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Ефективне управління дебіторською заборгованістю є важливим завданням керівництва в

умовах функціонування підприємства. У фінансово-господарській діяльності підприємства

особливе місце займає дебіторська заборгованість, а саме розрахунки з підзвітними особами.

У сучасних умовах розвитку економічних відносин, внутрішній аудит перетворюється у важли-

ву функцію управління.

Метою роботи є удосконалення методичних засад проведення внутрішнього аудиту розра-

хунків з підзвітними особами для підвищення ефективності діяльності підприємства.

Метою проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами є перевірка дос-

товірності, законності, правильності, своєчасності надання звітів про використання коштів ви-

даних під звіт, а також проведення розрахунків з підзвітними особами.

Завданням проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами є перевірка:

наявності та правильності оформлення первинних документів, арифметичної точності складан-

ня авансових звітів, дотримання термінів відрядження, відповідності інформації авансових звітів

з доданими до них документами, цільового використання підзвітних сум, своєчасності повер-

нення коштів виданих під звіт, відображення операцій на рахунках в обліку.

Удосконалена методика внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами, яка, на

відміну від існуючих, включає: анкету, загальний план внутрішнього аудиту, програму внутріш-

нього аудиту, робочі документи внутрішнього аудитора. Запропонована методика проведення
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне управління дебіторською заборгова-

ністю є важливим завданням керівництва в умовах фун-
кціонування підприємства у зовнішньому та внутрішнь-
ому середовищі. У фінансово-господарській діяльності
підприємства особливе місце займає дебіторська забор-
гованість, а саме розрахунки з підзвітними особами. У
сучасних умовах розвитку економічних відносин,
внутрішній аудит перетворюється у важливу функцію
управління. За таких умов створена система внутрішньо-
го аудиту розрахунків з підзвітними особами повинна
відповідати запитам сьогодення, дотримуватися чітких
організаційно-методологічних принципів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні питання аудиту розрахунків
з підзвітними особами на підприємстві були розглянуті
у працях таких науковців, як Усач Б.Ф., Білуха М.Т.,
Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Макаренко А.П., Меліхо-

перевірки надасть змогу внутрішньому аудитору охопити всі первинні документи, дозволить

дослідити правильність, своєчасність, законність відображення їх в обліку, вчасно виявити по-

рушення, провести якісний внутрішній аудит та підвищити ефективність діяльності підприєм-

ства.

Effective management of accounts receivable is an important task of management in the conditions

of enterprise operation of. In financial and economic activity of the enterprise a special place receives

receivables, namely, settlements with accountable persons. In modern conditions of development

of economic relations, internal audit becomes an important function of management.

The purpose of the work is to improve the methodical principles of conducting of internal audit of

payments with accountable persons for improving the efficiency of the enterprise.

The purpose of conducting of internal audit of accounts with accountable persons is checking the

reliability, legality, correctness, timeliness of reporting on the use of funds issued under the report,

as well as conducting settlements with accountable persons.

The purpose of internal audit conducting of accounts with accountable persons is checking:

availability and correctness of execution of primary documents, arithmetic accuracy of drafting of

advance reports, observance of terms of business trip, compliance of information of advance reports

with attached documents, purpose use of accountable amounts, timely repayment of funds issued

under the report, display of operations on accounts in the account.

An improved methodology for internal audit of accounts with accountable persons, which, unlike

existing ones, includes: a questionnaire, a general internal audit plan, an internal audit program,

and internal audit work papers. The proposed method of conducting the audit will enable the internal

auditor to cover all primary documents, will allow to investigate the correctness, timeliness, legality

of their reflection, timely detection of violations, conduct a qualitative internal audit and improve the

efficiency of the enterprise.

Ключові слова: внутрішній аудит, розрахунки з підзвітними особами, анкета, план, програма, робочі
документи, ефективність.

Key words: internal audit, settlements with accountable persons, questionnaire, plan, program, working
documents, efficiency.

