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Краснікова Н. Г. Шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення діяльності комунальних 
некомерційних підприємств охорони здоров’я

У статті розглянуто організаційний аспект ведення обліку доходів і витрат, а також проблематику ведення обліку доходів і 
витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я (КНП ОЗ). Розглянуто обліково-аналітичну інформацію як сус-
пільно-економічний базис глобалізації бізнесу, що є актуальним в умовах посилення значення бухгалтерського обліку та звітнос-
ті для подальшого розвитку економічної науки та практики. Досліджено сутність поняття «обліково-аналітичне забезпечення 
суспільних потреб», шляхи, форми та чинники його вдосконалення. Запропоновано напрями вдосконалення обліково-аналітичного 
забезпечення діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я та шляхи модернізації вдосконалення мето-
дики проведення внутрішнього аудиту доходів і витрат. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства є однією 
з головних передумов ефективного функціонування будь-якого підприємства та важливим елементом формування ефективних 
управлінських рішень. Метою обліково-аналітичного забезпечення діяльності КНП ОЗ є забезпечення управлінського персоналу під-
приємства повною, своєчасною та достовірною інформацією для прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень. Сис-
тема обліку та звітності має бути сформована відповідно до прийнятих методологічних принципів і підходів щодо аналітичних 
досліджень, спрямованих на всебічний вплив на діяльність підприємства для забезпечення отримання прибутку та зміцнення його 
фінансових позицій на ринку. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення принципів та методів проведення обліку та аудиту 
доходів і витрат КНП ОЗ; економічного аналізу для максимального задоволення потреб користувачів під час прийняття управлін-
ських рішень щодо динамічного розвитку КНП ОЗ. Запропоновані напрями вдосконалення методології проведення внутрішнього 
аудиту доходів та витрат дають змогу проводити оперативний аналіз і контроль доходів та витрат, а в майбутньому вико-
ристовувати цю інформацію для прийняття ефективних рішень щодо функціонування комунальних некомерційних підприємств 
охорони здоров’я в довгостроковій перспективі.
Ключові слова: внутрішній аудит, обліково-аналітичне забезпечення, доходи, витрати, некомерційні підприємства, сфера охоро-
ни здоров’я.
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Krasnikova N. G. The Ways to Improve the Accounting-Analytical Provision of the Non-Profit Communal Healthcare Enterprises
The article examines the organizational aspect of accounting for incomes and expenses, as well as the problems of accounting for incomes 
and expenses of the non-profit communal healthcare enterprises (CNP HA). The accounting-analytical information is considered as the socio-
economic basis of business globalization, which is relevant in the context of strengthening the value of accounting and reporting for the further 
development of economic science and practice. The essence of the concept of «accounting-analytical provision of social needs», ways, forms 
and factors of its improvement are researched. The directions of improvement of the accounting-analytical provision of the activities of the non-
profit communal healthcare enterprises and ways to modernize the methodology of carrying out the internal audit of incomes and expenses are 
proposed. The accounting-analytical provision of the enterprise is one of the main prerequisites for the effective functioning of any enterprise 
and an important element of the formation of the efficient managerial decisions. The purpose of the accounting-analytical provision of the 
activities of the CNP HA is to provide the management staff of the enterprise with complete, timely and reliable information for the adoption 
of current and strategic managerial decisions. The accounting and reporting system should be formed in accordance with the adopted method-
ological principles and approaches to analytical researches aimed at a comprehensive impact on the activities of the enterprise to ensure profit 
and strengthen its financial position in the market. Priority directions for improving the principles and methods of accounting and auditing of 
incomes and expenses of CNP HA are defined; the same is considered with regard to the economic analysis to maximum satisfying the needs of 
users in making managerial decisions as to the dynamic development of the CNP HA. The proposed directions for improving the methodology for 
carrying out an internal audit of incomes and expenses allow for operational analysis and control of incomes and expenses, and in the future use 
this information to make effective decisions on the functioning of the non-profit communal healthcare enterprises in the long term perspective.
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Обліково-аналітичне забезпечення ви-
ступає однією з основних передумов 
ефективного функціонування будь-

