
 

75 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Єрмоленко О. К., викладач вищої категорії, Державний Вищий 

навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну» 
 
Формування ринкової економіки обумовлює розвиток контролю та 

аналізу як на макрорівні, так і на макрорівні - на рівні окремих підприємств і їх 
внутрішніх структурних підрозділів, оскільки ці низові ланки при будь-якій 
формі власності складають основу ринкової економіки. 

Предметом аналізу є реальні витрати господарської діяльності. Предмет 
аналізу визначається цілями його проведення, які залежать від запиту 
користувачів аналітичної інформації. Виділяються дві групи користувачів: 
внутрішні та зовнішні. Внутрішні користувачі (керівники і спеціалісти різних 
ієрархічних рівнів господарюючого суб'єкта) становлять цілі діагностики й 
оцінювання стану та перспектив діяльності, а також результатів та ефективності 
їх управлінських дій. 

Зовнішніх користувачів можна поділити на дві групи:  
- тих, що безпосередньо зацікавлені у результативності роботи 

господарюючого суб'єкта (власники, акціонери, кредитори, партнери); 
 - тих, що захищають інтереси першої групи (контролюючі органи, 

аудитори, профспілкові організації, мас-медіа тощо). 
Мета зовнішнього економічного аналізу  - оцінити місце підприємства у 

ринковому середовищі для визначення стратегії і тактики економічних 
відносин, пошуку партнерів і клієнтів, забезпечення конкурентних позицій 
тощо. 

Внутрішній економічний аналіз спрямований на комплексне дослідження 
економічного розвитку господарюючого суб'єкта, структурних підрозділів для 
забезпечення найповнішого використання потенціалу і регламентації діяльності 
всіх функціональних підсистем. 

Метою контролю обліку витрат підприємства є встановлення 
достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат, повноти 
і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та 
облікових регістрах, правильність ведення обліку витрат та його відповідності 
прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат 
підприємства, наведеної у звітності господарюючого суб’єкта. 

Основою економічного аналізу є система економічної інформації, яка є 
базою прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Інформаційне забезпечення господарського механізму ускладнюється 
відповідно до зростання суспільного виробництва в умовах ринкових відносин 
та прискорення науково-технічного прогресу. Передусім збільшуються обсяги 
економічної інформації про діяльність підприємств, яка містить дані для 
дослідження контролем. Зростання обсягів інформації ускладнює організацію і 
методику проведення аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності. 
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Виходячи із завдань інформаційного забезпечення витрат підприємства в 
основу його класифікації покладено професійну інформаційну комунікацію, 
пізнавальність інформації та зміст інформаційного забезпечення. 

Джерела інформації економічного аналізу та контролю підрозділяються 
на облікові та поза облікові.  

Проте головним джерелом інформації при контролі і аналізі витрат є 
бухгалтерський облік. Використання даних бухгалтерського обліку додає 
аналітичним висновкам документальну обґрунтованість.  

Джерелами інформації бухгалтерського обліку для контролю і аналізу є: 
1. Наказ про облікову політику підприємства. 
2. Первинні документи з обліку витрат підприємства  
3. Облікові регістри, що використовуються для відображення 

господарських операцій з обліку витрат підприємства  
4. Звітність 
Таким чином, бухгалтеру підприємства потрібно враховувати, що 

застосування бланків застарілих та довільних форм не допускається! При цьому 
обов’язково повинні бути дотримані вимоги положення про документи та 
документообіг в бухгалтерському обліку, загальногалузевих керівних вказівок 
по наданню юридичної сили документам на магнітних, паперових носіях, що 
створюються засобами обчислювальної техніки, загальногалузевих керівних 
методичних матеріалів зі створення та залучення автоматизованого 
бухгалтерського обліку, установ та інших нормативних документів. 
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