ва Т.О., Подмешальська Ю.В., Бескоста Г.М. та ін. Ав-
тори розглядають дане питання з різних точок зору та
акцентують увагу на різних аспектах проведення зов-
нішнього аудиту дебіторської заборгованості. Проте
саме питання побудови дієвої методики внутрішнього
аудиту розрахунків з підзвітними особами авторами роз-
крито недостатньо і потребує подальшого досліджен-
ня.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є удосконалення методичних засад

проведення внутрішнього аудиту розрахунків з
підзвітними особами для підвищення ефективності
діяльності підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою проведення внутрішнього аудиту розра-
хунків з підзвітними особами є перевірка достовірності,
законності, правильності, своєчасності надання звітів
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Таблиця 1. Форма анкети перевірки розрахунків з підзвітними особами

№ Зміст питання 
Варіанти відповіді 

Інформація 
відсутня Так Ні Примітки 

1 2 3 4 5 6 
1. Данні про опитуваного:     
1.1 Скільки років Ви працюєте на підприємстві та ведете облік розрахунків з підзвітними 

особами? 
0-1 / 0-1 

    

1-5 / 1-5     
5 і більше / 5 і більше     

1.2 Чи перебуваєте Ви в трудових відносинах з підприємством?     
2 Оформлення первинних документів та терміни звітування за ними:     
2.1 Чи існують договірні відносини з підприємством у місці відрядження?     
2.3 Чи встановлений графік документообігу розрахунків з підзвітними особами?     
2.4 Де зазначається розмір добових на підприємстві:  

-  положенні про відрядження працівників;  
-  наказі про відрядження;  
-  не має такого документа? 

    

2.5 Якими документами оформлюється видача готівки на відрядження:  
- наказ про відрядження;  
- посвідчення про відрядження; розрахунок (кошторис витрат);  
- видатковий касовий ордер;  
- авансовий звіт? 

    

2.6 Чи є на підприємстві Журнал реєстрації посвідчень на відрядження?     
2.7 Як здійснюється реєстрація посвідчень на відрядження: суцільно; вибірково?     
2.8 Якими документами оформлюється видача готівки на виробничі (господарські) потреби:  

- наказ керівника на здійснення витрат на господарські потреби;  
- видатковий касовий ордер;  
- авансовий звіт? 

    

2.9 Чи всі підтверджувальні документи до авансового звіту надаються в оригіналі?     
2.10 У якій формі надається дозвіл керівника щодо витрат на господарські потреби:  

- усній  
- письмовій? 

    

2.11 Яким чином здійснюється перевірка авансових звітів:  
- візуально  
- арифметично? 

    

2.12 На кого покладено контроль за перевірку авансових звітів:  
 - головного бухгалтера;  
 - підзвітну особу;  
 - касира? 

    

2.13 Які терміни подання авансових звітів, виданих на відрядження:  
- до закінчення 3-го банківського дня,  
- до закінчення 5-го банківського дня,  
- до закінчення 10-го банківського дня,  
- не встановлено? 

    

2.15 Які терміни подання авансових звітів, виданих на вирішення виробничих (господарських) 
потреб:  
- не більше двох робочих днів, включаючи день отримання готівки під звіт; 
- до закінчення 3-го банківського дня,  
- до закінчення 5-го банківського дня,  
- до закінчення 10-го банківського дня,  
- не встановлено? 

    

2.16 Строк використання виданих під звіт коштів, якщо готівка одночасно видана як на 
відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих 
(господарських) питань, продовжується: 
- до завершення строку відрядження; 
-  на строк не більше 30 днів; 
-  на строк не більше 10 днів; 
-  на строк не більше 2 днів 

    

3 Отримання та використання підзвітних сум:     
3.1 Видача авансу підзвітній особі здійснюється через:  

- касу;  
- особисту банківську картку? 

