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АНОТАЦІЯ 

 

Мартинюк Н. Ю. Управлінський облік і контроль якості на 

підприємствах будівельної галузі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності) – Львівський торговельно-економічний університет, 

Львів, 2019. 

У дисертації досліджено теоретичні положення і розроблено теоретико- 

методичні рекомендації з удосконалення системи управлінського обліку та 

контролю в сфері управління якістю на підприємствах будівельної галузі з 

урахуванням специфіки діяльності. 

Об’єктом дослідження є процес організації і методика управлінського 

обліку і контролю якості на підприємствах будівельної галузі. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

практичних засад формування управлінського обліку і контролю якості на 

підприємствах будівельної галузі. 

Визначено зміст поняття якості в контексті розкриття його облікової 

складової. Дослідження змісту управління якістю дозволило виявлення 

використання основних елементів управлінського обліку і контролю в системі 

управління якістю на підприємствах будівельної галузі. Результати узагальнені 

в сформованій моделі управління якістю на підприємстві, яку використано для 

проведення дослідження щодо оцінки рівня їх застосування підприємствами 

будівельної галузі на практиці. 

Розроблено модель управлінського обліку якості, яка відображає 

застосування принципів і концепцій якості, де управлінський облік якості 

визначається як функціональна підсистема обліку. На відміну від інших, він має 

власні специфічні методи та може запозичувати інструменти з суміжних 

дисциплін. Модель дозволила виявити пріоритетний обліковий інструментарій, 
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спрямований на інформаційно-аналітичне забезпечення управління якістю, та 

потребує адаптації і вдосконалення. Запропоновано додаткові елементи методу 

управлінського обліку, якими є інтерпретація, ідентифікація, деталізація, 

спостереження, переосмислення, опитування та анонімне повідомлення, що 

точніше відображає його специфіку.  

Досліджено методи обліку витрат на якість у контексті специфіки 

будівельної галузі та обґрунтовано найбільш доцільні методики за місцем 

виникнення витрат. Виявлена необхідність внести зміни до методики аналізу 

витрат на якість у короткостроковій перспективі, яка спричиняється 

довготривалим циклом будівництва та довгим життєвим циклом будівельних 

об’єктів. Узагальнено основні проблемні аспекти обліку витрат на якість за 

“Моделлю попередження, оцінки й втрат”, що виникають на етапі 

впровадження та реалізації методу, які дозволили сформувати комплексне 

бачення напрямків їх вирішення, що знаходяться і в сфері методичної 

підтримки обліку і пов’язані з питаннями їх ідентифікації і вимірювання. 

Проведено аналіз основних макро- та мікроекономічних показників стану 

будівельної галузі в Україні та оцінку сучасного стану управління якістю на 

будівельних підприємствах. Підтверджено використання елементів 

управлінського обліку в практичній діяльності підприємств та окреслено 

тенденції подальшого розвитку систем управління якістю з використанням 

інструментів управлінського обліку на підприємствах будівельної галузі 

України. 

Розроблено структуру витрат на якість за Моделлю попередження, оцінки 

й втрат із застосуванням різних підходів до кожної з категорій та визначено їх 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку як вдосконалення методики 

їх обліку, бюджетування і управлінського контролю, що використано як основу 

при розробці форм первинних документів, відомостей аналітичного обліку, 

форм бюджетів та управлінської звітності. 

Удосконалено механізм взаємодії управлінського обліку та аудиту якості 

шляхом введення управлінських звітів на вимогу щодо оцінки втрат, 
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спричинених невідповідностями, та для обґрунтування рішень про проведення 

корегувальних дій та заходів із попередження появи невідповідностей, що 

покращує обліково-контрольне забезпечення управління якістю. Запропоновано 

форми первинних документів, що дозволяють здійснювати оперативну оцінку 

втрат за місцями виникнення, за видами, із зазначенням причин виникнення і 

винних осіб, що покращує управління втратами через їх виявлення та 

уможливлення пошуку шляхів їх мінімізації. 

З урахуванням специфіки будівництва вдосконалено методику обліку 

витрат на якість за ознакою інтегрованості в двох аспектах. Перший підхід 

передбачає її інтеграцію з фінансовим обліком, що сприяє гармонізації обліку 

на підприємстві. Другий – стосується поєднання методик обліку витрат на 

якість за “Моделлю попередження, оцінки й втрат” і “Моделлю витрат на 

процес” у частині обліку втрат, що дозволяє ефективніше виявляти “приховані” 

витрати на якість, зменшити рівень суб’єктивності сформованої управлінської 

інформації про витрати на якість, який може виникати на етапі класифікації 

витрат підприємства за категоріями методу. Для забезпечення відображення 

даних про витрати на попередження та на оцінку запропоновано відкрити 

аналітичні субрахунки нижчого порядку, а систематизацію даних за всіма 

елементами витрат на якість здійснювати у відповідних відомостях 

аналітичного обліку, використання інформації яких дозволяє проводити як 

аналіз співставлення структурних компонентів, так і аналіз тренду, що, зі свого 

боку, сприяє покращенню управління витратами на якість на постійній основі.  

Вдосконалена система бюджетування будівельного підприємства в 

частині розробки Бюджету витрат на якість, Бюджету на вдосконалення якості,  

а також відповідних їх звітних форм щодо здійснення бюджетного контролю. 

Це сприяє розширенню сфер, які охоплюються бюджетуванням, та спрямовує їх 

на підтримку процесів управління якістю, забезпечуючи можливість 

проактивного управління. Узгодженість системи планування та бюджетування з 

політикою якості через інструмент її розгортання посилює компонент 
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стратегічного управління підприємством у сфері якості, дозволяючи досягати 

конкурентних переваг. 

Розроблено фрагменти до чинних регламентів із організації обліку, які 

спрямовані на забезпечення покращення якості обліку витрат на підприємстві. 

На основі систематизації та узагальнення прогресивного світового досвіду 

щодо зовнішнього бенчмаркінгу будівельних проектів розроблені аналітичні 

форми звітності з використанням оціночних показників якості для проведення 

моніторингу та зовнішнього бенчмаркінгу, що дозволяє здійснювати 

оперативний контроль та оперативне управління якістю на основі вчасного 

виявлення браку та інших видів втрат від низької якості. 

Ключові слова: управлінський облік, управлінський контроль, якість, 

управління якістю, будівельна діяльність, витрати на якість, бюджетування, 

показники якості, оцінка. 

 

ANNOTATION 

 

Martyniuk N.Yu. Management Accounting and Control of Quality at the 

Enterprises of the Construction Industry. – Scientific qualification thesis submitted as 

a manuscript. 

Thesis for the Candidate degree in Economics. Specialty 08.00.09 – 

Accounting, Analysis and Audit (by types of economic activities). – Lviv University 

of Trade and Economics. – Lviv, 2018. 

The paper covers the theoretical, methodological and practical aspects of 

management accounting, and control in the area of quality management taking into 

account the particularities of construction industry.  

The object of the study is the process of organization and methodology of 

management accounting and quality for control at the enterprises of the construction 

industry.  
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The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical 

principles for the implementation of quality management accounting and quality 

control at the enterprises of the construction industry. 

Content of the notion of quality in terms of accounting has been studied. The 

study of the content of the quality management allowed to find out to what extent the 

main components of the management accounting and control are used in the quality 

management system at enterprises of the construction industry. The results have been 

provided in the model of quality management that let estimate the level of the 

application of management accounting components by construction enterprises in 

practice. 

A conceptual model of management accounting based on quality principles and 

quality concepts has been developed. Within the model, quality management 

accounting is defined as a functional accounting subsystem. Unlike the others, quality 

management accounting has its own specific methods than can borrow methods and 

tools from related disciplines. The model makes it possible to identify prioritized 

accounting methods focused on quality management and, which require adaptation to 

the peculiarities of the construction industry. Additional elements of the management 

accounting method have been proposed. They are interpretation, identification, 

detailing, observation, rethinking, questioning and anonymous message, which more 

accurately reflect its specificity. 

The specifics of the application of quality costing by the enterprises of the 

construction industry has been specified in order to identify the directions of their 

methodology adaptation and improvement. The most expedient methods have been 

substantiated for cost centres. The necessity to make changes in the method of quality 

cost analysis in the short-term perspective has been revealed. The peculiarity is 

caused by a long-term construction cycle and a long life cycle of construction 

outputs. The main problem aspects of the quality cost accounting within the 

Prevention, appraisal, and failure model have been determined which arise at the 

stage of implementation and usage of the method. It allowed forming a complex 
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vision of the directions of their solutions that belongs to the area of methodological 

support of accounting and related to their identification and estimation. 

The analysis of the main macro- and microeconomic indicators of the state of 

the construction industry in Ukraine was carried out. The use of the main components 

of management accounting and control in the quality management system was 

confirmed. The tendencies of further development of quality management systems 

with the use of management accounting tools at the enterprises of the construction 

industry of Ukraine were outlined. 

The typical structure of quality costs within the Prevention, appraisal and 

failure model has been developed based on the applying different approachers to the 

each component of the quality costing. Their reflection in the accounts have been 

studied and as a stage of improving the methodology of their accounting, budgeting 

and management control, which enables them to develop the forms of primary 

documents, information analytical accounting, forms budgets and management 

reporting. 

The mechanism of interaction between management accounting and quality 

audits by introducing management reports on demand has been improved for the 

estimation of losses caused by unconformance and for substantiating management 

decisions on corrective actions and measures to prevent the emergence of 

inconsistencies, which improves the accounting and control of quality management. 

The form of primary documents, allowing to carry out operative estimation of losses 

at places of occurrence, by types, with indication of causes of occurrence and guilty 

persons, have been proposed. They facilitate improving the losses management due to 

their indentification and make it possible to find ways to minimize them. 

Methodology of management accounting of quality costing has been developed 

taking into account the specifics of construction activity. It was based on the 

integration in two terms. The first relates to the integration of financial accounting 

and management accounting during the quality costing. The second focused on the 

combining two models of quality costing, namely the Prevention, appraisal and 

failure model and the Process model, in part of losses accounting. These improve the 
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possibility to identify hidden costs of quality and to reduce the level of subjectivity of 

the generated management information. which may arise at the stage of classification 

of enterprise expenses by the method categories. To provide the register of cost data 

on prevention and appraisal, it was proposed to open analytical sub-accounts of the 

lower order, and systematization of data for all elements of the cost of quality in the 

relevant log book of analytical accounting. The use of their information facilitate to 

carry out as well an analysis of the comparison of structural components as trend 

analysis that contributes to improving quality cost management on an ongoing basis. 

The budgeting system of a construction company has been inproved by 

developing Quality Cost Budget and Quality Improvement Budget and apropriate 

reporting forms for budget control. This contributes to expanding the scope of 

budgeting, and focuce them on support quality management processes by providing 

proactive management capabilities. The planning and budgeting system has been 

aligned with the quality policy. It enhances the possibility of strategic enterprise 

management in the context of quality and achievement of competitive advantages. 

Current regulatory documents on the organization of cost accounting for 

quality have been proposed as new forms of managerial reporting using quality 

indicators for monitoring and external benchmarking. They facilitate management 

control and operational quality management based on timely detection of 

unproductive costs, shortages and other types of losses. 

Keywords: management accounting, quality management, construction, 

quality cost, budgeting, management control, losses, a construction company 
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діяльності на будівельних підприємствах / Мартинюк Н. Ю. // Економічні науки 

: збірник наукових праць / Луцький національний технічний університет. – Вип. 

10 (37). – Ч. 2 / [редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З. В.]. – Луцьк, 

2013. – С. 156-160. – (Серія “Облік і фінанси”). (0,29 друк. арк.). 

10. Мартинюк Н. Ю. Облікові аспекти аудиту якості / Мартинюк Н. Ю. // 

Електронне наукове фахове видання “Глобальні та національні проблеми 

економіки”. – Вип. 2, грудень 2014 р. – С. 1269-1272. (0,47 друк. арк.). 

11. Мартинюк Н. Ю. Поняття втрат у будівництві та проблеми їх обліку // 

Економічні науки. Збірник наукових праць / Мартинюк Н. Ю.; Луцький 

національний технічний університет. – Вип. 12 (45). – Ч. 1. / [редкол.: відп. ред. 

д.е.н., професор Герасимчук З. В.]. – Луцьк, 2015. – С. 181-190. – (Серія “Облік 

і фінанси”). (0,52 друк. арк.). 

Статті в наукових періодичних виданнях інших держав, публікації у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз: 

12. Мартынюк Н. Ю. Реализация фактора качества в системе 

управленческого учёта строительного предприятия / Мартынюк Н. Ю. // 

Общество и экономика постсоветского пространства : международный сборник 

научных статей. – Вып. V (Липецк, 18 октября 2013 г.). / [отв. ред. А. В. 

Горбенко]. – Липецк : Издательский центр “Гравис”, 2013. – С. 134-139. (0,63 

друк. арк.). 

13. Мартинюк Н. Ю. Контроль якості в системі управлінського обліку 

будівельного підприємства / Мартинюк Н. Ю. // Облік, економіка, менеджмент: 

наукові нотатки : міжнародний збірник наукових праць. – Вип. 3 / [відпов. ред. 

І. Б. Садовська]. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 14-23. Індексується в 
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міжнародних каталогах та наукометричних базах: РІНЦ. (0,47 друк. арк.). 

14. Мартинюк Н. Ю. Оціночні показники якості будівельної діяльності в 

системі управлінського обліку підприємства / Садовська І. Б., Мартинюк Н. Ю. 

// Науковий журнал “Fundamentalis scientiam”. – Вип. 16/2018. Т. 2. – Мадрид, 

Іспанія, 2018. – С. 22-25. (0,47 друк. арк. Особистий внесок автора: 

проаналізовано міжнародний досвід та обґрунтовано структуру оціночних 

показників якості, 0,23 друк. арк.). 

Публікації за матеріалами конференцій: 

15. Мартинюк Н. Ю. Розвиток облікової системи підприємства при 

реалізації принципів реінжинірингу бізнес-процесів / Мартинюк Н. Ю. // 

Формування інноваційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, 

аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін : матеріали міжнар. 

наук.-практ. Інтернет-конф. 18-19 квітня 2013 р., ПДАТУ, м. Кам’янець-

Подільський. – Тернопіль : Крок, 2013. – С. 19-21. (0,12 друк. арк.). 

16. Мартинюк Н. Ю. Застосування методу обліку витрат за видами 

діяльності на будівельних підприємствах / Мартинюк Н. Ю. // Зимові читання, 

присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і 

контролю : зб. тез Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції. – 

Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 168-169. (0,23 друк. арк.). 

17. Мартинюк Н. Ю. Процеси стандартизації в управлінському обліку // 

Інновації в маркетингу: теорія і практика : збірник тез наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17-18 травня 2013 р.) / 

Мартинюк Н. Ю.; ГО “Центр економічних досліджень та розвитку”. – Одеса : 

ЦЕДР, 2013. – С. 86-88. (0,12 друк. арк.). 

18. Мартинюк Н. Ю. Роль управлінського бухгалтера в реалізації 

концепції тотального управління якістю / Мартинюк Н. Ю. // Сучасні кризові 

явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного 

забезпечення управління підприємством : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (27 червня 2014 р). / [відп. ред. І. Б. Садовська]. – Луцьк : РВВ Луцького 

НТУ, 2014. – С. 162-164. (0,12 друк. арк.). 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах глобалізації економіки, євроінтеграційних 

пріоритетів міжнародної політики України та переходу від ідеї максимізації 

прибутку до концепції сталого розвитку управління якістю є інструментом 

нарощування конкурентоздатності та стабільної позиції підприємства на ринку. 

Управлінський облік, застосовуючи спеціальний обліковий інструментарій, 

створюючи повноцінне обліково-аналітичне забезпечення для всіх процесів 

управління якістю, сприяє успішній реалізації програм якості, досягненню 

встановлених завдань та мінімізації ризиків. Активний розвиток ідей якості та 

їх впровадження в практичну діяльність підприємств формує потребу 

переглянути існуючі підходи до методик обліку з метою їх адаптації до 

сучасних потреб управління. 

Проблемні аспекти теорії і практики управлінського обліку і контролю 

розкриті у працях відомих зарубіжних авторів А. Апчорча, К. Друрі, Т. 

Корбетта, Х. Фольмута, Ч. Т. Хорнгрена, Дж. Фостера, А. В. Фейгенбаума, Дж. 

Джурана, Дж. Кампанелли, М. Дж. Фокса, а також вітчизняних роботах В. І. 

Бачинського, С. Ф. Голова, С. І. Головацької, Т. В. Давидюк, З.-М.В. 

Задорожного, Г. Г. Кірейцева, М. В. Корягіна, Я. Д. Крупки, Р. В. Кузіної, П. О. 

Куцика, Л. Г. Медвідь, Л. В. Нападовської, В. О. Озерана, К. І. Редченка, І. Б. 

Садовської та інших. Облікові аспекти якості з урахуванням специфіки ведення 

будівельної діяльності були досліджені у дисертації С. Саліхова. 

Будівельна галузь має виражену специфіку діяльності, однією з ознак якої 

є консерватизм підприємств до інновацій, у тому числі в сфері обліку та 

управління якістю. Інновації впроваджуються зі значним відставанням у 

порівнянні з іншими галузями. Зважаючи на значний внесок у розвиток питань 

управлінського обліку і контролю якості, його загальні положення не 

адаптовані до специфіки будівельної діяльності, що зумовлює актуальність 

теми дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету за 

темами: “Методологія обліково-аналітичного забезпечення системи управління 

підприємством” (номер державної реєстрації 0108U001089), де автором 

запропонована методика обліку витрат на якість; “Формування механізму 

управління розвитком підприємств на засадах маркетингової концепції” (номер 

державної реєстрації РК0112U000287), де автором особисто розроблено 

інтегровану методику та організацію обліку витрат на якість для підприємств 

будівельної галузі з урахуванням відповідних елементів бюджетування та 

управлінського контролю в сфері якості. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методичних положень і розробка практичних 

рекомендацій із удосконалення управлінського обліку та контролю в сфері 

управління якістю на підприємствах будівельної галузі з урахуванням впливу 

специфіки діяльності для вдосконалення ефективності прийняття рішень. 

Досягнення визначеної мети передбачає виконання таких завдань: 

 визначити зміст поняття якості та виявити використання основних 

елементів управлінського обліку в системі управління якістю на підприємствах 

будівельної галузі; 

  уточнити економічну сутність поняття “управлінський облік якості” та 

з’ясувати концептуальні основи управлінського обліку; 

  дослідити специфіку методів обліку витрат на якість на будівельних 

підприємствах; 

  оцінити стан використання елементів управлінського обліку і 

контролю в системі управління якістю підприємств будівельної галузі;  

  визначити структуру витрат на якість за “Моделлю попередження, 

оцінки й втрат” та їх облікове відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку; 
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  вивчити та вдосконалити механізм взаємодії управлінського обліку та 

аудиту якості для покращення обліково-контрольного забезпечення управління 

якістю; 

  удосконалити методику управлінського обліку витрат на якість для 

підприємств будівельної галузі; 

  розробити форми бюджетів витрат на якість та звітів з їх виконання 

для управлінського контролю; 

  розкрити організаційні аспекти управлінського обліку якості 

будівництва. 

Об’єктом дослідження є процес організації і методика управлінського 

обліку і контролю якості на підприємствах будівельної галузі. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 

практичних засад формування управлінського обліку та контролю якості на 

підприємствах будівельної галузі.  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. За допомогою 

абстрактно-логічного методу та причинно-наслідкового зв’язку встановлено 

структуру категорій витрат на якість в системі об’єктів управлінського обліку; з 

використанням аналізу, синтезу, індукції та дедукції розроблено систему 

оціночних показників якості будівельної діяльності та структуру форм 

аналітичних звітів для підтримки процесу управління якістю, вдосконалено 

організаційно-методичні засади обліку витрат на якість; абстракції – для 

розробки концептуальної моделі управлінського обліку якості; анкетування та 

порівняння – для оцінки сучасної системи управління якістю та застосування 

елементів управлінського обліку якості будівельними підприємствами. 

Інформаційну базу дослідження становлять монографії та періодичні 

наукові видання, публікації вітчизняних та іноземних дослідників із проблем 

обліку і контролю витрат на якість, нормативно-правові акти України, 

міжнародні та національні стандарти – приклади найкращих практик із 
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розробки і впровадження управлінського обліку, а також сертифікації аудиту 

систем якості, офіційні статистичні матеріали, результати власних досліджень і 

спостережень.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в систематизованому 

обґрунтуванні науково-теоретичних засад та розробці практичних 

рекомендацій із удосконалення управлінського обліку та контролю з метою 

підтримки процесів управління якістю на підприємствах будівельної галузі з 

урахуванням впливу специфіки діяльності. 

Основні результати проведеного дисертаційного дослідження, які 

становлять його наукову новизну і виносяться на захист, сформульовані у 

наступних основних положеннях: 

удосконалено: 

 структуру витрат на якість за “Моделлю попередження, оцінки й 

втрат” та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку як 

вдосконалення методики їх обліку, бюджетування і управлінського контролю, 

що сприяє розробці форм первинних документів, відомостей аналітичного 

обліку, форм бюджетів та управлінської звітності;  

  механізм взаємодії управлінського обліку та аудиту якості шляхом 

впровадження управлінських звітів на вимогу щодо оцінки втрат, спричинених 

невідповідностями, та для обґрунтування рішень про проведення 

корегувальних дій та заходів із попередження появи невідповідностей, що 

покращує обліково-контрольне забезпечення управління якістю;  

  методику управлінського обліку витрат на якість із урахуванням 

специфіки будівельної діяльності та інтеграції інформації фінансового й 

управлінського обліку витрат на якість, що покращує можливості більш 

повного виявлення “прихованих” витрат на якість і зменшення рівня 

суб’єктивності сформованої управлінської інформації; 

  форми Бюджету витрат на якість, Бюджету на вдосконалення якості, 

що дозволяє здійснювати управлінський контроль та покращує інформаційне 
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забезпечення управління якістю, посилює можливості стратегічного управління 

підприємством у контексті якості та досягнення конкурентних переваг; 

  чинні внутрішні регламентні документи з організації обліку витрат на 

якість та запропоновано нові форми управлінської звітності з використанням 

показників оцінки якості для проведення моніторингу та зовнішнього 

бенчмаркінгу, що дозволяє здійснювати управлінський контроль та оперативне 

управління якістю на основі вчасного виявлення браку та інших видів втрат; 

набули подальшого розвитку: 

 облікові основи сутності поняття якості та управління якістю з метою 

визначення місця управлінського обліку та оцінки рівня його застосування 

будівельними підприємствами на практиці;  

 поняття управлінського обліку якості, яке визначається як 

функціональна підсистема обліку, що має, на відміну від інших, власні 

специфічні методи та може запозичувати інструменти з суміжних дисциплін, та 

дає змогу виявити пріоритетний обліковий інструментарій, що потребує 

адаптації і вдосконалення;  

  методи обліку витрат на якість на підприємствах будівельної галузі, 

які дозволили виокремити специфіку та напрямки вдосконалення; 

  складові управлінського обліку і контролю в системі управління 

якістю на основі порівняльного аналізу, що дало змогу підтвердити їх 

використання в практичній діяльності підприємств будівельної галузі та 

обґрунтувати типову структуру витрат на попередження.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

наукові розробки та пропозиції автора адаптовані до специфіки будівельної 

галузі та подані у вигляді практичних рекомендацій з вдосконалення методики 

та організації управлінського обліку і контролю якості. Запропоновані 

результати дослідження знайшли практичне застосування в діяльності 

підприємств: ПрАТ “Луцький домобудівельний комбінат” (довідка № 07/02 від 

02.02.2018 р.) – методика та організація обліку витрат на якість в умовах 
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сертифікації системи управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISО 

9001:2009 “Система управління якістю. Вимоги”; ПП “Інвестор” (довідка № 

12/01/2018 від 12.01.2018 р.) – методика та організація обліку витрат на якість, 

впровадження відповідних форм бюджетів та форм управлінського контролю; 

ТзОВ “Житлобуд – 2” (довідка № 12 від 30.01.2018 р.) – впровадження 

первинних форм для оцінки втрат та управлінської звітності в частині аналізу 

та моніторингу показників якості. 

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес Луцького 

національного технічного університету при викладанні дисциплін “Облік в 

галузях економіки”, “Управлінський облік”, “Облікова політика підприємств”, 

“Актуальні питання бухгалтерського обліку” (довідка № 375/42/03 від 

14.12.2017 р.).   

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Теоретичні розробки, узагальнення, 

висновки та пропозиції, що містяться в роботі, виконано дисертантом 

самостійно. Особистий внесок у праці, опубліковані у співавторстві, 

конкретизовано у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи та її 

результати доповідалися, обговорювалися й отримали схвалення на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме на 

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Формування 

інноваційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в 

умовах глобальних економічних змін” (18-19 квітня 2013 р., м. Кам’янець-

Подільський); Одинадцятій Всеукраїнській науковій Internet-конференції 

“Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, 

аналізу і контролю” (2013 р., м. Житомир); Міжнародній науково-практичній 

конференції “Інновації в маркетингу: теорія і практика” (17-18 травня 2013 р., 

м. Одеса); VІ, VIІІ та IХ Міжнародних науково-практичних конференціях 

“Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і 

аналітичного забезпечення управління підприємством” (27 червня 2014 р., 24-25 
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червня 2016 р. та 23-24 червня 2017 р., м. Луцьк); ІХ Міжнародній науково-

практичній конференції “Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, 

міжпредметні зв’язки” (26 лютого 2015 р., м. Київ); IХ Міжнародній науково-

практичній конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів 

“Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 

умовах глобалізації економіки” (02 грудня 2017 р., м. Луцьк); IV міжнародній 

науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і 

студентів “Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України” (21 

квітня 2018 р., м. Луцьк). 

