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MANAGEMENT DECISIONS, MODELS AND METHODS IN ANALYSIS AND AUDIT

У статті представлено теоретичні основи управлінських рішень, методи та моделі їх розроб�
ки. Узагальнено види математичного апарату, що використовується для обгрунтування управ�
лінських рішень.

Проаналізовано процес створення та типи моделей в аналізі та аудиті.
Обгрунтовано доцільність застосування методів, що формують модель для аналізу витрат і

вигод.
У статті визначено моделі та методи, що використовуються для обгрунтування управлінсь�

ких рішень. Окреслено особливості  сучасних умов прийняття рішень та властивості таких умов.
У процесі написання цієї статті окреслено критерії обгрунтування та вибору управлінських

рішень. Також приділено увагу ряду факторів, що враховуються під час прийняття управлінсь�
ких рішень, а також традиційним методам  економічного аналізу, до яких належать: метод аб�
солютних, відносних та середніх значень, порівнянь, групувань, індексів, ланцюгових підста�
новок, графічних, збалансованих, логарифмічних, інтегральних та інших.

У  статті зазначено, що творча робота організації, що приймає рішення, та її адміністратив�
ного апарату вимагає певних навичок, а також використання окремих інструментів прийняття
рішень, як�от: мозковий штурм, ключові проблеми, вільні асоціації, інверсії, особисті аналогії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність теми дослідження пов'язана з базови�

ми змінами в економічній та соціальній сфері, що відбу�

лись впродовж останнього десятиліття, що вимагає ре�

тельного вивчення та зміни підходів до  застосування

методів та моделей управління в сферах обліку та ауди�

ту, прийнятих у країнах з розвиненою ринковою еконо�

мікою. Управління сучасною компанією вимагає від ке�

рівництва глибоких знань з економіки та менеджменту,

Звернено увагу на те, що  процес створення моделей складається з декількох фаз: визна�
чення проблеми; моделювання; перевірка моделі на надійність опису процесу, об'єкта чи яви�
ща; застосування моделі; оновлення моделі в ході дослідження або впровадження.

 Зазначається, що під час підготовки та прийнятті рішень необхідно враховувати новизну,
складність, динамічність та передбачуваність багатьох явищ, що характеризують політичну,
економічну, соціальну, ринкову та інші сфери діяльності. Охарактеризовані методи та шляхи
побудови моделей під час прийняття рішень в аудиті. Основні теоретичні визначення супро�
воджуються обгрунтуванням з відповідними аналітичними висновками. Необхідність і корисність
вивчення основних прийомів та підходів до прийняття управлінських рішень є важливим еле�
ментом економічної системи. Без цього не можливе ефективне управління підприємством.

The article presents the theoretical foundations of management decisions, methods and models
of their development. The types of mathematical apparatus used to substantiate management
decisions are generalized.

The process of creating and types of models in analysis and audit are analyzed.
The expediency of applying the methods that form the model for cost�benefit analysis is

substantiated.
The article identifies models and methods used to justify management decisions. Features of

modern conditions of decision�making and properties of such conditions are outlined.
In the process of writing this article, the criteria for justification and selection of management

decisions are outlined. Attention is also paid to a number of factors taken into account in management
decisions, as well as traditional methods of economic analysis, which include: the method of absolute,
relative and average values, comparisons, groupings, indices, chain substitutions, graphical,
balanced, logarithmic, integral and others.

The article states that the creative work of the decision�making organization and its administrative
apparatus requires certain skills, as well as the use of certain decision�making tools, such as
brainstorming, key issues, free associations, inversions, personal analogies.

Attention is drawn to the fact that the process of creating models consists of several phases:
problem definition; modeling; checking the model for the reliability of the description of the process,
object or phenomenon; application of the model; updating the model during research or
implementation.

 It is noted that the preparation and decision�making must take into account the novelty, complexity,
dynamism and predictability of many phenomena that characterize the political, economic, social,
market and other areas of activity. Methods and ways of building models in decision�making in audit
are described. The main theoretical definitions are accompanied by a justification with appropriate
analytical conclusions. The need and usefulness of studying the basic techniques and approaches
to management decisions is an important element of the economic system. Without this, effective
enterprise management is not possible.