    

3.2 Чи мали місце на підприємстві штрафні санкції щодо невчасно повернених підзвітних сум?     
3.3 Чи були випадки порушення касової дисципліни в розрахунках з підзвітними особами?     
3.4 Чи порушуються строки подання звіту за використання підзвітних сум?     
3.5 Цільове використання готівки, отриманої у банку на відрядження та господарські потреби, 

контролюються:  
- головним бухгалтером; 
- керівником; 
- касиром? 

    

3.6 Повнота здачі повернутих підзвітних сум у касу контролюється: 
- головним бухгалтером; 
- керівником; 
-  касиром? 

    

3.7 Чи розподілені обов’язки з обліку розрахунків з підзвітними особами та видача готівкових 
підзвітних сум? 

    

3.8 Чи були випадки на підприємстві звітування за підзвітними сумами, отриманими іншими 
особами? 

    

4 Відображення інформації в обліку:     
4.1 Регістри з обліку розрахунків з підзвітними особами формуються:  

- автоматично; 
- вручну? 

    

4.2 Чи мають всі особи доступ до комп’ютеризованого обліку розрахунків з підзвітними 
особами? 
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про використання коштів виданих під звіт, а також про-
ведення розрахунків з підзвітними особами.

Завданням проведення внутрішнього аудиту розра-
хунків з підзвітними особами є перевірка: наявності та
правильності оформлення первинних документів, ариф-
метичної точності складання авансових звітів, дотриман-
ня термінів відрядження, відповідності інформації аван-
сових звітів з доданими до нього документами, цільо-
вого використання підзвітних сум, своєчасності повер-
нення коштів виданих під звіт, відображення операцій
на рахунках в обліку.

Анкету перевірки розрахунків з підзвітними особа-
ми наведено у таблиці 1.

Загальний план внутрішнього аудиту розрахунків з
підзвітними особами наведено у таблиці 2.

Програму внутрішнього аудиту розрахунків з
підзвітними особами наведено у таблиці 3.

Для вирішення поставлених завдань внутрішнього ауди-
ту розрахунків з підзвітними особами пропонуємо робочі
документи внутрішнього аудитора, які, на думку автора ста-
нуть обгрунтованими доказами якісного внутрішнього ауди-
ту розрахунків з підзвітними особами (табл. 4—18).

Етапи 
внутрішнього 

аудиту 
Аудиторські процедури ПІБ аудитора Термін 

аудиту 

Підготовчий Анкетування, планування проведення внутрішнього аудиту розрахунків з 
підзвітними особами 

  

Основний Перевірити наявність та правильність оформлення первинних документів    
Перевірити арифметичну точність складання авансових звітів   
Перевірити дотримання термінів відрядження    
Перевірити відповідність інформації авансових звітів з доданими до нього 
документами 

  

Перевірка цільового використання підзвітних сум   
Перевірити своєчасність повернення невитрачених коштів   
Перевірка відображення операцій на рахунках в обліку   

Заключний Аналіз результатів перевірки, надання рекомендацій за результатами внутрішнього 
аудиту, документальне оформлення результатів перевірки   

  

 

Таблиця 2. Форма загального плану внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами

Таблиця 3. Форма програми внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами

Аудиторські 
процедури  

Мета 
внутрішнього 

аудиту 
Завдання внутрішнього аудиту 

Джерела інформації для 
внутрішнього аудиту 

Код 
робочих 

документів 

ПІБ 
переві-

ряючого 

Термін 
проведення 
контролю 

1 2 3 4 5 6 7 
Перевірка 
наявності та 
правильності 
оформлення 
первинних 
документів  

Впевнитись у 
наявності та 
правильності 
оформлення 
первинних 
документів 

- Перевірити наявність первинних 
документів; 
- перевірити правильність оформлення 
первинних документів; 
- перевірити правильність оформлення 
авансового звіту; 
- перевірити дотримання порядку видачі 
готівки під звіт та її використання; 
- перевірити правильність розрахунку 
витрат на відрядження; 
- перевірити правильність розрахунку 
витрат на виробничі (господарські) 
потреби підзвітною особою 