Публікації. Результати дослідження опубліковані у 23 наукових працях, з 

них 14 наукових статей у 11 друкованих наукових фахових виданнях, в тому 

числі 1 у наукових виданнях України, що входять до наукометричних баз; 2 

публікації в іноземних виданнях, 9 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. Загальний обсяг наукових праць становить 6,96 друк. арк. 

(особисто автору належить 6,72 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Повний обсяг дисертації викладено на 207 сторінках та містить 22 таблиці на 16 

сторінках, 37 рисунків на 26 сторінках. У роботі міститься 30 додатків. Список 

використаних джерел включає 201 найменування. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 

1.1. Філософія якості в системі управління діяльністю будівельних 

підприємств     

 

Фактор якості вважається однією з конкурентних переваг бізнесу та 

критичним фактором успіху діяльності підприємств [147]. Якість додає 

споживчої цінності продукції та підвищує конкурентоздатність підприємства як 

на внутрішньому ринку країни, так і на зовнішніх, що є важливим в умовах 

глобалізації. В Рекомендаціях з міжнародної практики управлінського обліку 

“Управління покращенням якості” якість визначається зброєю успішних 

підприємств у конкурентній боротьбі поряд з факторами “витрат, інновацій та 

швидкості реагування на запити споживача” [195]. 

Визначення поняття “якості” подано в пункті 3.6.2 поточної версії 

національного стандарту ДСТУ ISO 9000:2015 “Система управління якістю. 

Основні положення та словник термінів” та трактується як “ступінь, до якого 

сукупність власних характеристик об’єкта задовольняє вимоги” [32]. 

Різноманітність будівельної продукції та специфіка будівельної 

діяльності дозволяють конкретизувати поняття якості у будівництві, визначити 

види та вимоги, що формуються до якості будівельної продукції у сучасному 

суспільстві.  

Специфіка змісту якості в будівництві визначається в працях                   

Л. Г. Дікмана, С. А. Саліхова, О. О. Сіміонова та інших. Аналіз літературних 

джерел [28; 114; 149] показав, що існує кілька підходів до визначення якості за 

різними аспектами, які формують її види. 

Л. Г. Дікман говорить про споживчу та виробничу якість продукції 

будівельного виробництва. Споживча якість характеризується як “ступінь 
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відповідності кінцевого продукту (квартири, будинку, підприємства тощо) 

вимогам споживача”. Виробнича якість пов’язана із забезпеченням 

“відповідності продукції вимогам встановлених нормативів”. У контексті 

будівельної діяльності це “відповідність фізично виконаних будівель, споруд та 

їх частин проектним рішенням і нормативам” [28, с. 515-517]. 

Боб Райен розглядає поняття якості як “баланс між трьома станами”: 

функціональною, формальною та етичною якістю. В контексті трактувань 

понять автором “формальна якість означає відповідність продуктів (послуг) їх 

проектним характеристикам; функціональна якість представляє відповідність 

продукції та послуг функціональним вимогам споживача; етична якість 

становить відповідність продуктів (послуг) загальним етичним параметрам 

певного підприємства” [114, с. 351]. 

Хоча автори використовують у своїх працях відмінні терміни, проте їх 

зміст є подібним, зокрема функціональна якість за визначенням подібна до 

споживчої, а формальна – до виробничої. 

У будівництві формальна (виробнича) якість проявляється в тому, що у 

проектну документацію закладаються всі вимоги щодо бажаних параметрів 

якості об’єкта та його систем. Визначаються будівельні технології, які 

безпосередньо здатні забезпечити кращі чи нижчі характеристики якості 

будівельного об’єкта, типи будівельних матеріалів та конструкцій із 

параметрами міцності, стійкості, рівнем токсичності, енерго- та теплоощадності 

тощо [149, с. 48-52]. 

Зміст функціональної якості розкривається в розрізі типів будівельних 

об’єктів. Головною ознакою є зручність для споживача. Для об’єктів 

житлобудівництва це може бути привабливість територіального розміщення 

земельної ділянки під забудову; архітектурних рішень, проектування житлового 

простору, інтер’єру та рівня забезпечення об’єкта системами (тепло-, 

водопостачання та відведення, освітлення, вентиляції, опалення тощо), рівень 

забезпечення приоб’єктного комфорту (наявність гаражних приміщень, зелених 

зон, дитячих майданчиків, басейнів тощо). Для виробничих площ – можливість 
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використання легких розбірних конструкцій, відповідність розмірів і форм 

технологічним потребам виробництва, для яких призначається об’єкт тощо. Для 

доріг – твердість покриття, стійкість до впливу погодних умов та ін. 

Етична якість безпосередньо пов’язана з культурою підприємства, з 

рівнем культури працівників всіх рівнів. Культура в сфері управління якістю 

розглядається науковцями як основний фактор, що здатен забезпечити високу 

етичну якість кінцевої продукції. В будівництві у підсумку це проявляється в 

надійності експлуатації об’єкта та його систем, рівня сталості об’єкта, як для 

оточуючого середовища, так і для здоров’я та безпеки життя людини. Даний 

напрямок є надзвичайно актуальним для досліджень та активно розвивається 

останні кілька десятків років. 

Наявність етичної складової в понятті якості виводить підприємства на 

новий рівень відносин, що виникають усередині підприємства та між 

суб’єктами господарювання. Питання якості виходять за межі простої оцінки 

функціонування процесів, систем діяльності підприємства. Зокрема, 

відбувається розширення розуміння якості та сфери, по відношенню до якої 

застосовується поняття якості. Важливою є роль суб’єктів, які ініціюють 

дотримання принципів якості та культури якості на підприємстві, приймають 

стратегічні рішення щодо управління якістю.  

Крім того, відбувається інтеграція питань якості з ідеями сталого 

розвитку, безпеки та екології людини, умов її життя і праці, що дозволяє 

говорити про якість функціонування підприємств, коли до традиційного змісту 

управління якістю додаються поняття етики і моралі. Розширення меж 

охоплення питаннями якості нових сфер та площин підприємства спонукає до 

розгляду питання якості не просто діяльності, а якості підприємства як єдиного 

функціонуючого організму бізнес-середовища. 

Різноманітність об’єктів якості (продукту, процесу, системи) і видів 

якості (виробничої, споживчої та етичної), які представляють різні її аспекти, 

зумовлює різнорідність характеристик якості і доцільність їх формування в 

розрізі видів якості. Це допомагає ідентифікувати вагомі характеристики якості 
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та формувати класи вимог різних груп споживачів щодо визначення бажаного 

рівня якості в розрізі облікових об’єктів будівельної діяльності (видів 

будівельних і монтажних робіт, процесів, систем тощо), що підводить до 

розуміння актуальності застосування обліку витрат за центрами 

відповідальності. Крім того, вимоги до якості є базою до формування 

оціночних показників. Механізм їх інтеграції наочно подано на рис. 1.1.  

 

 
Рис. 1.1. Механізм формування показників якості за об’єктами та видами якості 

(сформовано автором) 
 

Більш детально зв’язок показників якості з видами якості в розрізі 

об’єктів якості досліджується в другому розділі, що демонструє 

багатоаспектність поняття якості, яку варто враховувати в обліковій практиці. 

Приклади показників якості в розрізі кожного з видів якості подані в табл. 1.1. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна відзначити, що показники якості 

можуть виділятися на рівні продукту, на рівні системи та на рівні процесу; 

існують показники якості, забезпечення яких регламентується законодавчо, та 

показники якості, забезпечення яких диктується умовами ринку і формується 

споживачами. Це дозволяє класифікувати показники за різними ознаками та 

виявляти, які з них формуються в обліковій системі, а які поза її межами, а 

також дослідити можливості переведення “необлікових” показників в облікові. 

 

 

Якість на підприємстві 

Виробнича якість 

Споживча якість 

Етична  якість 

Якість продукту 

Якість системи 

Якість процесу 

Споживча (процесів, систем, 
продукту);  
Виробнича (процесів (діяльності), 
системи, продукту); 
Етична (процесів, систем, 
підприємства)  

Класифікація показників якості  

Об’єкти якості Види якості  
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Таблиця 1.1 

Показники видів якості за об’єктами* 
№ 
з/п 

Вид якості  Зміст Показник 

1 Споживча 
якість 
процесів 

Рівень задоволення 
споживачем процесу: 
вчасність, повнота 
виконання роботи (надання 
послуги) 

Кількість затримок передання 
результату процесу за певний період 
часу; 
кількість скарг (зауважень) 

2 Споживча 
якість систем 

Рівень задоволення 
користувачем системи та 
відповідність очікуванням та 
потребам  

Рівень зручності у користуванні, 
функціональності, можливі типи 
доступів (віддалений, тільки з 
робочого місця) тощо 

3 Споживча 
якість 
продукту 
(будівельного 
об’єкта) 

Екологічність, безпека для 
життя та здоров’я, 
економічність при  
експлуатації 

Рівень задоволення клієнта (власника 
будівельного об’єкта) 

4 Виробнича 
якість 
процесів  

Відповідність технічним і 
технологічним нормам, 
вчасність виконання робіт, 
відповідність бюджету 
витрат 

Витрати на виправлення браку/ 
остаточно забракований брак; 
витрати на поточний контроль; 
кількість претензій 

5 Виробнича 
якість систем 

Безперебійність роботи 
системи  

Оцінка вигоди (окупності); 
Кількість збоїв системи за певний 
період часу 

6 Виробнича 
якість 
продукту 

Відповідність проектній 
документації, відповідність 
кошторису, бюджетам, 
вчасність здачі об’єкта 

Рівень відповідності фактичних 
витрат витратам кошторису об’єкта; 
кількість днів затримки здачі об’єкта; 
сума штрафних санкцій та пені за 
невчасну здачу об’єкту; 
винагорода за дострокову здачу 
об’єкта   

7 Етична якість 
процесів 

Дотримання кодексів 
професійної етики, 
дотримання правил 
внутрішнього розпорядку та 
кодексів поведінки, 
дотримання культури 
спілкування та поведінки   

Рівень задоволення працівників; 
кількість скарг; 
кількість зареєстрованих 
невідповідностей 
 

8 Етична якість 
систем 

Забезпечення 
конфіденційності інформації  
 

Рівень конфіденційності (захисту 
даних від несанкціонованого 
користування); 
кількість інцидентів витоку 
інформації 

9 Етична якість 
підприємства 

Розроблені внутрішні 
соціальні пакети для 
працівників; дотримання 
правил сталого розвитку при 
будівництві об’єктів; 
дотримання правил охорони 
праці  

Кількість соціальних пакетів та їх 
вагомість у мотивації кращої роботи 
працівників; 
сертифікована система ISO 14 000, 
OHSAS 18 000 
сертифікація будинків, наприклад за 
системами оцінок BREAM або LEED 

*Примітка. Розроблено автором.  
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З облікової точки зору питання оцінки якості є одним із дискусійних у 

науковій літературі. По-перше, труднощі її оцінювання випливають із 

філософської природи та абстрактності даного поняття, яке визначається через 

множинність певних ознак. Це все формує суб’єктивний підхід до оцінки 

якості. 

По-друге, питання управління якістю знаходяться переважно в технічній 

площині, а, відповідно, належать до сфери обов’язків та повноважень технічних 

працівників [195], і традиційно склалося так, що зв’язок управління якістю з 

обліком є слабким. Методи управління якістю переважно направлені на 

використання показників, що характеризують технічні аспекти якості, 

наприклад статистичний контроль [122]. Крім того, здебільшого показники є 

якісними та/ або кількісними і збираються та аналізуються поза обліковою 

системою. З облікової точки зору проблемними є наступні питання:    

 виявлення (оцінки) характеристик якості; 

 переведення якісної інформації (даних) у кількісну, а  нефінансової 

інформації (даних) у фінансові показники; 

 забезпечення охоплення всіх сфер оцінками якості, щоб мінімізувати 

неконтрольовані ділянки; 

 визначення мінімально достатнього складу показників якості для 

забезпечення дотримання принципів превалювання вигод над витратами та 

нівелювання ефекту [90]. 

У будівництві формування рівня якості випливає з усталеного характеру 

стосунків між учасниками будівельного процесу. Зокрема, рівень якості 

кінцевої будівельної продукції визначає замовник-інвестор. Підрядне 

будівельне підприємство отримує готовий проект у формі проектно-

кошторисної документації, в якому передбачено типи матеріалів певної якості 

та визначена технологія будівництва, яка сама по собі може забезпечувати 

відмінний рівень як споживчої, так і виробничої якості.  
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Головним завданням будівельного підрядного підприємства у 

забезпеченні бажаного рівня якості, в тому числі і готового кінцевого об’єкта, є 

організація спорудження об’єкта відповідно до вимог замовника, гарантування 

дотримання вимог проектно-кошторисної документації, технології будівництва 

на всіх його етапах та вчасності виконання всього комплексу будівельно-

монтажних робіт. Ієрархія рівнів забезпечення якості в будівництві узагальнена 

на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Ієрархія рівнів забезпечення якості в будівництві (сформовано автором) 
 

До будівельного об’єкта можуть висуватися вимоги щодо різних аспектів, 

зокрема надійності та безпеки, екологічності, енергоощадності, економності, 

інноваційності, естетики тощо. 

В історичному аспекті ці вимоги зазнали певної еволюції. Забезпечення 

якості будівельного продукту щодо дотримання вимог із надійності та безпеки 

для людини сягає глибокої давнини та є базовою вимогою. З впровадженням 

концепції сталого розвитку увага почала звертатися на екологічні аспекти. 

Одним із прикладів є впровадження систем оцінки BREEAM або LEED. 

На даному етапі розвитку будівельного сектора цей підхід вважається 

найпрогресивнішим. Він забезпечує будівництво енергоощадних, екологічних 

та комфортних об’єктів найвищої якості за мінімізації витрат та максимізації 

комфорту – “зелених будівель”.  

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ 
(регламентований на рівні держави, передбачає забезпечення параметрів 

безпеки, надійності, регулюється правилами та нормами ДБН, ДСТУ, СНіП) 

РІВЕНЬ 
визначених ринкових тенденцій у сфері якості 

(інструмент сертифікації: ISO, LEED, BREEAM) 
 

РІВЕНЬ 
ЗАМОВНИКА  
(індивідуальний) 

(вподобання: естетичні, 
комфортабельності, щодо інновацій) 
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“Зеленим будинком” вважається споруда, яка була спроектована з 

урахуванням принципів сталого розвитку, збудована з екологічно чистих 

матеріалів та має високий рівень безпеки для людини, в тому числі й 

екологічної, комфортні умови для її перебування, де також забезпечується 

менший рівень експлуатаційних витрат (витрати на опалення, освітлення, 

відходи), з вмонтованими джерелами альтернативної енергії. 

Інструментом певної гарантії якості кінцевого будівельного продукту є 

сертифікація будівельних об’єктів «зеленого будівництва» за однією з 

найвідоміших систем оцінки: англійською (BREEAM) або американською 

(LEED). Показники цих систем розроблені за вимогами екологічної 

ефективності на основі критеріїв сталості. Вони містять вимоги, які за своїм 

рівнем значно перевищують ті, що закріплені на законодавчому рівні України.  

Стандарти оцінки BREEAM та LEED визначають не тільки вимоги до 

кінцевого продукту, а і до самого процесу організації будівництва. Наприклад, 

за стандартом BREEM вимагається, щоб управління процесом будівництва 

здійснювалося з точки зору ефективності використання ресурсів, споживання 

енергії, забруднення. 

Якість продукту досягається завдяки якості систем та процесів. Одним із 

основоположних аспектів управління якістю є принцип перенесення якості 

процесів і систем на якість виробленої кінцевої продукції [93; 146; 147]. Тобто 

рівень якості кінцевої продукції досягається за наявності систем відповідної 

якості та через забезпечення відповідного рівня якості виконання всіх процесів. 

На рівні підприємства якість кінцевого продукту будівництва безпосередньо 

залежить від якості будівельно-монтажних робіт, якості організації 

виробництва та системи управління, в тому числі і облікових систем, як 

обслуговуючої підсистеми процесів управління. З огляду на це в економічній 

літературі [93; 146; 147] розрізняють якість продукції, якість процесів та якість 

систем. 
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Усвідомлення керівництвом вигод, що може отримувати підприємство від 

впровадження ідей якості на підприємстві, запускає процес розробки та 

впровадження системи управління якістю.    

В умовах глобалізації економіки, евроінтеграційних пріоритетів 

міжнародної політики України та переходу від ідеї максимізації прибутку до 

концепції сталого розвитку управління якістю визнається інструментом 

нарощування конкурентоздатності та стабільної позиції на ринку підприємства. 

На сучасному етапі розвитку суспільного сприйняття ідей якості за 

терміном “управління якістю” закріпилося наступне офіційне трактування: 

“скоординовані дії щодо спрямовування та контролювання діяльності 

організації стосовно якості” [32]. Роль та детальний спектр переваг, що може 

отримати будь-яке підприємство від впровадження принципів управління 

якістю, достатньо повно систематизовані та відображені в ISO 9000:2015 

“Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів” та його 

національному аналогу.  

Зміну підходів до управління якістю можна простежити в історичному 

аспекті. Зокрема, Гарольд Керцнер (Harold Kerzner), досліджуючи еволюцію 

інструментів якості за останні 100 років, виділяє чотири основних періоди [193, 

c. 5]: 

1) до І Світової війни досягнення необхідного рівня якості асоціювалося з 

інспектуванням та відсортовуванням якісних одиниць від тих, що мають низьку 

якість; наголос робився на ідентифікації проблем; 

2) після І Світової війни та до початку 1950-х років основним методом 

якості залишається відсортовування неякісного товару, проте контроль якості 

базується на статистичних та математичних методах, таблицях зразків та 

графіках контролю процесів; 

3) на початку 1950-х – у кінці 1960-х років контроль якості переходить у 

забезпечення якості. Пріоритетним є уникнення проблем замість їх виявлення. 

Для досягнення необхідного рівня якості пропонується використовувати 
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методи: обліку витрат на якість, впровадження програм нульового виявлення 

дефектів, інженерію надійності та всеохоплюючий контроль якості; 

4) у період з кінця 1960-х і дотепер розвивається напрямок стратегічного 

управління якістю, що будується на наступних постулатах: “якість визначається 

споживачем”, якість пов’язана з прибутковістю, що формується як внаслідок 

сприятливої ринкової ситуації, так і внаслідок зменшення витрат, “якість є 

конкурентною зброєю”, “якість є інтегрованою частиною процесу стратегічного 

планування”, “якість вимагає від підприємства збільшення взятих зобов’язань”. 

Підсумовуючи історичні аспекти розвитку ідей якості, Томас Пиждек     

(Т. Pyzdek) зазначає, що “за останнє століття якість рухалась через чотири 

окремих напрямки якості: інспектування, статистичний контроль якості, 

забезпечення якості та стратегічний менеджмент якості”. На його думку, “п’ята 

сфера виникла як повна інтеграція якості в загальну систему бізнесу” [193, c. 5]. 

Проте в літературі думки науковців стосовно етапів проходження розвитку 

концепцій якості не є одностайними. Зокрема, А. Р. Румейн (Rumane) на 

підставі аналізу наукових джерел з дослідження історії розвитку концепцій 

якості пропонує виділяти чотири сфери еволюції якості: інспекція якості, 

контроль якості, забезпечення якості та всеохоплююча якість [193, c. 5]. 

Дослідження генезису становлення ідей якості дозволяє краще зрозуміти 

інформаційні потреби управлінців, що працюють у сфері якості, можливості, 

що створюються для суб’єктів господарювання при застосуванні системи 

управління якістю, та роль управлінського обліку в даному контексті. 

Розвиток концепцій управління якістю відбувався стрибкоподібно. 

Останній сплеск інтересу до них відбувся в 90-х роках минулого століття. 

Внесок Е. Демінга, Г. Тегучі, Дж. Дюрана та інших у розвиток питань 

забезпечення та управління якістю забезпечив основу для формування сучасних 

концепцій і теорій якості. Це виникнення прогресивного методу управління 

якістю – реінжинірингу, перегляд стандартів управління якістю ISO серії 9000 

та активне впровадження в практичну діяльність підприємств технологій 

Всеохоплююче управління якістю (TQM), Кайзен (Kaisen), Ощадного 
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виробництва – Ліін (Lean production), Шість сигма (Six Sigma), П’ять «С», 

Теорії обмежень (TOC), Точно в строк (JIT), Канбан (kanban) тощо. 

Кожна з концепцій має свою специфіку та інструментарій, спрямований 

на вирішення певного кола завдань. Одні концепції охоплюють всю діяльність, 

а інші – зосереджені на покращенні окремої ділянки виробництва. Наприклад, 

Всеохоплююче управління якістю поширюється на всю діяльність 

підприємства і стосується питань філософії управління та “духу” компаній, 

змінюючи стратегію, лідерство, культуру. Концепція Ліін виробництва 

зосереджується на практичних питаннях пошуку шляхів максимально 

можливого, ефективного використання ресурсів, проактивно усуваючи все, що 

не створює і не додає вартості виробленню продукції та запобігаючи появі 

будь-яких втрат виробництва на етапі планування. Методи “Точно в строк” або 

“Бездоганного дотримання термінів” та “Канбан” є специфічними, оскільки 

вони призначені тільки для оптимізації і покращення окремої сфери – 

постачання. 

На сучасному етапі найпоширенішим інструментом забезпечення та 

управління якістю є сертифікації систем управління якістю. Причинами 

розробки та впровадження такої системи, зокрема будівельним підприємством, 

можуть бути як вимоги замовників-інвесторів, так і бажання керівництва. 

Підприємство набуває ряд переваг у вигляді підвищення конкурентоздатності, 

можливості виходу на нові ринки. Впроваджена система дає певну гарантію 

якіснішого виконання робіт та дотримання технології, що дозволяє здобути 

довіру потенційних замовників. Мінімізація витрат може досягатися за рахунок 

покращення документування в організації процесів на підприємстві, зменшення 

кількості рекламацій та браку. Варто підкреслити: сертифікація не гарантує, що 

підприємство виконає роботи на найвищому рівні якості, проте свідчить про 

його намір дотримуватися принципів і правил якості в своїй повсякденній 

діяльності, які визначені в національних аналогах міжнародних стандартів серії 

ДСТУ ISO 9000 з управління якістю, та має розроблену документовану 
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систему, що мало б забезпечити досягнення виконання робіт бажаної для 

замовника якості. 

Сертифікацію систем здійснюють відповідні органи з сертифікації. 

Найвідомішими є УкрСЕПРО, IQ Net, TŰV SERT, BUREU VERITAS, SGS, 

DQS, BVQI Україна, SIC в Україні, ТЮФ НОРД Україна, тощо. Підприємства 

активно розробляють такі сучасні системи менеджменту, як управління якістю 

(ISO 9001), екологічного управління (ISO 14001), НАССР або управління 

безпечністю харчових продуктів (ISO 22000), управління гігієною та безпекою 

праці (OHSAS 18001), тощо. Популярності набуває розробка та сертифікація 

інтегрованих систем управління підприємством, що відповідають вимогам 

кількох стандартів разом, наприклад  ISO 9001 та ISO 14001. Тенденція темпів 

сертифікації систем управління якістю вітчизняними підприємствами 

представлена на рис. 1.3. 

 
Рис. 1.3. Темпи сертифікації систем управління підприємством в Україні за 

2001-2017рр. (сформовано автором на основі джерел [101]) 
 

Відповідно до статистичних даних Науково-дослідного інституту з 

питань управління якістю, стратегічних досліджень та міжнародних відносин, 

який здійснює в Україні моніторинг робіт у сфері управління якістю, тільки 

державними регіональними центрами стандартизації, сертифікації та метрології  

9

15
0 43

3

96
1 12

18

24
62 26

60

34
03 35

67 37
13

6 12 23 32 10
3

92 21

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2001 2002 2003 2005 2006 2010 2011 2013 2015 2017

Од.

Роки

ДСТУ ISO 9001

ДСТУ ISO 14001

ДСТУ OHSAS 
18001



34 
 
було видано на початок 2013 року 3002 сертифікати відповідності на систему 

управління якістю. З щорічної загальної кількості підприємств, що отримують 

сертифікати на системи управління, близько 10-11% припадає на будівельні 

підприємства.  

Результати досліджень показують, що практика впровадження та 

сертифікація систем управління відповідно до вимог стандартів ДСТУ ISO 9001 

існує як на середніх, так і малих підприємствах будівельного сектора. Це 

демонструє інформація, представлена на рис. 1.4. 

Рис. 1.4. Сертифікація систем управління якістю на будівельних підприємствах 
України відповідно до їх розміру (сформовано автором на основі джерела [101]) 

 

Статистика, відображена на рис. 1.4, демонструє, що інструмент 

сертифікації систем управління використовується підприємствами різних 

розмірів. Найбільш затребуваний він серед підприємств середнього розміру. 

