]. 

The practical reality shows that most entities focus on maximum load of work 

centers. This leads to the accumulation of large stocks. So as a result it can lead to 

negative consequences - namely the risk of aging, damage, or loss of needs 

accumulated stocks of semi-finished, which is a direct loss of money. Also, there is a 

slowdown in the turnover of working capital because they are «frozen» in stock and 

semi-finished products [5]. 

In theory limits the effective management of production systems used 

mechanism DBR - Drum, buffer, rope (drum buffer rope) [2]. DBR mechanism 

allows you to plan and effectively balance the operation of the production system 

according to the capacity limitation, to the link with the lowest bandwidth. 

Restrictions serves as a drum, and its schedule sets the rhythm of the production 

process. For ensuring the bottleneck work and continuous flow generally used buffer 

stocks, which creates a starting material in the production of some established ahead 

of schedule [8]. Define each component as follows: 

Drum. The drum is the constraint and therefore sets the pace for the entire 

system. The drum must reconcile the customer requirements with the system's 

constraints. In simpler terms, the drum is the rate or pace of production set by the 

system's constraint. 

Buffer. A buffer includes time or materials that support throughput and/or due 

date performance. A buffer establishes some protection against uncertainty so that the 
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system can maximize throughput. A time buffer is the additional planned lead time 

allowed, beyond the required setup and run times, for materials to reach a specified 

point in the product flow. Strategically placed, time buffers are designed to protect 

the system throughput from the internal disruptions that are inherent in any process. 

A stock buffer is defined as inventories of specific products that are held in finished, 

partially finished, or raw material form, in order to fill customer orders in less than 

the normal lead-time. Stock buffers are designed to improve the responsiveness of the 

system to specific market conditions. 

Rope. The rope is a schedule for releasing raw materials to the floor. The rope 

is devised according to the drum and the buffer. The rope ensures that non-capacity 

constraint resources are subordinate to the constraint. Restated, the rope is a 

communication process from the constraint to the gating operation that checks or 

limits material released into the system to support the constraint. 

Another tool of CBT systems is method of critical chain, which was described 

by E. Goldratt in 1997. It is a tool for planning and project management, which points 

to their dependence on resources, risks and uncertainties. This method is in the 

process of project management, there are almost always negative effects are caused 

by three main factors: multitasking, student syndrome and Parkinson's Law. Method 

of critical chain allows to deal with these factors. To solve multitasking envisaged 

reduction of orders so that employees are focused on the current task. Also in the 

process of law can not be ignored Parkinson's. Remember that even if the project was 

completed ahead of time, its improvement leading to its completing on time or even 

later. 

Using theory of constraints system leads to the fact that stocks do not 

accumulate semis, and provided the most rapid passage of products through all stages 

of the production process, including by reducing material handling parties [4]. This 

approach allows less time to reach operating cycle from production to final stocks of 

finished products. During the management should reduce the overhead time in the 

«bottlenecks». For example, to release changeover between different products, you 

should check the order of production of different batches of products. If it happens  
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shortage in production should perform quality control operations for processing semi-

finished products in the «bottlenecks» because otherwise they will be spent on 

resource processing knowingly defective products. The ways of effectively increasing 

of capacity constraints in the enterprise: 

- For material resources - analysis of inventory and downloading resources, 

increase capacity through additional purchases, improving processing technology, the 

introduction of integrated production schemes and waste, reduce defective goods; 

- For plant and equipment - re-engineering of the manufacturing process, 

thereby reducing the time to process, view the individual process stages of 

subcontracts some processes, repair or replacement of certain parts and components; 

investment in additional equipment, which is a limitation of the production process; 

- For employees - every minute monitoring the implementation  time when the 

limitation arises from the low-speed service; additional training employee who 

performs his duties slow or change the design of the product to reduce its processing 

time on a narrow section; movement of workers from processes that are not 

limitations to the processes that act restrictions. 

If you find two or more constraints for payments optimal level of loading 

equipment used linear programming techniques, analytical methods, methods of 

expert estimates [8]. It should be noted that for managers are most attractive that 

methods of increasing capacity which do not require large additional financial and 

human costs. Restrictions and methods of their location also largely depend on the 

specifics of the enterprise sector. 

The key indicators for decision-making under the TOC is productive profit 

margins, inventory and operating costs. 

Productive profit margin (Throughput Contribution Margin) - the difference 

between income from sales and truly variable costs (truly variable costs). Indeed 

variable costs are only those costs incurred at unit and vary in direct proportion to 

sales. 
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Stocks (Inventory) in the TOC terminology are wider meaning than in 

accounting. In theory, marginal regarded as an investment in raw materials, work in 

process, finished goods, buildings, equipment, etc. 

Operating expenses (Operating expenses) is considered how  the system spends 

money to convert stocks in productive profit margin [10]. 

With the development of the theory of constraints arised the management 

accounting on the basis of this theory in Western literature better known as 

throughput accounting (TA). It is based on the following principles: 

- Directly traced to the product only common direct or variable costs; 

- The main indicator of the effectiveness of management, serving a productive 

marginal income rate, rather than the traditional profit margins; 

- Management decisions within the limits of the theory made by analyzing the 

ratio of productive marginal income and current system limitations, including more 

promising in terms of getting money recognizes the product that is more important 

factor productivity; 

- The final conclusion on the impact of the business is based on operating 

profit, which is the difference between the total productive marginal income and 

operating costs, as well as on the basis of return on investment ROI. 

Therefore, according to the theory of constraints the main purpose is to 

increase the productive marginal income by reducing inventory and operating costs. 

Accordingly, all management decisions are taken according to the TOC based on 

their impact on the three key indicators. 

Activity of  system units focuses on the process of selling the finished 

products, including heads of operating departments are responsible not only for cost, 

quality and volume of manufactured products, but also for the performance of their 

tasks, contributing in turn, the smooth implementation of the implementation process. 

The system of management accounting costs and benefits in accordance with the 

principles of the theory of constraints, the cost of generating cash (or Throughput) is 

the main indicator of productivity, production of a product. 
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Also there are new items accounting - limitations (bottlenecks). Accordingly, 

new analytical indicators such as costs of bottlenecks. And also to analyze the 

important role played by temporary factors - time staff, working equipment, the 

production cycle. 

At all levels the main task of monitoring managers (both units and entire 

organization) - identification of limits in the system with the help of  accountants and 

analysts engaged in management accounting at the company. Further analyzes and 

change existing restrictions  in some cases a restructuring of the production process to 

the benefit limits. The next step is to control the removal of restrictions or 

readjustment of enterprise processes so that the limit used to the full (maximum) 

capacity. 

Performance indicators calculated on the basis of information collected 

management accounting system based on TOC are recorded during making such 

important management decisions as the choice of production program to produce or 

purchase semi on the side more. 

In this connection, it is advisable to consider today relevant type of services - 

audytsorsynh. The services, which are often given for outsourcing in Ukraine include 

information technology, bookkeeping, catering and cleaning of offices, security and 

so on. And not the last place in this list belongs transport services. Thus, despite the 

convenient geopolitical location and relatively developed transport network of 

logistics activity index (Logistics Performance Index) in 2010, Ukraine took  only 

102 position among all countries in the world (along with Kenya, Nigeria and 

Yemen). 

Today, the potential of Ukraine according to the international transport market 

experts estimated highly enough. For the Logistics Performance Index (Logistics 

Performance Index) in 2015, designed by the World Bank, Ukraine was ranked to 61 

place, which was the best indicator among all CIS countries (Kazakhstan - 88 place, 

Russia - 90, Moldova - 94, Belarus - 99). Today in Ukraine 60-70% of road traffic - 

outsourcer [11]. Because in the world, the figure is 80-85%, the difference is 15-20% 

is the potential for domestic forwarders. 
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One of the universal criteria for making of management decision on how to 

deal transport transportation alone or enter into a contract with a specialized company 

to have an analytical comparison of costs for freight forwarding services to the 

amount of their costs for transportation, related services, cargo insurance, pay the 

relevant experts and their learning. This will allow to identify existing constraints in 

the enterprise. At the same time it should emphasize the risks of outsourcing related 

to bad faith or lack of competence possible partner. But this risk can be minimized if: 

- Develop clear requirements to outsourcer; 

- To formulate criteria and indicators for assessing their work (eg, clear and 

timely performance applications, integrated services); 

- To organize a tender among potential autsrseriv, evaluate them and make a 

choice; 

- To manage the outsourcing. 

So the most universal system of management accounting is accounting to the 

theory of limits, because it has no restrictions on the scope. The main task 

management system for optimization constraints in favor of stocks and release 

capacity. Choosing of time of the creation of the reserve, which frees up capacity, 

should consider options such as low fluctuations of supply and demand at the end of 

the season, which will implement their products. Under these conditions must be 

optimized stock levels. The target stock level should be calculated for each storage 

location - (a central warehouse, affiliates, distributors, retail. At the same time, we 

must consider the problem of lack of capacity at suppliers, causing the opposite effect 

on the entity. 