якого підприємства та є важливим елементом 
при формуванні дієвих управлінських рішень.  
У період трансформації обліку з’являється без-
ліч проблем щодо вивчення, узагальнення та 
вдосконалення обліково-аналітичного забезпе-
чення діяльності комунальних некомерційних 
підприємств охорони здоров’я (КНП ОЗ) та ме-
тодики проведення внутрішнього аудиту доходів 
та витрат як основного чинника ефективного 
функціонування підприємства.

Значна кількість українських і зарубіжних 
учених займалися дослідженням обліково-ана-
літичного забезпечення підприємств та методи-
кою його організації. Серед них С. Барановська 
[1], І. Гайдук [5], І. Колос [6], А. Пилипенко [9],  
І. Сардачук [11] та інші. 

Питання організації обліково-аналітичного 
забезпечення комунальних некомерційних під-
приємств охорони здоров’я досліджували такі 
українські науковці, як Н. Гура [4], І. Бенько [2], 
Т. Гуренко [5] та інші.

Попри значну кількість досліджень і науко-
вих праць, залишаються невирішеними питання 
щодо чіткої організації обліково-аналітичного 
забезпечення внутрішнього аудиту доходів та 
витрат КНП ОЗ, а саме: шляхів удосконалення 
процесу обліково-аналітичного забезпечення та 
узагальнення підходів до методики проведення 
внутрішнього аудиту доходів та витрат.

Метою дослідження є розроблення реко-
мендацій щодо вдосконалення обліково-аналі-
тичного забезпечення діяльності підприємства 
та модернізація методики проведення внутріш-
нього аудиту доходів та витрат КНП ОЗ.

Сьогодні в Україні відбуваються медич-
ні реформи, внаслідок яких безліч підприємств 
переходять до нової форми господарювання, 
змінюючи свій статус із державної установи на 
комунальне некомерційне підприємство. Саме 

тому для керівної ланки підприємства постає 
питання щодо формування нової системи облі-
ково-аналітичного забезпечення. 

Актуальність дослідження пояснюється 
тим, що необхідність процесу вдосконалення 
обліково-аналітичного забезпечення діяльності 
КНП ОЗ для прийняття управлінських рішень 
та вирішення економічних проблем підприєм-
ства зумовлена нинішнім станом національної 
економіки. Можливість використання облікової 
інформації КНП ОЗ для задоволення інформа-
ційних потреб і прийняття економічних рішень 
з метою подальшого вирішення певних проблем 
і досягнення поставлених цілей забезпечується 
якісними властивостями самої облікової інфор-
мації. Аналізуючи міжнародний досвід і стандар-
ти ведення бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності, можна виокремити окремі групи ко-
ристувачів обліково-аналітичної інформації, а та-
кож класифікувати економічні проблеми та роз-
робити можливі шляхи їх вирішення на основі 
отриманої обліково-аналітичної інформації [11].

Обліково-аналітичне забезпечення висту-
пає процесом, що виконує інформаційну, об-
ліку та аналітичну функції внаслідок взаємодії 
інформаційних потоків і складається з різних 
підсистем. Дана система поєднує в собі такі під-
системи, як облік, аудит і аналіз. Процес передачі 
інформації відбувається через взаємозв’язок ін-
формаційних потоків, унаслідок чого користу-
вачеві надходить якісна та достовірна обліково-
аналітична інформація (рис. 1).

У цілому суть обліково-аналітичного забез-
печення полягає в поєднанні облікових 
і аналітичних операцій для проведення 

аналізу та використання його результатів при 
формуванні рекомендацій для подальшого при-
йняття управлінських рішень. 