Ключові слова: обгрунтованість рішення, управлінський процес, управлінський облік, методологічні підхо�

ди, методи експертизи, моделі оцінки.

Key words: validity of decision, management process, management model, managerial Accounting, methods of

examination, evaluation models.

володіння сучасними методами управління в сфері об�

ліку та аудиту, а також вміння використовувати ці знан�

ня у своїй практиці. Переважна більшість вчених і прак�

тиків розглядає процес управління як здатність перед�

бачати, організовувати, координувати та контролюва�

ти. Оскільки управлінський цикл включає послідовне

здійснення планування, ведення бухгалтерії, контролю

та аналізу, актуальність інформації, яка формується в

системі бухгалтерії та використовується для прийняття
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управлінських рішень, очевидна. Попри значний обсяг

наукових розробок у сфері управління обліку та ауди�

ту, все ще ведуться суперечки щодо особливостей ви�

бору та застосування основних методів обліку, необхі�

дності розробки нових управлінських підходів.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Нині значний обсяг робіт зарубіжних та вітчизняних

авторів присвячений дослідженню основних методів

управлінського обліку. Зокрема, фундаментальна ро�

бота А. Апчьорча "Управлінський облік: принципи та

практика", К. Друрі "Вступ до управлінського та вироб�

ничого обліку", "Управлінський облік" К. Хорнгрена,

Дж. Фостера, С. Датара, підручник з управлінського

обліку Е.А. Аткінсона, "Управлінський облік" О. Ніко�

лаєвої та Т. Шишкової, "Управлінський облік та

звітність" І. Аверчева, "Управлінський облік" А.Д. Ше�

ремета, "Управлінський облік Витрати та доходи"

В.Ф. Палія, а також підручники з управлінського обліку

вітчизняних авторів та С.Ф. Голова, "Управлінський

облік — методи навчання у середній школі" О.В. Кар�

пенко, "Управлінський облік" Л.В. Нападовської,

"Управлінський облік" М.С. Пушкар, "Облік та аналіз у

промисловому виробництві США" М.Г. Чумаченко та ін.

У всіх цих наукових працях частково розкрито тлума�

чення поняття "Управлінський облік", його структура та

розвиток, в результаті чого розглядаються основні ме�

тоди управлінської діяльності в аналізі та аудиті.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Система управлінського обліку включає широкий

спектр методів, моделей та інструментів із ключовою

інформацією для прийняття ефективних та стратегічних

оперативних рішень. Водночас ця тема потребує систе�

матизації та обгрунтування особливостей застосуван�

ня тих чи інших методів управлінської діяльності в сфері

бухгалтерії та аудиторської діяльності. Це стимулює

проведення додаткових досліджень для вирішення кон�

кретних питань управлінського обліку.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у систематизації методів управ�

лінських методів в аудиті та сфері  управлінського об�

ліку, на яких базуються всі інші елементи цієї системи,

на основі критичного аналізу різних точок зору вітчиз�

няних та зарубіжних науковців та врахування сучасних

концепції управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Попри те, що успіх підприємництва значною мірою

залежить від економічної обгрунтованості управлінсь�

ких рішень, які приймаються керівництвом,  така обгрун�

тованість часто відсутня на практиці. Це пов'язано

передусім з тим, що менеджери більше покладаються

на свої організаторські здібності, інтуїцію та досвід,

аніж на сучасні методи, щоб прийняти оптимальні уп�

равлінські рішення, які б відповідали вимогам  ринко�

вої економіки.

Як показує практика, наукова обгрунтованість

управлінських рішень вимагає всебічного розгляду взає�

модії внутрішніх та зовнішніх факторів середовища, в

якому ці рішення реалізуються,  їх всебічного аналізу

та обліку.