Overall, the implementation of the proposals submitted in the work, ensure the 

transparency of the process of forming  decision and give an opportunity to identify 

and eliminate restrictions on the production of the company. The implementation of 

CBT at Ukrainian enterprises, together with existing traditional management 

accounting systems would achieve a combination of high-quality accounting and cost 

management.   
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КОНЦЕПЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Калабухова С.В. 
к.е.н.,  професор 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
 

Родоначальником систематизованого аналізу на рівні підприємства як 

складової бухгалтерського обліку слід визнати француза Жака Саварі (1622–

1690 рр.), який увів поняття синтетичного й аналітичного обліку. Італійський 

бухгалтер Джузеппе Чербоні (1827–1917 рр.) розвинув ідеї Саварі і створив 

вчення про синтетичне складання й аналітичне розкладання бухгалтерських 

рахунків, що уможливило збільшення числа контрольних моментів в обліку. 

При цьому, роботу у сфері обліку він трактував як аналіз фактів господарського 

життя з метою розкриття, з одного боку, дії об'єктивних законів, що керують 

господарською діяльністю підприємства, а з іншого боку, - суб'єктивних 

вчинків адміністраторів і тих результатів, до яких ці вчинки призводять. 

На початку ХХ ст. з’являється оригінальний напрям в обліку – 

балансознавство, який розвивається за трьома основними аспектами: 

економічний аналіз балансу, юридичний аналіз балансу та популяризація знань 

про баланс. Перший напрямок розвивали швейцарець І.Шерр (1919), німці 

П.Герстнер (1926) та Ф.Ляйтнер, американець Дж.Блісс (1930). Зокрема, 

П.Герстнер запровадив поняття аналітичних характеристик балансу, таких як: 

співвідношення коротко- та довгострокових зобов’язань, встановлення верхньої 

межі позикових коштів у розмірі 50% авансованого капіталу, встановлення 

взаємозв’язку фінансового стану та ліквідності; Ф.Ляйтнер вважав опис 

економічного стану господарства через встановлення величини і складових 

частин капіталу і боргів у балансі кінцевою метою рахівництва всякого 

господарства. В книзі Д.Блісса розглянуто фінансові та оперативні коефіцієнти 

та розвинуто ідею безтекстового, табличного аналізу. 

Дослідження результатів розробок англо-американської облікової школи 

у частині аналізу фінансової звітності вказало на різні аспекти цієї 
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проблематики: як найактуальніші виділено питання аналізу 

кредитоспроможності позичальників, а відтак досліджуються проблеми 

управління оборотними активами, власним капіталом та кредиторською 

заборгованістю суб’єктів господарювання (С.Браун, Р. Фолк, Д.Хорріган); 

акцентовано увагу на ідентифікації коефіцієнтів бухгалтерської звітності за 

допомогою статистичних методів, необхідності порівняння фінансових 

коефіцієнтів однорідних груп з певними галузевими нормативами (А.Уолл, 

П.Барнс); проведено моделювання мультиплікативних факторних систем через 

визначення структури зв’язку часткових показників фінансової звітності з 

узагальнюючими показниками ефективної діяльності (Д.Блісс, Р.Хіггінс); 

надано перевагу перспективному аналізу порівняно з ретроспективним, а тому 

досліджуються проблеми прогнозування кредитоспроможності суб’єктів 

господарювання та ймовірності їх банкрутства за даними фінансової звітності з 

використанням статистичного апарату множинного дискримінантного аналізу 

(А.Вінакор, Р.Сміт, Е. Альтман, У. Бівер, Р. Таффлер, Г. Тішоу, Ж. Конан, М. 

Голдер); використано звітність для прогнозування рівня ефективності 

інвестування у цінні папери, обґрунтовано значущість механізму облікової 

політики для нівелювання інформаційної асиметрії між внутрішніми і 

зовнішніми користувачами фінансової звітності (Г. Фостер, Р.Болл, Ф.Браун, 

Ш.Сундер, Дж.Біддл, Ф.Ліндал). 

Першим з дореволюційних російських бухгалтерів, хто дослідив роль 

аналізу і його взаємозв’язок з бухгалтерським обліком, був А.К. Рощаховський 

(1910), в працях якого розглянуто проблему типізації структури балансу та 

зроблено акцент на її якісному аналізі, в основі якого лежить розуміння 

економічної природи розділів і статей балансу. У працях іншого відомого 

російського вченого українського походження А. П. Рудановського (1915) 

акцентується увага на суттєвому розкритті аспектів фінансової моделі фірми та 

зазначається, що читаючи баланс, слід думати не про техніку його складання, а 

розуміти терміни і цифри, у ньому написані. В праці російського бухгалтера 

Н.Р.Вейцмана (1924) методи дедукції та порівняння визнаються одними із 
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найважливіших елементів аналітичної роботи. Доречно додати, що праця 

професора Н.Р.Вейцмана вийшла під назвою «Рахунковий аналіз. Методи 

дослідження діяльності торгівельного підприємства за даними його 

бухгалтерії». 

Період з середини до кінця ХХ ст. в радянській обліковій школі загалом 

(С.К.Татур, Д.П.Андріанов, М.Ф.Дячков, М.І.Баканов, А.Д.Шеремет, 

С.Б.Барнгольц) та українській зокрема (І.І.Каракоз, М.І. Ковальчук, 

Г.М.Мельничук, В.І.Самборський, С.І.Шкарабан, А.О. Чугаєв, М.Г.Чумаченко) 

слід визнати періодом занепаду у частині розвитку аналізу господарської 

діяльності як похідної бухгалтерського обліку. Слід відмітити, що загалом у 

цей період, коли відбувалась побудова планового соціалістичного господарства, 

аналіз господарської діяльності все більше віддалявся від бухгалтерського 

обліку, його фінансова природа вихолощувалася, значимість балансу як 

інструмента управління принижувалася. За суттю аналіз перетворився у 

техніко-економічний аналіз показників плану. 

Перебудова наприкінці ХХ ст. пострадянського господарського 

механізму та його орієнтація на ринкові відносини зумовили перегляд 

традиційного розуміння в пострадянській обліковій школі аналізу 

господарської діяльності в контексті розгляду його як інструмента фінансового  

управління через аналіз фінансової звітності (М.Г.Чумаченко, Є.В.Мних, 

В.В.Ковалев, Г.В.Савицька, І.Д.Лазаришина).  

Варто відзначити, що наприкінці ХХ ст. (1993) вийшла праця 

українського вченого, професора М.А.Гольцберга [1], в якій автор розкриває 

аспекти нового напряму аналізу господарської діяльності - бухгалтерського 

аналізу. Запропонований ним напрямок ґрунтується на принципах міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та акцентує увагу на можливості прийняття 

рішень в бізнесі через осмислення бухгалтерської інформації. Також ідея 

бухгалтерського аналізу знайшла свого втілення у роботі білоруських вчених-

обліковців професора Д.О. Панкова, Л.С. Воскресенської (2008) [2], які 

запропонували для проведення аналізу господарської діяльності та 
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обґрунтування управлінських рішень обмежуватися тільки бухгалтерською 

інформаційною базою, при цьому аналізуються не кінцеві результативні 

показники, а обороти по рахунках, що відбивають безперервний рух 

інвестованих в організацію коштів. Також відзначається, що обрана 

інформаційна база зумовила назву нового напряму.  

Слід звернути увагу на далекоглядність українського вченого, академіка 

М.Г.Чумаченка, який ще в 70-х роках минулого століття на противагу 

московській школі аналізу господарської діяльності визначив предмет 

економічного аналізу не як «дослідження господарської діяльності», а як 

«дослідження інформаційного потоку про планомірну господарську діяльність 

підприємства для обґрунтованості управлінських рішень» [3]. Тобто, в 

наведеному визначенні наголошується, що предметом аналізу є вивчення 

інформації (І). Таким чином, підтверджується теза Я.В.Соколова про те, що 

співвідношення бухгалтерського обліку (БО) і господарського процесу (ГП) 

розкривається через формулу ГП = І = БО. 

Стислу схему формування знань про аналіз як інструмент інтерпретації 

бухгалтерської інформації наведено на рис.1. 

Доречно додати, що у 1981 році Всесвітня Асоціація бухгалтерів і 

фінансових фахівців, що працюють в бізнесі, відома як Institute of Management 

Accountants (ІМА, США), у своїх Положеннях презентувала визначення 

поняття «management accounting», яке формулювалося так: “…the process of 

identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and 

communication of financial information used by management to plan, evaluate, and 

control an organization and to assure appropriate use of and accountability for its 

resources. Management accounting also comprises the preparation of financial 

reports for non-management groups such as shareholders, creditors, regulatory 

agencies, and tax authorities” [4]. 
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ФРАНЦУЗЬКА 

ОБЛІКОВА ШКОЛА 
ХVІІ СТ. 

Систематизований економічний аналіз через аналітичні 
рахунки бухгалтерського обліку (Ж. Саварі) 

ІТАЛІЙСЬКА 

ОБЛІКОВА ШКОЛА 
кін. ХVІ ст. – поч. 

ХХ ст. 

Вчення про аналітичне розкладання рахунків 
бухгалтерського обліку (Дж.Чербоні) 
Аналіз економічного стану фірми на основі обліку 
(Л.Флорі) 
Побудова і аналіз динамічних рядів показників 
фінансової звітності (Б.Вентурі) 

НІМЕЦЬКА ОБЛІКОВА 

ШКОЛА  
кін. ХІХ ст. . – поч. 

ХХ ст. 