З позиції еволюції концепцій у сфері забезпечення та управління якістю 

заходи щодо сертифікації систем управління відповідно до міжнародних 

стандартів ISO серії 9000, 14000 тощо та національних премій якості на даному 

етапі вважаються заходами, що дозволяють підприємствам забезпечити 

підтримання певного рівня якості, стійкості виконання процесів на заданому 

рівні. Проте, поряд із іншими простими інструментами якості, вони здатні 

забезпечити кількісне покращення. Водночас концепції Всеохоплюючого 
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управління якістю, Ощадного виробництва, Шість сигм, реінжинірингу бізнес-

процесів, Теорії обмежень, вважаються новими і прогресивними 

методологіями. Підприємства можуть очікувати на підвищення ефективності 

своєї діяльності від впровадження методів цих концепцій. 

Короткий огляд змісту сучасних концепцій, методів і принципів 

управління якістю представлено в Додатку Б і Додатку В та сформовано на 

основі праць [10; 32; 133; 134; 135; 137; 140; 146; 195].  

Дослідження концепцій із управління якістю дозволило виявити те, що 

окремі концепції можуть базуватися на одних і тих самих методах управління 

якістю. Зокрема, Оу-Ян и Цай (Ou-Yang and Tsai) описують досвід 

впровадження TQM програм на основі використання інструментів 

вдосконалення бізнес-процесів, калькулювання за видами діяльності (АВ-

costing), методів статистичного контролю та реінжинірингу бізнес-процесів. У 

праці Андерсон (Andersson) та інші [152] методологія TQM базується на PDSA 

циклі. Це підтверджує, що розробка програм якості є індивідуальним процесом 

для кожного підприємства. Програма якості підприємства може включати різну 

кількість компонентів, які реалізуються в різних функціональних сферах 

діяльності суб’єктів господарювання. Прикладами основних таких компонентів 

можуть бути: лідерство, процесний підхід, орієнтація на споживача, управління 

персоналом, постачальниками, інформацією про параметри якості, безперервне 

поліпшення тощо [182]. Частина з них співпадає з принципами управління 

якістю, визначеними ISO серії 9000. В досліджених літературних джерелах не 

було виявлено одностайної думки щодо кількості ключових компонентів 

програм якості. Їх кількість та зміст можуть суттєво відрізнятися [166]. 

Делік (Delic) та інші досліджували взаємодію між компонентами програм 

якості. Компоненти взаємодіють один із одним, як в єдиному механізмі, 

забезпечуючи ефект синергії та утворюючи повноцінну систему. Основні 

компоненти вважають критичними факторами успіху, а їх достатня кількість є 

визначальною у тому, чи буде програма якості успішною чи невдалою. Кожен 

компонент повинен вносити свій вклад у досягнення цілі, яку має програма 
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якості, та забезпечувати синергію всієї програми. Брак хоча б одного з 

компонентів може спричинити марність усіх зусиль [166]. 

Програма управління якістю може базуватися на різній комбінації 

методів управління якістю, беручи до уваги індивідуальні умови діяльності 

підприємства, галузеву специфіку, обізнаність керівництва вищої та середньої 

ланки щодо вигод, які може набути підприємство від його впровадження, а 

також наявності послуг професійних організацій щодо впровадження та 

застосування відповідного інструменту. 

Розвиток методів управління якістю базується на внеску семи лідерів 

сфери якості: Е. Демінга, Джурана, Ішикави, Фейгебаума, Тагучі, Кросбі, Імай 

[200]. У літературних джерелах детально описані наступні інструменти 

управління якістю: самооцінка, 7 основних інструментів якості, метод 

розгортання функції якості, бенчмаркінг, облік витрат на якість, П’ять S, 

реінжиніринг бізнес-процесів, всеохоплююче продуктивне обслуговування, 

метод DOE [197; 199].  

Кожен із інструментів має своє призначення, сферу застосування, типи 

спожитих ресурсів, потребує залучення різних груп працівників, виробляє 

кінцевий продукт (послугу) та, відповідно, чинить певний ефект. Деякі з них є 

вузькоспеціалізованими інструментами виключно для сфери управління якістю, 

деякі є універсальними та були адаптовані для вирішення завдань управління 

якістю. На підставі аналізу наступних літературних джерел [156; 162; 176; 185] 

були узагальнені значення, сфера застосування та спожиті ресурси окремих 

інструментів управління якістю. Їх короткий огляд подано в табл. 1.2. 

З точки зору цілей застосування інструментів навчання працівників та 

внутрішній аудит якості зосереджувалися на дефектах та мінімізації переробки. 

Тим часом бенчмаркінг, самооцінка та якісне обчислення коштів є швидше 

інформаційними інструментами та спрямовані на підвищення очікування щодо 

якості та надання інформації для процесу безперервного вдосконалення [153, 

158]. Система винагороди є інструментом, який полегшує обидва процеси. 
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Таблиця 1.2 

Коротка характеристика інструментів управління якістю* 
Інструмент Значення Тип спожитих 

ресурсів 
Сфера 

застосування 
Вихід 

(результат) 
процесу 

Мета 

Внутрішній 
аудит якості 

Виявлення 
невідповідностей 

Оплата праці 
внутрішніх 
аудиторів з 
якості 

Будівництво Звіт про 
невідповідність; 
документування 
знахідок 
(доказів) та 
причин 
невідповід-
ностей; 
рекомендації 
щодо 
попереджу-
вальних заходів 
та вдосконалень   

Попередження 
браку на стадії 
до продажу; 
забезпечення 
постійного 
поліпшення  

Самооцінка  Дослідження 
однієї чи кількох 
функціональних 
сфер на основі 
системи 
показників  

Короткочасне 
залучення 
значної 
кількості 
працівників до 
збору 
інформації; 
призначення 
відповідаль-
ного за процес 
самооцінки     

Будь-яка 
функціональна 
сфера  

Набір показників 
відповідно до 
ДСТУ ISO 9004 

Мінімізація 
інформаційної 
невизначеності 
щодо 
досліджуваної 
ділянки  

Система 
винагород 

Визначений вид 
винагороди, що 
може 
виплачуватися 
працівникам за 
досягнуті 
результати    

Фонд на 
винагороди в 
грошовій та 
негрошовій  
формі  

Управління 
персоналом 

Пропозиції щодо 
інновацій; 
досягнення 
встановлених 
результатів тощо  

Забезпечення 
постійного 
поліпшення 

Бенч-
маркінг 

Порівняння даних 
компанії з 
подібними даними 
із зовнішніх 
джерел про 
конкурентів або 
даними по галузі. 
Порівняння 
внутрішніх 
узагальнюючих 
показників 
підрозділів, 
процесів або 
діяльностей.   

Інформаційно-
технічна 
підтримка 
(може бути 
необхідною);  
витрати на 
збір, аналіз 
інформації, 
звітування  

Будь-яка 
функціональна 
сфера; 
рівень 
стратегічного 
управління 

Аналітичні звіти;  
рекомендації  

Знаходження 
сфер для 
поліпшення та 
змін  

Навчання 
працівників 
за 
програмою 
якості  

Забезпечення 
новими знаннями, 
покращення 
набутих знань, 
вдосконалення 
навичок та 
компетенції 

Оплата праці 
тренерів; 
заробітна плата 
працівників за 
час 
проходження 
навчання  

Управління 
персоналом  

Підвищення 
рівня знань та 
компетенцій 

Зменшення 
браку, 
переробок та 
збільшення 
продуктивності 

Облік 
витрат на 
якість   

Виявлення, збір, 
аналіз та 
звітування 
(повідомлення) 
інформації щодо 
втрат, 
превентивних 
витрат та витрат 
на оцінку    

Інформаційно-
технічна 
підтримка (в 
межах 
потреби);  
витрати на 
збір, аналіз 
інформації, 
звітування 

Всі етапи 
будівельного 
виробництва: 
проектування 
(планування), 
виробництво та 
гарантійне 
обслугову-
вання  

Аналітичні звіти;  
рекомендації 

Забезпечення 
постійного 
поліпшення 

*Примітка. Систематизовано автором на основі джерел [97; 132; 156; 159; 162; 163; 
176; 185] та доповнено власними судженнями.  
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Використання інструменту сертифікації можна розглядати як базову 

практику, “початкову точку” в сфері управління якістю  [153, 169]. 

Сертифікація дозволяє краще структурувати та організувати процес управління 

якістю [198]. 

Практика ISO спрямована на документування системи управління. 

Документування стосується інтеграції питання управління якістю у місію, 

бачення та стратегію діяльності бізнесу [175, 200] та відображається в політиці 

якості, настановах з якості та стратегічному плані. На операційному рівні 

завдання з управління якістю фіксуються в бюджетах та виконуються на 

місцях. 

Забезпечуючи повну участь працівників у процесі управління якістю, 

важливо, щоб вони знали про свої обов’язки та зобов’язання у сфері якості 

[169]. Їх правильний обмін, делегування та їх постійний перегляд як відповідь 

на зміни сприяють кращому спілкуванню та встановленню культури якості в 

компаніях. Координація великої кількості учасників досягається завдяки 

документації працівників та їх обов’язків, використанню технологічних схем, 

карти клієнта та бюджетів, які доносять стратегічні цілі у сфері якості для 

працівників [175; 180; 200]. Вони допомагають візуалізувати процеси і зробити 

їх контрольованими. 

Оскільки процес безперервного вдосконалення в межах TQM вимагає збір 

інноваційних ініціатив від працівників, то може з’явитися необхідність 

внесення змін до плану якості, який може бути стратегічним. На основі 

інноваційних ініціатив співробітників розробляються заходи для постійного 

вдосконалення в плані якості або плані поліпшення якості. Процес постійного 

вдосконалення як основного компонента TQM проявляється через постійний 

моніторинг відповідності поточної практики запланованим цілям. Постійно 

змінюване бізнес-середовище змушує бізнес реагувати на зміни. Регулярний та 

частий перегляд планів, бюджетів, програм допомагає підприємствам 

залишатися гнучкими, адаптивними та забезпечувати процес постійного 

вдосконалення. 
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Попри різноманітність можливих програм якості, науковці робили спроби 

систематизувати та класифікувати компоненти [189, 193]. Наприклад, К. Хафиз 

(Hafeez) [172] поділяв компоненти програм якості за групами: технології, люди 

та системи. А. М. Херзалах (Herzallah) 177] та І. Амірулах (Amirullah) [150] 

здійснюють розподіл на м’які та тверді. Під “м’якими” компонентами мається 

на увазі, що вони стосуються сфери людських ресурсів, а “тверді” компоненти 

– це інструменти, методи та технології, до яких включають моніторинг якості й 

облікові методи, зокрема обліку витрат на якість.  

Застосування методів управління якістю може відрізнятися в межах 

секторів (галузей) економіки та географічних сегментів [178]. Зокрема, такі 

дослідження проводилися в Китаї [201], Сингапурі [182], Сполучених Штатах 

[188], Єгипті [169], східних та південно-східних європейських країнах [157], 

Іспанії [171], Сербії [166] тощо. Блекмон (Blackmon) та інші зробили спробу 

виявити соціоекономічний вплив на підходи до управління, що застосовуються 

підприємствами, та дійшли висновку, що “в одній країні управління якістю 

може вважатися ефективним інструментом, а в іншій – не обов’язковим” [178, 

c. 322]. Янг (Young) та Вілкінсон (Wilkinson) попереджають, що досвід із 

управління якістю може важко перебиратися від підприємства до підприємства, 

якщо вони з різних культурних середовищ [178, c. 322].  

Для кращого розуміння концепцій управління якістю в літературі 

представлені моделі з імплементації управління якістю [169; 182; 196] та 

адаптації вже існуючих моделей до умов діяльності підприємства різних 

секторів економіки [171].  

На основі систематизації інформації було зроблено спробу розробити 

модель системи управління якістю підприємства, яка дозволяє наочно 

представити можливий зміст заходів та інструментів програм якості з точки 

зору документування процедур та елементів, які гіпотетично поєднують 

управлінський облік та управління якістю та дозволяють відстежити роль 

управлінського обліку. Це було викликано тим, що вимірювання більшості 

аспектів якості знаходиться в технічній площині і тому тривалий час питаннями 
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якості на підприємстві займалися працівники служби управління якістю, 

виробничих підрозділів, відділів інженерії та розробки продукції. Роль 

облікових працівників у процесі управління якістю була недостатньо 

усвідомлена і довгий час категорії якості не розглядались як можливі об’єкти 

обліку [195]. На основі даних таблиць Додатку Б на рис. 1.5 узагальнені методи 

управління якістю та представлені ті елементи, що містять облікову складову та 

контролю.  

Світові тенденції, що сформувалися на сьогоднішній день, можна 

вважати новим підходом до поняття якості у будівельному секторі. Зміна 

підходів зумовлює внесення відповідних змін до таких елементів 

бухгалтерського обліку, як документування, оцінка, калькулювання, рахунки та 

звітність. Потребують подальшого дослідження питання, пов’язані з оцінкою 

витрат, що виникають внаслідок впровадження та підтримки системи 

управління якістю і проведення сертифікації. Для формування управлінської 

інформації про витрати на якість важливими аспектами є оптимізація 

класифікації таких витрат, дослідження порядку їх відображення на рахунках 

аналітичного та синтетичного обліку, розробки методики організації їх обліку. 

Заходи комплексного характеру з адаптації необхідних елементів 

бухгалтерського обліку можуть дозволити обліковій системі виконати завдання 

з інформаційного забезпечення процесу управління якістю. 

Отже, в ієрархічній системі управління підприємством система 

управління якістю є однією з складових підсистем, що також, як і будь-яка інша 

підсистема, потребує інформаційного забезпечення та має власний методичний 

і технологічний інструментарій. Впровадження такої системи на підприємстві 

формує потребу в забезпеченні обліковою інформацією процесу управління 

якістю на будівельному підприємстві. Натомість використання практики 

ведення бізнесу з впровадженою системою управління якістю вимагає від усіх 

інформаційних систем підприємства переналаштування з метою гармонізації 

інформаційного забезпечення внаслідок інтеграційного процесу. 
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Рис. 1.5. Місце управлінського обліку та контролю в системі управління якості 
(сформовано автором) 
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Створення 
групи з якості; 

встановлення 
завдань з якості; 
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1.2. Концептуальні основи управлінського обліку якості 

 

Теорія управлінського обліку переживає свій бурхливий розвиток. І 

науковці, і практики одностайні у визнанні провідної ролі управлінського 

обліку на підприємствах, адже його впровадження сприяє ефективній роботі. 

Управлінський облік вважають перспективним, інструментом, що недостатньо 

повно використовується бізнесом для функціонування у конкурентному 

середовищі [40]. 

Основні положення концепції управлінського обліку розкриті у працях 

таких відомих зарубіжних авторів:  А. Апчорча, Е. Аткінсона, Р. Гарісона,       

К. Друрі, Т. Корбетта, Х. Фольмута, Ч. Т. Хорнгрена та Дж. Фостера і багатьох 

інших [8; 10; 21; 30; 53; 138; 141].  

Для країн посткомуністичного простору управлінський облік є явищем 

порівняно новим. Адже за часів планової економіки у ньому не було 

необхідності, оскільки такого явища, як конкуренція, не існувало [95]. На 

пострадянському просторі вагомий внесок у дослідження проблем 

управлінського обліку та у його розвиток зробили О..В. Акчуріна,                     

В. Б. Івашкевича, О. Д. Каверіна, Т. П. Карпова, І. Г. Кукукіна,  Л. В. Попова, О. 

В. Рибакова, А. Ю. Соколов, Я. В. Соколов та інші [5; 46; 47; 59; 109; 118; 126; 

136]. 

В Україні інтерес до ідей управлінського обліку зріс в 90-х роках у 

зв’язку з трансформаційними процесами в економіці та появою нових умов 

господарювання: орієнтації діяльності на отримання прибутку, роботи в 

конкурентному середовищі тощо. В даному контексті інформація про стан 

підприємства та внутрішні процеси набуває більшої вагомості та цінності. 

Серед українських науковців, що працювали над питаннями розвитку 

управлінського обліку, добре відомі П. Й. Атамас, С. Ф. Голов,                          

З. В. Задорожний, Г. Г. Кірейцев, Л. В. Нападовська, І. Б. Садовська, Л. П. 

Радецька, Л. М. Чернелевський,  М. Г. Чумаченко,  Г. Г.рОсадча та інші [9; 23; 

26; 27; 38; 49; 50; 95; 113; 145; 154]. Варто відзначити внесок у розвиток питань 
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управлінського обліку наукових шкіл. Представниками Житомирської наукової 

школи є Ф. Ф.рБутинець, Н. В. Герасимчук, Т. В. Давидюк, З. В. Задорожний, З. 

Ф. Канурна, Н. М.пМалюга, Л. В. Чижевська [18; 26; 27; 39, 40]. Львівська 

наукова школа відома працями  В. І. Бачинського, С. І.lГоловацької, М. В. 

Корягіна, П. О. Куцика, Л. Г. Медвідь, В. О. Озерана та інших [25; 54; 63; 89; 

98]. 

Серед науковців немає одностайної точки зору щодо розуміння терміна 

управлінського обліку. В літературі представлені відмінні точки зору щодо 

змісту поняття. Даний аспект підкреслюється у роботах [95; 145], в яких 

систематизовані визначення управлінського обліку. Його ототожнюють із: (1) 

процесом; (2) системою, з уточненням “інтегрована”, “інформаційна”, 

“обліково-інформаційна”; (3) підсистемою бухгалтерського обліку або 

називають (4) окремим видом обліку [88]. 

Надзвичайно важливою подією у становленні управлінського обліку є 

прийняття у 2014 році Міжнародних принципів управлінського обліку двома 

найпрестижнішими бухгалтерськими асоціаціями в світі: Американським 

інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (Association of International 

Certified Professional Accountants, AICPA) та Інститутом присяжних бухгалтерів 

в сфері управлінського обліку (Chartered Institute of Management Accountants, 

CIMA). В документі управлінський облік визначено як “пошук, аналіз, передача 

та використання фінансової та нефінансової інформації, пов’язаної з 

прийняттям рішень, для створення і збереження вартості організацій” [90]. 

Для порівняння, в Законі України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” закріплене тлумачення 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, відповідно до якого – це 

“система збору, обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства 

для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством” [41]. 

Визначення значно відрізняються.  

На наш погляд, у Міжнародних принципах управлінського обліку подане 

визначення чіткіше підкреслює цільову спрямованість управлінського обліку, 
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що є важливим для його розвитку, зважаючи на те, що він є нерегламентованим 

і відкритим до креативного пошуку в динамічному середовищі суб’єктів 

господарювання. Тому висловлюємо припущення, що з появою Міжнародних 

принципів управлінського обліку формуються передумови перегляду 

визначення управлінського обліку в національних нормативно-правових 

джерелах. 

Управлінський облік, готуючи фінансову та нефінансову інформацію про 

діяльність підприємства для внутрішніх користувачів, тим самим обслуговує 

систему управління підприємством, яка реалізується через прийняття рішень у 

межах своїх повноважень керівниками різних рівнів управління, які в тому 

числі працюють у різних функціональних сферах підприємства.  

Функціональний підхід у менеджменті започаткував розвиток 

управлінського обліку за функціональними сферами діяльності підприємств. 

Зокрема, в межах функціонального підходу виділяють менеджмент логістики, 

постачання, збуту, фінансовий менеджмент, менеджмент інвестицій, інновацій 

та інші [5, с.14]. Вплив даного підходу в управлінському обліку проявився у 

вигляді формування інформації для підтримки прийняття рішень відповідного 

напряму. 

Управлінський облік за функціональним підходом висвітлюється в 

працях О. В.лАкчуріної, Ф. Ф. Бутинця, О. Д. Каверіної, Т. П. Карпової,            

Л. М. Чернелевського та інших [5; 18; 46; 48; 145]. Науковці представляють 

структуру управлінського обліку за функціональними ознаками, виділяючи 

управлінський облік витрат за видами діяльності, зокрема: постачальницько-

заготівельної, виробничої, фінансово-збутової та організаційної [47, с. 47]. В 

табл. 1.3 представлено погляди науковців на структуру управлінського обліку 

за функціональними напрямками діяльності, а узагальнення підходів до 

управлінського обліку представлено в додатку Д. 

У наукових джерелах функціональний підхід здебільшого описаний із 

позиції видів діяльності класичного виробничого циклу “постачання – 
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виробництво – збут” та окремих обслуговуючих видів діяльності. Науковці 

одностайні щодо значимості та актуальності даного підходу.  

Таблиця 1.3 

Погляди авторів на елементи структури управлінського обліку за видами 
(напрямками) діяльності* 

Вид діяльності  

К
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А
кч

ур
ін

а 
О

. В
., 

С
ол

од
ко

 Л
. П

., 
К

аз
ін

 О
. В

.  
 

[5
, с

. 4
9]

 

Постачальницько-заготівельна + + + + + 
Виробнича + + + + + 
Фінансово-збутова + + + + + 
Організаційна  + + + + + 
Витрат на виробництво та собівартість 
продукції 

 + +  + 

Інвестиційної діяльності і фінансування    +  
Витрат на робочу силу    +  
Контролінг     + 

*Примітка. Складено автором на основі вказаних джерел. 

 

Однак спостерігається незначна відмінність у поглядах щодо рівня 

деталізації сфер діяльності підприємства. Це можна пояснити тим, що висновки 

були зроблені на основі досліджень господарських одиниць, які належать до 

різних сегментів економіки. Натомість врахування галузевої специфіки, 

технологічних та інших особливостей підприємств породжує існування 

відмінних конфігурацій функціональних підсистем управлінського обліку. 

Крім того, моніторинг наукових праць дозволяє виділити інші 

функціональні види діяльності підприємств. Активно на сторінках наукової 

літератури розглядаються питання управлінського обліку у сферах логістики, 

екологічного управління, управління якістю тощо. Адже управління якістю, 

фінансами, персоналом, проектами, інноваціями, маркетингом та інші сфери 

фінансово-господарської діяльності підприємства є спеціалізованими видами 

управлінської діяльності [47]. 
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Аналіз літературних джерел показав, що поняття якості виступає 

об’єктом вивчення ряду дисциплін: економіки якості, менеджменту, 

маркетингу, інженерії, проектування, механіки тощо. В межах кожної з 

дисциплін науковці підходять до розгляду якості з позиції тих завдань, на 

вирішення яких спрямована дисципліна. 

Управлінський облік також розглядає категорії якості як об’єкти обліку, 

оскільки орієнтується на задоволення інформаційних потреб внутрішніх 

користувачів, зокрема в питаннях управління якістю, що спрямовані на її 

забезпечення та покращення через прийняття управлінських рішень. Даний 

напрямок належить до функціонального підходу, що розвинувся в менеджменті 

та поширився на управлінський облік. 

Варто відзначити, що науковці не виділяють як окремий напрямок сферу 

управління якістю при розгляді функціональних напрямків управлінського 

обліку. Проте на даний час можна ознайомитися з рядом наукових робіт, 

предметом дослідження яких були різні облікові аспекти процесу управління 

якістю. Їх систематизація представлена в додатку Е табл. Е.1, а рис. 1.6 

дозволяє сформувати уявлення про обсяг виконаної роботи науковцями країн 

пострадянського простору в даному напрямку. 

 
Рис. 1.6. Систематизація досліджень щодо висвітлення облікових аспектів 

управління якістю (сформовано автором на основі джерел [6; 7; 11; 14; 36; 44; 48; 55; 
60; 64; 66; 92; 94; 103; 104; 110; 115; 117; 122; 123; 124; 128; 129; 130; 131; 139; 143]) 
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Варто відзначити, що в наукових джерелах напрямок управлінського 

обліку для підтримки процесів управління якістю чітко не визначений. Основна 

тематика облікових досліджень спрямована на висвітлення питань 

управлінського обліку, аналізу, контролю та аудиту витрат на якість. Проте 

облікові аспекти управління якістю розглядають також науковці, чиї інтереси 

зосереджені на вирішенні проблем менеджменту та економіки якості. Зокрема, 

в роботах [6; 11; 14; 36; 55; 64; 92; 103; 115; 124; 130] запропоновані 

вдосконалення класифікації витрат на якість та їх складу в розрізі елементів, 

методики обробки й аналізу даних, калькулювання собівартості, оцінки  та 

планування витрат у системі менеджменту якості тощо. 

В Україні проведені дисертаційні дослідження з обліку в сфері 

управління якістю не є чисельними, лише дві праці висвітлюють питання 

обліку та аналізу “витрат на забезпечення якості продукції” або “витрат на 

якість”. Варто зауважити, що в Україні також не проводилися дослідження з 

формування системи управлінського обліку за даною тематикою, які би 

враховували специфіку будівельного виробництва. 

Зв’язок між управлінням якістю та управлінським обліком також можна 

простежити в історичному аспекті на різних етапах їх розвитку. Їх зіставлення 

за основними позиціями подано в табл. 1.4. За основу були використані етапи 

еволюції ідей у сфері: 

 управлінського обліку, визначені в Положенні з управлінського обліку 

“Управління покращенням якості” [195]; 

 управління якістю, узагальнені Г. Ноулзом (Knowles) [181, с. 9], де 

автор виділяє шість етапів розвитку концепцій у сфері якості, що найкраще 

відображає тенденції та дозволяє співставити та порівняти основні етапи 

розвитку ідей якості та управлінського обліку. 

Інформація табл. 1.4 демонструє, що зміна підходів у сфері якості та 

управлінського обліку відбувалася відносно синхронно. У своєму генезисі 

управління якістю проходило розвиток від контролю якості через стадію 
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забезпечення до управління якістю, яке на сучасному етапі розвивається в 

стратегічній площині. 