Обробка інформації, її аналітичне дослідження з

точки зору прийняття рішень на керівних посадах, пе�

редусім проходить фазу економічного та логічного дос�

лідження, а отже, необхідним є вибудувати модель сис�

теми, в якій приймається рішення, модель організації

досліджень економічних явищ (процесів) тощо.

Для обгрунтування управлінських рішень викорис�

товується математичний апарат різної складності: від

елементарного (у моделях звичайних економічних роз�

рахунків: для обгрунтування потреб у ресурсах, розра�

хунків балансу тощо) до вищої математики (у моделях

для прогнозування економічного розвитку компанії в

умовах невизначеності тощо) [1, c. 320].

Сучасні умови прийняття рішень характеризуються

динамічністю, що означає швидку реакцію на зміни та

можливість відкорегувати відповідні управлінські рішен�

ня, а також значне збільшення обсягу та складності

інформації, збільшення дефіциту ресурсів та екологіч�

них проблем, збільшення ймовірності втрат внаслідок

неправильних управлінських рішень, помилок управ�

лінського обліку та інші.

Кожна конкретна ситуація вимагає певної аналітич�

ної роботи на основі певних методологічних підходів для

обгрунтування управлінських рішень з метою підвищен�

ня надійності очікуваних результатів та зменшення ри�

зику збитків.

Методи контролю за процесом розвитку, для прий�

няття та реалізації управлінських рішень — це методи

реалізації об'єктивних законів, властивих цьому проце�

су (закони думки, економічні закони при прийнятті

рішень в економічній галузі, закони, що визначають

взаємозв'язок робочого обладнання та організації лю�

дям як елементам цієї організації з урахуванням соці�

ально�психологічних відносин тощо).

Для вирішення проблеми обгрунтування та вибору

управлінських рішень можуть бути використані такі кри�

терії:

— практична придатність методу (визначається умо�

вами та навичками, що характеризують його застосу�

вання. Наприклад, під час лінійного програмування ми

можемо використовувати лінійні функції);

— методологічний баланс (тобто на різних етапах

процесу прийняття рішень визначаються взаємозалежні

методи, наприклад, коли неточна інформація викорис�

товується при підготовці УР та оцінці їх варіантів);

— економічна ефективність (вартість) застосуван�

ня методу вказує на вартість ресурсів, що використову�

ються для цих цілей.

— методи прийняття рішень повинні бути надійни�

ми. Особа, що приймає рішення, повинна розуміти, на�

скільки допустимими є великі помилки при прийнятті

цього рішення. Це визначає вимогу до ймовірності ви�

користовуваного методу. Якщо ймовірність буде відо�

ма заздалегідь, ступінь невизначеності у виборі методу

рішення зменшиться. Особа, що приймає рішення, може

віддати перевагу менш ефективному методу прийняття

рішення, якщо він є вірогідним;

— ефективність методу, що забезпечує достатню

точність вирішення проблем;
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— стійкість методу визначається тривалістю та час�

тотою його використання [2, c. 371].

Економічний аналіз та управлінський облік  викори�

стовують інші методи для визначення залежності сис�

теми економічних факторів від результатів діяльності

компанії і базується на діалектичному підході до ви�

вчення економічних процесів і явищ.

Економічний аналіз вивчає вплив ряду факторів, які

є детермінованими та стохастичними, на результати

діяльності організацій. Таке вивчення полягає у:

— встановленні причинно�наслідкових або ймовір�

них зв'язків між факторами та показниками ефектив�

ності;

— виявленні економічних закономірностей впливу

факторів на функціонування компанії та їх опис з вико�

ристанням математичних залежностей;

—  можливості моделювати та вивчати вплив фак�

торних систем на показник результативності шляхом

впливу на нижчі рівні управлінських рішень.

До традиційних методів економічного аналізу нале�

жать: метод абсолютних, відносних та середніх значень,

порівнянь, групувань, індексів, ланцюгових підстановок,

графічних, збалансованих, логарифмічних, інтеграль�

них та інших.

Евристичні методи в роботі з організації прийняття

рішень — це логічні прийоми та методи вибору опти�

мального рішення керівником шляхом теоретичного

порівняння альтернатив на основі наявного досвіду [3,

c. 211].