Наказ керівника; посвідчення 
про відрядження; Журнал 
реєстрації посвідчень про 
відрядження, звіт про 
використання коштів, виданих 
на відрядження або під звіт; 
первинні документи, що 
додаються до авансових звітів: 
квитки за проїзд, рахунки за 
проживання; прибуткові та 
видаткові касові ордери 

РДПО-1.1, 
РДПО-1.2, 
РДПО-1.3, 
РДПО-1.4, 
РДПО-1.5, 
РДПО-1.6 

  

Перевірка 
арифметичної 
точності 
складання 
авансових звітів 

Впевнитись у 
арифметичній 
точності 
складання 
авансових звітах 

Перевірити правильність розрахунку сум 
у авансових звітах 

Звіт про використання коштів, 
виданих на відрядження або 
під звіт 

РДПО-2   

Перевірка 
дотримання 
термінів 
відрядження  

Впевнитись у 
дотриманні 
термінів 
відрядження 

Перевірити дотримання термінів 
відрядження 

Наказ керівника; посвідчення 
про відрядження; звіт про 
використання коштів, виданих 
на відрядження або під звіт 

РДПО-3   

Перевірка 
відповідності 
інформації 
авансових звітів з 
доданими до 
нього 
документами 

Впевнитись у 
відповідності 
інформації 
авансових звітів 
доданим до нього 
документам 

Перевірити відповідність інформації 
авансових звітів доданим до нього 
документам. 
Перевірити віднесення сум до 
відповідних рахунків 

Звіт про використання коштів, 
виданих на відрядження або під 
звіт; первинні документи, що 
додаються до авансових звітів: 
квитки за проїзд, рахунки за 
проживання; Прибуткові та 
Видаткові касові ордери 

РДПО-4   

Перевірка 
цільового 
використання 
підзвітних сум 

Впевнитись у 
цільовому 
використанні 
підзвітних сум 

- Перевірка відповідності сум видачі під 
звіт у видаткових касових ордерах даним 
журналу реєстрації касових ордерів; 
- перевірити відповідність використання 
підзвітних сум 

Звіт про використання коштів, 
виданих на відрядження або 
під звіт; видаткові касові 
ордери 

РДПО-5, 
РДПО-6 

  

Перевірка 
своєчасності 
повернення 
коштів виданих 
під звіт  

Впевнитись у 
своєчасності 
повернення 
коштів, виданих 
під звіт 

- Перевірити своєчасність повернення 
коштів виданих під звіт; 
- перевірка використання підзвітних сум 
за видами витрат 

Звіт про використання коштів, 
виданих на відрядження або 
під звіт; прибуткові касові 
ордери, видаткові касові 
ордери 

РДПО-7.1, 
РДПО-7.2 

  

Перевірка 
відображення 
операцій на 
рахунках в обліку 

Впевнитись у 
правильності 
відображення 
операцій на 
рахунках в обліку 

- Перевірити відповідність авансових звітів 
даним відомості 3.2 за рахунком 372; 
- перевірити достовірність інформації 
статті «Інша поточна дебіторська 
заборгованість» у Балансі 

Журнал №3, відомість 3.2, 
Головна книга, Баланс 

РДПО -8, 
РДПО - 9 
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Номер Дата 
ПІБ працівника, якого 

направляють у 
відрядження 

Термін 
відрядження Мета відрядження Підпис 

керівника 
Ознайомлення з 

наказом 

       

Таблиця 4. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-1.1 — перевірка

правильності оформлення наказу про відрядження
П

ІБ
 

пі
дз

ві
тн

их
 

ос
іб

 

Н
ом

ер
  

Д
ат

а 
 

Підпис Печатка 

В
ис

но
во

к 
 

Сторона, що відряджає Сторона, що приймає 
особу-відрядженого 

Сторона, що 
відряджає 

Сторона, що приймає 
особу-відрядженого 

        

Таблиця 5. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-1.2 — перевірка

правильності оформлення посвідчення про відрядження

 