Таблиця 1.4 

Співставлення етапів еволюції ідей у сфері управління якістю та 
управлінського обліку* 

Управління якістю Управлінський облік Трактування 
1. До 1900-х рр. – реміснича 
(цехова) ера (майстерність 
робітників, експертна 
оцінка). 

Поняття управлінського обліку 
ще не було. 

Зв’язок не 
простежується. 

2. 1900-1950-ті рр. – 
стандартизація, масове 
виробництво та забезпечення 
якості (індустріалізація, 
науковий менеджмент, 
некваліфікована праця,  
100% контролю). 

Зародження методів виробничого 
обліку. 
 
 
 
 

Облікова інформація 
використовується для 
фінансового контролю. 

3. 1930-1950-ті рр. – ера 
контролю якості 
(статистичний контроль 
процесів, оцінка 
постачальників). 

1. До 1950-х спрямованість на 
визначення витрат та фінансовий 
контроль шляхом використання 
бюджетування та технологій 
виробничого обліку. 

4. 1950-1970-ті рр. – ера 
всезагального управління 
якістю (Е. Демінг, лідерство, 
системне мислення, фокус на 
споживача, поліпшення та 
розширення повноважень 
працівників). 

2. З 1965 р. – зміна спрямованості 
на формування інформації для 
управлінського планування та 
контролю через використання 
таких технологій, як аналіз 
рішень та облік відповідальності. 

Аспекти “розширення 
повноважень 
працівників” у 
концепції управління 
якістю та “облік 
відповідальності” в 
управлінському обліку 
мають тісний зв’язок.   

5. 1970-1990-ті рр. – 
стандарти та премії (ISO 
9000, премії якості). 

3. З 1985 р. – увага 
зосереджується на зменшенні 
неефективного використання 
ресурсів у бізнес-процесах, при 
застосуванні аналізу процесів та 
технології управління витратами. 

Спільна мета – 
зменшення 
неефективного 
використання ресурсів. 

6. 1990-дотепер – ера 
ініціатив (ощадне 
виробництво, реінжиніринг 
бізнес-процесів, шість сигм). 

4. З 1995 – увага переходить на 
генерування та створення 
вартості за рахунок ефективного 
використання ресурсів, 
використання технологій, які 
досліджують фактори створення 
доданої вартості, створення 
вартості для власника та 
організаційні інновації. 

Відбувається розвиток 
облікових технологій, 
направлених на 
підтримку нових 
методів управління 
якістю, визначається 
роль управлінського 
бухгалтера у підтримці 
процесу управління 
якістю. 

*Примітка. Систематизовано автором на основі джерел [181; 195] та доповнено 
власними судженнями. 
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При цьому кожний наступний етап еволюційного розвитку ідей якості 

базувався на основному інструментарії попередньої концепції, поглинаючи 

здобуті переваги та додаючи нове (рис. 1.7).  

 

 
Рис. 1.7. Концепція формування управлінського обліку якості  

(розроблено автором) 
 

Усвідомлення вищим керівництвом вигод, що може отримувати 

підприємство від впровадження ідей якості, запускає процес розробки та 

впровадження системи управління якістю, а відповідно, і підсистеми 

управлінського обліку, що обслуговує інформаційні потреби управління якістю 

та обгрунтовує прийняття відповідних управлінських рішень.  

На практиці управлінський облік як обслуговуюча підсистема 

використовує більший чи менший спектр інструментарію, спрямовуючись на 

індивідуальний рівень розвитку впровадженої системи управління якістю на 

підприємстві та її потреби (рис. 1.7). Натомість підходи до управління якістю 

відповідно проектуються в обліковій системі. Зважаючи на те, що практика 

управління якістю може значно відрізнятися в межах галузей та набувати 

індивідуальних рис [17], як про це йшлося вище, пропонуємо дещо узагальнене 

формулювання терміна у формі “управлінський облік якості”, що дає 
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можливість не обмежувати сферу його застосування за різними рівнями: 

контроль якості, забезпечення якості та управління якістю.   

Вищевикладене підводить до розуміння того, що відбувається 

формування цілої підсистеми – управлінського обліку якості. Як було згадано 

вище, в науковій літературі управлінський облік якості як напрямок уже 

представлено, проте його концептуальна модель потребує уточнення. 

У даній дисертації ми виходимо з того, що концептуальна модель 

управлінського обліку якості випливає з характеру потреби в інформації 

керівників сучасних підприємств, які сповідують ідеї якості, та тісно пов’язана 

з розвитком прогресивних ідей у сфері якості та концепцій, що розвинулися на 

їх основі. 

Основним підходом, який пропонуємо застосовувати для розкриття 

змісту управлінського обліку з метою конкретизації його підсистеми, 

спрямованої на управління якістю, є розгляд “методу управлінського обліку”. В 

літературі методом управлінського обліку називають сукупність різних 

прийомів та способів, за допомогою яких у системі управлінського обліку 

відображаються об’єкти підприємства [47, с. 31; 145, с. 18; 5, с. 38; 3, с. 96-97].   

Розкриваючи зміст поняття методу управлінського обліку, автори 

висловлюють відмінні точки зору щодо його складових елементів. 

Систематизована інформація щодо поглядів сучасних вчених-обліковців 

представлена в табл. 1.5. 

Виходячи з того, що управлінський облік є підвидом бухгалтерського 

обліку [5, 18, 145], до табл. 1.5 була включена інформація для порівняння про 

елементи методу бухгалтерського (фінансового) обліку. Інформація таблиці 

показує, що структура методу управлінського обліку включає всі елементи 

бухгалтерського (фінансового) обліку і є значно більшою, що забезпечує його 

гнучкість для підприємств.  

Вищевикладене дозволяє зробити наступні висновки. По-перше, поняття 

методу управлінського обліку є ширшим, ніж метод бухгалтерського 

(фінансового) обліку. 
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Таблиця 1.5 

Погляди авторів на склад елементів методу управлінського обліку та його 
порівняння з визначенням методу бухгалтерського обліку*  

№ 
з/п 

Назва елементу Автор, джерело 

Ка
рп

ов
а Т

. П
.  

[4
7, 

 c.
  3

3]
 

Че
рн

ел
ев

сь
ий

 Л
.М

. 
[1

45
,  c

. 1
89

] 

Бу
ти

не
ць

 Ф
. Ф

. [1
8]

 

А
да

мо
в Н

. А
. 

 [4
, c

.  9
7]

 

Са
до

вс
ьк

а І
. Б

.  
 [1

20
,  с

. 1
1]

 
М

ет
од

 
бу

хг
ал

те
рс

ьк
ог

о 
об

лі
ку

  

1 Документація  + +  + + + 
2 Інвентаризація  + +  + + + 
3 Оцінка  + -  + + + 
4 Групування та узагальнення  + +  +   
5 Контрольні рахунки  + +  + + + 

6.1 Нормування  + +  +   
6.2 Лімітування   - +  +   
7 Планування  + +  +   
8 Прогноз  + -     

9.1 Контроль (лімітування)   + -     
9.2 Контроль - +  +   
10 Аналіз + +  +   
11 Системний оперативний аналіз   +    
12 Подвійний запис     + + 
13 Калькулювання     + + 
14 Елементи статистики (індексний метод)     +  
15 Прийоми економічного аналізу (факторний 

аналіз) 
    +  

16 Математичні методи (кореляція, лінійне 
програмування, спосіб найменших квадратів 
тощо) 

    +  

*Примітка. Складено автором на основі вказаних джерел. 

 

Управлінський облік виходить за межі елементів, які є спільними з 

бухгалтерським обліком, та поширюється на інші сфери роботи з обліково-

аналітичною інформацією, а саме: на планування та бюджетування, контроль, 

аналіз тощо. В даному контексті ми поділяємо точку зору Л. В. Нападовської. 

Автор визначив зміст методу управлінського обліку на основі аналізу робіт 

вітчизняних та закордонних представників концепцій управлінського обліку та 

контролінгу А. Ягурової, М. Чумаченка, Т. Карпової, С. Голова, С. Ніколаєвої, 

В. Палія та Р. Віла, М. Пушкаря, Т. Скоуна, К. Друрі і Ч. Хорнгрена, 
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систематизував обліковий інструментарій методу управлінського обліку та 

згрупував його за чотирма категоріями: планування і контроль, бухгалтерський 

облік, економічний аналіз та прийняття управлінських рішень [95, с. 28-29]. 

Підтверджують даний аспект і результати дослідження щодо 

застосування інструментів управлінського обліку підприємствами на практиці. 

Найпопулярнішими методами, які використовує понад 50 % опитаних 

респондентів, виявилися: 1) планування та бюджетування (операційне 

бюджетування, нормативне бюджетування та стратегічне бюджетування), 2) 

інструменти підтримки прийняття рішень (кількісні прийоми, аналіз 

беззбитковості та внутрішнє трансферне ціноутворення), 3) інструменти 

аналізу собівартості продукції (традиційне калькулювання та розподіл 

накладних витрат), 4) інструменти оцінки продуктивності (бенчмаркінг). Менш 

популярними методами, які використовує 40 % від опитаних підприємств, є 

аналіз ланцюга цінності, калькулювання ланцюга постачання, теорія обмежень, 

цільове калькулювання, управління вартістю та збалансована система 

показників [174, c. 289]. 

По-друге, науковці переважно не беруть до уваги такі важливі елементи, 

як подвійний запис та калькулювання, при визначенні елементів методу 

управлінського обліку. Переважно такий підхід спостерігається у роботі 

прихильників відокремленого ведення управлінського обліку. Протилежними є 

чисельні свідчення науковців, які значну увагу приділяють калькуляціям при 

виробленні інформації для внутрішнього призначення. Аналітичні можливості 

обліку значно розширюються при використанні нетрадиційних методів обліку 

витрат та калькулювання, таких як директ-костинг, стандарт-костинг, АВ-

костинг, таргет-костинг або кайзер-костинг [5; 95]. Проте вважаємо, що 

наведена інформація в табл. 1.5 демонструє певну відмінність у поглядах серед 

науковців, які швидше доповнюють один одного та формують удосконалений 

перелік. 

Для глибшого розуміння нових рис, яких набуває метод управлінського 

обліку, спрямований на управління якістю, пропонуємо розглянути базовий 



53 
 
документ, що застосовується при сертифікації систем управління якістю або 

розробці системи, спрямованої на сталий розвиток підприємства [35]. Отже, 

одним із принципів управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9000:2015 “Системи 

управління якістю. Основні положення та словник термінів” є прийняття 

рішень на підставі фактичних даних [32]. Даний принцип є базовим підґрунтям 

для управлінського обліку якості та ланкою, де він поєднуються з 

інструментами управління якістю. Варто відзначити, що в розкритті змісту 

даного принципу міститься і згадування основних елементів вироблення 

управлінської інформації, зокрема, “аналіз (фактів, доказів, даних)”, “оцінка 

даних та інформації”, “інтерпретація вхідних даних” [32]. Аналіз і оцінка 

вважаються традиційними методами бухгалтерського обліку, в тому числі і 

управлінського обліку. В даному контексті інтерпретація є важливим 

елементом у формуванні облікової інформації, саме в частині визначення рівня 

суб’єктивності даних та за необхідності підвищення їх об’єктивності, що, 

наприклад, актуальна для впровадження методу обліку витрат на якість. 

На підставі аналізу ДСТУ ISO 9000:2015 “Системи управління якістю. 

Основні положення та словник термінів” [32] та власних міркувань пропонуємо 

доповнити елементи методу управлінського обліку з табл. 1.5 додатковими, які 

є особливо актуальними в частині управлінського обліку якості, а саме: 

спостереження, переосмислення, опитування, ідентифікація, деталізація, 

анонімне повідомлення, аналіз  (ISO 9000: 2015, п. 2.3.6.2), оцінка (ISO       

9000: 2015, п. 2.3.6.2), інтерпретація (ISO 9000: 2015, п. 2.3.6.2).  

Враховуючи те, що інформаційне поле кожного підприємства 

характеризується високим рівнем індивідуальності, спричиненим різними 

факторами, формування системи управлінського обліку доцільно розглядати в 

межах галузевого спрямування господарської діяльності, що зменшує рівень 

невизначеності в даній сфері. 

Адаптація загальних методик до галузевої специфіки є надзвичайно 

важливою для наближення теоретичних розробок до практичного їх 

застосування та дозволяє адаптувати кращі практики, які виникли на перетині 
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управлінського обліку та управління якістю. Важливість врахування галузевого 

аспекту акцентована у праці М. Ханід (Hanid) та інших, які вивчали специфіку 

саме будівельної галузі [174, c. 289]. Враховуючи вищевикладене, дане 

дисертаційне дослідження спрямоване на ті аспекти управлінського обліку, які 

знаходяться на перетині трьох сфер, як це зображено на рис. 1.8. 

  
Рис. 1.8. Взаємодія функціональних сфер, що утворюють площину 

управлінського обліку якості підприємств будівельної галузі (розроблено автором) 
 

Отже, далі пропонуємо розглядати управлінський облік якості як одну з 

підсистем управлінського обліку, завданням якої є інформаційне 

обслуговування управління якістю з урахуванням специфіки управлінських 

процесів, зумовлених характером виконання будівельно-монтажних робіт.  

У практичній діяльності сучасних підприємств будівельної галузі 

впроваджені програми якості різного рівня [35]: від окремих елементів 

(наприклад, дотримання технології будівництва та правил безпеки виробництва 

і забезпечення безпечних будівельних об’єктів як базових складових якості) до 

повноцінної, стратегічно орієнтованої системи управління якістю, яка працює 

на засадах дотримання моральних принципів та культури відносин.  
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Підприємства будівельної галузі недостатньо повно використовують 

загальновідомі інструменти управління якістю, як детально досліджено в 

другому розділі даного дисертаційного дослідження. Це безпосередньо 

відображається на методиці та організації управлінського обліку якості для 

будівельних підприємств. 

Варто відзначити, що значний вплив на формування управлінського 

обліку якості має процесний підхід як один із основних принципів управління 

якістю. Відповідно до пункту 2.3.4 ДСТУ ISO 9000: 2015 “Система управління 

якістю. Основні положення та словник термінів” процесний підхід пояснюється 

тим, що “узгоджені та передбачувані результати досягаються більш 

результативніше та ефективніше, якщо діяльність розуміють та нею керують як 

взаємопов’язаними процесами, які функціонують як цілісна система” [32]. 

При процесному підході відбувається зміна формулювання управлінських 

рішень. Діяльність підприємства розглядається через призму процесів. В 

умовах швидкомінливого середовища та стрімких темпів розвитку техніки і 

технологій той чи інший процес застаріває, виникає потреба організації нових 

процесів. Необхідно також зосереджувати увагу управлінського обліку на 

виявленні застарілих процесів (наприклад, на основі моніторингу доданої 

цінності, що генерує процес) та формуванні оціночної інформації щодо вартості 

організації нових процесів. 

Концепція управління якістю переважно базується на концепції 

управління на основі бізнес-процесів. Вся діяльність підприємства 

представляється у вигляді ієрархічної моделі бізнес-процесів, у яких вхідні 

ресурси перетворюються на вихідні результати діяльності. Опис діяльності 

підприємства через виділення бізнес-процесів створює можливість краще 

розуміти процеси, що відбуваються всередині, та виявити приховані. Це сприяє 

підвищенню рівня контрольованості та керованості діяльності [1]. 

При застосуванні процесного підходу облікові процеси є допоміжними, 

обслуговуючими, які взаємодіють з усіма процесами виробництва на рівні руху 

інформації.   
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Виникнення ідеї управління процесами або управління на основі процесів 

спрямовано передусім на пошук механізмів підвищення рівня якості як самого 

процесу управління, так і продукції (робіт, послуг), що створюється, задля 

забезпечення кращого рівня задоволення потреб споживачів. 

Представлення діяльності підприємства у вигляді моделі процесів 

дозволяє застосовувати прогресивні методи управління, зокрема управління на 

основі видів діяльності, яке за кордоном відоме як Activity Based Management, 

що включає використання методів обліку витрат та калькулювання за видами 

діяльності (Activity Based Costing), бюджетування на основі процесів (Activity 

Based Budgetig) та функціонально-вартісний аналіз. 

Детальніше принципи управління якістю та їх прояв і взаємодія в 

управлінському обліку представлені в Додатку В. Дотримання принципів 

управління якістю в управлінському обліку проявляється у двох аспектах. З 

одного боку, управлінський облік, виступаючи обслуговуючою підсистемою, 

виконує роль технології формування інформації для управління якістю на 

підприємстві. В даному випадку важливим є чітке розуміння завдань, що 

ставляться керівництвом у сфері якості, та інформаційних потреб 

співробітників, що задіяні у процесі управління якістю. 

З іншого боку, принципи управління якістю застосовуються при 

організації управлінського обліку, в результаті якого потрібно досягнути 

вироблення якісного інформаційного продукту, яким є управлінська 

інформація, для потреб менеджерів. Для вирішення цього завдання вагомим 

аспектом є дотримання вимог до якості управлінської інформації та 

забезпечення якості самого процесу її формування.  

У Додатку Б також визначено роль управлінського обліку в реалізації 

кожної з концепцій якості та узагальнено пріоритетний інструментарій 

підготовки управлінської інформації для прийняття рішень в сфері якості. 

Розгляд  різних підходів до представлення сучасних концепцій із управління 

якістю показав наступне: 
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1) в успішній реалізації кожної технології управління якістю присутні 

елементи системи управлінського обліку; 

2) різноманітність можливих програм управління якістю зводиться до 

чітко визначеної кількості методів у системі управлінського обліку, які 

знаходяться в площині бюджетування, калькулювання, внутрішнього контролю 

(бюджетного контролю) та звітності; 

3) обрана технологія управління якістю визначає конкретизований зміст 

складових управлінського обліку на рівні процесу (бюджетування, 

калькулювання, бюджетного контролю та форм звітності). Це відбувається, 

тому що кожна з концепцій має свою мету, відповідно, елементи 

управлінського обліку організовуються таким чином, щоб сприяти успішному 

досягненню мети управління якістю; 

4) існують сфери управління якістю, які недостатньо забезпечені 

обліково-аналітичною підтримкою управлінського обліку.  

За підсумками вищевикладеного в даному розділі та у Додатку Б та 

Добатку В пропонується модель управлінського обліку якості, яку наочно 

представлено на рис. 1.9, котрий демонструє, що принципи якості та основні 

концепції управління якістю впливають на формування структури (методу) 

управлінського обліку якості. 

На підставі опрацювання результатів досліджень [185; 192; 195] було 

виявлено, що процес управління якістю на підприємстві взаємодіє з обліковою 

системою переважно через інструменти бенчмаркінгу в частині надання 

оперативної сигнальної інформації, організації обліку витрат на якість та 

збалансованої системи показників. 

Серед згаданих методів облік витрат на якість є методом обліковим, 

безпосереднім призначенням якого є вироблення інформації для підтримки 

процесу управління якістю. Тоді як бенчмаркінг і збалансована система 

показників вважаються інструментами менеджменту і виконують ширші 

функції, що можуть охоплювати в тому числі і площину управління якістю та 

обліку. 
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Рис. 1.9. Модель управлінського обліку якості (розроблено автором) 

 

З огляду на це подальший матеріал представлено в контексті дослідження 

теоретичних засад застосування методу витрат на якість із врахуванням 

специфіки будівельної діяльності з метою виявлення можливостей та сфер 

адаптації методики і формування практичних рекомендацій. 
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1.3. Особливості обліку витрат на якість на підприємствах 

будівельної галузі 

 

Облік витрат на якість не належить до традиційних методів 

бухгалтерського обліку, а використовується підприємствами з власної 

ініціативи як допоміжний інструмент при реалізації концепції з управління 

якістю. Основним призначенням методу є управління якістю на основі 

порівняльного аналізу (співставлення) обсягів інвестицій в програму якості 

(витрати на попередження та витрати на оцінку) з втратами підприємства, що 

сталися внаслідок допущення низької якості, а також відстеження тенденції 

зміни динаміки обсягів витрат за відповідними категоріями. Крім того, метод 

дозволяє виявити причини втрат, спричинених низькою якістю, та відстежити 

місця їх виникнення тощо. 

Облік витрат на якість, що в перекладі з англійської походить від Quality 

Costing (далі скорочено – QC), є супутнім методом для багатьох концепцій 

управління якістю. Актуальність обліку витрат на якість виникає тоді, коли 

підприємство декларує намір керуватися принципами якості, має розроблену 

систему управління якістю або програму якості, розроблену на основі однієї з 

концепцій чи їх поєднання. 

Економічну сутність витрат на якість дослідники розглядають як підхід 

до вимірювання, управління та контролю дефектів якості [173]. Г. Тагучі 

витрати на якість трактує “вимірними результатами від наявної низької якості” 

[186, с. 94]. В рекомендаціях з міжнародної практики управлінського обліку 

Міжнародної федерації бухгалтерів “Управління покращенням якості” в пункті 

91 витрати на якість визначені “виміром того, що підприємство витрачає 

загалом на якість” [195]. В даному контексті у застосуванні до витрат на якість 

вживається альтернативна назва – “вартість якості” [110]. Наведені приклади 

визначень не є вичерпними, проте добре демонструють відмінності, які 

спостерігаються в літературних джерелах. 
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На нашу думку, відмінність у трактуваннях витрат на якість можна 

пояснити наявністю різних підходів до управління витратами на якість, що 

сформувались історично та застосовуються в сучасній практиці управління 

підприємствами. Їх короткий виклад подано в табл. 1.6.  

Таблиця 1.6 

Різновиди методу обліку витрат на якість у межах сучасних підходів до 
управління якістю* 

Підхід до 
управління  

Метод обліку  Класифікація витрат  Цільова спрямованість 
управлінської інформації 

Управління 
вартістю 
низької якості 

Облік втрат 
(браку) 

Види втрат (браку 
тощо) в розрізі місць 
виникнення; величини 
тощо 

Оцінка втрат (браку, розміру 
завданих збитків) з метою 
виявлення причин тощо 

Управління 
витратами на 
якість за 
Моделлю 
попередження, 
оцінки та 
відмов  

Облік витрат 
на якість за 
Моделлю 
попередження, 
оцінки та 
відмов 

Витрати на 
попередження; 
витрати на оцінку; 
втрати (витрати від 
втрат): внутрішні та 
зовнішні 

Аналіз співвідношення різних 
категорій та відстеження 
динаміки їх зміни в часі з 
метою прийняття рішень щодо 
інвестицій в якість задля 
запобігання появі втрат тощо 

Процесна 
модель 
управління 
витратами на 
якість 

Облік витрат 
на якість за 
Моделлю 
витрат на 
процес  

Витрати на 
відповідність; 
витрати на 
невідповідність 

Визначення собівартості 
процесу з метою поліпшення 
управління ресурсами та 
пошуку видів діяльності, що не 
додають вартості продукту 
тощо 

*Примітка. Систематизовано автором на основі джерел [34; 110] та доповнено 
власними міркуваннями.  

 

У літературних джерелах дослідники детально розкривають вигоди 

методу, які може отримувати підприємство. Його цінність проявляється у: 

 виявленні зв’язку між витратами та якістю [173]; 

 формалізації інформації про рівень низької якості у фінансовому 

вимірі (виявляє та оцінює втрати в частині браку, непродуктивні витрати, а 

також витрати тих видів діяльності, що не додають вартості), на основі чого 

запускається механізм постійного поліпшення виконання робіт за будівельними 

контрактами, управління часом і ресурсами [164, с. 151]. 

Інформація про витрати на якість може використовуватися за наступними 

напрямками: 
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 оцінка якості результатів діяльності, процесів, систем підприємства 

для використання в оцінці роботи підрозділів, бригад, ділянок, цехів тощо в 

цілях мотивації; 

 оцінка ефективності програм якості [148, с. 39]; 

 прийняття рішень щодо обґрунтування заходів із покращення 

якості, в тому числі рішень про проведення коригуючих заходів у випадку 

виявлення невідповідностей [148, с. 39; 164, с. 151]; 

 прийняття рішень щодо встановлення цільових показників за 

категоріями витрат у межах процесу управління ними [148, с. 39].  

Вперше ідея управління витратами на якість з’явилася в публікації       

Дж. Массера (Masser) в 1957 році [187] та була підтримана Г. Фріманом 

(Freeman) [170] та А. В. Фейгенбаумом (Feigenbaum) [137]. Автори почали 

використовувати класифікацію витрат на якість за трьома категоріями 

(елементами): 

 витрати на попередження  або, як ще їх називають, “попереджуючі 

витрати”, “превентивні витрати” від англ. “prevention costs”;  

 витрати на оцінку або оціночні витрати (appraisal costs); 

 витрати, зумовлені внутрішніми відмовами, або втрати від низької 

якості (failure costs), з розподілом їх на внутрішні і зовнішні [16; 148, c. 21]. 

Враховуючи те, що для обліку прийнятнішою назвою є “втрати”, ніж “відмови”, 

в подальшому для даної категорії обрано застосування терміна “втрати”. 

Стислий виклад змісту категорій витрат на якість подано на рис. 1.10. 

Згодом дана класифікація була покладена в основу “Моделі попередження, 

оцінки й відмов”, що відома під назвою PAF (скорочено від відповідних 

англійських слів “prevention”, “appraisal” та “failure”), вважається традиційним 

підходом [16] і набула широкого розповсюдження. Зважаючи на необхідність 

застосовувати назву моделі в контексті висвітлення облікових аспектів, далі в 

даному дисертаційному дослідженні використовується назва “Модель 
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попередження, оцінки й втрат” замість варіанта, що більше відповідає 

англомовному визначенню “Модель попередження, оцінки й відмов”. 