Творча робота організації, що приймає рішення,

та її адміністративного апарату з усією зручністю для

користування вимагає певних навичок. Найкращі до�

ступні методи включають: мозковий штурм, ключові

проблеми, вільні асоціації, інверсії, особисті аналогії,

іменні групи, синектики, Delphi (групові методи); очі�

кування натхнення, матчета, усунення безнадійних

ситуацій (окремі методи), метод сценаріїв і т. д. За

допомогою цих методів можна відібрати ідеї для

прийняття рішень, зібрати інформацію в невизначе�

них умовах, дослідити об'єкти управління та розви�

нути мислення.

Принциповим недоліком, що ускладнює обгрунту�

вання рішень, є неадекватна адаптація математичних

методів, розроблених до їх використання в соціально�

економічній галузі. Застосування математичних методів

базується на методології математичного моделювання

керованих процесів, науково обгрунтованій класифі�

кації методів та задачах аналізу. На практиці всі мате�

матичні методи поділяються на оптимізаційні та неопти�

мізаційні, які класифікуються на основі точних та набли�

жених рішень, а також задач рішення з одним або

кількома критеріями.

В основі моделювання лежить необхідність віднос�

ного спрощення реальної життєвої ситуації чи реальної

події. Однак це спрощення не повинно порушувати осно�

воположних законів системи, що вивчається.

Модель повинна бути якомога простішою, структу�

рованою відповідно до проблеми та охоплювати всі

суттєві аспекти. Помилка в побудові складної моделі

може зіпсувати результати рішення. Під час побудови

простих моделей фатальна помилка виникає задовго до

кінця розрахунків, а при побудові більш складних мо�

делей вона може тривати непоміченою протягом трива�

лого часу [4, c. 95].

Модель має цільовий характер, тобто вона не відоб�

ражає самого оригіналу, а формується на основі мети

відображення цілком конкретних властивостей об'єкта

моделювання.

 Процес створення моделей складається з декіль�

кох фаз: визначення проблеми; моделювання; перевірка

моделі на надійність опису процесу, об'єкта чи явища;

застосування моделі; оновлення моделі в ході дослід�

ження або впровадження.

Доступні такі типи моделей: фізична, аналогова

(організаційна діаграма, графічна), математична (вико�

ристання символів для опису дій чи об'єктів).

З огляду на те, що мета моделювання в загальному

випадку може бути теоретичною та практичною, моделі

також поділяються на два типи:

1) когнітивна форма організації та подання знань,

засіб поєднання нових знань із існуючими. Під час ви�

явлення відмінностей між моделлю та реальністю зав�

дання полягає в тому, щоб усунути цю невідповідність,

змінивши модель;

2) прагматична, тобто такий засіб управління, що

використовується для реалізації практичних,  зразко�

во правильних заходів, тобто стандартів або їх ре�

зультатів. Насправді вони є робочим представленням

цілей. Здається, вони відіграють роль стандарту або

моделі, на якій базується як сама діяльність, так і її

результат.

Прикладами прагматичних моделей є плани та про�

грами дій, статути організацій та кодекси законодавства,

нормативні акти, технологічні схеми різних організа�

ційних операцій, алгоритми, робочі креслення та шаб�

лони, параметри вибору та технологічні допуски тощо.

Особливий клас реальних моделей — це моделі,

подібність яких до оригіналу визначається угодою. Цю

подібність можна назвати умовною.

Прикладами умовної подібності є: гроші (модель

цінності), посвідчення особи (офіційна модель власни�

ка), різні сигнали (моделі повідомлень), робочі креслен�

ня (моделі майбутніх виробів), карти (моделі місцевості)

тощо. подано форму набору визначених правил із по�

будовою моделей умовної подібності та правила їх ви�

користання [5, c. 190].

Основними факторами, що характеризують моделі,

є спрощення, близькість та доцільність моделей. На�

приклад, модель у вигляді нелінійної системи рівнянь

апроксимується в робочій області лінійною системою,

що значно спрощує рішення рівнянь та системних дос�

ліджень. Близькість відображення дійсності за допомо�

гою моделей вважається ступенем близькості моделі до

об'єкта в межах прийнятих спрощень його структури.

