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Отже, на підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що управлінський 

облік – один із найважливіших елементів системи контролінгу, оскільки він забезпечує 

підготовку інформації для прийняття оперативних і прогнозованих управлінських рішень. А 

ефективно прийнятті рішення – запорука успішного бізнесу, тому ведення управлінського 

обліку та використання контролінгу є необхідними та найважливішими методами для 

підприємства. 
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СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

З боку підприємств надання статистичних даних є додатковим тягарем і веде до 

збільшення витрат, що позначається на собівартості кінцевого продукту. Виникає 

необхідність зниження навантаження на обліковий персонал підприємств, пов'язаної зі 

складанням і наданням статистичної звітності. Для цього необхідно не тільки зменшити 

трудомісткість підготовки необхідної інформації, але й спростити механізми передачі 

інформації в статистичні органі. Швидкі зміни в методології бухгалтерського обліку, які 

пов’язані з приведенням його до міжнародних стандартів, та запровадження нових 

інформаційних технологій призвели до виникнення проблем складання та подання 

статистичної звітності, які все ще недостатньо досліджені. 

Для підприємств та державних органів найбільш поширеним джерелом інформації є 

фінансова, статистична та податкова звітність, яка формується та складається 

бухгалтерською службою.  
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У річних звітах організацій, поряд з бухгалтерським балансом і фінансовими 

показниками, відбиваються дані про чисельність і заробітну плату працівників, витратах 

робочого часу, реалізації продукції, виробництві та собівартості продукції рослинництва і 

тваринництві, засобах цільового фінансування, балансах продукції, сільськогосподарській 

техніці й енергетиці тощо. 

Економічна статистика, як галузь єдиної статистичної науки, спираючись на положення 

загальної теорії статистики, вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ і процесів у 

сфері матеріального виробництва з метою виявлення пропорцій тенденцій і закономірностей 

їх розвитку. Тобто вона кількісно характеризує дію економічних законів, досліджує обсяг, 

структуру і динаміку явищ, показує взаємозалежності економічних процесів з урахуванням 

конкретних природних та історичних умов розвитку суспільства. Економічна статистика 

досліджує всю економіку країни, даючи їй числову характеристику.  

Об'єкт вивчення економічної статистики – це процес розширеного відтворення, його 

здійснення в умовах переходу до ринкових відносин і кінцеві результати для господарства в 

цілому, її предметом, як галузі практичної діяльності держави, є кількісна сторона масових 

економічних явищ, які в сукупності характеризують народне господарство [1]. 

Форми державного статистичного спостереження, затверджувані органами статистики. 

Статистичні органі мають право міняти як перелік звітності, так і її форму, скорочувати 

число звітів, уводити нові форми. 

Статистична звітність – форма державного статистичного спостереження, при якій 

відповідні органи отримують від підприємств (організацій і установ) необхідні їм відомості у 

вигляді встановлених в законному порядку звітних документів (статистичних звітів) за 

підписами осіб, відповідальних за представлення та достовірність даних, що повідомляються 

[2]. 

Також, статистична звітність – це форма документу, в якому зібрано статистичні дані 

про роботу підприємства, та який представляється до спеціальної установи (регіональний 

орган державної статистики) у затверджені терміни за підписами уповноважених осіб. 

Метою складання статистичної звітності є надання інформації державі про соціально-

економічні явища на конкретному підприємстві. 

Особливістю статистичної звітності є те, що вона поєднує інформацію щодо 

економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в 

країні, регіонах і галузях економіки. Вона має важливе значення для підготовки та прийняття 

управлінських рішень у сфері визначення стратегії і тактики розвитку країни, регіонів, видів 

економічної діяльності, окремих суб’єктів господарювання та широкого інформування 

суспільства з усіх актуальних питань.  
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Завелика кількість звітних форм (зараз їх 110) призводить до дублювання інформації, 

що є тратою часу як укладача звіту, так і перевіряючого органу. Існує необхідність  

скорочення кількості форм за рахунок узагальнення схожих показників та збільшення 

періодичності подання звітів [3, c. 835]. 

Однак з чинного року у цьому напрямку намітилися позитивні зміни. По-перше, 

з’явилася інформація про можливе зменшення кількості форм статистичних звітів. По-друге, 

відпадає необхідність складати паперові звіти та відносити їх до відділів статистики завдяки 

переходу на електронну форму подання. 

Бланки форм статистичної звітності та інструкцій/роз'яснень по їх заповненню 

представлені у розділі «Респондентам – Альбом форм державних статистичних 

спостережень». Терміни подання форм статистичної та фінансової звітності зазначено в 

рубриці «Респондентам – Календар подання форм державних статистичних спостережень та 

фінансової звітності».  

Для здійснення звітування в електронному вигляді до органів державної статистики 

респонденту необхідно мати [4]: 

а) програмне забезпечення для формування звітності в електронному вигляді у 

визначеному Держстатом форматі з вбудованим надійним засобом кваліфікованого 

електронного підпису; 

б) доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання електронних 

повідомлень за допомогою електронної пошти; 

в) чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані кваліфікованими 

надавачами електронних довірчих послуг для уповноважених посадових осіб респондента, 

підписи яких є обов’язковими для звітності на папері. 

Респонденту необхідно заповнити електронний звіт згідно з відповідною інструкцією 

або роз’ясненням щодо заповнення форми статистичної звітності. При цьому дані, які 

вводить респондент, повинні бути достовірними та задовольняти вхідним контролям, які 

зазначаються на бланку форми статистичної звітності або фінансової звітності та 

безпосередньо в інструкції або роз’ясненнях до її заповнення.  

Подання респондентом органам державної статистки недостовірних даних тягне за 

собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Тому, на нашу думку, слід 

посилити внутрішній контроль за строками подання звітності на підприємствах. 

Необхідність вирішення питань удосконалення методичного підходу до статистичної 

звітності та її обліково-аналітичного забезпечення відповідно до потреб міжнародних 

стандартів зумовила потребу в удосконаленні цього напрямку бухгалтерського обліку. При 

організації збору первинних даних про діяльність підприємств необхідно мінімізувати 
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кількість статистичних форм і показників, представлених у цих формах, а потім на основі 

класифікаторів і отриманих уніфікованих даних формувати звіти, необхідні для прийняття 

управлінських рішень. На сучасному етапі для збору, обробки, аналізу та зведення 

статистичної інформації необхідно використовувати нові сучасні технології, засновані на 

сучасних засобах електронного обміну інформацією. Електронне складання та подання 

звітності веде до спрощення цього процесу, в той же час, потребує посилення внутрішнього 

контролю за своєчасністю та достовірністю. 
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НЕОБОРОТНІ АКТИВИ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 

На сучасному етапі економічного розвитку необоротні активи, як і раніше, 

залишаються найголовнішим фактором виробництва. Від рівня технічної озброєності 

залежать і якість продукції, і продуктивність праці, і навіть показники рентабельності. В 

обліковій сфері значне місце займають необоротні активи, операції з якими вимагають 

чіткого і точного розкриття не лише у первинних документах, бухгалтерських реєстрах, а й у 

фінансовій звітності. Достовірність відображення в обліку суб’єкта господарювання 

операцій з необоротними активами підтверджується при проведенні незалежного 

фінансового контролю - аудиторської перевірки. 

Метою аудиту необоротних активів є об'єктивний збір та перевірка фінансової 

інформації, встановлення ступеня відповідності аудиторських тверджень прийнятим 