 

 
Рис. 1.10. Структура витрат на якість у межах Моделі PAF  

(сформовано автором на основі [16; 148, с. 56-57] та доповнено) 
 

Варто відзначити, що в умовах застосування методу на практиці виникає 

його інтеграція з системами планування і бюджетування, управлінського 

контролю для формування звітності в межах управління якістю. Логічним є 

узгодження зазначених категорій витрат із відповідними процесами, в кожному 

з яких дані за категоріями будуть набувати відмінної ознаки, тому пропонуємо 

доповнити класифікацію витрат на якість за моделлю PAF іншими трьома 

ознаками. В межах функцій обліку, до яких дані щодо витрат на якість задіяні, 

пропонуємо виділяти прогнозні, планові, фактичні та показники відхилень. За 

місцем виникнення витрати на якість можуть збиратися в цілому по 

підприємству, за підрозділами або за процесами. За часом виникнення 

актуальними є оперативні дані, за квартал або за рік (рис. 1.10). 
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Ідея виділення витрат на якість була підтримана і набула подальшого 

розвитку в працях Г. Тагучір (Taguchi), Кросбі (Crosby), Дж. Джурана (Juran), 

Дж.лКампанелли (Campanella), Планкета і Б. Дейла (Plunkett and Dale), Мойєра 

і Гілмора (Moyer and Gilmore), Олбрайта і Рота (Albright and Roth), Гаррі і 

Шредера (Harry and Schroeder), М. Дж. Фокса [148; 160; 164; 179], тощо. Увага 

науковців і практиків зосереджувалася на висвітленні методичних аспектів їх 

обліку, а саме: пов’язаних із ідентифікацією елементів витрат на якість, їх 

збором, деталізацією елементів, аналізом та інтерпретацією отриманих 

результатів для покращення ефективності виробництва в різних секторах 

економіки. 

Основи методу обліку витрат на якість викладені у літературних 

джерелах із економіки якості авторів пострадянського простору В. Мішина, В. 

М. Челнакова, Н. В. Балберової, Л. В. Заруєва, Н. С. Дереповської, А. С. 

Евдокіменко, М. Новіцького, С. В. Пономарьова, С. Д. Іллінкової,                     

С. К. Фомічова [93; 134; 135; 140] та інших. У працях здебільшого 

висвітлюється зарубіжний досвід із управління витратами на якість в контексті 

методики розподілу витрат на якість за складовими елементами, опис 

напрямків використання інформації про витрати на якість та можливих переваг, 

яких набуває підприємство в разі його впровадження. 

Питання витрат на якість було об’єктом досліджень українських 

науковців. Зокрема, в праці Г. П. Коць увага акцентувалася на витратах на 

забезпечення якості продукції та їх класифікації. Автором уточнена факторна 

модель витрат на забезпечення якості продукції та методика оцінки відповідних 

витрат [55]. Н. А. Морозова-Герасимович розглядала питання “організації 

відокремленого (окремого) управлінського обліку та аналізу затрат на 

забезпечення якості продукції” в умовах плодоовочеконсервного виробництва 

[94]. В роботі І. Ю. Тимрієнко досліджувалися можливості адаптації 

класифікації витрат на якість для молокопереробних підприємств та розкрита 

методика оцінки, ідентифікації, збору, накопичення та аналізу інформації про 

витрати на якість із використанням процесного підходу [129]. 
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У країнах СНД інтерес дослідників зосереджувався на розробці  концепції 

управлінського обліку та аудиту в системі забезпечення якості продукції [110].  

Дослідження щодо застосування обліку витрат на якість у будівництві є 

нечисельними і були проведені серед будівельних підприємств економік 

розвинутих країн, зокрема США, Австралії, Скандинавії та Британії [173]. 

Науковцями досліджувалося переважно застосування повноцінної моделі PAF, 

а також спрямовувалася увага на вивчення проблем браку та його оцінки, що 

виникає в будівельному процесі [173]. 

Облікові аспекти якості, в тому числі з урахуванням специфіки ведення 

будівельної діяльності, були досліджені у дисертації С. Саліхова. Автор 

працював над питаннями управлінського обліку та контролю витрат на якість 

продукції в будівельних організаціях та представив адаптований варіант 

класифікації статей витрат на якість, яка дозволяла виявляти зв’язок із 

виробничими процесами в будівництві [122]. 

На початку 90-х років минулого століття поняття витрат на якість та 

методичні принципи їх впровадження в практичну діяльність підприємств були 

викладені у міжнародних і національних стандартах країн із високим рівнем 

розвитку економіки. Визнання методів обліку витрат на якість на 

міжнародному рівні підтверджує їх вагомість та актуальність застосування для 

розвитку й успішного ведення бізнесу, а відповідно, і присутність даної 

категорії витрат в обліковій системі сучасного підприємства. Перелік 

стандартів із зазначенням року їх ухвалення та організації-розробника подано в 

табл. 1.7. 

Інформація таблиці демонструє, що стандарти охоплюють питання 

класифікації витрат на якість та висвітлюють узагальнений підхід до основних 

положень із методик обліку витрат на якість. На підприємствах метод може 

застосовуватися за кількома методиками, основними серед яких є “Модель 

попередження, оцінки й відмов” та “Модель витрат на процес”. 
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Таблиця 1.7 

Систематизація методичного забезпечення з висвітлення питань обліку 
витрат на якість* 

№ 
з/п 

Організація- 
розробник 

Рік 
видання 

Назва видання Основні положення щодо 
витрат на якість  

1 Міністерство 
оборони США 

1963 
(1-ша 

версія -
1959) 

 

Військова специфікація 
MIL-Q-9858A (Вимоги 
до програми якості) 
Military Specification 
MIL-Q-9858A (Quality 
Program Requirements)  

Вимоги до програми якості, 
обов’язкові для всіх 
підрядників та субпідрядників, 
що працюють за військовими 
контрактами, вести облік 
витрат, пов’язаних із якістю 

2 Міжнародна 
організація із 
стандартизації 

2009  
(1-ша 

версія -
1987) 

ДСТУ ISO 9004-1-95 
“Управління якістю та 
елементи системи якості. 
Частина 1. Настанови”. 

Метод калькулювання витрат 
на якість за моделлю ПОД 
(профілактика, оцінювання, 
дефекти); 
метод калькулювання витрат, 
пов’язаних з процесами;  
метод визначення втрат 
внаслідок низької якості 

3  
 
Комітет з 
політики 
стандартизації 
в сфері якості, 
управління та 
статистики 
Велико-
британії 

1990 Британський стандарт  
BS 6143:1990 
Керівництво з економіки 
якості. Частина 2. 
Модель попередження, 
оцінки та втрат 

Модель PAF: класифікація 
витрат за категоріями: витрати 
на попередження, витрати на 
оцінку (на контроль) та втрати 
(витрати, що сталися внаслідок 
невідповідностей - браку) 

4 1992 Британський стандарт 
BS 6143:1992 
Керівництво з економіки 
якості. Частина 1. 
“Модель витрат на 
процес” 

Метод застосування витрат на 
якість до будь-якого процесу 
чи послуги. 
Класифікація витрат на 
конформативні та 
неконформативні 

5. Міжнародна 
федерація 
бухгалтерів 

- Рекомендації з 
міжнародної практики 
управлінського обліку 
“Управління 
покращенням якості” 

Пункти 90-111: основні 
концептуальні положення 
формування витрат на якість в 
системі управлінського обліку. 
Основні положення Моделі 
PAF та “Моделі витрат на 
процес” 

*Примітка. Складено автором на основі вказаних джерел. 
 

У “Моделі витрат на процес” витрати на якість визначаються в межах 

кожного процесу та поділяються на витрати на відповідність (конформативні 

або необхідні) та витрати на невідповідність (неконформативні або 

неконформні, допоміжні, зайві). Витратами на відповідність вважаються 

мінімальні витрати, необхідні при виконанні процесу відповідно до технічних 
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умов. У складі витрат на відповідність виділяють базові витрати, витрати на 

попередження та витрати на оцінку [17; 195]. 

Витрати на невідповідність обумовлені неефективним виконанням 

специфікованого процесу. Це перевитрати праці, матеріалів, обладнання, 

енергії з різних причин тощо. Витрати на невідповідність виникають з причин 

допущення різного роду невідповідностей (“внаслідок незадовільних вхідних 

потоків (ресурсів, інформації тощо), допущених помилок, забракованих 

вихідних потоків (результату процесу: роботи, діяльності) та інших видів 

втрат” [17]), відповідно, розрізняються витрати на виправлення внутрішнього 

браку, витрати на усунення наслідків зовнішнього браку. Крім того, згідно з 

методикою у складі даної категорії враховують втрати можливостей [17; 195], 

котрі дослідники розглядають як втрату прихильності споживача, нанесення 

шкоди репутації компанії та інше [173].  

Методика сфокусована на виконанні завдань із забезпечення якості 

відділами та підрозділами підприємства, тому важливими є оцінка вартісних 

характеристик процесу та закріплення відповідальності за процес і його 

результат [164]. 

У літературі описаний досвід використання інших варіацій методик 

обліку витрат на якість, які розвинулися на базі двох основних моделей. 

Зокрема, Дж. Кампанелла розробив метод “елементів витрат на основі часу” 

для підприємств, що працюють в сфері нематеріального виробництва та для 

виробничих підприємств, у яких на обслуговуючі невиробничі види діяльності 

припадає значна частка у загальному обсязі процесу створення якісної 

продукції, робіт, послуг [164]. 

При застосуванні даного методу основний акцент спрямовується на 

статистичний моніторинг для виявлення втрат, що виникають у нематеріальній 

площині господарської діяльності підприємств. Наприклад, внаслідок надання 

некоректних даних, інформації, в тому числі і облікових, допущення помилок у 

політиці встановлення винагород та штрафів персоналу, у політиці по роботі з 

борговими зобов’язаннями, складанні непотрібної документації та звітності, 
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неефективності процедур, процесу комунікації, помилкових телефонних 

дзвінків [164]. Варто зауважити, що даний метод фактично є вдосконаленням 

моделі PAF у частині відслідковування та обліку втрат. 

Вищевикладені методики можуть бути актуальними для діяльності 

будівельних підприємств з огляду на специфіку такої діяльності, яка 

проявляється в тому, що будівельне виробництво має значну як матеріальну, 

так і нематеріальну частку. З одного боку, при спорудженні будь-якого об’єкта 

у грошовому співвідношенні на матеріали припадає від 82 до 86 % від загальної 

собівартості (Додатку З табл. З.2 та табл. З.3). Тому, ділянка роботи щодо 

зменшення втрат через поставку неякісних матеріалів, допущення бракування 

матеріалів у процесі виконання робіт тощо є вагомою сферою для контролю та 

управління. Іншою характеристикою будівництва як матеріального 

виробництва є використання будівельної техніки і механізмів, де також можуть 

виникати непродуктивні витрати та зловживання. Дана категорія витрат є 

вагомою у структурі собівартості монтажно-будівельних робіт. За 

статистичними даними, тільки на амортизацію припадає близько 2,5 % 

собівартості будівельно-монтажних робіт. Із урахуванням того, що дана стаття 

витрат є складною і додатково містить витрати енергетичних ресурсів та 

паливо-мастильних матеріалів, працю на керування й обслуговування 

технічних засобів, це суттєво збільшує її вагу. 

З іншого боку, людська праця становить від 10 до 12 % від собівартості 

виконання будівельно-монтажних робіт (Додатку З табл. З.2 та табл. З.3), що 

підкреслює вагомість людського фактора у забезпеченні якості. Продуктивність 

трудовитрат часто оцінюють у натуральних одиницях – витрачених людино-

годинах. І тому дану ділянку роботи будівельного процесу також варто 

розглядати з позиції нематеріального виробництва та застосування методу 

обліку витрат на якість на основі часу. 

Крім того, до сфери нематеріального виробництва можна віднести  

організацію будівельного виробництва в частині, що стосується комунікації 

чисельних учасників будівельного виробництва і проявляється в підготовці та 



68 
 
обміні інформацією різного характеру (технічних параметрів, кошторисних 

даних, цінової, фінансової інформації тощо), в координації та організації 

логістики руху транспортних засобів, переміщення будівельної техніки. За 

даними результатів дослідження, втрати в будівництві з причин поганої 

комунікації оцінюються в 5 % від вартості контрактів [183, 185]. Важливу роль 

відіграє здатність управлінської системи вчасно реагувати на зміни оточуючого 

середовища та знаходити успішні управлінські рішення. 

Наступним різновидом методу обліку витрат на якість є метод 

ідентифікації та вимірювання напівструктурованих елементів витрат, який 

покращує методику “Моделі витрат на процес”. Його можна використовувати і 

у виробничих, і у невиробничих процесах. Сутність методу проявляється в 

тому, що статті витрат визначаються на основі видів діяльності та робіт, що 

виконують працівники, та на основі фізичного браку та втрат [164]. На нашу 

думку, в контексті управлінського обліку даний метод наближений до методу 

обліку витрат за центрами відповідальності, за місцями виникнення втрат тощо. 

Найбільша цінність методу проявляється в тому, що він, фокусуючись на 

видах діяльності відділів та структурних підрозділів, має потенціал для 

розвитку концепції “внутрішнього споживача/ постачальника”, стимулювання 

змін, ідентифікації можливостей для вдосконалення, спонукання власників до 

підтримки процесів постійного вдосконалення та підкреслення внутрішньої 

відповідальності менеджерів через огляд процесів. Цей метод може забезпечити 

основу для впровадження реінжинірингу бізнес-процесів, аналізу діяльності 

відділів та облік витрат на основі видів діяльності – АВ-костинг [164]. 

У даному дослідженні увага спрямована переважно на вивчення 

можливостей застосування традиційної методики обліку витрат на якість за 

моделлю PAF як основи для розробки практичних рекомендацій з 

управлінського обліку якості для підприємств будівельної галузі. 

Спроби практичного застосування методу обліку витрат на якість за 

моделлю PAF спричинили дискусії на сторінках наукових журналів між 

науковцями, серед яких відомими є роботи Б. Дейла і Дж. Планкета [164],        
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М. Хола і С. Томкінса [173], Дж. Кампанели [148] тощо. Поряд із обговоренням 

специфічних аспектів методики обліку витрат на якість, увага дослідників 

зосереджена на виявленні та аналізі причин, які гальмують активніше 

застосування методу підприємствами різних секторів економіки, в тому числі і 

будівельного. 

Незважаючи на те, що метод відомий уже більше половини століття, 

визнаний як перспективний і має значний потенціал для підвищення 

інформативності управлінської інформації в сфері управління якістю, на даний 

час він є недостатньо поширеним у практичній діяльності підприємств України, 

в тому числі і будівельних підприємств. Це підводить до розуміння наявності 

ряду факторів, які стримують його застосування на практиці. 

Аналіз проблем, із якими стикаються підприємства як при впроваджені,  

так і при застосуванні методу, допомагає виявити його слабкі сторони, з якими 

підприємству складно впоратися самостійно. 

Враховуючи те, що основними методично-інформаційними джерелами 

методики обліку витрат на якість за моделлю PAF є британський стандарт BS 

6143 (частина 2 та додаток стандарту 4А) та розробки науковців, зокрема       

Дж. Кампанелли, Дж. Джурана, Б. Дж. Дейла та інших, варто відзначити, що 

методичні рекомендації мають узагальнений характер і призначені для 

застосування підприємствами без урахування специфіки певних секторів 

економіки.  В результаті проведення ряду досліджень даний аспект був 

виявлений і підтверджений науковцями, також обґрунтована необхідність 

адаптації статей витрат за кожною з категорій із урахуванням галузевої 

специфіки. Зокрема, британські дослідники C. Елдріч та Б. Дейл досліджували 

в повній мірі застосування переліку витрат, наведеного в стандарті BS 

6143:1990 “Керівництво з економіки якості. Частина 2. Модель попередження, 

оцінки та втрат”, на виробничих підприємствах і дійшли висновку, що він 

використовується не повністю. Вони запропонували статті витрат, наведені в 

стандарті, розподіляти наступним чином: “1) ті, що можливо ідентифікувати та 

кількісно виміряти; 2) види діяльностей, які ідентифікуються, але з’являються 
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не надто часто, які можна піддати точній кількісній оцінці та включити до 

калькулювання витрат на якість; 3) види діяльності, які просто не мають місця”  

[164, с. 76]. Отже, результати дослідження С. Елдріча та Б. Дейла 

підтверджують необхідність удосконалення рекомендованого переліку статей 

витрат через його адаптацію на рівні секторів економіки та вказують на 

важливість проведення подібних досліджень і в інших секторах економіки, у 

тому числі і будівництві. 

Будівництво має достатньо яскраво виражену специфіку, яка 

характеризується довготривалістю виробничого циклу, відносно значною 

кількістю учасників будівельного процесу і впливом їх комунікації на 

продуктивність праці, складну і різноманітну структуру видів будівельних і 

монтажних робіт при спорудженні одного об’єкта, високим ризиком впливу 

людського фактора на процес та результати роботи тощо. Безпосередньо чи 

опосередковано особливості будівельної галузі впливають на складові  

методики обліку витрат на якість, що потребує детального дослідження. 

Неадаптованість методу знижує його привабливість та дієздатність для 

підприємства, адже потребує на початках його впровадження значної 

інтелектуальної і вузькоспеціалізованої праці з адаптації методики до умов 

діяльності підприємства. Припускаємо, що це є одним із факторів, який 

спричиняє гальмування активнішої імплементації методу на практиці. 

Загалом методикою обліку витрат на якість передбачається проведення 

робіт підприємством з імплементації методу за трьома етапами, а саме: 1) 

визначення статей витрат у межах кожної з категорій, 2) аналіз можливості 

кількісного вимірювання кожної зі статей категорії та 3) власне калькуляція 

витрат на якість [195]. Варто відзначити, що перші два етапи – це одноразові 

види робіт із організації імплементації методу, які мають дослідницький 

характер. Від того, наскільки ефективно реалізовані два перші етапи, залежить і 

дієздатність методу, тобто успішне функціонування третього етапу, власне 

формування аналітичної звітності щодо витрат на якість по підприємству. 

Кожен із етапів інтеграції методу в практичну діяльність підприємств не є 
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простим та супроводжується труднощами методичного й організаційного 

характеру. Тому в даній роботі їх аналіз пропонується проводити в розрізі 

наведених етапів, у застосуванні до кожної з категорій. 

Вважаємо, що на етапі виділення статей витрат на якість одним із 

дискусійних питань методики є визначення оптимального балансу між їх 

кількістю, тобто рівнем деталізації, та корисністю, інформативністю вихідних 

облікових даних. Дотримання балансу між недопущенням надмірної деталізації 

статей, коли вона перестає підвищувати інформативність облікової інформації, 

та їх укрупненням, що також супроводжується втратою інформативності 

облікових даних, є важливим для забезпечення якості управлінської інформації. 

Стосовно витрат на якість, у літературі та методичних розробках 

кількість позицій переліку статей витрат подається різна (Додаток Ж). В ряді 

джерел вона зазначається укрупнено, в інших – надмірно деталізовано [148; 

186; 191]. Її можна вважати укрупненою, коли поділ витрат на якість 

пропонується у вигляді назв лише 4-х категорій: витрат на попередження, 

витрат на оцінку, внутрішніх та зовнішніх, втрат, що сталися внаслідок низької 

якості. Така укрупненість не дозволяє, наприклад, провести аналіз та виявити 

причини дефектів, їх розмір тощо. Деталізація може ставати надмірною, коли в 

наповненні кожною з категорій не врахована значимість статті за обсягом. 

Для досягнення збалансування кількість статей витрат у межах структури 

кожної з категорій повинна піддаватися критичному аналізу. Наприклад, із 

урахуванням критерію частоти понесення витрат певного виду діяльності в 

межах категорії та/ або величини обсягу статті витрат у загальній структурі 

витрат на якість. В даному випадку проявляється вплив специфіки видів 

господарської діяльності, що формується під впливом особливостей сектора, 

ринкової ситуації тощо. Для цього використовують аналіз структури типових 

видів діяльності та динаміки їх зміни на рівні сектора. Дослідження даного 

аспекту представлено в другому розділі даної наукової роботи. 

Наприклад, у відсотковому значенні стаття витрат на маркетинг у 

будівництві може бути менш вагомою в загальній структурі витрат, ніж така 
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сама стаття витрат промислового підприємства. Проте витрати на контроль, 

навпаки, є порівняно більшими саме в будівництві. Отже, баланс може 

досягатися на принципах врахування вагомості статті в загальній структурі 

витрат на якість, коли пріоритет надається найбільш значимим статтям. 

У даному контексті досягнення збалансованої деталізації статей на основі 

встановлення граничного відсотка значимості статті з урахуванням специфіки 

видів діяльності можна також вважати складовою механізму адаптації 

загальних рекомендацій методу до умов певного сектора економіки та одним із 

етапів методики впровадження обліку витрат на якість. 

Другий етап імплементації методу обліку витрат на якість, який 

пов’язаний із аналізом можливостей кількісного вимірювання, стосується 

складності адекватної ідентифікації та вимірності витрат. У літературі дана 

проблема обговорюється як явище розпорошеності витрат на якість в обліковій 

системі підприємства та наявність прихованих витрат. Дискусійні аспекти за 

даною тематикою добре висвітлені в праці Дж. Кампанелли. 

Варто відзначити, що труднощі ідентифікації та вимірності в контексті 

зазначених явищ мають різний характер у розрізі категорій витрат на якість (це 

систематизовано та узагальнено на рис. 1.11), тому варто їх розглядати окремо 

за двома групами витрат. У застосуванні до витрат на попередження та витрат 

на оцінку дослідники відзначають проблему розпорошеності витрат в обліковій 

системі [148]. Водночас проблема прихованих витрат більше притаманна 

категорії внутрішніх втрат, що в традиційній системі обліку відомі як брак 

продукції. 

Б. Дж. Дейл, досліджуючи можливості імплементації витрат на якість за 

BS 6143:1990 “Керівництво з економіки якості. Частина 2. Модель 

попередження, оцінки та втрат” на британських підприємствах, підкреслює, що 

існуюча система обліку не фіксує дані щодо витрат у тій формі, котра наведена 

в стандарті, та важко співвідноситься з ними [164, с. 76]. Це твердження в 

повній мірі стосується і національної облікової системи в частині обліку витрат 

на попередження та витрат на оцінку і пов’язане з впливом наступних чинників.  
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Рис. 1.11. Напрямки вдосконалення обліку витрат на якість (сформовано автором) 
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діяльності, а не в розрізі ресурсів, як відбувається в традиційній системі обліку 

підприємств. Певною мірою це пов’язано з тим, що плани з реалізації заходів з 

управління якістю розробляються за видами діяльності. З облікової точки зору 

вид діяльності є складною статтею витрат, яка потребує калькулювання, що 

породжує дискусії щодо питання їх вимірності та оцінки. Отже, в обліковій 

системі виникає потреба у віднесенні спожитого ресурсу відповідно до витрат 

на попередження та на оцінку або виокремлення його частини для адекватного 

розподілу між цими категоріями [173]. 

На думку дослідників Елдріча та Дейла, в даному контексті основним 

недоліком є складність та великий ступінь ймовірності застосування 

суб’єктивного підходу при віднесенні витрат до однієї чи іншої категорії [173, 

с. 76-77]. Дж. Кампанелла це називає “нечітким визначенням витрат, коли 

витрати можна ідентифікувати двоїсто” [148, с. 56]. В цьому випадку він 

пропонує брати до уваги два критерії:  

 чи належить виконання обов’язків, наприклад із проведення заходів 

щодо попередження дефектів, до посадових обов’язків; 

 чи обсяг виконаних робіт є значним.   

Автор вважає, що витрати варто включати до категорії, якщо (1) 

обов’язки із забезпечення якості (наприклад, з попередженням дефектів) 

виконуються постійно поряд з основною частиною обов’язків виробничого 

характеру; (2) роботи не належать до обов’язків працівника, навіть, якщо їх 

обсяг є незначним. Витрати не варто включати, якщо роботи з якості належать 

до повсякденних обов’язків, але їх обсяг незначний [148, с. 56]. 

Було виявлено, що однією зі статей витрат, які частіше потребують 

розподілу на витрати на попередження та на оцінку, є оплата праці [173]. 

Зокрема, це може стосуватися як працівників структурного підрозділу з 

управління якістю, так і робітників та управлінців будівельного виробництва. 

При організації обліку витрат на попередження та на оцінку виникає потреба 
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виокремлення із загальної суми нарахованих витрат на оплату праці тих частин, 

які варто віднести на попередження та/ або на оцінку. 

Дж. Кампанелла, розглядаючи проблему суб’єктивізму витрат на якість, 

виходить із того, що, по-перше, “не можна врахувати всі витрати підрозділів 

компанії, пов’язані з якістю”, а, по-друге, якщо виникають труднощі з 

розумінням, до якої категорії відносити витрати: попереджуючі, оціночні чи 

втрати, і при цьому їх розмір не вважається суттєвим, у таких випадках 

важливіше, на його думку, “дотримуватись постійності їх класифікації”, що 

може фіксуватися в Наказі про облікову політику підприємства. Крім того, 

автор розглядає суб’єктивний підхід в іншому контексті, а саме: щодо 

віднесення витрат до власне категорії “витрат на якість” і для цього пропонує 

застосовувати принцип: “вартість робіт або дії враховується як елемент витрат 

при умові, що їх можна було уникнути, якби якість продукції була та завжди 

залишалась ідеальною” [148, с. 58]. 