Адекватність моделі — це її здатність представляти

об'єкт моделювання з достатньою точністю для досяг�

нення мети.

У деяких випадках можна ввести міру адекватності

моделі. Це дозволяє порівняти варіанти моделі та ви�

значити, який є найкращим для вашого випадку.

Процес підготовки та вибору альтернативного

рішення реалізується за допомогою ітеративного (по�

вторного) наближення до бажаних результатів і вклю�

чає ряд етапів [6, c. 351]:
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— виявлення та аналіз проблемних ситуацій (аналіз

вхідної інформації про стан об'єкта дослідження навко�

лишнього середовища, визначення місця та ролі аналі�

зованих об'єктів та об'єктів вищого порядку, структу�

рування та ранжування проблем);

— формування цілей (постановка цілей для вияв�

лення кардинальних проблем. Використання методів

постановки цілей: від простого списку до складання схе�

ми цілей з описом пріоритетів);

— визначення всіх можливих альтернатив (визна�

чається найширший спектр варіантів досягнення цілей);

— вибір прийнятних альтернатив (визначені альтер�

нативи пропускаються через фільтр різних обмежень:

ресурсних, правових, соціально�етичних тощо);

— попередній вибір найкращої альтернативи (мож�

на вибрати одну або кілька альтернатив, поданих на

експертизу).

Заходи з підготовки варіантів рішення включають

розробку моделі аналізу (варіантів). Потрібно визначи�

ти, чи містять матеріали попередніх рішень у подібних

ситуаціях готову модель (модель означає подання до�

сліджуваного об'єкта або процесу в спрощеному ви�

гляді).

Сучасний управлінський облік повинен базуватись

на формуванні й використанні його функціональної ко�

рисності для системи управління. Система обліку повин�

на забезпечувати координацію, взаємодію і узгод�

женість окремих елементів управління для досягнення

оперативних, тактичних і стратегічних цілей підприєм�

ства

Залежно від характеру проблеми модель може бути

простою (елементарною) або складною.

Моделі простих рішень часто є стандартними, склад�

ними, частково або повністю програмованими залежно

від ступеня формалізації. З проблем управління вироб�

ництвом за повністю формалізованими моделями чітко

визначаються цільова функція та критерії прийняття

рішень, створюються економіко�математичні моделі —

математичні описи економічного процесу чи об'єкта.

Важливою властивістю цих моделей є їх засто�

совність до однакових або різних ситуацій. Однак у ке�

рівного персоналу часто виникають частково формалі�

зовані проблеми з недостатньою інформаційною

підтримкою, що вимагає врахування багатьох різних

факторів. Для побудови моделей рішень у таких випад�

ках необхідно використовувати евристичні методи, що

дозволяють більш повно описати ситуацію, щоб вибра�

ти найкраще рішення.

Аналіз вигод та витрат — це просто раціональний

метод прийняття рішень. Суть аналізу полягає в чіткості

розуміння аналітиком варіантів.

Методи, що формують модель для аналізу витрат і

вигод, різноманітні:

— визначити альтернативи таким чином, щоб було

можливим правильне порівняння;

— коригування в ситуаціях, коли витрати та вигоди

падають з різними інтервалами;

— розрахунки грошової вартості речей, для яких

грошова оцінка, як правило, не доступна;

— уточнення невизначеності даних та представлен�

ня витрат і вигод у остаточному всебічному форматі,

який може бути орієнтований на прийняття рішень.

Програмно�орієнтоване управління передбачає

прийняття рішень на основі раніше створених комплек�

сних програм, спрямованих на досягнення конкретних

цілей. Мета такого управління  — остаточний стан, яко�

го компанія хотіла б досягти в якийсь момент у майбут�

ньому (ідеальне уявлення про майбутні межі).

Під час функціонування компанії здійснюється

фінансова діяльність, спрямована на купівлю�продаж

цінних паперів, залучення коштів у банках та їх ліквіда�

цію тощо.

