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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ У СУЧАСНИХ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 
В наукових публікаціях вітчизняних вчених та практиків часто 

підіймаються проблемні питання обліку, аналізу і контролю витрат 
підприємства. Їх напрями досліджень та пропозиції різняться в 
залежності від сукупності проблемних питань. Наприклад, Язлюк 
Б.О. звертає увагу на актуальності створення потужних 
інформаційних бухгалтерських систем, які мають забезпечувати 
якісне ведення обліку, бути надійними і зручними в експлуатації. 
Особливої актуальності, на думку Язлюк Б.О., набуває питання 
організації системи обліку витрат виробництва, що генерує ресурси 
для потреб управління із застосуванням новітніх автоматизованих 
систем обробки інформації. Тому автор для вирішення проблеми 
забезпечення максимальної оперативності та достатньої 
аналітичності вихідної інформації про витрати підприємства 
пропонує сформувати комплекси задач, які включаються до складу 
автоматизованої системи з обліку виробничих витрат відповідних 
рівнів [1, С. 120]. Інші науковці, наприклад Гаврись П.О., Гаврись 
М.О., теж вважають, що для ефективного функціонування 
бухгалтерського обліку потрібна цілісна інтегрована система, що 
базується на узгодженні та автоматизації інформаційних потоків 
окремих елементів системи. Така автоматизована система обліку 
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значно спрощує ведення бухгалтерії, зменшує ризик помилок та 
дозволяє заощаджувати ресурси [2, С. 115-116]. 

Матюшіна Ю.І. цікавиться організаційними положенями 
обліку та контролю витрат виробництва на промислових 
підприємствах. В її досліджені містяться цікаві пропозиції щодо 
теоретико-організаційних положень управлінського обліку витрат 
нафтогазовидобувних підприємств через уточнення певних понять, 
а також обґрунтування підходів до виокремлення центрів витрат та 
ідентифікацію центрів відповідальності та центрів витрат 
нафтогазовидобувних підприємств [3, С. 5].  

Ще один напрям, який науковці визначають як такий, що 
потребує особливої уваги та вирішення, є розвиток облікового 
забезпечення управління виробничими витратами підприємств в 
умовах бюджетування, який потребує формування інформаційної 
бази управління підприємством в умовах автоматизації 
бюджетування та організація обліку та звітності за центрами 
відповідальності в системі бюджетування витрат підприємств. Саме 
на вирішення цих зазначених проблем і спрямований науковий 
пошук Федчишиної Н. М. У своїй дисертації вона не тільки підіймає 
означені вище питання, але і розробляє дієві механізми їх 
вирішення. Так наприклад, Федчишина Н. М. удосконалює облікове 
забезпечення управління виробничими витратами підприємств в 
умовах бюджетування шляхом побудови моделі облікової політики з 
урахуванням принципів складання бюджетів та методики 
генерування інформаційних потоків для управління бюджетами 
різних рівнів, а також удосконалює порядок формування 
інформаційної бази управління підприємством хлібопекарської 
галузі шляхом впровадження автоматизованої системи 
бюджетування та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку 
на основі використання автоматизованого програмного комплексу 
[4, С. 10-13]. 

Окремий напрям дослідження науковців стосується 
формування системи внутрішньогосподарського контролю витрат 
виробництва. Так вирішення цього завдання Скитиба К.М. бачить у 
побудові моделі контролю, в якій систематизовано операції щодо 
ідентифікації виробничих витрат та формування собівартості 
продукції, узгоджено обов’язки між суб’єктами контролю витрат, 
встановлено функціональний зв'язок суб’єктів та об’єктів 
внутрішньогосподарського контролю витрат та впорядковано 
контрольні заходи [5]. Вчений зазначає, що ефективність 
функціонування системи внутрішньогосподарського контролю 
витрат на підприємствах хімічної та металургійної галузей може 
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бути досягнута шляхом введення до організаційно-управлінських 
структур підприємств окремого структурного підрозділу «Служби 
внутрішньогосподарської безпеки підприємства». Цю позицію 
розділяють й інші науковці. Наприклад, Бондаренко Н.М. та 
Гузь В.С. пропонують створювати служби внутрішнього контролю 
або, залежно від напряму діяльності і розмірів підприємства, мати у 
своєму штаті одного чи більше спеціалістів із питань внутрішнього 
контролю [6]. 

Таким чином, результати вивчення наукової літератури 
показують, що існують такі ключові проблемні напрямки обліку і 
контролю витрат підприємства: 

- повнота та своєчасність відображення в системі обліку 
витрат підприємства; 

- забезпечення максимальної оперативності та достатньої 
аналітичності вихідної інформації про витрати підприємства; 

- створення автоматизованої системи з обліку виробничих 
витрат відповідних рівнів; 

- автоматизація бюджетування витрат та організація 
обліку і звітності за центрами відповідальності; 

- удосконалення матеріально-технічного та організаційного 
забезпечення ведення обліку і контролю витрат підприємства. 
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Трансакційні витрати – це витрати, пов’язані з організацією 

взаємодії та координації взаємовідносин між суб’єктами 
господарювання, які спрямовані на створення умов ефективного 
ведення господарської діяльності та передбачають зменшення 
економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення 
зобов’язань за розрахунками. Трансакційні витрати є необхідною 
складовою успішної діяльності підприємства. Нехтування 
інформацією про трансакційні витрати призводить до 
неправильних управлінських рішень і, як наслідок, до зростання 
ризиків і погіршення фінансового стану підприємства. 

Аналіз наукової літератури з питань класифікації 
трансакційних витрат підтвердив відсутність єдиного підходу. 
Бонарев В.В. трансакційні витрати поділяє: за видом діяльності, 
періодичністю, господарськими процесами, технологією 
виробництва, сферою відповідальності [1]. Пропонує враховувати 
галузеву специфіку підприємств при здійсненні класифікації 
трансакційних витрат Левіна М.В. [2]. Мартинець В.В. пропонує 
такі класифікаційні ознаки як середовище укладання трансакцій, 
етапи укладання трансакцій, ступінь вираженості трансакційних 
витрат та можливість впливати на процес формування [3]. 
Вивчаючи результати наукового пошуку Диби В.М., можна 
відзначити цікаву пропозицію щодо класифікації трансакційних 
витрат за ознакою контрольованості [4]. На думку Яциної В.В., до 
класифікаційних ознак трансакційних витрат слід ввести ознаку 
«за стадіями діяльності»: передвиробнича стадія, виробнича, 
експлуатаційна [5].  

Вивчивши різноманітні підходи до класифікації 
трансакційних витрат та їх види, пропонуємо для підприємства 
роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих 
магазинах виокремити такі внутрішні і зовнішні трансакційні 
витрати (таблиця 1). 