ПІБ 
підзвітної 

особи 
Номер Дата 

Підпис 
Сума, грн 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Керівника Бухгалтера Підзвітної 
особи Дт Кт 

         

Таблиця 6. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-1.3 — перевірка

правильності оформлення авансового звіту

Операції 

Видача готівки за даними підприємства, у тому числі Видача готівки за даними перевірки, у тому числі 
на відрядження 

на інші 
виробничі 
(господар-

ські) потреби 

на відрядження 
на інші 

виробничі 
(господарські) 

потреби 
усього 

у тому числі 
суми на госпо-

дарські потреби 
під час відряд-

ження 

усього 

у тому числі 
суми на госпо-

дарські потреби 
під час відряд-

ження 

дата сума, 
грн дата сума, 

грн дата сума, 
грн дата сума, 

грн дата сума, 
грн дата сума, 

грн 
Видано під звіт             
Здано звіт про 
використання коштів 

            

Здано невитрачений 
залишок підзвітної суми 

            

Виявлені порушення Відхилення даних внутрішнього аудиту від даних 
підприємства:  

      

 

Таблиця 7. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-1.4 — перевірка

дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання

Найменування витрат Первинний документ, який підтверджує 
суму витраченої готівки 

Сума у первинному 
документі, грн 

Сума у авансовому 
звіті, грн Відхилення, грн 

Витрати на 
відрядження: 

    

Проїзд до місця 
призначення 

Квиток    

Проїзд з місця 
призначення 

Квиток    

Добові  Відповідно до законодавства України та 
наказу про облікову політику 

   

Оплата місця 
проживання 

Рахунок, чек    

Інші витрати Квиток з транспорту, інші    
Разом     

 

Таблиця 8. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-1.5 — перевірка

правильності розрахунку витрат на відрядження

Найменування витрат Первинний документ, який 
підтверджує суму витраченої готівки 

Сума у первинному 
документі, грн 

Сума у 
авансовому звіті, 

грн 

Відхилення, 
грн 

Виробничі (господарські) 
потреби: 

    

Придбання активів: 
- МШП 

Чек, копія чека, рахунок, накладна, 
інші 

   

Разом     

Таблиця 9. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-1.6 — перевірка

правильності розрахунку витрат на виробничі (господарські) потреби підзвітною особою

Зміст операції 

За даними підприємства За даними внутрішнього аудитора Відхилення 

В
ис

но
во

к 
 

Д
еб

ет
 

К
ре

ди
т 

С
ум

а,
 

гр
н 

Д
еб

ет
 

К
ре

ди
т 

С
ум

а,
 

гр
н 

Д
еб

ет
 

К
ре

ди
т 

С
ум

а,
 

гр
н.

 

           

Таблиця 10. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-2 — перевірка

відображення операцій з розрахунків з підзвітними особами на рахунках обліку
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Номер авансового звіту, 
дата, підзвітна особа 

Термін відрядження 

Відхилення 
(+;-) Причина 

В
ис

но
во

к 

Наказ про 
відрядження Посвідчення Квитки на 

проїзд 

       

Таблиця 11. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-3 — перевірки

дотримання термінів відрядження

ПІБ підзвітної 
особи Призначення авансу 

Журнал реєстрації касових 
ордерів Видатковий касовий ордер Відхилення 

(+;-) 
№ Дата Сума, грн № Дата Сума, грн № Дата Сума, грн 

           

 

Таблиця 13. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-5 — перевірка

відповідності сум видачі під звіт у видаткових касових ордерах даним журналу реєстрації

ПІБ підзвітної 
особи 

Призначення 
авансу 

Фактичне 
використання 

авансу, грн 

Відповідність 
призначення авансу та 

його використання 

Рахунок обліку витрат 

Відхилення За даними 
підприємства 

За даними 
внутрішнього 

аудиту 
       

 

Таблиця 14. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-6 — перевірка

відповідності використання підзвітних сум

Вид витрат 
Використання підзвітних сум (Кт 372) 