Облік втрат від низької якості (витрат на внутрішній та зовнішній брак) 

також супроводжується проблемними моментами, проте вони мають відмінну 

природу. Складність організації адекватного обліку попереджуючих та 

оціночних витрат як таких, що не формуються традиційною обліковою 

системою, спричинила зміщення уваги до управління низькою якістю, коли до 

уваги береться тільки інформація про втрати (брак, штрафи, пеню, неустойки). 

Відсутність витрат на попередження та на оцінку при аналізі витрат на 

якість формує основний недолік даного підходу. Якість облікового 

аналітичного забезпечення для прийняття рішень суттєво погіршується, 

оскільки використовуються не відносні, а абсолютні оцінки за звітний період. 

Формування відносних показників браку відбувається в динаміці за певні часові 

проміжки. Сильною стороною підходу вважають наявність даних про брак в 

обліковій системі підприємства. 

Проте організація витрат на внутрішній брак у межах методу витрат на 

якість також супроводжується певними проблемами в будівництві. Глибину 

проблеми показує проведене М. Холом та С. Тамкінсом експериментальне 
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дослідження з імплементації методу в практику будівельного підприємства. 

Головною перепоною, з якою стикнулися дослідники, було небажання 

працівників брати участь у дослідженні з фіксації всіх невідповідностей, що 

виникають під час виконання будівельно-монтажних робіт, через їх чутливість 

до виявлення власних помилок. У практичній діяльності даний психологічний 

фактор є серйозною перепоною повного виявлення витрат на якість в частині 

“внутрішнього” браку [173]. А саме, внутрішній брак часто не фіксується, а 

відповідно, збір інформації про витрати на виправлення дефектів частково 

ігнорується [122]. Витрати на виправлення браку списуються на собівартість, і 

вони переходять до категорії прихованих витрат [91; 122]. Тобто відбувається 

приховування фактів допущення помилок робітниками будівельного 

майданчика. 

У даному випадку виникає ситуація, що дані про брак як непродуктивні 

витрати не ідентифікуються, а вважаються продуктивними. Наслідками такої 

ситуації в будівництві є: або перенесення непродуктивних витрат на замовника, 

із включенням їх у рахунок для оплати при реалізації будівельного контракту, 

якщо він реалізується на умовах ціноутворення “ціна плюс», або, у випадку 

виконання договору з фіксованою ціною,  зменшується його прибутковість для 

будівельного підприємства – підрядника. В такій ситуації ігнорування 

виявлення витрат браку суперечить мінімізації витрат підприємства з метою 

досягнення прибутковості замовлення та максимізації прибутку. 

З точки зору повноти розробки методики обліку витрат на якість 

проблема неповної фіксації витрат на виправлення браку не дозволяє 

сформувати точні оцінки для аналізу та потребує проведення організаційних 

заходів із максимально можливої ідентифікації як витрат на виправлення 

внутрішнього браку, так і на виявлення інших категорій витрат. 

Практика обліку наслідків допущення зовнішнього браку є на 

будівельних підприємствах прозорішою. В традиційній системі вона добре 

фіксується у вигляді витрат за рекламаціями, штрафами, пенею, неустойками, 

відшкодуванням заподіяної моральної та фізичної шкоди. В обліковій системі 
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використовується грошова оцінка та формуються дані про витрати на 

виправлення зовнішнього браку. В контексті застосування методики обліку 

витрат основна проблема пов’язана з тим, що інформацію про витрати від 

зовнішнього браку важко використовувати як показник при аналізі 

ефективності програм якості в короткостроковій перспективі, тому що в 

будівництві наслідки неякісного виконання робіт можуть проявитися значно 

пізніше від моменту передачі збудованого об’єкта замовнику і відображатися в 

іншому звітному періоді, у якому було виявлено брак, ніж витрати за 

контрактом. Відповідно до ст. 884 Цивільного кодексу України гарантійний 

строк на збудований об’єкт триває 10 років від дня прийняття замовником 

об’єкта [144]. 

Вищезазначена специфіка будівельної діяльності підводить до того, що 

дану категорію варто виключати з аналізу витрат на якість у короткостроковій 

перспективі. Проте за потреби їх можна враховувати при проведенні аналізу в 

довгостроковій перспективі (стратегічному аналізі). 

Вищевикладене дозволяє сформувати висновки щодо характеру 

проблемних аспектів обліку витрат на якість на підприємствах будівельної 

галузі. Проблеми та їх вирішення пов’язані між собою та випливають одна з 

одної. 

1. До проблем загального характеру, що поширюються на всі категорії 

витрат на якість, належать: 

  суб’єктивний підхід до віднесення даних до витрат на якість; 

  їх розпорошеність у традиційній обліковій системі підприємства; 

 недостатня адаптованість структури категорій витрат за 

оптимальною кількістю та відображенням специфіки будівельної діяльності; 

досягнення збалансованої деталізації структури статей витрат за кожною з 

категорій, що потрібно для забезпечення достатньої інформативності даних. 

2. Проблема вимірювання властива всім категоріям, окрім 

зовнішнього браку, проте її прояв у кожній із категорій є відмінним: 
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 у застосуванні до витрат на попередження та на оцінку вона 

проявляється у відсутності прямого зв’язку між видами діяльності та 

спожитими ресурсами. На практиці це пов’язано з тим, що облік ресурсів 

ведеться за елементами витрат: матеріальні затрати, витрати на оплату праці, 

відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати.  Тоді 

як програми якості розробляються за видами діяльності, робіт чи заходів, що з 

облікової точки зору трактується як складна стаття витрат за споживанням 

ресурсів і може складатися з різних комбінацій елементів витрат. З огляду на це 

виникає необхідність в адекватному розподілі елементів витрат на види 

діяльності; 

 суб’єктивний підхід до віднесення витрат до категорій витрат на 

попередження чи на оцінку; 

 стосовно внутрішніх втрат це наявність прихованих втрат, у тому 

числі внаслідок відсутності кількісного вимірника або незафіксованого, а отже і 

браку, що не обліковується. 

3. Проблема існування психологічного бар’єру працівників щодо фіксації 

фактів невідповідностей є однією з причин приховування допущеного браку та 

невідповідностей різного характеру.  

4.  Специфіка будівельної діяльності, зокрема довготривалий цикл 

будівництва та довгий життєвий цикл будівельних об’єктів, породжує 

пролонговану в часі появу витрат на “зовнішній” брак, стосовно до звітних 

періодів, за які аналізуються дані інших категорій витрат на якість 

(превентивних, витрат на оцінку та внутрішніх втрат). Цей аспект призводить 

до модифікації аналізу витрат на якість у короткостроковій перспективі (1 рік), 

коли доцільно не включати дані щодо витрат на покриття збитків від 

“зовнішнього” браку. Проте в даному контексті методика стратегічного аналізу  

витрат на якість на будівельних підприємствах не зазнає змін. 

У дослідженні узагальнено проблемні аспекти імплементації обліку 

витрат на якість, які дозволяють сформувати комплексне бачення напрямків їх 
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вирішення, що знаходяться і в сфері методичної підтримки обліку, а саме: 

розробка порядку відображення даних на рахунках синтетичного обліку, вибір 

методів і баз розподілу витрат, розробка первинних форм збору даних, форм 

бюджетів та бюджетного контролю, формування аналітичної інформації і 

складання звітності для прийняття управлінських рішень у сфері якості, - а 

також виходять за межі і потребують, наприклад, посилення інформаційної 

взаємодії з внутрішнім аудитом якості. Ігнорування проблемних моментів 

методу може мати наслідком спотворення управлінської інформації та 

нівелювання її корисності. 

Одним із основних завдань механізму адаптації методики витрат на якість 

до специфіки підприємств будівельної галузі є необхідність визначення 

структури категорій попереджуючих, оціночних витрат та втрат. Детальніше 

зміст даних понять розкривається в наступному розділі. 

  

Висновки до розділу 1 

 

Вище досліджені теоретико-методичні засади управлінського обліку та 

контролю в сфері управління якістю на підприємствах будівельної галузі 

дозволили зробити наступні висновки: 

1. В економічному контексті якість розглядається як ступінь 

відповідності та проявляється у споживчому, виробничому та етичному видах, 

що застосовують як характеристики процесів, систем і продуктів діяльності 

суб’єктів господарювання. Різноманітність будівельної продукції та специфіка 

будівельної діяльності обумовлюють додаткову багатоаспектність поняття 

якості, яка посилюється і тим, що на сучасному етапі розвитку питання якості 

виходять за межі простої оцінки функціональних властивостей процесів, систем 

та продукції підприємства. Відбувається розширення змісту поняття якості та 

сфери його застосування, зокрема додаються поняття культури, етики і моралі, 

що сприяє розвитку систем управління якістю та управлінського обліку. 
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2. Тривалий час роль облікових працівників у процесі управління якістю 

була недостатньо усвідомлена і довгий час категорії якості не розглядались як 

можливі об’єкти обліку. Аналіз змісту складових систем управління якістю 

показав, які складові управлінського обліку в них використовуються. 

Сформована автором модель управління якістю є основою для проведення 

оцінки їх практичного застосування підприємствами будівельної галузі. 

3. У своєму генезисі управління якістю проходило розвиток, коли кожний 

наступний його етап базувався на основному інструментарії попередньої 

концепції, використовуючи її переваги та додаючи новації. Розвиток підходів 

до управління якістю проектується відповідним чином в обліковій системі.  

4. Зміст систем управління якістю за складовими може відрізнятися в 

межах галузей економіки та географічних сегментів. Зокрема, сучасні 

підприємства використовують системи управління якістю на основі концепцій і 

теорій, найпоширенішими серед яких є ДСТУ ISO 9001 сертифікація, 

“Всеохоплююче управління якістю” та інші, що дозволяє їм розробляти і 

впроваджувати системи відмінних рівнів зрілості. Це спричиняє 

різноманітність практики з управління якістю, а управлінський облік як 

обслуговуюча підсистема спрямований на врахування індивідуальних рис 

впроваджених систем управління якістю підприємством та специфіки бізнесу.  

5. Функціональний підхід у менеджменті започаткував розвиток 

управлінського обліку за функціональними напрямками, одним із яких можна 

вважати управлінський облік якості. На основі систематизації основних 

елементів, методів та підходів управлінського обліку, що спрямовані на 

інформаційно-аналітичну підтримку управління якістю, розроблено модель 

управлінського обліку якості. 

Управлінський облік якості виникає у середовищі, в якому дотримуються 

принципів якості та реалізуються прийняті концепції якості. Метод 

управлінського обліку якості потребує доповнення новими елементами: 

інтерпретація, ідентифікація, деталізація, спостереження, переосмислення, 

опитування та анонімне повідомлення. Вони точніше відображають його 
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специфіку. Управлінський облік якості має власні специфічні методи, зокрема 

облік витрат на якість, та може запозичувати інструменти.  

6. Специфіка відносно довгого життєвого циклу будівельних об’єктів та 

їх гарантійного строку (10 років) спричиняє пролонговану в часі появу витрат 

на “зовнішній” брак, стосовно до звітних періодів, за які аналізуються дані 

інших елементів витрат на якість (витрати на попередження, на оцінку та 

внутрішні втрати). Це призводить до зміни методики аналізу витрат на якість як 

складової методу в короткостроковій перспективі, тобто до одного року, коли 

доцільно не включати дані щодо витрат на покриття збитків від “зовнішнього” 

браку. 

7. Основи методики обліку витрат на якість визначені в британських 

стандартах та відомі за назвами “Модель попередження, оцінки й втрат” і 

“Модель витрат на процес”. Поєднання матеріальної і нематеріальної природи 

будівельного виробництва актуалізує застосування комбінації цих методів. 

8. Проблеми обліку витрат на якість виникають на етапі впровадження та 

реалізації. Вони носять організаційний та методичний характер і пов’язані з 

питаннями ідентифікації та вимірювання витрат. Їх аналіз дозволив виокремити 

напрямки для вдосконалення методики обліку витрат на якість, що стосуються 

адаптації структури категорій витрат на якість, розробки порядку відображення 

даних на рахунках синтетичного та аналітичного обліку, форм первинної 

документації для збору даних, формування звітів для прийняття управлінських 

рішень у сфері якості та розробки регламентних документів із організації 

обліку. Крім того, напрямки вдосконалення виходять за межі обліку і 

потребують покращення взаємодії управлінського обліку та внутрішнього 

аудиту якості. 

Основні результати дослідження даного розділу відображені у наступних 

наукових працях автора [76; 81; 86; 87; 88]. 
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РОЗДІЛ 2.  

ОЦІНКА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 

2.1. Елементи управлінського обліку і контролю в системі 

управління якістю   
  

В Україні ідеї забезпечення якості здобули підтримку на державному 

рівні у 2002 році з прийняттям Концепції державної політики у сфері 

управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) [52] (далі - Концепція) та 

плану заходів щодо реалізації даної Концепції [105]. Із внесенням змін до 

Концепції у 2015 році вона набула назви “Концепція державної політики у 

сфері управління якістю продукції, процесів та послуг”, до якої додалося 

поняття “процесів”. У певній мірі це свідчить про глибше усвідомлення змісту 

управління якістю, визнання вагомості даного питання та його підтримку на 

державному рівні. В документі визначено стан розвитку питання в Україні, 

мету, основні завдання Концепції, а також завдання та напрямки державної 

політики України у сфері управління якістю тощо. 

Серед негативних чинників, що впливають як на якість, так і 

впровадження сучасних методів управління якістю на вітчизняних 

підприємствах, були відзначені спад виробництва, зниження економічного 

потенціалу України, платоспроможності населення [52]. Зазначені економічні 

явища особливо гостро проявляються в періоди криз, які за останні 30 років є 

періодичними для економіки України. Будівельна галузь має велику залежність 

від загального стану економіки країни та піддається впливу кон’юнктури та 

коливанням циклів ринку, що безпосередньо впливає на усвідомлення 

суб’єктами господарювання актуальності фактора якості для їх діяльності. За 

останні 30 років у будівельному секторі відбувалися значні коливання у 

співвідношенні попиту та пропозиції через чутливе реагування будівельного 
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сегмента вітчизняного ринку на економічні зміни, такі як криза, стрімке 

зростання ринку. 

Зокрема, на початку 1990-х років будівельний сектор в Україні зазнав 

значних трансформацій, які пов’язані з процесом переходу від планової 

економіки до ринкових умов господарювання. Основні зміни торкнулися 

питання власності підприємств будівельного сектора. В організаційних 

структурах будівельних організацій відбулися суттєві зміни. В результаті 

приватизації спостерігалися подрібнення та демонополізація великих 

будівельних трестів. Змінилась їх організаційно-правова форма на відкриті та 

закриті акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, були 

засновані приватні підприємства [146, с. 67].  

Зміна форми власності підприємства вплинула на зміну як облікової 

політики підприємства, так і політики в сфері якості. Поява власника як 

користувача інформації породила потребу у впровадженні управлінського  

обліку. Натомість однією із задач стало вироблення управлінської інформації, 

здатної задовольнити інформаційні потреби та інтереси власника та сприяти 

ефективному управлінню підприємством з метою максимізації прибутку.  

У той же час в будівництві виникла значна кількість нових суб’єктів 

підприємницької діяльності приватної форми власності. Це суттєво вплинуло 

на встановлення партнерських стосунків нової якості між учасниками 

будівельного процесу (замовником, генпідрядником, підрядником, 

субпідрядником) та нової форми їх взаємодії з вищим рівнем кооперації між 

підприємствами. 

Проте на макроекономічному рівні процеси трансформації 90-х років 

призвели до зменшення доданої вартості будівельного сектора у валовий 

національний продукт країни. В 1990 році будівництво складало майже 8% у 

ВВП країни. Після перетворень він різко впав до 3,9 % у 2000 році. Дані та 

тенденції зміни частки будівництва у доданій вартості ВВП за період із 1990 

року до 2017 року представлено на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Динаміка частки валової доданої вартості будівництва у ВВП України 

та частки зайнятого працездатного населення в будівництві за 1990-2017рр. 
(сформовано автором на основі даних [100]) 

 

Остання глобальна криза 2008 року призвела до зменшення валової 

доданої вартості будівництва у ВВП на 1,8 відсотка. Він впав із 4,2 % в 2007 

році (передкризовий рік) до 2,4 % у 2009 році. Внаслідок чергової соціально-

політичної кризи України у 2013 році почався ще один спад після поступового 

збільшення попередніх років. Протягом наступних трьох років додана вартість 

будівництва у ВВП поступово зменшилася на 0,9 % відсотка. Падіння відбулося 

з 3,2 % у 2012 році до 2,3% у 2015 році, і тільки в 2017 році з’явилася тенденція 

зростання, яка сягала 2,6 відсотка. 

Значення будівельної галузі для розвитку національної економіки 

визначається не тільки створенням частки доданої вартості у загальній 

структурі ВВП України, а і забезпеченням населення робочими місцями. 

Статистичні спостереження за період із 2000 року по 2017 рік показують, що у 

будівництві працювало від 5 % від зайнятого населення України у період 

зростання галузі, до 3,9 % – у період занепаду.  

Нестабільність економічної ситуації на ринку виконання будівельних 

робіт та наслідки періодичних криз простежуються на прикладі зміни загальної 
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чисельності підприємств та їх розмірів. У вищезазначені кризові періоди 

спостерігається зменшення загальної кількості суб’єктів підприємництва, що 

свідчить про рівень збанкрутілих підприємств, змушених припиняти діяльність. 

Крім того, як це дозволяють відстежити дані рис. 2.2, кількість середніх 

підприємств зменшується в кризові роки, тоді як кількість малих зростає. Це 

відображає тенденцію зменшення обсягу діяльності підприємств та кількості 

працівників на підприємствах. 

 
Рис. 2.2. Темп зміни кількості суб’єктів підприємництва на ринку виконання 
будівельних робіт у розрізі великих, середніх та малих підприємств за 2010- 

2017 рр.  (сформовано автором на основі даних табл. З.1 Додатка З) 
 

Однією зі специфічних ознак будівельної галузі є низький рівень великих 

підприємств, тобто суб’єктів із кількістю працівників понад 250 осіб. 

Наприклад, за статистичними даними Державної статистичної служби України, 

у 2010 році на ринку будівництва працювало тільки 10 таких суб’єктів. До 2017 

року їх кількість зменшилася до 4 одиниць. До основних суб’єктів 

господарювання в будівництві належить середній та малий бізнес. Відповідно 

до загальноприйнятих світових критеріїв, що застосовуються для умовного їх 

розподілу за величиною, середніми підприємствами вважаються структури з 

чисельністю працівників у межах 50-249 осіб, а малими – з кількістю менше, 

ніж 50 працівників. Детальна інформація про тенденції і структуру суб’єктів 

господарювання в будівництві проаналізована в табл. З.1 Додатка З.  



86 
 

За останні 7 років кількість середніх суб’єктів зменшилася від 1500 

суб’єктів у 2010 році до 792 одиниць у 2017 році. Незважаючи на це, на їх 

частку припадає значний обсяг виконаних робіт. Наприклад, порівняння 

статистичних даних на рис. 2.3 за 2012 рік як докризовий та за 2017 рік як 

післякризовий рік наочно це ілюструє. В 2012 році основне навантаження з 

виконання будівельно-монтажних робіт по Україні припадало на середні 

підприємства.  

 
Рис. 2.3. Обсяг виробленої будівельної продукції у 2012 та 2017 роках 

суб’єктами підприємництва з їх розподілом на великі, середні, малі та мікро 
(сформовано автором на основі даних табл. З.5 Додатка З) 

 

Ситуація дещо змінилася в післякризовий період, коли значна кількість 

середніх підприємств підпали під категорію малих, а відповідно, змінилось і 

співвідношення їх внеску до загального обсягу виконаних робіт.  

У відсотковому співвідношенні в 2017 році великі підприємства 

виготовили 9 283,8 млн грн будівельної продукції, що становить 4,5 % від 

загального обсягу за рік, середні суб’єкти підприємництва – 84 480,5 млн грн, 

або 40,7 %. На малий бізнес, за винятком мікросуб’єктів господарювання, 

припало 87 052,1 млн грн, тобто 41,9 %. Мікросуб’єкти освоїли 26 742,4 млн 

грн на виконання будівельних робіт - 12,9 % у загальному обсязі виробленої 

продукції.  
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Періоди та наслідки кризових явищ простежуються і при дослідженні 

динаміки обсягу виконаних будівельних робіт у розрізі сегментів цивільного та 

промислового будівництва України в період із 2010 по 2017 роки. Аналіз 

статистичних даних щодо зміни обсягів виробленої будівельної продукції за 

видами представлено в Додатку З табл. З.7 та наочно узагальнено на рис. 2.4. 

Дані рисунку показують, що ринок будівельних робіт України майже 

навпіл поділяється на сегменти промислового та цивільного будівництва. У 

період із 2010 по 2017 роки на будівництво інженерних споруд в середньому 

припадало 52,2п% від загального обсягу виробленої будівельної продукції.  

 

 

Рис. 2.4. Динаміка обсягів виробленої будівельної продукції по Україні за 
видами за 2010-2017 роки (складено автором на основі джерел [100]) 

 

Найбільша частка була виконана у 2011 році у розмірі 56,6 % від усіх 

робіт, а найменша припала на 2016 рік, коли спорудження об’єктів 

промислового будівництва становило 48,3 %. Більш детальна структура 

об’єктів промислового будівництва представлена в Додатку З табл. З.6. Обсяг 

будівельної продукції даного сегмента показує рівень оновлення та 

вдосконалення інфраструктури України. 
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Відповідно, на цивільне будівництво припадає в середньому 47,8 %. Його 

структуру складають житлові об’єкти та нежитлові будівлі, переважно у 

вигляді комерційної нерухомості та об’єктів соціальної інфраструктури. 

Співвідношення часток виконання робіт із житлового та нежитлового 

будівництва за усередненими даними становить 19,3 % від загальної структури 

елементів для житлових будівель та 28,5 % - для нежитлових будівель. Загальна 

тенденція зміни обсягів повторює картину циклічності кризових етапів: 

зростання з 2010 по 2012 роки та падіння обсягів після 2013 року з подальшим 

нарощуванням обсягів, починаючи з 2014 року. Проте стрімке зростання за 

2015-2017 роки можна пояснити в певній мірі наявністю інфляційних процесів, 

на що вказує, наприклад, непропорційне збільшення обсягів житлобудування в 

натуральному вимірнику, в кількості збудованої площі за відповідний період. 

Оцінити загальний стан діяльності будівельних підприємств дозволяє 

показник продуктивності праці, обчислений як відношення обсягу виконаних 

будівельних робіт у вартісному вимірі до загальної кількості зайнятого 

населення в будівництві. Основним недоліком при обчисленні даного 

показника є неврахування інфляційних процесів. За даними Додатка З табл. З.1, 

83-87 % структури витрат на виробництво будівельної продукції становить 

вартість будівельних матеріалів і конструкцій. Ціни на будівельні матеріали та 

конструкції швидко зростають, тому при аналізі динаміки продуктивності 

виконання будівельних робіт доцільно брати до уваги зміну індексу цін на 

будівельно-монтажні роботи. Обчислення даних подано в Додатку З табл. З.7 та 

наочно представлено на рис. 2.5. Незважаючи на вплив інфляційних процесів 

при визначенні продуктивності виконаних будівельних робіт, у 2013 та 2014 

роках спостерігалося зменшення показника у порівнянні з попереднім роком, 

що підкреслює глибину останньої кризи. 

При переважній тенденції зростання продуктивності виконаних 

будівельних робіт по Україні діяльність підприємств будівельної галузі була 

збитковою у період із 2010 по 2017 роки. 
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Рис. 2.5. Продуктивність виконаних будівельних робіт по Україні 

за 2010-2017 рр. (сформовано автором на основі джерел [100]) 
 

За даними Додатка З табл. З.7, найменший показник збитку спостерігався 

у 2012 році. Загальний фінансовий результат діяльності всіх будівельних 

підприємств був оцінений на рівні збитку у 1 012,7 млн грн. Найбільший 

показник збитковості відзначався у 2014 році і дорівнює 27 948,8 млн грн, що 

більше на 26 936,1 млн грн.  

Детальніший аналіз на рис. 2.6 показує співвідношення обсягу чистого 

прибутку, одержаного будівельними підприємствами, які змогли досягти 

позитивного фінансового результату їх діяльності, та, відповідно, обсягу 

чистого збитку інших підприємств. 