Економічний аналіз балансу (І.Шер, П.Герстнер та 
Ф.Ляйтнер) 
Юридичний аналіз балансу (Р. Байгель, Е. Ремер, К. 
Порциг) 
Аналіз в інтересах користувачів (Брозіус, Т.Губер, 
М.Шенванд, Й.Бетге) 

АМЕРИКАНСЬКА 

ОБЛІКОВА ШКОЛА 
ХХ - ХХІ ст. 

Емпіричні прагматики (Дж.Кеннон, Фоулк) 
Статистичний аналіз кредитоспроможності позичальників 
(А.Уолл, Чессер, методики CAMEL, 6 «C», СAMPARI, 
BOPE) 
Мультиваріантні аналітики (Дж.Блісс) 
Прогнозування банкрутства (Р.Сміт, Е.Альтман, Ж.Лего) 
Аналітики фондового ринку (Дж.Фостер, У.Шарп, 
Т.Марковиц, М.Міллер, І.Фішер) 

АНГЛО-ЕВРОПЕЙСЬКА 

ОБЛІКОВА ШКОЛА 
ХХ - ХХІ ст. 

Аналіз фінансової звітності (Бернстайн, Карлин, Маклин, 
Лав) 
Прогнозування банкрутства на основі статистичних 
методів аналізу ( Таффлер, Спрінгейт, Фулмер) 
Прогнозування банкрутства на основі якісних моделей  
(Аргенті) 
Аналіз кредитоспроможності (методика PARTS) 
Економіко математичне та імітаційне моделювання 
(О.Хельмер, К.Шеннон, Т.Сааті, Н.Вінер) 

РАДЯНСЬКА  ТА 

ПОСТРАДЯНСЬКА 

ОБЛІКОВА ШКОЛА 
поч.ХХ ст., кін.ХХ 
ст.., поч.ХХІ ст. 

Аналіз балансу (А.К.Рощаховський, А.П.Рудановський, 
Н.А.Блатов, І.Р.Ніколаєв, А.Ф.Локшин, Н.Р.Вейцман) 
Аналіз фінансової звітності (В.В.Ковалев, Г.В.Савицька, 
Є.В.Мних, М.Г.Чумаченко) 
Бухгалтерський аналіз (М.А.Гольцберг, Д.О.Панков, 
Л.С.Воскресенська) 

Рис. 1. Наукові облікові школи та напрямки формування знань про 
аналіз бухгалтерської інформації (Узагальнено автором) 
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Достатньо володіти англійською мовою із словником, щоби зрозуміти, що 

у 1999 році подібне визначення, але в українському перекладі, знайшло свого 

відображення у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», під терміном «бухгалтерський облік», а саме: 

«бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень» 

[5]. Як бачимо, на цьому етапі відбулася перша підміна бухгалтерських понять, 

при якій питання бухгалтерського менеджменту охарактеризувалися як процеси 

бухгалтерського обліку. При цьому із американського визначення було 

вилучено тест, який вказував на необхідність аналізу фінансової інформації для 

реалізації трьох функцій управління економічною одиницею: планування, 

оцінки та контролю. 

У 2008 році Institute of Management Accountants (США), у своїх 

Положеннях презентував нове визначення поняття «management accounting» 

разом з поясненням причин, що призвели до нового тлумачення, а також з 

описом процесу обґрунтування та використовуваних критеріїв при його 

підготовці. В оригіналі нове визначення наведено у такому формулюванні: 

«Management accounting is a profession that involves partnering in management 

decision making, devising planning and performance management systems, and 

providing expertise in financial reporting and control to assist management in the 

formulation and implementation of an organization’s strategy» [4]. 

Слід відмітити, що наведене ІМА нове визначення «management 

accounting» включає в себе основні функції менеджменту: організацію взаємодії 

для виконання запланованих завдань (involves partnering), планування 

діяльності (devising planning), мотивування виконавців до досягнення 

поставлених цілей організації (performance management systems), контроль 

фактичних результатів у порівнянні із запланованими (control), що уможливлює 

прийняття рішень (management decision making). Відтак, ключовим словом у 

цьому словосполученні доречно визнати саме слово «management», яке вказує 
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на конкретну предметну сферу – «accounting». При цьому відзначається, що 

реалізація цих функцій менеджменту в «management accounting» забезпечується 

(providing) експертизою, тобто аналізом фінансової звітності (expertise in 

financial reporting) та контролем, що допомагають керівництву у розробці і 

впровадженні організаційної стратегії. 

Схематичне окреслення предметної сфери «management accounting» 

згідно оригінальної американської концепції узагальнено на рис.2. 

 

Вважаємо, що в сучасних умовах розвитку вітчизняної бухгалтерської 

науки треба почати оперувати сучасною термінологією, зокрема включаючи у 

науковий оборот словосполучення «бухгалтерський менеджмент» у розумінні 

його як професійної діяльності, яка інтегрує у собі процеси бухгалтерського 

обліку, бухгалтерського аналізу та бухгалтерського контролю з метою 

підготовки і прийняття управлінських рішень, що допомагають керівництву у 

розробці і впровадженні організаційної стратегії. Додамо при цьому, що нова 

Універсальна десяткова класифікація (УДК) інформації, видана Книжковою 

палатою України у 2011 році [6, с.121], вже передбачає таку класифікаційну 

позицію (657.05). 

БІЗНЕС-
ПОТРЕБИ 

ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕНЬ 

«MANAGEMENT ACCOUNTING» 

Життєвий цикл інформації  
про діяльність підприємства 

Дані Інформація Знання

Бухгалтерський 
облік

Бухгалтерський 
аналіз

Бухгалтерський контроль

БІЗНЕС-
ПОДІЇ 

Рис. 2. Предметна сфера «management accounting» як середовище 
розвитку бухгалтерського аналізу 

Узагальнено автором на основі [4] 
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Зауважимо, що оскільки всі факти господарського життя можуть бути 

пояснені їх договірною природою, що випливає з обміну цінностями, операції з 

обміну цінностями характеризуються господарськими оборотами. 

Представники економічного спрямування в теорії бухгалтерського обліку 

(Є.Є.Сіверс, Л. Гомберг, Н.А. Блатов, Ч. Гаррісон, Ф. Рей) закон двоїстості 

пояснювали поняттям міни (обміну цінностями).  

 

Відтак, всі цінності підприємства класифікувалися у три групи: речові (Р), 

грошові (Г) та умовні (як зобов’язання сплатити - власні або чужі - У), а всі 

Г 

Р Р 

У У 

де 1 – обмін грошей на речові цінності (придбання виробничих запасів, основних засобів 
– процес постачання); 

2 - обмін речових цінностей на гроші (збут готової продукції , одержання виручки від 
реалізації готової продукції – процес реалізації) 

3 - обмін речових цінностей на умовні цінності, тобто на чужу обіцянку платежу 
(визнання дебіторської заборгованості за товарними операціями – процес 
реалізації); 

4 - обмін умовних цінностей на речові цінності, тобто власна обіцянка платежу 
(визнання кредиторської заборгованості за товарними операціями – процес 
постачання); 

5 - обмін грошей на умовні цінності (визнання дебіторської заборгованості за 
фінансовими операціями, погашення кредиторської заборгованості); 

6 - обмін умовних цінностей на гроші (погашення дебіторської заборгованості, 
визнання кредиторської заборгованості за фінансовими операціями); 

7 - обмін одних речових цінностей на інші речові цінності (виробництво готової 
продукції – процес виробництва, визнання витрат); 

8 - обмін одних умовних цінностей на інші умовні цінності (процес фінансування, 
одержання прав контролю економічних ресурсів) 

1 2 

3 4 

5 6 

7 

8 

Рис. 3. Квадрат професора Блатова як теоретична основа розвитку 
бухгалтерського аналізу 

Розроблено автором з використанням джерела [7, с.42] 
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обороти поділялися на вісім типів, що знайшли свого узагальнення у «квадраті 

професора Блатова» (рис.3).  

ПІДГОТОВКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

1) верифікація (емпіричне підтвердження) сприйнятої і відображеної в 
бухгалтерських документах інформації; 

2) документальний контроль достовірності відображених господарських 
операцій; 

3) розробка системи аналітичних показників 

ДОКУМЕНТАЦІЯ І 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 

4) забезпечення зіставності показників К
Л
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ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 
ПРЕДМЕТНІ КАТЕГОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

АКТИВИ КАПІТАЛ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДОХОДИ ВИТРАТИ 

1. Аналіз характеру операцій (причин) та облікової політики 
підприємства: ОЦІНКА 

  І КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
Аналіз 

інвестиційної 
політики, в т.ч. 
амортизаційної 

Аналіз фінансової політики 
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ПЕРЕДАЧА НОВИХ ЗНАНЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РІШЕНЬ 

 
Рис. 4. Концепція бухгалтерського аналізу підприємницької діяльності 
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Пропонуємо теоретичною основою концепції бухгалтерського аналізу 

обрати квадрат професора Блатова, який довів, що існують тільки 8 типів 

господарських оборотів, що розкривають рух всіх трьох груп цінностей 

господарства (активів). Такий підхід переконує, що основні напрямки 

бухгалтерського аналізу слід шукати у необхідності відображення  

кругообороту капіталу підприємства. При цьому уможливлюється відстеження 

безперервності господарських оборотів цінностей, починаючи від причини 

господарської операції (початок стрілки на рис.3) до її наслідку (кінець 

стрілки). 