При аналізі показників прибутковості найбільш ши�

роко застосовувана факторна модель компанії "Дю

Понт" має на меті визначення та оцінку впливу факторів

на ефективність діяльності компанії. На думку аналітиків

цієї компанії, головний показник прибутковості — рен�

табельність власного капіталу [7, c. 490].

Масштаби управлінського обліку значно розширені

порівняно з фінансовим обліком, оскільки до сфери

управлінського обліку віднесено також маркетингову та

іншу інформацію, на основі якої керівництво підприєм�

ства приймає оперативні й стратегічні рішення. Врахо�

вуючи зазначене, принцип періодичності також не може

бути перенесено на практику управлінського обліку ос�

кільки прийняття управлінських рішень здійснюється в

міру необхідності, а не в чітко визначені періоди чи на

конкретну дату (як у фінансовому обліку) для складан�

ня форм фінансової звітності.

У ринкових умовах компанія приділяє особливу ува�

гу аналізу торгово�виробничого циклу, тобто періоду

обороту, взаємозв'язку між надходженням і відтоком

оборотних коштів та фінансовим циклом. Для компанії

важливо скоротити як операційний, так і фінансовий

цикл. Однак негативне значення фінансового циклу

свідчить про брак фінансування (компанія живе в бор�

гу). Визначення та аналіз цих показників дає можливість

змоделювати раціональне використання грошових по�

токів, що закінчується формуванням висновків та ви�

значенням дій, які компанія повинна вжити для раціо�

нального використання.

Інвестиційні рішення базуються на інвестиційних

розрахунках (кількісні співвідношення доходів і виплат)

та супроводжуються: порівнянням витрат, порівнянням

прибутку, рентабельності та статистичного розрахунку

амортизації. Основними функціями при прийнятті інве�

стиційних рішень є планування та контроль. Викорис�

тання інвестиційного контролінгу при реалізації управ�

лінських рішень щодо інвестицій вирішує проблему

створення систем планування та моніторингу, контро�

лю та інформаційного забезпечення їх координації.

Система управлінського обліку утворилася на пере�

тині двох наукових дисциплін, обліку і менеджменту.

Після її появи менеджмент нарешті отримав ту інфор�

мацію, якої потребував завжди, і якою його не міг за�

безпечити фінансовий облік. Управлінський облік не є

самодостатньою функцією управління, він є лише

інструментом підготовки ефективних управлінських

рішень, дозволяючи прогнозувати їх наслідки на основі

детального аналізу статистичних показників діяльності

банку за тривалий період часу.

Управлінський облік входить до бухгалтерського

разом з фінансовим обліком. Поділ обліку на фінансо�

вий і управлінський відбувався поступово. Пройшовши
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довгий шлях розвитку, управлінський облік, як складо�

ва системи управління підприємством і обліково�аналі�

тичного забезпечення процесу прийняття стратегічних

управлінських рішень, призначений для організації фун�

кціонування підприємства загалом та окремих страте�

гічних господарських центрів відповідальності,  вимірю�

вання й оцінки ефективності господарювання загалом

та в розрізі окремих господарських центрів відповідаль�

ності на різних фазах життєвого циклу; коригування ке�

руючих впливів на хід реалізації обраної стратегії управ�

ління підприємством.

Коли йдеться про джерела інвестиційного фінансу�

вання, проект потрібно обрахувати, оцінити його ефек�

тивність. На цьому етапі слід вибирати найбільш вигід�

ний з декількох можливих варіантів проекту. Отже, важ�

ливим кроком є прогнозування майбутніх доходів. Для

цього потрібно розрахувати додатковий прибуток і для

більш точних розрахунків визначити додатковий річний

грошовий потік у результаті інвестиційного проекту.

 Моделі оцінки облігацій зазвичай базуються на та�

ких базових значеннях:

а) номінальна вартість облігації:

б) розмір відсотків, сплачених за позику;

в) очікуваний валовий прибуток на інвестиції (при�

буток) за облігацією;

г) кількість періодів виплат до погашення облігації.