Система обліково-аналітичного забезпе-
чення відіграє одну з ключових ролей у функціо-
нуванні системи управління підприємством, за-

 Процес прийняття
управлінських рішень 

 

ОБЛІК АУДИТ  АНАЛІЗ  

Внутрішні та зовнішні процеси 
підприємства 

Рис. 1. Система обліково-аналітичного забезпечення діяльності КНП ОЗ
Джерело: авторська розробка.
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безпечуючи взаємодію різних рівнів управління 
та структурних підрозділів КНП ОЗ, вчасно ре-
агуючи на можливі зовнішні та внутрішні зміни.

Основними компонентами системи облі-
ково-аналітичного забезпечення є три взаємо-
пов’язані між собою елементи, які формують 
необхідну інформацію відповідно до бажаних ці-
лей. Система обліково-аналітичного забезпечен-
ня діяльності КНП ОЗ і принципи її формування 
схематично зображено на рис. 2.

Обліково-аналітичне забезпечення діяльнос-
ті КНП ОЗ має постійно вдосконалюватися, адже 
саме від нього залежить формування економічно 
вигідні ціни на послуги, які надає підприємство, 
що в подальшому сприятиме отриманню бажано-
го доходу. Без ефективно сформованого обліково-
аналітичного процесу підприємство не зможе са-
мостійно функціонувати на ринку. Саме тому по-

стає необхідність у вдосконаленні обліково-аналі-
тичного забезпечення діяльності КНП ОЗ [3].

На рис. 3 запропоновано можливі шляхи 
вдосконалення обліково-аналітичного забез-
печення діяльності КНП ОЗ, що в майбутньому 
зможе привести до покращення процесу обліку 
й максимально ефективної та прибуткової діяль-
ності підприємства. 

Удосконалення обліково-аналітичного за-
безпечення діяльності КНП ОЗ сприятиме під-
вищенню якості облікової та аналітичної інфор-
мації, підготовці дієвих управлінських рішень із 
забезпечення довгострокового функціонування 
та розвитку підприємства та підвищенню ста-
більності його фінансово-господарської діяль-
ності [11].

Методика проведення внутрішнього ауди-
ту доходів і витрат КНП ОЗ та їх відображення 

Аудит

Аналіз

Обліково-аналітичне забезпечення діяльності КНП ОЗ  

Система обліково-аналітичного забезпечення  

Облік  

Фінансовий облік  

Управлінський облік  

Стратегічний облік  

Фінансовий аналіз  

Управлінський аналіз  

Стратегічний аналіз  

Внутрішній  Зовнішній   

Система обліково-аналітичного забезпечення
внутрішнього аудиту доходів і витрат КНП ОЗ

 
 

Нормативно-правова 
інформація щодо 
процесів обліку 

та аудиту доходів 
і витрат

 

 

Аудиторська 
інформація 
щодо збору 
та обробки 

даних
  

Аналітична 
інформація щодо 

дослідження 
та аналізу даних 

про доходи 
та витрати

Необлікова 
інформація щодо 

достовірності 
та точності 

відображення даних 
про доходи та витрати

Прийняття рішень щодо управління доходами та витратами КНП ОЗ  

Рис. 2. Схематичне зображення обліково-аналітичного забезпечення діяльності КНП ОЗ
Джерело: авторська розробка.
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Формування окремого 
відділу внутрішнього 

аудиту доходів і витрат
  

   

Удосконалення 
методики обліку 
доходів і витрат  

Впровадження
автоматизованого

облікового забезпечення
 

Напрями вдосконалення обліково-аналітичного 
забезпечення КНП ОЗ  

Відкриття додаткових
субрахунків 

для аналітичного обліку 
доходів і витрат  

Модернізація форми 
ведення внутрішньої 

документації  

Використання окремих 
рахунків для обліку 

доходів і витрат  
 

Рис. 3. Напрями вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення КНП ОЗ
Джерело: авторська розробка.