На рис.4 запропоновано схематичне зображення предметної сфери 

бухгалтерського аналізу підприємницької діяльності. Ключовим завданням 

бухгалтерського аналізу визначаємо перетворення історичної облікової 

інформації в релевантну, її структурне впорядкування для передачі нових знань 

про причинно-наслідкові зміни в діяльності підприємства з метою забезпечення 

прийняття виправданих підприємницьких рішень. 

Пропонуємо сформулювати наукові основи бухгалтерського аналізу 

господарської діяльності економічних суб’єктів, що функціонують у ринковому 

середовищі постіндустріального суспільства, таким чином. 

Бухгалтерський аналіз як наука - це система спеціальних знань для 

дослідження причинно-наслідкових змін господарських оборотів та перспектив 

безперервності підприємницької діяльності суб'єктів господарювання у 

діалектичному взаємозв'язку та взаємозумовленості, з метою передачі 

релевантної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Предметом бухгалтерського аналізу визначаємо обліковий інформаційний потік 

про характер господарських операцій, їх обороти та кінцеві сальдо на звітну 

дату, що виникають в результаті безперервності підприємницької діяльності 

суб'єктів господарювання. 

З теоретичної точки зору, концепцію бухгалтерського аналізу 

формулюємо як сукупність способів наукового пізнання причинно-наслідкових 

змін господарських оборотів, що виникають в результаті безперервності 
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підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, через переробку масивів 

бухгалтерської інформації. З точки зору практичної діяльності бухгалтерський 

аналіз визначаємо як інтелектуальну діяльність щодо створення нового якісно - 

змістовного знання про причинно-наслідкові зміни господарських оборотів, що 

виникають в результаті безперервності підприємницької діяльності суб'єктів 

господарювання, та забезпечення прийняття обґрунтованих рішень в напрямку 

поліпшення результатів операційної, інвестиційної і фінансової діяльності 

економічного суб'єкта та створення стійкої конкурентної переваги у середовищі 

функціонування. 

 

Рис. 5. Процедури бухгалтерського аналізу 
Розроблено автором 

 

Об'єкти бухгалтерського аналізу пропонуємо ідентифікувати як 

економічні результати операцій підприємницької діяльності суб'єктів 

господарювання, що розкриваються у обліковій інформації про: 1) 

забезпеченість та ефективність використання активів; 2) достатність 

фінансування та ефективність формування власного капіталу; 3) доцільність 

укладання договорів та ефективність виконання зобов'язань; 4) обґрунтованість 

Процедура 1.  
Обробка інформації про діяльність підприємства ретроспективно, що отримана з 
бухгалтерських документів, облікових регістрів, фінансової звітності поточного 
періоду, для оцінки виконання умов контрактів з метою одержання прибутку 

Процедура 2.  
Факторний аналіз чутливості рентабельності власного капіталу та прибутку на акцію 

до зміни окремих факторів та пошук факторів, вплив яких є найчутливішим 

Процедура 3.  
Обробка інформації про діяльність підприємства перспективно, що передбачає 

прогнозування майбутніх показників прибутковості діяльності на наступний звітний 
період, а також екстраполяцію ключових  історичних облікових даних за останні 5 років 

Процедура 4.  
Порівняння звітних та прогнозних ключових даних підприємства з оприлюдненими 

даними найближчих конкурентів у сфері ведення бізнесу, а також з середньогалузевими 
показниками

Процедура 5.  
Надання рекомендацій фінансистам підприємства щодо формування необхідного 
грошового бюджету підприємства для забезпечення умов безперервності діяльності 
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бюджетів реалізації продукції та суми одержаних доходів; 5) обґрунтованість 

бюджетів виробництва та суми списаних витрат економічних ресурсів. 

Таким чином, вважаємо, що бухгалтерський аналіз підприємницької 

діяльності потребує виконання таких процедур (рис.5). 

Для того, щоби передати по каналах прямого та зворотного зв’язку в 

обліковій системі суб’єкта господарювання релевантну інформацію, необхідно 

теоретично і методично правильно підійти до інструментарію формування 

інформаційного обміну в контексті методів виявлення і способів реалізації 

нових знань про виявлені господарські проблеми суб’єкта господарювання для 

забезпечення прийняття виправданих рішень. В епоху економіки знань потік 

нових ідей, що виходить з галузі комп'ютерних наук, утвореної на перетині 

штучного інтелекту, статистики та теорії баз даних, зумовлює стрімке 

зростання числа програмних продуктів, що використовують нові технології та 

типи задач, застосування яких надає значного економічного ефекту.  

За аналогією з процесом суспільного виробництва, процес переробки 

інформації про діяльність підприємства із семантичної у прагматичну 

пропонуємо розглянути як процес аналітичного виробництва інформації для 

забезпечення прийняття рішень внутрішніми і зовнішніми користувачами. За 

такого підходу факторами виробництва аналітичної інформації у системі 

бухгалтерського обліку будуть: праця персоналу бухгалтерських служб та 

засоби аналітичного виробництва, що включають матеріальні та логіко-

гносеологічних засоби праці, а також предмети праці – облікову інформацію, 

що підлягає обробці для прийняття рішень (рис.6). 

Слід відзначити, що функціональні особливості програмного 

забезпечення, яке на сьогоднішній день використовується в процесі аналізу 

господарської діяльності вітчизняних підприємств, зводиться в основному до 

автоматизації порівнянь арифметичних залежностей між показниками, 

розрахунку їхніх вибіркових характеристик, що не дозволяє розв’язувати задачі 

багатокритеріального аналізу і оцінювання в умовах неповної інформації щодо 
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управлінських ситуацій, а також одержувати суттєві рекомендації для 

прийняття рішень.  

 

В сучасній фаховій літературі з інформаційно-аналітичної діяльності в 

сфері державного управління до основних методів збору даних для аналізу 

відносять традиційний аналіз, контент-аналіз та івент-аналіз. Загалом 

ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
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Рис. 6. Фактори виробництва аналітичної інформації у сфері 
бухгалтерського аналізу 

Розроблено автором 
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традиційний аналіз передбачає тлумачення документу – матеріального носія 

інформації – у довільному стилі; контент-аналіз передбачає детальне вивчення 

текстової інформації; івент-аналіз зосереджує увагу на спостереженні за ходом і 

інтенсивністю подій у середовищі функціонування.  

Розвиток комп’ютерних технологій сприяє оперативному вилученню 

інформації із значних масивів задокументованих, зареєстрованих та 

узагальнених облікових даних, недоступних традиційному інтуїтивному 

аналізу. Вважаємо, що для дослідження значних інформаційних облікових 

потоків та накопичених баз знань минулих періодів найзручнішим для сучасних 

комп’ютеризованих систем бухгалтерського обліку є застосування контент-

аналізу.  

До останнього часу методологію контент-аналізу пов'язували лише з 

політичною і соціологічною науковими сферами. При цьому загалом поняття 

«контент-аналіз» (від англ. contents - зміст) трактують як спосіб якісно-

кількісного аналізу змісту інформації з метою виявлення або вимірювання 

різних фактів і тенденцій, відображених у цій інформації.  

У найпростішому вигляді ідею контент-аналізу облікової інформації 

можна сформулювати як постійне виконання у комп’ютеризованій системі 

бухгалтерського обліку вузько окресленої аналітичними завданнями (оцінка 

показників, діагностика впливу факторів, пошук резервів розвитку) 

трансформації безперервних інформаційних потоків у нові корисні знання про 

господарську діяльність. Підкреслимо, що саме принцип безперервності 

діяльності, а відтак і безперервності інформаційних потоків, забезпечує такі 

якісні характеристики корисної інформації як доречність та зіставність при 

прийнятті рішень.  

Вважаємо, що методика контент-аналізу бухгалтерської інформації 

повинна реалізовуватися за допомогою програмного комплексу та передбачати 

таку послідовність дій при його розробці:  

1) класифікацію основних категорій предмета аналітичного дослідження 

та формування каталогу системи показників господарської діяльності; 
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2) об'єднання всіх предметних категорій аналітичного дослідження, 

одиниць аналізу, одиниць виміру та розрахункових алгоритмів факторних 

моделей, і формування довідника типових взаємозв’язків факторів зміни 

показників господарської діяльності;  

3) кодування всіх предметних категорій аналітичного дослідження та 

розробка формалізованого опису показників господарської діяльності, який 

пропонуємо пов’язувати з номером рахунку у Плані рахунків;  

4) складання протоколу аналізу - таблиці, у яку в ході опрацювання 

цільового запиту користувача в діалоговому режимі комп’ютером записуються 

всі знайдені у змісті бухгалтерської інформації, накопиченої за останні 5 років, 

числові закономірності закодованих предметних категорій, за допомогою яких 

стає можливим прийняття раціонального рішення. 
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ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГОСПОДАРСЬКУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 

 
Позначення: 

 
- нова інформація 
 

   - рух нової інформації  
ПРИЙНЯТТЯ ЯКІСНИХ РІШЕНЬ ЗОВНІШНІМИ ТА 

ВНУТРІШНІМИ КОРИСТУВАЧАМИ 
 
Рис.7. Концепція бухгалтерського контент-аналізу для забезпечення 

прийняття рішень внутрішніми користувачами 
Розроблено автором 

 

Схематичне зображення запропонованої концепції бухгалтерського 

контент-аналізу облікової інформації наведено на рис.7. 
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Відзначимо, що у 60-ті роки XX ст. політичні аналітики почали 

фокусувати увагу на частоті і рівні інтенсивності подій, що формують 

взаємодію сторін в рамках конкретної політичної ситуації. У цьому зв'язку 

джерела інформації стали оброблятися під кутом зору чіткої класифікації подій 

та їх часової послідовності. Ця методика отримала назву «івент-аналіз», або 

«аналіз подій». 