Моделі оцінки акцій базуються на таких вихідних

показниках:

а) суми дивідендів, які передбачається отримати в

певний період;

б) очікувану обмінну вартість акції на кінець періо�

ду продажу (якщо ця акція використовується протягом

визначеного періоду;

в) очікувана валова рентабельність інвестицій (рен�

табельність) запасів;

г) кількість періодів використання акції. Оцінка

реальної вартості фінансового інструменту в порівнянні

з ринковою ціною або розрахованою очікуваною нор�

мою прибутку є головним критерієм управлінських

рішень щодо здійснення певних фінансових інвестицій.

Однак під час прийняття таких управлінських рішень

можуть бути враховані й інші фактори — умови випус�

ку цінних паперів, галузева чи регіональна прина�

лежність емітента, рівень активності обігу певних інстру�

ментів фінансових інвестицій на ринку та інші [8, c. 277].

Прийняття рішень — це наука та мистецтво. Роль

рішення величезна. Найважливішою проблемою для

успішного функціонування організації є те, як організа�

ція може виявити та вирішити свої проблеми. Кожне

рішення спрямоване на проблему, і правильне рішення

найкраще відповідає цілям організації. Цілі, до яких

часто домагаються, часом досягаються неадекватно.

Тому встановлення неправильних цілей означає вирі�

шення неправильно сформульованих проблем, що може

призвести до набагато більшої втрати ресурсів, ніж не�

ефективне вирішення правильно сформульованих про�

блем.

Під час підготовки та прийнятті рішень необхідно

враховувати новизну, складність, динамічність та перед�

бачуваність багатьох явищ, що характеризують політич�

ну, економічну, соціальну, ринкову та інші сфери діяль�

ності. Необхідність врахувати екологічні умови або

зміни в керованій організації, які є непередбачуваними,

та зростаюча невизначеність серед керівників рішень,

що прагнуть гнучкості та адаптивності системи управ�

ління.

Відповідно до змісту, аудит як одна з форм фінан�

сового контролю включає професійну оцінку фінансо�

во�господарської діяльності компанії відповідно до

фінансового обліку, фінансової звітності, а також на�

дання аудиторських послуг та пов'язаних з ними експер�

тиз, консультацій щодо фінансового та управлінського

обліку, а також фінансової звітності, оподаткування,

аналізу економічної діяльності, фінансів, управління

трудовими ресурсами та інших видів економічного та

правового забезпечення бізнесу юридичних та фізич�

них осіб.

На виробничому етапі аудит перевіряє ефективність

використання працівників, їх предметів та інструментів

та відповідність їм чинним законам та нормам. Перевірці

підлягає організація виробництва, прогнозування, ефек�

тивність праці, витрати на оплату праці, а також дотри�

мання технологій і трудової дисципліни, раціональне

використання робочого часу, експлуатація машин і ме�

ханізмів, розглядаються об'єкти праці в цій галузі та в

національній економіці України загалом.

Предметом експертизи є стан економічних, органі�

заційних, інформаційних та інших особливостей систе�

ми, що знаходиться в зоні оцінки експертизи. Предмет

експертизи, таким чином, включає всі фази процесу

відтворення суспільно необхідного товару та його пра�

вового регулювання.

Метод експертизи розробляється в системі приклад�

ної економіки, а також характеризується використан�

ням загальнонаукових методів дослідження, заснова�

них на філософських засадах.

Загальнонауковими методами є: аналіз та синтез,

індукція та дедукція, аналогія та моделювання, абстрак�

ція та конкретизація, системний аналіз, аналіз функціо�

нальних витрат тощо.

Існують і методи власне  аудиту, які можна розділи�

ти на такі галузі: органолептичні, обчислювально�ана�

літичні, документальні, узагальнюючі та впровадження

результатів аудиту.

Аудит також використовує методи розрахунку та

аналізу (статистичні розрахунки, економіко�математичні

методи, економічний аналіз тощо) [9, c. 234].