Відповідно, співвідношення прибутку до збитку в 2012 році 

спостерігалося на рівні 47 % від усієї структури фінансового результату до 53 

%. 47 % позитивного фінансового результату було досягнуто 59 % від усіх 

будівельних підприємств, 53 % збитку досягнуто 41 % від усієї кількості 

підприємств будівельної галузі. У 2014 їх співвідношення значно змінилось і 

спостерігалось як 14 % прибутку до 86 % збитку. 14 % прибутку від всієї 

структури фінансового результату припадало на 62н% від усіх будівельних 

підприємств і 86 % збитку – на 38 % підприємств.  
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Рис. 2.6. Динаміка чистого прибутку будівельних підприємств та обсягів 
капітальних інвестицій у будівництво України за 2010-2017 роки  

(складено автором на основі джерел [100]) 
 

Варто відзначити, що зниження прибутковості діяльності будівельних 

підприємств України в період після 2013 року суттєво не вплинуло на обсяг 

капітальних інвестицій у будівельну галузь, про що свідчать статистичні дані 

табл. З.7 Додатку З та їх наочне представлення на рис. 2.6. Загальний обсяг 

капітальних інвестицій незначною мірою зменшився в кризовий 2014 рік, проте 

в подальші роки відзначалося поступове щорічне їх нарощування. Будівельні 

підприємства інвестують у придбання основних засобів: будівельних машин та 

механізмів, транспортних засобів, створюючи технічну базу для розвитку 

підприємств. Обсяг капітальних інвестицій в основні засоби по Україні вищий 

за отриманий прибуток, що демонструє наміри підприємств нарощувати 

виробничий потенціал. Проте в кризові роки інвестиції в основні засоби значно 

знижуються та наближаються до рівня отриманого прибутку, проте не нижчі за 

нього. 

Подальший аналіз прибутковості підприємств будівельної галузі дозволяє 

відстежити види будівельної діяльності та типи будівництва, де допускається 

найбільший збиток. Відповідно до статистичних даних за 2017 рік щодо 
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структури фінансового результату, одержаного будівельними підприємствами 

України в розрізі основних видів будівельної діяльності, що виділяються 

відповідно до КВЕД-2010, найбільш вагомим за обсягом є будівництво 

житлових та нежитлових будівель. Аналіз даних, представлений у Додатку З 

табл. З.8, показав, що найбільша частка збитку в структурі фінансового 

результату припадає на роботи із знесення та підготовчі роботи на 

будівельному майданчику, де збитковість становить 84 % від структури 

фінансового результату даного виду діяльності та досягнута 33 % від загальної 

кількості підприємств, що виконували даний вид робіт. На другому місці – 

будівництво  житлових і нежитлових будівель, де частка збитку дорівнює 71 %, 

яку отримали за рахунок 30 % суб’єктів господарювання. Структура 

фінансового результату видів діяльності подана на рис. 2.7. Збиткові види 

діяльності дозволяють побачити, які ділянки роботи менш продуктивні та де 

існує висока ймовірність втрат. 

 
де 1 – організація будівництва будівель; 2 - будівництво житлових і нежитлових 

будівель; 3 – будівництво доріг і залізниць; 4 – будівництво комунікацій; 5 – будівництво 
інших споруд; 6 – знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; 7  - 
електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; 8 – роботи із 
завершення будівництва; 9 – інші спеціалізовані будівельні роботи. 

 
Рис. 2.7. Фінансовий результат будівельних підприємств України за видами 

діяльності, одержаний у 2017 році (складено автором на основі джерел [100]) 
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Показник рентабельності характеризує ефективність роботи бізнес-

структур та може безпосередньо свідчити про якість управлінських рішень, що 

приймаються керівництвом. Аналіз динаміки рентабельності діяльності 

будівельних підприємств України за період 2010-2017 рр. у розрізі операційної 

та всієї діяльності проілюстровано на рис. 2.8.   

 

Рис. 2.8. Рентабельність діяльності будівельних підприємств України 
за 2010-2017 роки (сформовано автором на основі джерел [100]) 

 

На рівні операційної діяльності підприємства демонструють переважно 

позитивні значення рентабельності, тоді як рівень рентабельності всієї 

діяльності є негативним. Найбільший показник рентабельності операційної 

діяльності за досліджуваний період був зафіксований в 2014 році у розмірі 5,8. 

Нагадаємо, що вище досліджені показники оцінки стану будівельної галузі за 

2014 рік відзначалися переважно негативними тенденціями та зниженням. Це 

може свідчити про високий рівень ефективності діяльності значної частини 

суб’єктів господарювання в будівельній галузі. 

Аналіз статистичних даних на рис. 2.9 щодо рентабельності операційної і 

всієї діяльності будівельних підприємств за 2017 рік у розрізі їх розмірів 

показує, що ефективність діяльності різниться відповідно до розміру.  
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Рис. 2.9. Рентабельність діяльності будівельних підприємств України                  

у 2017 році в розрізі їх розмірів (сформовано автором на основі джерел [100]) 

  
Діяльність великих і середніх підприємств значно ефективніша за малі 

підприємства. Натомість збитковість на рівні галузі виникає переважно за 

рахунок неефективної діяльності малих та мікропідприємств. 

Отже, сучасний стан будівельної галузі характеризується нестабільністю 

через періодичні кризові явища, на які будівельний ринок чутливо реагує [14].   

Будівельні підприємства змушені працювати в умовах нестабільності та 

невизначеності зовнішнього середовища. Варто враховувати, що в циклічності 

розвитку ринку періодична поява криз є закономірністю, тому важливо їх 

прогнозувати, планувати діяльність підприємств із врахуванням циклічності 

фаз ринку та здійснювати керування ризиками. 

У період нестабільності будівельного ринку зростає актуальність та 

економічна доцільність для підприємств як управління якістю, так і тієї частини 

управлінського обліку, що її обслуговує. Адже в умовах стрімких коливань 

ринку та зміни попиту і пропозиції, а відповідно, ринку покупця та продавця 

головною стратегією для виживання підприємства на ринку є швидка реакція 

на мінливі умови зовнішнього середовища. Натомість завданням саме системи 
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управлінського обліку є оперативне, вчасне формування облікової інформації 

про зміну як внутрішніх, так і зовнішніх умов господарювання суб’єкта. Крім 

того, додаткову цінність становить врахування фактора якості. По-перше, 

інформація в сфері якості допомагає зорієнтуватися, в який момент стану ринку 

(кризовий, стабільний чи стрімкого зростання) який рівень якості та за якими 

характеристиками економічно доцільно забезпечувати. По-друге, важливим є 

запровадження прогресивних методів у сфері якості, незважаючи на поточну 

фазу стану ринку. 

Завдання системи управлінського обліку полягає у підготовці інформації 

з метою забезпечення ефективності, а отже і контрольованості при 

розпорядженні матеріальними, технічними, енергетичними, трудовими та 

фінансовими ресурсами. 

В умовах глобалізації економіки, евроінтеграційних пріоритетів 

міжнародної політики України та переходу від ідеї максимізації прибутку до 

концепції сталого розвитку управління якістю є інструментом нарощування 

конкурентоздатності та стабільної позиції на ринку підприємства. Проте 

будівельна галузь має виражену специфіку діяльності, однією з рис якої є 

консерватизм підприємств до інновацій, в тому числі як з управління якістю, 

так і облікових методів. Інновації впроваджуються підприємствами зі значним 

відставанням у порівнянні з іншими галузями. В контексті поставлених завдань 

даного дисертаційного дослідження це обумовлює необхідність проведення 

оцінки сучасного стану управління якістю на будівельних підприємствах 

України з метою підтвердження використання елементів управлінського обліку, 

виявлених на основі літературних джерел. 

Як було досліджено в першому розділі, процес управління якістю може 

різнитися в залежності від ринкових умов, тому дослідження його змісту в 

будівельній діяльності проводилося на основі порівняльного аналізу 

підприємств країн із різними типами економічних умов. Якщо Україна  

вважається країною з перехідною економікою, то з метою порівняння була 

обрана Ірландія, де підприємства працюють в умовах вільного ринку. Ми 
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виходимо з того, що дослідження змісту управління якістю на українських 

підприємствах дозволить виявити та оцінити сучасний стан та зміст процесу 

управління якістю, а відмінність від ірландських – окреслити тенденції 

подальшого розвитку даного напрямку та сформувати рекомендації з 

вдосконалення управлінського обліку якості для будівельних підприємств 

України. 

Короткий огляд спільних та відмінних характеристик ринків будівельних 

робіт обох країн показав, що підприємства України та Ірландії переживали 

цикли “буму” і “кризи”. В обох країнах спостерігається тенденція зменшення 

кількості та розмірів підприємств. Протягом 2010-2014 років кількість великих 

суб’єктів будівельного підприємництва в Україні з 250 працівниками і більше 

скоротилася на 31 % [100], а в Ірландії - на 35 %, з 26 до 9, за період з 2008 по 

2013 рік [102, 190]. У роки кризи великій кількості ірландських великих 

підрядників, більшій в чотири рази порівняно з українськими, вдалося вижити і 

зберегти позиції лідерів. У 2017 році в Ірландії працювало 16 великих 

підприємств порівняно з 4 в Україні. 

Кількість середніх будівельних підприємств з кількістю працівників від 

50 до 249 осіб також поступово скоротилася на 62% в Україні [100]. В Ірландії 

цей показник зменшився з 259 до 56, або на 22 % у 2012 році [100]. Загалом у 

2017 році на будівельному ринку Ірландії працювало 89 суб’єктів, середніх за 

величиною, в Україні середніх підприємств у десять разів більше. В контексті 

тематики даного дослідження виникає питання, чи допомогли ірландським 

будівельним підприємствам їх системи управління якістю “вижити”. Більш 

детальне порівняння основних макроекономічних показників будівельних 

секторів економіки України та Ірландії подано в табл. 2.1.  

За офіційними даними Державної служби статистики України та 

Центрального управління статистики Ірландії за 2017 рік, частка внеску 

будівництва у ВВП країн приблизно однакова і дорівнює 2,7 % - для України та 

2,6 % - для Ірландії.  
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Таблиця 2.1 

Порівняння макроекономічних показників  
будівельного ринку України та Ірландії* 

Показник Україна Ірландія 
Будівництво у  % до ВВП в постійних цінах (2017) 2.7 2.6 
Працівників, задіяних у будівництві (2017, тис.) 642.1 126.5 
Будівництво у % до загальної кількості працюючого населення 
(2017)  

3.9 6.4 

Кількість активних підприємств з 250 працівниками та більше 
(2017)  

4 16 

Кількість активних підприємств з чисельністю працівників від 50 
до 249 осіб (2017)  

930 89 

Середньотижнева заробітна плата, 4 квартал 2017, євро 38.8 801.6 
Загальний запланований обсяг (тис. кв м) (2017) 6,582 4,861 

*Примітка. Сформовано автором на основі даних [100; 102]. 
 

Кількість працівників у будівництві України в 5 разів більше, ніж в 

Ірландії, але вони становлять відмінну частку в загальній структурі зайнятості. 

В Ірландії вона значно більша. Рівень оплати праці у будівництві обох країн 

також значно відрізняється. В Ірландії вона в двадцять разів більше, ніж в 

Україні. З точки зору реалізації принципів якості низька заробітна плата може 

бути стримуючим фактором для успішного залучення працівників до 

управління якістю та формування ініціатив із постійного вдосконалення, 

розширення зони їх відповідальності за якість результатів праці та отримання 

позитивних відгуків щодо рівня їх задоволеності роботою тощо. 

Дослідження змісту управління якістю на будівельних підприємствах 

України та Ірландії проводилося за допомогою анкетування. Зміст процесу 

управління якістю вивчався з використанням шкали Лайкерта за запитаннями 

щодо змісту системи управління якістю та окремих елементів управлінського 

обліку, згрупованими за наступними блоками: загальна інформація про суб’єкт, 

використання ISO сертифікації, наявність спеціального підрозділу з управління 

якістю, рівень залучення людських ресурсів, інструментів (методів, прийомів), 

оцінка вигод підприємства від впровадження програм якості та труднощів, із 

якими стикалися підприємства. Більш детальні тези дослідження були 

розроблені на основі інформації рис. 1.5 першого розділу даного 
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дисертаційного дослідження. Зразок повної анкети українською мовою подано 

у Додатку И.1. Використання цього методу дозволило провести порівняльний 

аналіз окремих складових елементів управління якістю та тих, що стосуються 

управлінського обліку якості. 

Кількість досліджуваних суб’єктів була отримана на основі застосування 

наступних двох критеріїв, які мали би забезпечити вищий ступінь ймовірності, 

що підприємство має досвід в управлінні якістю, а саме:  

1) гіпотетична приналежність суб’єкта до великих чи середніх 

підрядників. Для формування вибірки ірландських потенційних респондентів 

були використані бази даних Bruce Show Rank 2015/2016 і 1000 найбільших 

підприємств Ірландії, що надаються Irish Times, та включає список з 102 лідерів 

будівельної галузі. До вибірки українських суб’єктів будівельного ринку було 

застосовано географічну ознаку. В кожному з 24 регіонів визначалися лідери 

галузі на основі опрацювання доступних інтернет-джерел; 

2) наявність веб-сайту для можливості відстеження сертифікації систем 

управління якістю. 

На основі наведених вище критеріїв була створена база даних підрядників 

із основною контактною інформацією про сайти, електронну пошту, контактні 

особи, телефони. У зв’язку з обмеженим часом дослідження база даних містила 

105 підрядників, лідерів будівельного ринку. 

Порівнюючи кількість залучених до опитування суб’єктів зі 

статистичними даними, зазначимо: анкетування охопило близько 15 % 

підрядників Ірландії та 5 % українських будівельних підприємств, що 

підпадають під критерії середніх та великих суб’єктів. Профілі підприємств, що 

взяли участь в анкетуванні, наведені в Додатку И табл. И.1 та табл. И.2. 

Результати порівняльного аналізу дозволили виявити спільні і відмінні 

риси в змісті практики управління якістю, в тому числі і рівня використання 

облікового інструментарію в сфері якості. Серед основних характеристик 

можна виділити наступні, викладені нижче. Більше відмінностей, виявлених у 
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системах управління якістю обох країн, систематизовано та узагальнено в 

Додатку И табл. И.3 з визначенням пріоритетного фактора впливу. Отже:  

1. Сертифікація ISO є більш популярною в обох країнах, ніж 

створення відділу якості або введення відповідної посади.  

2. Для виявлення відмінностей у системах управління якістю 

застосовувалися відповідні два фільтри: наявність ISO сертифікації та 

спеціалізованого структурного підрозділу. Встановлено, що ці фактори 

впливають по-різному на зміст управління якістю. Це стосується обох країн. 

Наявність або відсутність ISO сертифікації спричиняє відмінності у залученні 

категорій працівників як ключових учасників процесу управління якістю. Тоді 

як введення спеціалізованого підрозділу з управління якістю до організаційної 

структури підприємства вносить відмінності у використання інструментів 

управління якістю, систему моніторингу якості та види вигод, що може 

отримати суб’єкт господарювання від впровадження системи управління 

якістю. Практика з управління якістю на підприємствах, де відсутній 

спеціалізований структурний підрозділ з якості та ISO сертифікація слабша, 

прослідковується як в Ірландії, так і в Україні. Отже, рівень системи управління 

якістю залежить від наявності сертифікації ISO та відділу з управління якістю.  

3. Відсоток підприємств без сертифікації та структурного підрозділу 

значно більший в Україні. 

4. В Ірландії чітко виділилася група будівельних підприємств, що не 

мають відділу з якості та чия практика управління якістю є слабшою. Це малі 

бізнес-структури. В Україні підприємства з такими ознаками не сформували 

явної групи. 

5. Системи управління якістю в обох країнах виявилися 

недосконалими в частині застосування інструментів щодо управління 

персоналом. Залучення працівників до управління якістю та делегування 

повноважень в сфері якості мали би бути збалансованими з рівнем 

задоволеності працівників своєю роботою. 
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6. Системи моніторингу якості переважно зосереджені на 

вдосконаленні управління поставками та браком. 

Серед основних компонентів, за якими проводилася порівняльна оцінка 

систем управління якістю, досліджувалися наявність сертифікації ISO, зокрема 

ISO 9001, спеціалізованого структурного підрозділу та пріоритетність основних 

інструментів управління якістю. 

66,7 % з досліджених українських суб’єктів господарювання мають 

сертифіковану систему управління якістю відповідно до національного 

стандарту, що є аналогом ISO 9001: 2008 “Система менеджменту якості - 

вимоги”. Лише 11,1 % відсотків використовують більше однієї сертифікованої 

системи, зокрема систему управління охорони та гігієни праці. 33,3 % 

респондентів повідомили, що не мають жодної сертифікованої системи 

управління. 

Серед ISO-сертифікованих респондентів виявилось 50 % великих 

компаній, 33,3 % середніх і 16,7 % малого бізнесу, які працюють у всіх 

секторах, але з основним акцентом на житлове (100 %) та нежитлове 

будівництво (83,3 %). Українські респонденти, які не мають сертифікатів, 

належать до великого та малого бізнесу. Вони діють у всіх секторах 

будівництва. Таким чином, серед українських підрядників неможливо 

визначити певну явну групу, базовану на критеріях розміру працівників, що 

використовує сертифікацію ISO. 

В Ірландії 77,8 % респондентів мають три сертифіковані системи 

управління: ISO 9001: 2008/2015 “Система управління якістю - вимоги”, ISO 

1401: 2015 “Системи управління навколишнім середовищем - вимоги” та 

OHSAS 18001 “Системи управління охороною та гігієною праці. Вимоги”. 

Тільки 11,1 % не мають жодної. 

Крім того, чітко простежується тенденція, що ірландські респонденти, які 

мають сертифіковані системи ISO, належать до середніх і великих підрядників, 

а 57,2 % з них працюють за межами Ірландії і на 100 відсотків працюють на 
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нежитловому ринку. Несертифікованими суб’єктами переважно є малий бізнес, 

орієнтований на цивільне будівництво Ірландії. 

Вищенаведене показує, що українські підрядники є менш 

сертифікованими. В той час як ірландські підприємства є більш досвідченими в 

управлінні якістю та активно сертифікують свої системи. 

Крім того, проводилося окреме дослідження веб-сайтів ірландських 

підрядників, які були включені до вибірки. Виявлено, що системи в Ірландії 

сертифіковані за новою версією ISO 9001: 2015 “Система менеджменту якості - 

вимоги”, а в поодиноких випадках спостерігається пізніша версія ISO         

9001: 2008 “Система управління якістю - вимоги”. 

Українські підрядники володіють в основному сертифікацією ISO версії 

2008 року. На наш погляд, причина у використанні більш пізньої версії 

стосується процедури прийняття нових версій стандартів ISO. Потрібен час для 

перекладу оригіналів та процедури схвалення національного аналогу. 

Відповідно, підприємства отримують можливість сертифікації за новою 

версією значно пізніше, ніж, наприклад, ірландські. В даному контексті можна 

говорити про відмінну швидкість реагування на зміни в галузі якості у різних 

ринкових умовах та культурних середовищах. 

Відповідно до отриманих результатів щодо наявності спеціалізованого 

структурного підрозділу з управління якістю 44,4 % українських та 66,7 % 

респондентів із Ірландії відповіли, що мають відділ якості. Серед українських 

респондентів з відділом виявилось 75 % ISO сертифікованих і 25 % суб’єктів 

без сертифікації. Це компанії різної величини, проте 50 % з них - середні і 

великі за розміром. В Ірландії підприємства з відділом якості є 100 % ISO 

сертифікованими середніми та великими підприємствами. Викладене 

демонструє очевидний зв’язок між наявністю ISO сертифікації та відділом 

управління якістю в Ірландії. В Україні такий зв’язок простежується слабше. 

55,6 % українських та 33,3 % ірландських респондентів зазначили, що не 

мають спеціалізованого відділу чи працівника з обов’язками в сфері управління 

якістю. Серед респондентів, які вказали на відсутність відділу, 20 % 
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українських і 33,3 % ірландських підприємств вважають, що цей відділ не є 

необхідним для їх бізнесу. 20 % українських компаній і 66,7 % ірландських 

респондентів пояснюють недоцільність введення посади особи, відповідальної 

за якість, надто малим і незначним обсягом робіт із управління якістю. 60 % 

українських суб’єктів господарювання наводять інші причини, серед яких 

підкреслюється, що в сучасних ринкових умовах якість нечасто забезпечує 

вигоди або що керівництво розподіляє обов’язки щодо забезпечення якості 

серед працівників. 

Поряд з тим, що ірландські будівельні підприємства в основному 

використовують відділ з управління якістю, українські підрядники мають 

менший досвід введення спеціалізованого відділу в організаційну структуру. 

Наявність відділу потребує від підприємства виділення додаткових коштів на 

його отримання. В умовах низької прибутковості підприємств будівельної 

галузі в Україні, можна припустити обмеженість фінансових ресурсів. 

Натомість в умовах економії ресурсів і мінімізації витрат український бізнес 

прагне використовувати менш вартісні інструменти у сфері управління якістю.  

Наступні оцінки системи управління якістю стосуються пріоритетності 

застосування основних інструментів та методів процесу управління якістю. В 

табл. 2.2 представлений їх перелік та отримані результати щодо 

середньозважених та рейтингових оцінок щодо частоти їх використання, а отже 

і вагомості для діяльності підприємств.  

Таблиця 2.2  

Оцінка використання інструментів з управління якістю підприємствами 
будівельної галузі України та Ірландії, 2017 рік* 

Інструмент 
Україна Ірландія 

Середнє 
значення 

Порядковість Середнє 
значення 

Порядковість 

Cамооцінка 2,78 2 2,22 4 
Внутрішній аудит якості 2,89 1 2,78 2 
Бенчмаркінг 2,44 4 2,33 3 
Облік витрат на якість 2,33 5 2,11 5 
Системи винагород 2,67 3 2,22 4 
Навчання працівників 2,44 4 2,89 1 

*Примітка. Сформовано автором на основі зібраних польових даних. 
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Спільною рисою для підприємств обох країн є низький рівень у рейтингу 

використання методики обліку витрат на якість. Основна відмінність систем 

управління якістю українських та ірландських підрядників стосується ролі 

навчання працівників. Для ірландських підприємств цей компонент займає 

перше місце. Українські підрядники продемонстрували очевидне 

недооцінювання змісту навчання працівників у процесі управління якістю, хоча 

в літературі управління людським капіталом вважається ключовим фактором 

успіху, а інвестиції в людей через їх навчання здатні забезпечити стійкий ефект 

програм якості [186]. 

Проте більш детальний аналіз отриманих відповідей показав: 44,4 % 

українських респондентів, якими є середні та великі підрядники, відповіли, що 

часто проводять навчання працівників і 55,6 %, що навчання проводиться 

періодично. 

Тим не менше окремі українські та ірландські респонденти, які не мають 

спеціалізованого відділу з управління якістю, повідомили: вони ніколи не 

використовували бенчмаркінг, українські – до цього додали облік витрат на 

якість. Поодинокі українські респонденти відзначили, що рідко застосовують 

внутрішній аудит, а ірландські - самооцінку та систему винагород. 

Дослідження інструментів управління якістю дозволяє відзначити: одні з 

них ресурсоємні, а інші – організаційно орієнтовані і не потребують значних 

ресурсів. Аналіз досліджених компонентів управління якістю з точки зору їх 

ресурсоємності допомагає виявити види витрат, що споживаються в процесі 

управління якістю, зокрема ті, що формують заходи з попередження виконання 

робіт низької якості, допущення невідповідностей та різного роду втрат. 

Перелік інструментів і методів, що наведені в табл. 2.2, розроблена 

модель системи управління якістю підприємства в контексті виявлення 

облікових складових, що на рис. 1.5, та інформація табл. 1.2 першого розділу 

дисертаційного дослідження дозволяють виявити ресурсоємні інструменти 

управління якістю. 
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Проте для більшої достовірності результатів проводилося дослідження 

змісту документів “Політика якості”, розроблених ірландськими 

підприємствами - лідерами будівельного ринку. Це дозволило виділити та 

врахувати основні компоненти діючих систем управління якістю. 

Систематизована інформація представлена у Додатку К табл. К.1. Системи 

управління якістю будівельних підприємств Ірландії містять сформоване 

“бачення” якості, стратегію якості, торкаються питань культури, дотримання 

принципів спрямованості на споживача, лідерства (залучення керівництва), 

постійного поліпшення, процесного підходу, залученості працівників, 

передбачають навчання працівників, проведення моніторингу постачальників, 

ISO, BREEAM, LEED сертифікацію, роботу відділу з якості (інженера з якості), 

визначення відповідальних за якість процесів, вивчення та впровадження 

кращих практик, спрямованість на використання певних методів, наприклад 

бенчмаркінгу, приділяють належну увагу доступності політики якості в онлайн-

середовищі, плануванню якості та оцінці діяльності працівників тощо. Серед 18 

виявлених компонентів, вважаємо, тільки три є ресурсоємними. Це 

сертифікація, навчання працівників та робота спеціалізованого відділу з якості. 

Здійснення решти заходів або належить до обов’язків відділу з управління 

якістю, або делегується до обов’язків інших працівників, як додаткові. Перелік 

ресурсоємних інструментів може продовжити система винагород за ініціативи 

та досягнення в сфері якості. Вважаємо, що до умовно ресурсоємних можна 

віднести бенчмаркінг та облік витрат на якість. 