Загалом методика івент-аналізу ґрунтується на спостереженні за ходом і 

інтенсивністю подій з метою визначення основних тенденцій до змін в 

комунікаційних процесах. Практика івент-аналізу передбачає розчленовування 

інформаційного масиву на окремі одиниці спостереження, кодування цих 

одиниць за принципом «що – де – коли», співвідношення у такий спосіб певних 

фактів з завданням дослідження. Наступним кроком застосування івент-аналізу 

є класифікація тих фактів і явищ, які характеризують досліджувану ситуацію та 

відповідають цілям дослідження. Важливим питанням є визначення того, що 

обирається одиницею виміру. Залежно від цілей дослідження виділяють два 

види одиниць: суб'єкти відносин (актори) і їхні дії (акції). Залежно від цілей 

дослідження можна зосередити увагу на вербальній або фізичній категорії дій, 

що становлять структуру та динаміку розвитку події. Фіксація та класифікація 

результатів дослідження відбувається за алгоритмом «хто, що, чому, коли» і 

проявляється в оцінці події в фізичних або вербальних діях. 

До вербальних дій (акцій) учасників комунікаційного процесу відносять 

інформаційні акції (публічні виступи, заяви, конференції); заяви, спрямованні 

на загострення протистояння або на припинення протистояння (пошук 

компромісів, переговори, конструктивні пропозиції). До фізичних акцій 

учасників комунікаційного процесу відносять: стратегічні дії, тобто ескалація 

конфлікту (організація та проведення масштабних акцій); тактичні дії, 

спрямовані на пошук союзників, зустрічі, виступи; ініціація переговорного 

процесу між сторонами конфлікту (переговори, поступки). 

Останнім етапом застосування методики івент-аналізу є верифікація 

отриманих результатів, які при підтвердженні результатів аналітичної роботи 
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фіксуються в підсумковому документі. Відповіді на зазначені запитання про 

адекватність, достовірність подій та завдання і цілі організації дозволяють 

аналітику сформувати цілісну інформаційну картину комунікаційного 

середовища, яка є передумовою здійснення будь-якої аналітичної діяльності 

для прийняття відповідних рішень. 

Необхідно підкреслити, що прогнозування взаємодії зацікавлених сторін 

бізнесу є важливим етапом обґрунтування прийняття рішень. Значні 

відмінності інтересів об’єктів управлінського впливу вимагають застосування 

різних (іноді специфічних) методів і підходів прогнозування. Тому методику 

івент-аналізу пропонуємо застосовувати також для прогнозування впливу подій 

у бізнес-середовищі на економічну безпеку суб’єктів господарських відносин.  

Пропонований підхід передбачатиме систематизацію та обробку 

інформації про події, які відбуваються у бізнес-середовищі суб’єкта 

господарювання, за групами зацікавлених сторін бізнесу (стейкхолдерами). 

Згідно опублікованого у 2010 р. міжнародного стандарту ISO 26000:2010 

«Керівництво з соціальної відповідальності», організація повинна нести 

відповідальність перед її зацікавленими сторонами [8]. Перше визначення 

зацікавлених сторін, визначивши їх як стейкхолдерів, сформулював Р.Фріман, а 

економісти Ньюбоулд і Луффман розділили стейкхолдерів підприємства на 

чотири головні категорії [9]: 1) групи впливу, що фінансують підприємство 

(наприклад, акціонери, інвестори, кредитори); 2) менеджери, що управляють 

підприємством; 3) службовці, що працюють на підприємстві; 4) економічні 

партнери, що включають як покупців і постачальників підприємства, так і інші 

економічні суб'єкти (наприклад фіскальні, судові органи, громадські 

організації). У праці А.Шапіро та Б.Корнелл [10] запропоновано при прийнятті 

рішень враховувати неявні обов’язки (implicit claims) між зацікавленими 

сторонами та трактувати відповідальність компанії перед робітниками, 

клієнтами та суспільством у вигляді виправдання очікувань щодо 

«адекватності» та лояльності поведінки компанії у майбутньому.  
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Отже, для проведення бухгалтерського івент-аналізу бізнес-середовища 

суб’єкта господарювання координатами виміру впливу подій для 

прогнозування взаємодії зацікавлених сторін бізнесу пропонуємо обрати: 1) 

групи впливу, що фінансують підприємство; 2) менеджери, що управляють 

підприємством; 3) службовці, що працюють на підприємстві; 4) економічні 

партнери підприємства (покупці та постачальники, суспільні інституції) (рис.8). 

 

Цей простий алгоритм опису подій у бізнес-середовищі в розрізі груп 

впливу на прийняття рішень дозволить аналітику у сфері бухгалтерського 

обліку систематизувати та обробляти інформацію про події за кожною групою 

користувачів інформації, закладаючи основи для корпоративних знань про 

економічні інтереси та управлінські запити, які в перспективі дозволять 

врахувати ймовірний вплив подій на економічну безпеку підприємства при 

прийнятті рішень у всій «системі координат». 

Варто відзначити, що починаючи з 70-х років ХХ ст. у зарубіжній фаховій 

літературі з управлінського обліку значна увага надається психологічним 

аспектам обліково-аналітичної роботи. Значний внесок у вирішення цих питань 

зроблено такими зарубіжними вченими як Дж.Шамо, Е.Каплан, М.Драйвер, 

С.Лендекіч, Дж.Мок [11, 12, 13]. Необхідність посилення психологічної  

ХТО? - Службовці, що працюють на 
підприємстві 
 
Події в трудовому колективі: ЩО? 
ЧОМУ? КОЛИ? 

ХТО? - Менеджери, що управляють 
підприємством 
 
Події в середовищі топ-менеджменту: 
ЩО? ЧОМУ? КОЛИ? 

ХТО? - Власники, що фінансують 
підприємство 
 
Події в середовищі власників: ЩО? 
ЧОМУ? КОЛИ? 

ХТО? - Економічні партнери, що 
співпрацюють з підприємством 
 
Події в середовищі економічних 
партнерів: ЩО? ЧОМУ? КОЛИ? 

Рис. 8. «Система координат» бухгалтерського івент-аналізу  
бізнес-середовища підприємства 

Розроблено автором 
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Рис.9. Психологічні аспекти бухгалтерського аналізу підприємницької 
діяльності 

Розроблено автором з використанням джерел [12, 13] 

компоненти діяльності фахівців, що працюють з обліковою інформацією, 

пояснювалась появою нової галузі знань у теорії прийняття рішень «Human 

Information Processing», яку можна перекласти як «Виробництво інформації з 
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сприймання розуміння осмислювання узагальнення закріплення застосування 

ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ПІЗНАННЯ РЕАЛЬНОСТІ 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ 
ОБЛІКОВЦЯ  

Антиципація – 
внутрішня здатність 
нервової системи 

індивіда 
передбачати 
майбутнє 

Біхевіоризм – 
внутрішня 

ідентифікація 
поведінки 

індивіда з цілями 
підприємства

Спонукання – 
внутрішній імпульс 

індивіда 
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конкретні 
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Інтернальність – 
внутрішній 
імпульс 

покладання 
відповідальності 

на себе

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  ФУНКЦІЇЙ УПРАВЛІННЯ 

планування організація мотивація контроль
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сприйняття минулого досвіду на 

рівні свідомості

Інтуїція – 
усвідомлене мислення на 
основі каузального ефекту

Раціональність – внутрішні 
цінності, що ґрунтуються на 
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урахуванням людського фактору». До основних когнітивних і психологічних 

особистих якостей виконавців облікової роботи цими вченими віднесено: 

різносторонні загальні і глибокі професійні знання, розвинутий інтелект, 

гнучке, творче мислення, висока розумова працездатність, аналітичний склад 

розуму, прогностичні здібності, уміння виділити головне, активне сприйняття, 

стійкі пам’ять та увага, розвинута уява, інтуїція. 

Відзначимо, що за вченням біхевіористів, поведінка людини в організації 

у своїй основі визначається не внутрішніми психічними процесами, а 

механічними впливами зовнішнього середовища за принципом «стимул—

реакція» [14, с.14-34]. Особистість людини в організації, з погляду 

біхевіоризму, є не що інше, як сукупність поведінкових реакцій, властивих цій 

людині, тобто поведінкова реакція виникає на певну ситуацію.  

Отже, аналітичне забезпечення прийняття рішень неминуче 

супроводжуються широким діапазоном психічних та поведінкових реакцій 

виконавців облікової роботи на стимули керуючої підсистеми управління 

суб’єктом господарювання. Схематичне узагальнення психологічних аспектів 

бухгалтерського аналізу підприємницької діяльності запропоновано на рис.9. 

Вважаємо, що знання психологічних аспектів аналітичної роботи 

обліковців та обґрунтування ними управлінських рішень дозволить керівництву 

впливати на когнітивні і психологічні особисті якості виконавців облікової 

роботи для забезпечення бажаного напрямку стратегічного розвитку 

вітчизняних підприємств. 
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Value added tax is a special form of turnover taxes, which came into 

widespread use in Ukraine and many other countries. In the current economic 

conditions, VAT gradually loses its fiscal role. Mainly, this happens due to the 

mismatch of the tax name, its calculation process, and the issues of its accounting and 

administration that underline an applicability of the research. 