в бухгалтерському обліку знаходяться у П(С)БО 
15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати» та НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [10]. 
Доходи та витрати КНП ОЗ відображаються в 
обліку відповідно до принципів їх нарахування. 
Основною передумовою для отримання доходу 
є проведення підприємством попередніх витрат 
на реалізацію послуг.

Процес внутрішнього аудиту доходів і ви-
трат проводиться з метою отримання досто-
вірної експертної оцінки щодо виконання ко-
мерційної, технологічної або фінансової угоди, 
у процесі її проходження та після завершення. 
Дану інформацію користувач може отримати 
внаслідок чітко спланованої системи обліково-
аналітичного забезпечення діяльності КНП ОЗ.

Для досягнення бажаного результату вна-
слідок проведення внутрішнього аудиту доходів 
і витрат КНП ОЗ, а також задоволення потреб 
керівних кадрів в отриманні повної, достовірної 
інформації щодо стану доходів та витрат підпри-
ємства аудитору слід перед проведенням про-
цедури внутрішнього аудиту правильно обрати 
методику та розробити програму проведення 
внутрішньої аудиторської перевірки доходів і 
витрат КНП ОЗ.

При розробці програми проведення вну-
трішньої аудиторської перевірки доходів і витрат 
необхідно проаналізувати особливості систем 
обліково-аналітичного забезпечення, специфіку 
ведення бухгалтерського обліку та складання фі-
нансової звітності на підприємстві.

Ефективно організований облік і контр-
оль грошових потоків є основними функціями 

управління доходами та витратами КНП ОЗ. 
Саме тому для покращення облікового процесу 
КНП ОЗ доцільно було б ввести та використо-
вувати такі рахунки, як 77 «Доходи для потреб 
управління» та 78 «Доходи в податкових розра-
хунках». Рахунок 77 «Доходи для потреб управ-
ління» слід призначити для узагальнення інфор-
мації про доходи від різних видів діяльності для 
потреб управління. Рахунок 78 «Доходи в подат-
кових розрахунках» слід використовувати для 
узагальнення інформації про доходи від різних 
видів діяльності відповідно до потреб податко-
вих розрахунків.

Таким чином, для вдосконалення обліково-
аналітичного забезпечення доходів і ви-
трат КНП ОЗ доцільно ввести нові субра-

хунки 706 «Дохід від реалізації поточних медич-
них активів та медичної продукції» та 713 «Дохід 
від зміни вартості та первісного визнання поточ-
них медичних активів та медичної продукції».

Запропонована методика обліку доходів та 
витрат сприятиме зменшенню витрати часу на 
контроль, аналіз і планування доходу. Дана ме-
тодика передбачає, що інформація, накопичена 
на рахунках 77 та 78, не впливатиме на величину 
визначення фінансового результату, оскільки ці 
рахунки є лише транзитними для відображення 
доходу підприємства та забезпечення інформа-
цією управлінського персоналу.

На рис. 4 наведено схему закриття рахунків 
доходів і витрат на фінансові результати КНП ОЗ. 

Витрати є досить важливим компонентом 
бухгалтерського обліку та аудиту на підприєм-
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79 «Фінансові результати»  

442 «Непокритий збиток»  441 «Нерозподілений прибуток»  

90 «Собівартість реалізованої 
продукції» 

91 «Загальновиробничі витрати» 
 

94 «Інші витрати операційної
діяльності» 

70 «Доходи від реалізації» 

77 «Доходи для потреб управління»

78 «Доходи в податкових 
розрахунках» 

 
  

71 «Інший операційний дохід»  

Рис. 4. Схема облікового відображення процесу формування фінансових результатів КНП ОЗ
Джерело: авторська розробка.

стві, а особливо у сфері комунальних некомер-
ційних підприємств, де облік витрат може здій-
снюватися різними способами. Комунальне під-
приємство має змогу самостійно обирати опти-
мальний варіант, який би найкраще задовольняв 
інформаційні потреби КНП ОЗ щодо витрат [7]. 