За даними обліку, грн За даними внутрішнього аудиту, грн Відхилення, грн 
Виробничі витрати    
Загальновиробничі витрати    
Адміністративні витрати    
Витрати на збут    
Разом    

Таблиця 16. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-7.2 — перевірка

використання підзвітних за видами витрат

ПІБ 
підзвітної 

особи 
Документ 

Сальдо на початок місяця Оборот за дебетом 
372 рахунку 

Оборот за кредитом 
372 рахунку 

Сальдо 
на кінець 

місяця 

Дата  
виникнення 

заборгованості Д
еб

ет
 

К
ре

ди
т 

Дата Сума, грн Дата Сума, грн 

Д
еб

ет
 

К
ре

ди
т 

 Авансовий звіт          
 Відомість 3.2          
 Відхилення          

Таблиця 17. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-8 — перевірка

відповідності авансових звітів даним відомості 3.2 за рахунком 372

Таблиця 12. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-4 — перевірка

відповідності інформації авансових звітів з доданими до нього документами

ПІБ підзвітної 
особи 

Призначення 
авансу 

Цільове 
використання авансу 

Підтверджуючий 
первинний документ Авансовий звіт Відхилення 

(+; -) 

Дата Сума, 
грн Дата Сума, грн Дата Сума, 

грн 
         

Таблиця 15. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-7.1 — перевірка

своєчасності повернення готівки, виданої під звіт

 

П
ІБ

 п
ід

зв
іт

но
ї 

ос
об

и 

Видача під 
звіт Авансовий звіт 

Повернення в касу 
невикористаної 

готівки 

Виявлення 
порушень 

Відображення порушення касової 
дисципліни 

Дата Сума, 
грн Дата Сума, 

грн Дата Сума, грн Днів Сума, грн 

Сума 
невикористаної 

готівки 
визначається  

як доходи 
працівника 

Згідно з наказом 
керівника сума 
невикористаної 

готівки утримується із 
заробітної плати 

робітника 
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ВИСНОВКИ
Удосконалена методика внутрішнього аудиту роз-

рахунків з підзвітними особами, яка, на відміну від існу-
ючих, включає: анкету, загальний план внутрішнього
аудиту, програму внутрішнього аудиту, робочі докумен-
ти внутрішнього аудитора. Запропонована методика
проведення перевірки надає змогу внутрішньому ауди-
тору охопити всі первинні документи, дозволить дослі-
дити правильність, своєчасність, законність відображен-
ня їх в обліку, вчасно виявити порушення, провести якіс-
ний внутрішній аудит та підвищити ефективність діяль-
ності підприємства.
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ва, О.В. Гамова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 147 c.

23. Макаренко А.П. Податкове планування та міні-
мізація податкових ризиків: навч. посібник: [рек. вче-
ною радою ЗДІА] / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова,
Н.С. Чакалова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 260 c.

Код рядка 
Балансу Назва статті Формування показника 

Відповідність інформації у 
Відхилення, 

грн Головній 
книзі, грн 

Оборотно-сальдовій відомості 
(дебетовий оборот за рахунком 372), грн 

1155 Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 

Сальдо Дт субрахунків 
372, 374, 375, 376, 377, 
378, 65, 66, 685 

   

 

Таблиця 18. Форма робочого документа внутрішнього аудитора РДПО-9 — перевірка

достовірності інформації статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" у Балансі
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24. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік: навч.-ме-
тод. посібник/ А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В.
Подмешальська, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА,
2018. — 602 c.

25. Макаренко А.П. Державний фінансовий конт-
роль: посібник для ВНЗ: [гриф ЗДІА] / А.П. Макарен-
ко, І. Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О.П. Зоря навч. —
Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 280 c.

26. Меліхова Т.О. Удосконалення методики внут-
рішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для
підвищення економічної безпеки підприємства / Т.О.
Меліхова, М.А. Лукашова // Ефективна економіка.
2019. № 1. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
?op=1&z=6826
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