Problematic aspects of accounting of VAT are revealed in the researches of 

many Ukrainian legislators, scholars and practitioners. In particular, a considerable 

contribution to the research was made by L.O.Matveychuk, P.M. Melnyk, 

A.M. Novytskyi, O.A.Dolhyh, S.P.Ripa and others. 

The purpose of the article is to study the economic essence, purpose and the 

ways of improvement of VAT electronic declaration under the current market 

conditions. 

According to the economic content, indirect taxes, in particular value added tax 

is a financial relationship between the state and taxpayers in order to create a 

common centralized monetary fund for the state to carry out its functions [6]. 

The essence of VAT is to impose a tax on a seller (manufacturer, supplier) of 

goods, works and services in a part of the cost that he/she adds to the value of the 

goods (works, services) to the stage of their implementation. The added value forms 

in the process of the entire cycle of production and circulation of goods, starting from 

the stage of manufacture and ending with the sale to a final consumer.  

Accordingly, the tax is paid at each stage of production and circulation. VAT 

has a broad tax base coveringvirtually all types of goods and services. A seller 

includes the value added tax in the cost of goods and services. However, he/she also 
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pays VAT for the purchased goods in the process of production of goods (works, 

services). Thus, the amount of VAT paid by the enterpriserepresents the difference 

between the amounts of the tax received from buyers for the sold goods and services 

and the amounts of tax paid to suppliers when acquiring goods and services required 

in the manufacturing process of taxable goods (works, services) [4]. 

The objects of taxation include the following transactions of taxpayers [6]: 

- the provision of goods and services, place of supply located on the customs 

territory of Ukraine; 

- the import of goods to the customs territory of Ukraine; 

- the export of goods outside the customs territory of Ukraine; 

- the supply of services of the international transportation of passengers and 

their luggage and cargo by railway, automobile, sea and river types of transport. 

According to the Tax code of Ukraine, taxpayers of VAT are divided into two 

groups, namely the entities that are required to be VAT taxpayers and business 

entities that become VAT payers on a voluntary basis. Mandatory VAT payers are 

enterprises whose total amount of transactions for the supply of goods (works, 

services) that are a subject of taxation within the last 12 calendar months exceed 

UAH 300000 (since 01.01.2015 the amount is 1000000 USD). If the entity does not 

meet the requirements for compulsory registration for VAT, but has the desire to be a 

payer of this tax, its registration is carried out on a voluntary basis [6]. According to 

the Tax code of Ukraine payers of the value-added tax are persons who indicated in 

table 1. 

The main non-payers of VAT are the individuals, entrepreneurs that relate to 

the groups 1 and 2, and group 3 at a rate of 5% of income and legal entitiesthat paya 

single income tax and refer to the group 3 of income tax payers and others [6]. 

Hence, the following situation arises: the main income from VAT payments to 

the state budgetforms out of the limitation of taxpayers rights. Indeed, the major 

amounts of tax are paid not because of the increase of a "surplus value" of the product 

at each stage of its processing or resale, but because of the lack of possibilities to 

include amounts to the tax credit. 
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Table 1 
Taxpayers of value added tax 

№ The list of enterprises that relates to the VAT taxpayers 
1 Any person who carries on or plans to carry out economic activities and registered for its 

voluntary decision as a taxpayer right. 
2 Any person registered or that is a subject to registration as a taxpayer. 

3 Any person who imports goods into the customs territory of Ukraine in volumes that are a 
subject to taxation, and which is responsible for the payment of taxes in case of movement of 
goods across the customs border of Ukraine in accordance with the Customs code of 
Ukraine. 

4 The person conducting the account of results of operations under the contract on joint 
activities without forming a legal entity. 

5 A person managing property, which has a separate tax accounting on the value added tax on 
economic transactions using property derived from management contracts of property 
management. 

6 A person who conducts transactions of the supply of confiscated property, funds, treasure, 
that were recognized as ownerless property, which was not addressed by the owner until the 
end of shelf life, and property, by right of inheritance or on other legal grounds becomes the 
property of the state regardless of whether it reaches the total amount of transactions for the 
supply of goods/services. 

7 A person authorized to pay the tax levied on the objects of taxation, arising from the supply 
of services by railway transport enterprises from their core activities, overseen by the tax 
payer in the procedure established by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

8 An investor (the operator), which maintains a separate tax accounting associated with the 
implementation of the agreement on distribution of products. 
 

Business entities through the implementation of their products (goods, works, 

services) receive VAT liabilities, while there is no an opportunity to form a tax credit, 

or its sum is insufficient, because the purchase was made by a non-taxpayer. 

According to the amendments of the Tax Code of Ukraine on 01.01.2015, the 

following tax rates are applicable to the tax base: 

a) 20%; 

b) 0%; 

C) 7%levied on such transactions as the supply of medical drugs at the customs 

territory of Ukraine and import on the customs territory of Ukraine allowed for 

production and use in Ukraine and listed in the State register of medicines and 

medical products on the list approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine [6]. 

A special feature of the VAT is a so-called zero rate or the rate of tax, which is 

levied at 0% rate. In this sense, a zero rate has the same effect as a tax exemption. 

However, the economic entity, which pays tax at a zero rate, is entitled to a refund of 
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the entire amount of VAT included in the price of goods and services that are 

purchased by them in the process of production of goods. Taxation at a zero rate 

presents more favorable conditions then exemption from VAT. Tax at zero rate shall 

be calculated for the sale of goods which were exported (are exported) by the 

taxpayer outside the customs territory of Ukraine, and also for the sale of works 

intended for use and consumption outside the customs territory of Ukraine [2]. 

VAT could be determined by applying one of the two methods: 

directcalculation and inverse. The essence of the direct method is that the basis for 

the calculation of VAT is the sale price of products without VAT. The tax is charged 

at the rate of 20%. The essence of the inverse method is that a base for calculation is 

the sale price including VAT. In this case, VAT is excluded from price [3]. 

VAT is derived from the transactions of sale of goods, works and services. In 

order to determine the VAT that should be paid to the budget, it is necessary to 

calculate tax liability and tax credit. 

Tax liability is a total amount of VAT that is charged on the taxpayers in the 

relevant period on transactions of sales of goods and services. Tax liability is 

determined by the first event of the sale that took place earlier [6]: 

1) receive of advance payment from buyers while the products are not 

delivered yet. 

2) the shipment of products to buyers even if they are not paid. 

The final two events when selling products may not be the basis for calculating 

tax liabilities. If the service, the products have been paid for and released at the same 

time (retail network), it means that both the first and second events occurred at the 

same time. Therefore, it is necessary to determine tax liability.  

Tax credit is the amount of VAT at which a taxpayer can reduce his/her tax 

liabilities; this amount of VAT paid in the purchase price of the goods, works, 

services. The tax credit is determined by the events of the purchase of goods, works, 

or services: 

1) advanced paymentsfor the products that arestill not received from the 

supplier. 
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2) acquisition of goods, works, and services from the supplier, that are not 

paid. 

The buyer has a right to admita tax credit only after the receivingof the tax 

invoice from the vendor. 

In modern conditions, world economic standards require the implementation of 

electronic document management system and the gradual approximation of the 

Ukrainian taxation system before the structure of modern taxation, the EU, the 

strengthening and consolidation of cooperation aimed at the improvement and 

development of the tax system and tax bodies of Ukraine. 

Electronic administration of value added tax isa term that probably does not 

allow keeping calm for many accountants of enterprises and individuals 

entrepreneurs who are payers of value added tax [2, 7]. 

From the moment the Law of Ukraine "On amendments to the Tax code of 

Ukraine and certain legislative acts of Ukraine" came into force in 2014, electronic 

administration of value added tax were discussed literally in many sources. The 

introduction of a system of electronic administration of value added tax completely 

changes the order of registration of tax invoices in the Unified register and the 

procedure for payment of VAT [6, 2]. 

The system of electronic VAT administration organized by the Central 

departments ofState fiscal service of Ukraine provides automatic accounting in the 

context of taxpayers:  

- tax amounts contained in the issued and received tax invoices registered in 

the Unified register of tax invoices and calculations of adjustment; 

- amounts of tax paid by payers in case of import of goods into the customs 

territory of Ukraine; 

- replenishment and balance of the accounts in the system of electronic VAT 

administration; 

- the amount of the tax that taxpayers have the right to register tax invoices in 

the Unified register of tax invoices. 
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An electronic account in the electronic VAT administration is the account 

opened for the tax payer by the territorial body of the State Treasury service of 

Ukraine. Using the account a payer transfers funds from a personal current account in 

the amounts necessary to increase the size of the amount of VAT invoices that could 

be registered by the taxpayers. Simultaneously, the funds shows possible calculations 

of adjustment of quantitative and cost indicators to the tax invoice in the Unified 

register of tax invoices and in amounts insufficient for the payment in the budget of 

the agreed tax liabilities of the tax.  

Opening and servicing accounts in the territorial department of the State fiscal 

service of Ukraine is free of charge. Information on the movement of funds in 

electronic accounts to the taxpayers of the State fiscal service of Ukraine is available 

upon request of the payer. It is free of charge and is not limited on the number of 

queries and time [5, 6]. 