Під час розробки рішень, у тому числі в аудиті, ви�

користовується економічний аналіз — система прийомів

виявлення причинно�наслідкових зв'язків, що визнача�

ють результати явищ і процесів (середні та відносні зна�

чення, групування, метод індексу, коефіцієнти авто�

номії, довгостроковий збір коштів, маневрування влас�

ними коштами, амортизація, реальна вартість основних

фондів), коефіцієнти ліквідності (платоспроможності

тощо).

Статистичні розрахунки використовуються тоді,

коли необхідно відтворити реальні кількісні співвідно�

шення (за їх допомогою розраховуються коефіцієнти

участі робочої сили, коефіцієнти використання облад�

нання, ритмічність виробництва тощо).

За допомогою економіко�математичних методів

визначається вплив факторів на результати економіч�

них процесів з метою їх оптимізації на етапі проекту�
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вання (оптимізація маршрутів для перевезення вантажів

у дорозі тощо).

Аудит також використовує методи документальної

перевірки — дослідження документів, постійне та без�

перервне (вибіркове) спостереження, групування не�

доліків, формальний та арифметичний огляд доку�

ментів, нормативна (юридична) оцінка задокументова�

них господарських операцій, логічний огляд, перехрес�

на перевірка, метод бухгалтерського обліку, порівнян�

ня, оцінка законності та обгрунтованості господарсь�

ких операцій відповідно до кореспонденції з рахунків

фінансового обліку тощо.

Джерелами інформації є: первинні документи, вклю�

чаючи технічні носії інформації, реєстри синтетичного

та аналітичного фінансового обліку (книги, журнали,

дані про продажі, таблиці накопичення та розвитку, го�

ловна книга, звіт про продаж для синтетичних рахунків

тощо); фінансова, податкова, статистична та оператив�

на звітність тощо.

Дослідження документів — це метод документаль�

ного перегляду надійності та доцільності господарсь�

ких операцій та дотримання законів та норм, викорис�

товуючи  документи та записи в реєстрах бухгалтерсь�

кого обліку та фінансової звітності (готівка та кошти,

виписки з банків, акції та облігації, власний капітал, роз�

рахунки за податками та платежами, доходи, збитки та

прибутки, фінансова звітність).

Переривчасте спостереження характеризує всю су�

купність одиниць на основі результатів дослідження

певної їх частини, які вибираються випадковим чином

за правилами наукової теорії відбору проб.

Узагальнення та впровадження результатів аудиту

— сукупність прийомів для синтезу результатів ауди�

торських висновків та прийняття відповідних рішень

щодо виправлення недоліків та запобігання їх повторен�

ню в майбутньому (групування недоліків та правопору�

шень, економічне обгрунтування, систематизація не�

доліків у звіті аудитора) [10, c. 183].

ВИСНОВКИ
Наше дослідження дозволило нам:

1. Обгрунтувати особливість використання окремих

методів управлінського обліку в аналізі та аудиті.

2. За допомогою визначення критеріїв управлінсь�

ких рішень систематизувати управлінські методи з точ�

ки зору особливостей їх застосування.

3. Навести характеристику процесу підготовки та

вибору рішень  щодо вибору методу та моделі управ�

ління.

Отже, фінансовий облік, аудит та управлінський

облік функціонують у єдиному інформаційному про�

сторі. Очевидно, в управлінні цими сферами повинна

бути обрані такі моделі та методи, щоб вони доповню�

вали один одного, розвивались та удосконалювались у

взаємозв'язку, виконуючи найбільш повно, ефективно

та якісно завдання й функції, характерні для кожного з

них.

У сучасних умовах наукові методи є важливим аспек�

том управління. Вони дозволяють оцінити наслідки

будь�якого рішення, відхилити неприйнятні варіанти та

рекомендувати найкращі, визначити, чи достатньо

інформації для вибору правильного рішення, а якщо ні,

яку інформацію отримати додатково. Потреба та ко�

рисність вивчення основних прийомів та підходів до

прийняття управлінських рішень є важливим елементом

економічної системи. Без цього ефективне корпоратив�

не управління неможливе.
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