КНП ОЗ має змогу самостійно вводити в 
облік додаткові субрахунки та проводити аналі-
тичні рахунки, з урахуванням специфіки діяль-
ності, конкретних потреб, завдань управління 
та контролю. За допомогою деталізації рахунків 
обліку доходів і витрат КНП ОЗ матиме можли-
вість проведення аналізу, оцінки та планування 
витрат з урахуванням можливих ризиків, що ви-
никають у процесі функціонування підприємства 
та планування подальшої економічної вигоди.

Важливою передумовою в організації об-
ліково-аналітичного забезпечення діяль-
ності КНП ОЗ є визначення бажаних 

об’єктів обліку. У такому випадку постає необ-
хідність виділення таких об’єктів обліку й ана-
лізу, як: центри відповідальності, стратегії, цілі, 
процеси, чинники зовнішнього конкурентного 
середовища [12]. Такий підхід є доцільним і може 
забезпечити раціональне по¬єднання свободи 
в діях КНП ОЗ і централізованого керівництва 
внаслідок організації обліку та фінансової звіт-
ності на підприємстві.

Таким чином, найоптимальнішим варі-
антом буде сформувати єдину дієву обліково-
аналітичну систему, яка поєднуватиме в собі 
інформацію, отриману з різних джерел, забез-

печить формування фінансових показників про 
внутрішні та зовнішні процеси КНП ОЗ, а також 
скоординує отримані інформаційні потоки.

Удосконалення обліково-аналітичного за-
безпечення діяльності КНП ОЗ та процесу вну-
трішнього аудиту доходів та витрат КНП ОЗ на-
дає можливість:
 покращити рівень якості обліково-аналі-

тичної інформації та інформаційних по-
токів;

 сформувати достовірну та точну інформа-
цію для прийняття управлінських рішень;

 підготувати ефективні та дієві управлін-
ські рішення для забезпечення стабільно-
го функціонування та подальшого розви-
тку підприємства;

 забезпечити стабільність фінансово-гос-
подарської діяльності КНП ОЗ [12].

Отже, наявність чіткої системи обліково-
аналітичного забезпечення та ефективного про-
цесу внутрішнього аудиту доходів і витрат КНП 
ОЗ зможе забезпечити необхідний рівень функ-
ціонування облікової системи, сприятиме успіш-
ному розвитку підприємства та досягнення ста-
більності на ринку України.

ВИСНОВКИ
Процес удосконалення методики проведен-

ня внутрішнього аудиту доходів і витрат КНП ОЗ 
відіграє важливу роль у формуванні обліково- 
аналітичного забезпечення діяльності підпри-
ємства.
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Обліково-аналітичне забезпечення діяль-
ності КНП ОЗ має особливе місце у формуванні та 
прийнятті управлінських рішень щодо подальшої 
діяльності підприємства та забезпечення макси-
мального прибутку. Обліково-аналітичне забез-
печення виступає складовою інформаційного 
забезпечення управління підприємством і надає 
можливість вирішувати функціональні завдання, 
забезпечувати необхідною та достовірною інфор-
мацією щодо господарських процесів, інформа-
ційних потоків та взаємозв’язків між ними. 

Запропоновані шляхи вдосконалення мето-
дики дають змогу проводити оперативний аналіз 
і контроль доходів і витрат, а в подальшому – ви-
користовувати дану інформацію для прийняття 
дієвих рішень щодо функціонування КНП ОЗ у 
довгостроковій перспективі. 

Практичне застосування даної методики 
передбачає внесення змін у робочий «План ра-
хунків» та спрямування подальших досліджень 
на вдосконалення ведення обліку на підприєм-
ствах даної галузі та забезпечення належного 
рівня функціонування КНП ОЗ.                
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