Registration is required for tax invoices and/or calculations of adjustments for 

a variety of reasons [6]. Adjustments to tax bills could be carried out, given the 

statute of limitations, not later than 365 days, or one year from the date of its 

registration. But this does not apply for registration, or for late with penalties. 

The taxpayer must provide the buyer (receiver) tax invoice, drawn up in 

electronic form with observance of the conditions for registration in the manner 

prescribed by law, an electronic signature of the authorized payer the person and 

registered in the Unified register of tax invoices. 

In the tax invoice are specified in separate lines such mandatory requisites: the 

sequence number of the tax invoice; the date of issuance of the tax invoice; the full or 

abbreviated name of the seller of goods (services); tax number of the taxpayer (seller 

and buyer); the full or abbreviated name of the buyer of goods (services); the delivery 

price, excluding tax; the rate of tax and the relevant tax amount as a digital value; the 

total amount payable including tax; civil law contract; product code according to 

UKT ZED (for excisable goods and goods imported into the customs territory of 

Ukraine). 
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Confirmation for the seller about the acceptance of the tax invoice and 

adjustment calculation in the Unified register of tax invoices is the electronic receipt 

in text format, which is sent during the operating day. The Tax code of Ukraine 

provides that a breach of VAT payers of the deadline for the registration of tax 

invoices, adjustments to them entail imposition of fines in such amounts: 

- 10% of the VAT amount specified in such tax invoices/adjustment 

calculations in the case of violations of the registration period to 15 calendar days; 

- 20% - in case of violation of term of registration from 16 to 30 calendar days; 

- 30% - from 31 to 60 calendar days; 

- 40% - 61 and more calendar days. 

The changes introduced by the use of electronic tax invoices contain both 

positive and negative sides. 

One of the positive indicators is that due to the introduction of the electronic 

version of the invoice is to a considerable extent of timesaving to generate tax invoice 

with VAT. In addition, comparing with previous years, using of electronic tax invoice 

lead to achieving instant results. That is, in the present practice, tax bills can reach its 

destination immediately after it was made. Moreover, there is a global economy labor 

and material resources. 

It should be highlighted the fact that with the introduction of tax invoices in 

electronic form, there is a difference between discharged and transferred to the 

electronic tax invoice and declaration just become missing. 

The tax compromise is a mode of exemption taxpayers and their official 

(service) officials for understating tax liabilities profit tax of companies and VAT for 

any tax periods till 01.04.2014 subject to the statute of limitations in 1095 days. A 

taxpayer, who decided to use the tax compromise procedure, should submit such 

documents in 90 days from 17.01.2015:  

1) the relevant qualifying accounts tax liabilities tax on profit of enterprises 

and/or VAT that defines the amount of the overstatement of tax expenditure and/or 

the amount of the overstatement of tax credit for VAT; 
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2) a list (description) of business transactions for which made the clarification 

of indicators of the tax return. 

Therefore, after analyzing all the innovations that are used in the preparation of 

the electronic tax invoice, it should be noted the following negative points. First, it is 

the imperfection of the developed programs. At the present stage of development of 

information technologies, their status is low. Now the companies offer many types of 

software, but in working with them, there are many mistakes and issues that the 

average accountant will not be able to solve without the help of a specially trained 

and qualified person. Hence, the current software is imperfect.  

If there are versions of programs that fully meet requirements and are easy to 

work, there arises a new problem in the expensive cost of its installation and future 

use. Enterprises with low incomes cannot afford to use such software. 

For a more detailed consideration of this problem, we will present a 

comparative description of budget software "M.e.Doc" computer programs "ART – 

Zvit Plus". The results of this comparison are shown in table 2. 

Table 2 
Comparative analysis of possibilities of computer programs  

"M.e.Doc" and "ART – Zvit Plus" 
№  The contents of the functions of a computer program «M.e.Doc» «ART – Zvit Plus»

1 Reporting to the State Fiscal Service of Ukraine, PFs, 
Insurance funds and receiving confirmation on the 
implementation of the electronic records; 

Yes Yes 

2 Registration of tax invoices in the Unified register of tax 
invoices; 

No Yes 

3 Presentation of information to the State Fiscal Service of 
Ukraine on operations of opening/closing of settlement 
accounts of legal entities and individuals (for banks and 
financial institutions). 

Yes Yes 

4 Automatic program updates and reporting forms. No Yes 
5 The opportunity to work with several companies at the same 

time. Yes Yes 

6 Automatic filling of fields of the enterprise card; No Yes 
7 Automatic calculation of fields. No Yes 
8 Handy tips from the support guides. Yes Yes 
9 The ability to work with multiple reports at the same time on 

one screen (comparison, copying, etc.); 
No Yes 

10 Import data from DBF (1C) the format for the report PFs E04 No Yes 
11 The arithmetic and logic verification report; No Yes 
12 Signed with EDS of various CA. No Yes 
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Analyzing a comparison of computer programs "M.e.Doc" and "ART Zvit 

Plus," you should pay attention to the development of a unified program that would 

meet the requirements of the above-specified service and, in turn, was available to all 

users.  

In addition, another one of the negative phenomena is that when filling in e-tax 

invoice was a mistake in the code or in the names you need to make adjustments. It, 

in turn, is a very lengthy and complex procedure of preparation. 

According to the current legislation and the Tax Code of Ukraine concerning 

the registration in the Unified register the electronic database to 1.01.2015 year, tax 

bills were valid for 3 years. During this period, if ones find errors, he/sheis enable to 

correct them, and reflect it as a tax credit. The conducted changes after the above-

mentioned date, a tax invoice shall retain only one current year. 

However, a negative phenomenon of the introduction of electronic forms of 

filing a tax invoiceis the fact that fiscal services should periodically organize 

trainings, seminars, outreach to employees regarding the validity and registration of 

tax invoices. 

For such activities, government should spend significant amounts to attract 

new professionals and competent people on a particular issue.  

After the changes in legislation and the regulatory framework regarding the 

preparation and submission of tax invoices in electronic form, many companies have 

a number of questions, particularly regarding the formation and registration of tax 

invoices. Because of these changes both positive and negative issues have occurred 

that need to be addressed and solved (if there is a need). 

Thus, summing up the discussion of calculations and accounting of VAT, note 

that changes made on the use of electronic tax invoices contain both positive and 

negative sides, in particular, among the positive aspects there are the following: 

- time savings for the formation of tax invoices; 

- instant data transmission; 

- savings of material and labor resources; 
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- no errors, differences between discharged and transferred to the electronic tax 

invoices and the tax declaration. 

Despite the significant positive aspects, some negative issues to consider: 

- the inadequacy of the developed programs, their permanent updating; 

- with the introduction of a single register had to cancel paper invoices, in fact 

this has not happened. 

- tax audit carried on by the fiscal services should be cancelled, in practice 

theystill exist, and in addition they become more complicated; 

- absence of seminars and trainings. 

Hope that over time, all errors and misunderstandings will be resolved at the 

legislative and personal level. So, the current stage of the Ukrainian tax system can 

be characterized as laying the foundation. Many important things were done for a 

short period of time. Transition to the system of formation of budget revenues on a 

tax basis were made, tax system wasreformed by the introduction of taxes, which is a 

characteristic for developed countries. The tax legislation was developed and 

structuredin order to guide and form a modern tax administration with updated 

organizational structure that will meet the requirements of market conditions. 
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The nature and procedure of allocation of overhead cost have been examined in 

the article. The main approaches of separation of costs on conventionally fixed and 

conventionally variable have been analized. The sequence of distribution of overhead 

costs, recommendations for choosing the base of allocation taking into account the 

characteristics of the economic environment and the specifics of the production of 

alcohol have been recommended. The need to form the basis of analytical accounting, 

namely in order to approve the accounting policies as the distribution base between 

facilities and between types of products and classifiers direct and indirect, fixed and 

variable costs have been considered in the article. 

Keywords: overhead costs; constant and variable costs; base distribution; cost 

of production; normal capacity. 

Formulation of the problem. In recent years  there is a downward trend in the 

growth of volume of production in the industrial complex of Ukraine. It happened not 

only becouse of general economic factors, but also due to internal control deficiencies 

entities, including management of production costs. A significant share in their 

structure are occupied by overhead costs that form the different functional areas of 

spending. Solving  problems managing such costs is possible with high-quality 

organization and methods of accounting and analysis that needs to be reviewed and 

improved taking into account the specific characteristics of the economic 

environment and the industry.                 

Analysis of recent research. In terms of the research of  indirect costs foreing 

and domestic scientists made a significant contribution, such as: M.A. Vakhrushyna, 

K.V. Bezverkhnii , P.S. Bezrukykh, F.F. Butynets, T.Iu.Bondarenko,  S.F. Holov,  

I.D.Holoshevych, O.V.Ivaniuta, V.O. Lastovetskyi, P.O. Kutsyk, N.M. Maliuha, 
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O.M. Mazurenko,  L.V. Napadovska, V.O. Ozeran, O.V. Oliinyk, V.F. Palii, Ch.T. 

Khornhren, Dzh. Foster, I. Shumpeter and others. 

A significant number of papers concerning the formation of economic 

information about expenses of industrial enterprises in general. But the specifics of 

the production of alcohol imposes a number of requirements for the formation of 

accounting and analytical information.   Problems of accounting and cost analysis on 

enterprises which make alcohol have  been  examined by such scientists as P.O. 

Kutsyk, M.V. Koriahin, A.V. Ozeran, E.V. Vasylieva and others. But  scientists in 

their researches focused on all production costs. As for the organization and methods 

of accounting and analysis overhead cost of alcohol production industry, in the 

Ukrainian science they require a comprehensive study and improvement. 

 The aim of the article. Improvement of development theory and practical 

recommendations on the organization and method of calculation overhead cost for 

effective management of the industry production of alcohol.  

The main material of research. The complexity and diversity of the economic 

category of overhead cost determines the relevance of research, in addition, there are 

factors that directly or indirectly affect on their size. These include: industry structure 

and procedure of formation of the cost of production on of enterprises alcohol 

industry, especially in contemporary economic situation in which there are domestic 

enterprises sector and others. Given this, there is a need for rational methods of 

accounting and control which would satisfy the demands and provide information for 

effective management decisions.  There are no appropriate organization of 

accounting, control and analysis of overhead costs with the required level of 

consistency, flexibility, agility on most industrial enterprises. Despite the large 

number of developed and recommended approaches to implementation are a number 

of theoretical and methodological problems, methodological and organizational 

nature that are related to issues such as lack of mechanism for forming an information 

base for overhead cost, complexity choice of methods of distribution overhead costs 

and their implementation, inadequate methods of cost analysis and others.  
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There were many problems on the industrial enterprises in Ukraine in the 

process of aggravation of the crisis. One of these problems is the development of 

industries that make up the revenue side of the budget. Restoration of lost function of 

the "filler" of  Budget of Ukraine can be achieved through active orientation of 

enterprises to state interests. For effective development of the industry must have 

adequate market relations the provision of accounting information that will serve as 

the basis for management decisions and assessing how current activities and strategic 

direction of the industry.    

In the overall structural construction of industry costs, overhead costs have a 

significant specific gravity  combining different functional areas of spending. 

Optimization of the size of the data costs and improving the methodological study  is 

an objective necessity. Proper organization and method of your accounting,  

distribution and analysis allowing for the economic environment and the specific 

industry of alcohol production are the key to a rational system for managing such 

costs.    

Accounting reflected overhead cost in full and the distribution has a direct 

impact on the reliability of the formation of the cost of production, which correlates 

with the performance results of the company. The process of allocation of overhead 

cost to the fixed and variable creates methodological difficulties, since this division in 

some situations has conditional features. 

Accounting display of assignment of overhead costs directly related to the 

category of "normal capacity" and their allocation to permanent or removable on the 

basis of response to change of  production volume and services. 

Separation of overhead costs into fixed and variable and their next 

redistribution obviously creates procedural difficulties for practice accountants.    

The question of accounting of overhead cost closest to economic theory, so 

there may be manifested approach based on economic feasibility. When certain 

business transactions related to certain costs, and others - to permanent overhead cost 

(related to specific items  may be a dilemma as they appear in the composition of 

direct or overhead costs or expenses of the period such as administrative and 
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marketing). Service costs of production involved in calculating of  the production 

cost can be divided into fixed and variable [3, p. 25]. Consequently, the costs relate to 

the permanent or variable taking into account the concept of assessment (change in 

proportion to the volume of production). It should be noted that most of the spending 

is still a relatively permanent or conditional variables, as in p.16 P(S) 16, noted that 

the enterprise chooses what costs are variables, and which - permanent.     

We emphasize that the variable costs to the unit of production  vary due to 

changes in organizational and technical conditions of enterprise work and fixed costs 

change when you change production volume. It is difficult to determine what costs 

and production management (departments, sections) vary in proportion to the volume 

of production, and which remain unchanged. In this regard, a large number of 

businesses do not emit overhead cost of variable or constant, and distributes all of the 

amount using the selected base distribution based on the actual power of the reporting 

period [2, p. 3]. 

We should note that between  change of overhead costs and therefore base of 

distribution there are  proportional or nearly proportional relationship [4]. 

Neither  distribution database used is not perfect, so it is appropriate to apply a 

different allocation framework that allows to achieve a reasonable result. Be sure to 

consider when choosing products and production features, specific industry goods. 

Scientists say that in the production process there are many differences to 

determine the optimal basis for allocation of indirect costs. Among the indicators 

proposed national standards, none stands out for its absolute accuracy and flexibility 

of use. 

The base distribution determines the size of the write-off of variable overhead 

costs due to N 23 "Production", so into the production cost of forming a separate 

product. The choice of base distribution essentially depends on the characteristics of 

the production  and formation of costs. It is extremely important for the enterprise, 

according to its own specific production, the right to choose distribution overhead 

cost base, which directly affects the cost of manufactured products. 
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Introducing into the practice of accounting research and development in this 

area should be remembered that the possible benefits of improving the quality of 

accounting overhead cost allocation granularity means of indirect costs must take into 

account the time spent and work on documentation and procedural aspects of the 

distribution. 

Study the organization and methods of accounting is important to consider the 

procedure for allocation of overhead cost. 

The allocation of fixed and variable costs is very important in terms of cost 

management and production volumes, allowing the company to identify the most 

profitable products in which the amount of variable costs to be the most optimal. 

These costs of large industrial enterprises have a special approach to distribution, as 

defined in general not only the company but also between the shops and the main 

production units of calculation. It should be noted that not all variable costs 

attributable to the production cost, because some of them (in the case of non-normal 

production capacity) is deducted the cost of sales. 

 Figure 1. Analytical accounts to account 91 "Total expenditures" 
 

Given that part of the overhead costs are different in content cost items, using a 

single base of distribution leads to inaccurate calculations of the cost of certain 

products. It is therefore proposed to use not only one  distribution base, but different 

distribution base in individual sub-overhead cost (Fig. 2). 
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In order to establish an effective mechanism of distribution of overhead cost 

we propose to approve in accounting policy base allocation as between shops and 

between types of products and classifiers direct and indirect costs and fixed and 

variable costs, which should form the basis of analytical accounting. 

As the major problems of accounting of overhead cost is absent classification 

of costs and analytical accounting, in order to systematize the accounting proposed 

conduct analytical account of the account 91 "Total expenditures" with the opening of 

these sub-accounts, which are presented in Figure 1. 

 

Figure 2. Methods for distribution of subaccounts to account  91    
 

Actions of accounting regarding to overhead costs directly related to the 

category of "normal capacity" and their allocation to permanent or removable on the 

basis of response to change in volume of production and services. If the actual output: 

- Less than the normal capacity, then the production cost included product 

regulation of fixed costs to actual production, that is, in the cost is included only part 

of the permanent overhead costs: 

DT 23 "Production" KT 91 "Overhead costs". Some permanent overhead costs, 

that remaining are unallocated and  included in  cost of sales (works, services) in the 

period that they occur: 

DT 90 "Cost of sales" KT 91 "Overhead costs"; 

- Is the normal capacity, the entire amount of fixed costs included in cost of 

production of products: 
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DT 23 "Production" KT 91 "Overhead costs"; 

- More than normal capacity, then no unallocated expenses: 

DT 23 "Production" KT 91 "Overhead costs". In this case, the total amount 

distributed and undistributed permanent overhead cost can not exceed their actual 

value [6, p.118]. 

There is no established  volume of normal capacity in the accounting policy of 

enterprise. Also, in order of accounting policies stipulated by sharing overhead costs 

variables and constant. 

It should be noted that quite accurately allocate overhead costs  to fixed and 

variable virtually impossible, as some of them are mixed, containing a fixed and 

variable portion. 

Figure 3. Areas formation of information requests 
 

Paying attention to the basic problems of analytical accounting costs for 

products, leads to a result that left aside the question of managerial cost accounting 

support production and distribution of its cost, semi-finished and without semi-

finished production methods of accounting, consolidated accounting of costs for the 

company as a whole and its relationship cost of manufactured products. It is 

important to get information for each subject through request to the database. 
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Directions formation of information on request in the hierarchical sequence shown in 

Fig. 3. 

The formation of overhead cost is a uniform system of expenditure for 

management accounting. Cost accounting system is more financially oriented, and it 

actually leads to the formation of two types of accounting information flows about 

the amount of overhead costs generated by the production department of Accounting 

and Planning Department. 

The possible increase in each of the query parameters for forming information 

that must also be taken into account. Thus, accounting of overhead cost most 

necessary information about the overhead costs of expanded analytical breakdown 

and use of standardized codes and the amount of expenses for each element to create 

economic reporting. For Planning Department the necessary information about the 

total amount of overhead cost center costs and a breakdown in its analytical article 

[1]. It should be noted that the creation of such a database requires the use of 

information technology. This information may be created based on software 

Microsoft Access, "1C" EIS "Galaxy" and so on. 

Conclusions. The study raised questions that were aimed at clarifying the 

peculiarities of the distribution overhead cost. In particular, we found that the 

distribution of overhead cost is multilevel, due to a large part of the overhead costs 

that are attributable to ancillary departments and, accordingly, be distributed for 

individual shops and distribution overhead cost departments of primary production 

and their subsequent distribution between types of products . So, for selection of  

distribution base it is important  to determine those costs that most affect to the 

amount of production costs. Note that the choice of base distribution must be 

approached responsibly, because it affects on the value of the production cost of 

products, which in turn affects the performance of the enterprise. 
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