Узагальнення ресурсоємних видів діяльності та аналіз відповідних 

понесених видів витрат представлено в табл. 2.3. Для ефективного їх 

використання важливо управляти ними, тобто здійснювати їх планування, 

облік, аналіз і контроль. Обґрунтування прийняття рішень щодо їх застосування 

також потребує інформації управлінського обліку щодо витрат та очікуваних 

вигод.  
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Таблиця 2.3 

Узагальнення можливих ресурсоємних видів діяльності щодо заходів із 
попередження низької якості* 

Ресурсоємний вид 
діяльності  

Зміст спожитих ресурсів Джерело в системі обліку 

Робота 
спеціалізованого 
відділу з якості 

Заробітна плата, витрати на 
організацію робочого місця 

Рах. 10 “Основні засоби”; 
Рах. 13 “Знос (амортизація) 
необоротних активів”; 
Рах. 65 “Розрахунки за страхування”; 
Рах. 66 “Розрахунки за виплатами 
працівникам” 

ISO, BREEAM, 
LEED сертифікація 

Оплата послуг з сертифікації  Рах. 68 “Розрахунки за іншими 
операціями” 

Система винагород Фонд на винагороди в 
грошовій та негрошовій  
формі 

Рах. 47 “Забезпечення майбутніх 
витрат і платежів” 

Бенчмаркінг Витрати на інформаційно-
технічну підтримку (може 
бути необхідною) 

Рах. 10 “Основні засоби”; 
Рах. 13 “Знос (амортизація) 
необоротних активів” 

Навчання 
працівників з 
якості 

Оплата праці тренерів; 
заробітна плата працівників 
за час проходження навчання 

Рах. 65 “Розрахунки за страхування”; 
Рах. 66 “Розрахунки за виплатами 
працівникам”; 
Рах. 68 “Розрахунки за іншими 
операціями” 

Облік витрат на 
якість   

Інформаційно-технічна 
підтримка (може бути 
необхідною);  
витрати на послуги з 
впровадження методу 

Рах. 10 “Основні засоби”; 
Рах. 13 “Знос (амортизація) 
необоротних активів”; 
Рах. 68 “Розрахунки за іншими 
операціями” 

*Примітка. Сформовано автором. 
 

Виявлення типової структури ресурсоємних інструментів з управління, 

призначенням яких є запобігання випадкам низької якості робіт, процесів, 

систем і продукції, дозволяє розробити аналітичні форми для узагальнення 

витрат на попередження, що формуються в межах обліку витрат на якість за 

моделлю PAF. Пропонуємо перелік ресурсоємних видів діяльності з табл. 2.3 

взяти за основу для розробки проекту типової структури витрат на 

попередження. 

Оцінка компонентів управління якістю з точки зору їх 

облікоорієнтованості направлена на можливість детального вивчення шляхів 
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вдосконалення елементів управлінського обліку, зокрема через дослідження 

основних учасників управління якістю, документації, що складається, та 

показників, щодо яких організовується моніторинг. 

Дослідження основних учасників процесу управління якістю дозволяє 

конкретизувати розподіл обов’язків між ними, що, в свою чергу, є необхідним 

для правильного відображення взаємодії облікових працівників при складанні 

посадових інструкцій, карт формування облікової інформації, розподілу 

відповідальності за формування облікових даних. 

За даними опитування респондентів із України щодо ключових учасників 

процесу управління якістю, найпоширенішою є практика залучення працівників 

та покладання на них додаткових обов’язків із управління якістю, наприклад 

відповідальність за якість результатів процесів. На другому місці відзначили 

роботу спеціально створеної групи з керування питаннями якості. Робота 

менеджера (інженера) з якості та внутрішнього аудитора з якості оцінена як 

така, що найменше використовується українськими будівельними 

підприємствами. 

За відповідями респондентів із Ірландії сформувався зовсім інший підхід. 

На ірландських підприємствах об’єднують зусилля групи з керівництва 

питаннями якості, менеджера з якості та “власників” процесів – працівників, 

відповідальних за якість результату процесу, діяльності. Всі три позиції 

отримали однакові середньозважені оцінки. Посада внутрішнього аудитора 

також практикується, проте у меншій мірі. 

Відмінності в організації процесу управління якістю на підприємствах із 

ISO сертифікованими і несертифікованими системами в Ірландії чітко 

простежувалися при детальнішому вивченні. Серед ISO сертифікованих 

підприємств практика є однорідною і структурованою та має наступний вигляд: 

група з керівництва питаннями якості функціонує поряд із спеціалізованим 

відділом, до складу якого входять як мінімум менеджер та аудитор з якості. 

Практика респондентів без ISO сертифікації та без відділу якості базується на 

розподілі відповідальності між працівниками. 
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Варто відзначити, що робота групи з керівництва питаннями якості та 

делегування та закріплення сфер відповідальності і повноважень в сфері якості 

між працівниками більше пов’язана з організаційними зусиллями і заходами 

управління, ніж із вишукуванням додаткових фінансових ресурсів на їх 

отримання. Враховуючи поточну ринкову ситуацію в Україні, є логічним, що 

українські підприємства більше застосовують організаційний підхід на рівні 

працівників. Варіант, коли приймається на роботу менеджер з якості або 

внутрішній аудитор з якості, є більш вартісним проте, цей захід може 

гарантувати кращий рівень управління якістю, як це визначено в літературних 

джерелах [186]. 

Таким чином, українські підрядники більше орієнтуються на 

організаційні заходи, тоді як ірландські великі та середні підприємства 

об’єднують організаційні та витратні рішення у виборі моделі основних 

учасників процесу управління якістю. Крім того, в даному питанні 

простежується вплив ISO сертифікації, тому що вона створює структуру для 

подальшого розвитку управління якістю і цей процес є більш структурованим, 

систематизованим і формальним, що відповідає висновкам із літератури [198]. 

Вивчення документації, яку складають у процесі управління якістю, 

необхідне для виявлення можливостей вдосконалення їх форм з метою 

підвищення інформативності даних, що вони формують, та розширення 

можливостей їх обліку. 

Документація є однією з основних складових процесу управління якістю. 

І для Ірландії, і для України найбільш задокументованою ділянкою назвали ролі 

та обов’язки працівників у сфері якості. За оцінками респондентів, в Україні 

найрідше складаються плани з навчання працівників, а в Ірландії - карти 

процесів. Це ще раз підтверджує слабкість компонента навчання працівників в 

українській практиці. Складання планів якості або планів контролю якості та 

бюджетів отримало середні оцінки. 

Аналіз елементів процесу постійного вдосконалення привертає увагу з 

точки зору дослідження взаємодії його учасників та документів, за допомогою 
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яких передається інформація. Цей процес є важливим для вдосконалення 

динаміки управлінського обліку в сфері якості. 

Процес повторного перегляду організаційно-методичних документів та 

внесення змін до них є однією з ознак постійного вдосконалення. Українські 

підрядники найчастіше стикаються з необхідністю перегляду функціональних 

цілей у сфері якості – позиція за порядковістю 1. Це відповідає попереднім 

висновкам щодо надання переваги підрядниками України використанню 

організації робіт з розподілу сфер відповідальності на рівні працівників на 

противагу спеціалізованого відділу з управління якістю. Наступною 2 позицією 

в рейтингу є перегляд стратегічних планів, річних бюджетів та програм якості. 

Рідше переглядаються розподіл обов’язків – позиція 3 та навчальні програми - 

4. Слабкість практики якості українських респондентів, які не мають 

спеціалізованого відділу, підтверджує, що 20 % з них ніколи не розглядали 

стратегічні плани, річні бюджети та навчальні програми. 

В Ірландії підрядники приділяють значну увагу перегляду навчальних 

програм - 1. Разом із вищенаведеними висновками це підтверджує, що значну 

увагу приділяють навчанню працівників. Програми якості визначені на 2 

позиції, річні бюджети – на 3, та функціональні цілі щодо перегляду заданих 

показників якості – на 4. Порівняно рідко компанії переглядають стратегічні 

плани - 5 та роблять перерозподіл обов’язків і відповідальності - 6. 

Оцінка стану системи моніторингу якості в будівництві та вигод, що 

може отримати підприємство від систем управління якістю, дозволяє 

відстежити пріоритетні для галузі прямі (безпосередні) показники управління 

якістю та непрямі (опосередковані). Доцільність врахування такого розподілу 

показників обумовлена стратегічною перспективою прояву наслідків 

прийнятих рішень у сфері управління якістю. Прямі показники показують 

досягнуті результати у короткостроковій перспективі, а непрямі – у 

довгостроковій. 
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Порівняльний рейтинг отриманих результатів дослідження 

функціонування системи моніторингу якості на основі окремих показників від 

українських та ірландських респондентів наведено в табл. 2.4 

Таблиця 2.4  

Оцінка використання індикатора в моніторинговій системі якості 
підприємствами будівельної галузі України та Ірландії, 2017 рік* 

Показник 
Україна Ірландія 

середнє 
значення 

порядковість середнє 
значення 

порядковість 

Відгуки працівників 1.78 6 2.11 7 
Відгуки клієнтів 3.33 1 2.78 4 
Витрати на виправлення дефектів 
та остаточний брак  

2.78 3 2.89 3 

Витрати на заходи з попередження 
появи низької якості  

2.56 4 2.44 6 

Досягнення стратегічних завдань  2.78 3 2.11 7 
Якість робіт, послуг субпідрядників 
та постачальників матеріалів 

3.33 1 3.44 1 

Продуктивність системи 
управління якістю 

2.33 5 3.11 2 

Продуктивність процесу 2.89 2 2.67 5 
*Примітка. Сформовано автором на основі зібраних польових даних. 
 

Українські та ірландські будівельні компанії одностайні у важливості 

моніторингу якості роботи субпідрядників. Вони відзначили цей показник як 

найчастіше контрольований. Їх вибір логічно обгрунтовується проявом 

специфіки будівельної галузі, де є велика кількість учасників будівельного 

процесу і важливою є гарантія якості на етапі здачі виконаної роботи 

замовнику. 

Наступна одностайна точка зору представників підрядників із Ірландії та 

України стосується моніторингу браку, дефектних робіт та переробок. Цей 

показник вважається класичним і основним в управлінні якістю, і респонденти 

це підтверджують. 

Незважаючи на різниці в оцінці ступеня використання інших показників, 

в цілому всі досліджувані показники контролюються підрядниками обох країн. 

Незначним виключенням є те, що 17 % компаній із Ірландії, які мають відділ 

якості, відзначили, що ніколи не проводили моніторинг витрат на 



109 
 
попередження та досягнення стратегічних цілей. Системи моніторингу 

підрядників із обох країн направлені на управління постачаннями та 

поліпшення управління дефектами, що підтверджує інформацію, отриману з 

літературних джерел [183; 194]. 

Респонденти обох країн відзначили, що рідко збирають відгуки своїх 

працівників. Більше того, 25 % українських респондентів, що мають відділ 

якості, та 11 % з Ірландії повідомили, що цього ніколи не робили. Підвищення 

задоволення працівників є однією з цілей програм управління якістю [175]. 

Якщо показник не контролюється, можна припустити, що бізнес вважає його 

неважливим. Це є основним недоліком сучасних систем управління якістю. 

20 % українських учасників опитування, які не мають відділу якості, 

спостерігають лише за трьома показниками: відгук клієнтів, якість виконання 

робіт субпідрядника та якість результатів процесу. 33 % ірландських 

респондентів ніколи не отримували відгуків від клієнтів. Вищенаведені дані 

демонструють наявність тенденції впливу практики спеціалізованого підрозділу 

з управління якістю на кількість контрольованих показників. 

Переваги, які можуть отримати підприємства обох країн від управління 

якістю, досліджувалися за 10 показниками. Основні відмінності в оцінці 

стосуються чотирьох з них, візуалізація яких наведена на рис. 2.10 нижче. 

Будівельні компанії з України вважають, що їх системи управління 

якістю сприяють збільшенню обороту, прибутку та успішному проведенню 

тендерів меншою мірою, ніж ці показники оцінили респонденти з Ірландії. 

Однак українські представники припускають, що вони отримують менше 

переваг у підвищенні продуктивності та задоволеності клієнтів у порівнянні з 

оцінками ірландського будівельного бізнесу. 

З точки зору більш детального аналізу при застосуванні фільтру щодо 

наявності відділу з управління якістю 100% українських та ірландських 

підрядників, які мають відділ, виявили, що вони отримують всі вигоди, проте в 

різній мірі. 
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Рис. 2.10. Порівняння можливих вигод, отриманих від реалізації програм якості 

(сформовано автором на основі зібраних польових даних, 2017 рік) 
 

20 % українських респондентів без відділу якості ніколи не отримували 

вигоди у формі скорочення термінів будівництва та підвищення 

продуктивності. 40 % українських респондентів повідомили, що ніколи не 

отримували переваг у формі збільшенні товарообігу, прибутку та підвищення 

успішної участі у тендерах в результаті здійснення управління якістю. 33,3 % 

ірландських респондентів відповіли, що ніколи не мали жодних вигод у 

покращенні ділової репутації та успішної участі в тендерах. 

З одного боку, наведені вище дані підтверджують залежність між 

наявністю відділу та кількістю і типом отриманих вигод. Відділ якості 

демонструє позитивний ефект у цьому відношенні. З іншого боку, українські 

підрядники можуть вважати роль управління якістю менш важливою в 

успішності тендерів і, відповідно, прибутку. Причиною цього може бути стан 

ситуації на ринку будівельних робіт. 

Отже, стан використання систем управління якістю на підприємствах 

будівельної галузі України є підстави коротко охарактеризувати за наступними 

положеннями. Враховуючи меншу прибутковість діяльності будівельних 

підприємств та брак коштів, українські підрядні підприємства використовують 

менш вартісні інструменти з управління якістю та надають перевагу залученню 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

Покращення бізнес 
репутації

Збільшення 
задоволення 
споживачів

Збільшення 
задоволення 
працівників

Зменшення 
капітальних витрат

Зменшення витрат

Зменшення терміну 
будівництва

Зменшення 
дефектів та 
переробок

Збільшення 
продуктивності

Збільшення 
обороту та доходу

Підвищення 
кільості виграних 

тендерів

Україна

Ірландія



111 
 
працівників до вирішення питань якості. Також пріоритетними є методи з 

попередження дефектів та використання інструментів інформаційної підтримки 

управління якістю, що визначає перспективність застосування управлінського 

обліку в сфері управління якістю, а отже і необхідність вдосконалення методик 

обліку. Виявлено явну недооцінку значення навчання працівників у процесі 

створення якості. Це демонструє порівняно меншу готовність українських 

підприємств інвестувати в якість, особливо в ресурсоємкі інструменти 

управління якістю, такі як організація відділу з якості, навчання працівників 

тощо. Висловлюємо припущення, що це передусім вплив нестабільного та 

кризового стану ринку, і, ймовірно в майбутньому, при покращенні ситуації, ці 

інструменти будуть застосовуватися більш інтенсивно, наприклад, як 

демонструє практика ірландських підприємств. Відповідно до літературних 

джерел [186] введення до організаційної структури спеціалізованого 

структурного підрозділу та навчання працівників із якості є інструментами, 

здатними забезпечити організацію процесу управління якістю на професійному 

рівні, досягнення кращих результатів та принести більше вигод бізнесу. З цієї 

причини вважаємо за доцільне при вдосконаленні методик управлінського 

обліку в сфері якості враховувати дані компоненти. 

 

2.2. Витрати в системі обліку і контролю якості на підприємствах 

будівельної галузі  

 

Специфіка будівельної діяльності історично обумовила вагоме значення 

контролю в процесі спорудження об’єктів, в тому числі контролю якості. 

Забезпечення необхідного рівня якості об’єктів досягається завдяки 

застосуванню прийомів різних видів контролю якості на всіх етапах створення 

будівельної продукції. 

В Україні забезпечення якості будівельної продукції на сучасному етапі 

розвитку господарських відносин здійснюється у формі наступних заходів [99]: 
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1) ліцензування будівельної діяльності відповідно до чинного 

законодавства; 

2) забезпечення відповідності вимогам “Технічного регламенту 

будівельних виробів, будівель і споруд”, що деталізовані у регламентних 

технічних умовах і будівельних нормах; 

3) забезпечення відповідності якості будівельно-монтажних робіт і 

завершених будівельних об’єктів вимогам стандартів серії ISO 9000. 

Методична основа системи контролю якості будівельного підприємства 

викладена в наступних нормативних документах: ДБН А.3.1-5-2016 

“Організація будівельного виробництва”, ДСТУ ISO 19011:2012 “Керівництво з 

аудиту систем менеджменту”, ДСТУ ISO 9001: 2015 «Системи управління 

якістю. Вимоги», ДСТУ ISO 9004: 2012 “Управління задля досягнення сталого 

успіху організації. Підхід на основі управління якістю” [31; 33; 35; 99]. В 

нормативних джерелах висвітлені питання видів контролю, методика перевірок, 

інформаційні джерела контролю, його суб’єкти та об’єкти, що дозволяє 

використати їх як основу для дослідження типової системи контролю якості в 

будівництві. 

На рис. 2.11 представлено модель системи контролю якістю будівельного 

підприємства, яка сформована на основі аналізу та узагальнення інформації 

наукових та методичних джерел [127]. Розуміння повноти змісту системи 

контролю на будівельному підприємстві в розрізі суб’єктів контролю та 

необхідного виду і обсягу робіт дозволяє встановити етап, на якому виникає 

необхідність застосування прийомів контролю, визначити ресурси, що 

споживаються в процесі контролю, та відповідні види витрат на них, їх склад та 

вагомість окремих статей витрат. Це дає можливість сформувати типовий 

перелік витрат на забезпечення її функціонування, який складає категорію 

«оціночних витрат» обліку витрат на якість за моделлю PAF. 

 

  



 
 

Рис. 2.11 Управлінський облік в системі контролю якості будівельного підприємства (сформовано автором) 
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Забезпечення відповідності встановленим нормативам в будівництві 

досягається за допомогою реалізації системи контрольних заходів різних видів 

зовнішнього та внутрішнього контролю, що носять обов’язковий чи 

рекомендаційний характер. В ДБН  А.3.1-5-2016 “Організація будівельного 

виробництва” визначені наступні види контролю якості виконання робіт, що 

рекомендовано використовувати у процесі будівельного виробництва: 

виробничий (вхідний контроль проектно-кошторисної документації, 

будівельних конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, операційний 

контроль будівельних процесів і виробничих операцій, приймальний контроль 

виконаних робіт), інспекційний контроль ефективності контролю якості 

виконання робіт, авторський і технічний нагляд за якістю виконання робіт та 

державний контроль якості будівельно-монтажних робіт [99]. 

Поряд із вище зазначеними видами вхідного контролю існує вхідний 

контроль результатів процесу, що передається від субпідрядника підряднику, 

якщо цей процес та його результат чи продукт впливає на забезпечення 

відповідності кінцевої продукції вимогам [33]. 

До суб’єктів державного контролю якості належать інспекції державного 

архітектурно-будівельного контролю, органи державного пожежного нагляду 

та інші органи державного нагляду (контролю), до чиїх повноважень входить 

державний контроль якості будівельно-монтажних робіт [99]. 

Залежно від специфіки об’єкта перевірки, яким може бути окрема 

операція, вид робіт, відповідальна конструкція, етап будівництва тощо 

суб’єктами контролю якості є комісія у складі представників будівельного 

підприємства, представників технічного нагляду замовника та авторського 

нагляду, також можуть залучатися спеціалізовані субпідрядні проектні 

організації. 

В будівництві набуває поширення страхування будівельно-монтажних 

робіт. Страхові компанії можуть брати на себе частину ризиків і, відповідно, 

бути зацікавленими у їх мінімізації. В системі контролю це проявляється в 

тому, що в цьому випадку експерт страхової компанії також стає суб’єктом 
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контрольного процесу та бере активну участь у заходах. Переваги даної форми 

забезпечення якості досліджуються у роботі С. А. Саліхова [122]. 

Основними внутрішніми суб’єктами контролю є працівники 

підприємства, що здійснюють вхідний, операційний контроль та залучаються 

до приймального контролю. Вхідний контроль здійснює майстер чи виконроб, 

може брати участь також керівник підприємства та, у разі потреби, – геодезист. 

Операційний контроль входить до обов’язків майстра чи виконроба, у випадку 

необхідності в процесі виконання певних видів робіт залучають геодезиста, 

інженерів будівельної лабораторії. Участь у приймальному контролі можуть 

брати майстер чи виконроб, геодезист, головний інженер, лаборант. Крім того, 

бригади зобов’язані проводити самоконтроль якості виконаних робіт на основі 

розроблених схем операційного контролю, які знаходятьсяу відкритому доступі 

в Інтернеті [127]. 

Іншим посилюючим елементом системи контролю якості будівельного 

підприємства є проведення контрольних заходів в рамках розробки та 

впровадження на добровільних засадах сертифікованих систем управління 

якістю. Практика передбачає створення спеціальної служби з якості, 

працівники якої можуть брати участь у всіх видах контролю та на всіх етапах як 

виробничого процесу, так і інших допоміжних процесах будівельного 

підприємства. Крім того, може вводитись посада внутрішнього аудитора з 

якості, до обов’язків якого належить проведення аудитів якості постачальника, 

внутрішніх аудитів якості продукції, адекватності та відповідності систем 

менеджменту за підрозділами та процесами. 

Процес контролю якості розпочинається на початковому етапі 

будівельного виробництва з проведення вхідного контролю проектно-

кошторисної документації. Основними інформаційними джерелами вхідного 

контролю проектно-кошторисної документації є проектна документація, проект 

акту оцінки якості проектної документації, експертний висновок  та, у разі 

наявності, розрахунки економічного ефекту від прийняття проектних рішень. 

Всі документи надаються підрядному підприємству замовником. Тобто, даний 
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вид контролю належить до сфери відповідальності клієнта-замовника, проте 

може за домовленістю делегуватись підрядному підприємству в залежності від 

типу господарських відносин. Тому вважаємо, що витрати на контроль якості 

виготовлення проектної чи проектно-кошторисної документації можуть 

виникати та бути віднесені до складу “витрати на оцінку”. 

В будь-якому випадку підрядне підприємство провадить “перевірку 

комплексності, технологічності проектних рішень та достатності технічної 

інформації для виконання робіт”, що міститься в проектно-кошторисній 

документації, розробленій третьою стороною [99]. Під оцінкою рівня якості 

проектної документації розуміють “сукупність операцій, що включає вибір 

номенклатури якості; визначення значень цих показників; порівняння їх з 

базовими значеннями відповідних показників” [122, с. 187]. Під час перевірки 

будівельним підприємством здійснюється вивчення інженерних рішень, 

уточнення строків робіт, перевірка наявних дозвільних документів, оцінка 

можливостей виконання робіт із врахуванням технічних характеристик наявних 

механізмів та обладнання, перевірка відповідності кваліфікації робітників та 

інженерно-технічних працівників тощо [122, с. 184]. 

На основі даних оцінки якості проектної продукції провадять аналіз 

техніко-економічного рівня об’єкта, що проектуються, може розроблятися 

система ключових показників якості об’єкта для подальшої організації їх 

моніторингу на окремому об’єкті, в разі можливості та доцільності їх введення 

до облікової системи. Дані обов’язки переважно належать до сфери 

компетентності вищого керівництва. А витрати на даний вид контролю складає 

частина від витрат на оплату його праці. 

Іншим видом вхідного контролю є контроль придбаних будівельних 

конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування, обладнання та виконаних 

субпідрядних робіт сторонніми підприємствами. Перевірка придбаної продукції 

може проходити на підприємстві постачальника або на будівельному 

майданчику в залежності від умов, визначених контрактами поставки. А її 
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метою є забезпечення відповідності придбаної продукції встановленим до неї 

вимогам. 

Перевіряється відповідність характеристик фактично поставленої 

продукції та даних супровідних документів вимогам робочої документації по 

будівельному об’єкту. Під час вхідного контролю придбаних будівельних 

конструкцій, виробів, матеріалів перевіряються наявність та відповідність 

паспортів, сертифікатів якості, накладних та інших супровідних документів на 

придбану продукцію, у разі необхідності – документів приймального контролю 

у виробника. Для обладнання й устаткування перевіряється наявність 

документів про калібрування. При вхідному контролі субпідрядних робіт 

передбачається перевірка протоколів випробувань, спеціальних журналів робіт 

та складання акту прийняття робіт. У разі необхідності можуть оформлятися 

додаткові документи вхідного контролю на будівельному майданчику та 

документи лабораторного контролю та моніторингу. 

Контроль вчасності надходження матеріалів рекомендується проводити 

відповідно до даних Графіку поставки на об’єкт будівельних конструкцій, 

виробів, матеріалів і устаткування (форма 2) та Транспортно-технологічного 

комплексу поставок на об’єкт будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 

(форма 3) [99]. Вищеописаний обсяг робіт належить переважно до сфери 

відповідальності бригадирів, відповідно частина їх заробітної плати в пропорції 

до фактично (нормативно) задіяного у процесі контролю часу формує “витрати 

на оцінку”. 

Операційний контроль якості виробничих процесів є важливим і вагомим 

етапом будівельного виробництва. Він має на меті забезпечити своєчасне 

виявлення браку та невідповідностей у дотриманні технології виконання 

будівельно-монтажних робіт та застосування заходів щодо їх запобігання [99]. 

Операційний контроль здійснюється систематично під час будівельного 

процесу. Завдання майстрів та виконробів полягає у своєчасному виявленні та 

усуненні дефектів. Під час операційного контролю перевіряється відповідність 

виконання робіт вимогам нормативних і технологічних документів. 
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До нормативних належать національні стандарти України, державні 

будівельні норми та правила. На державному рівні визначений перелік 

державних будівельних норм та регламентних технічних умов, відповідність 

вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту 

будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений відповідним наказом 

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 9 від 

13.01.2011 року [111]. 

До технологічних документів в будівництві належить проект організації 

виробництва та проект виконання робіт, який містить схеми операційного 

контролю в складі технологічних карт тощо. 

Схеми операційного контролю є одним із основних документів 

контрольного процесу. Вони розробляються на кожен об’єкт та надаються до 

початку робіт майстру чи виконробу. Типові схеми операційного контролю 

містять:  

 перелік методів випробувань та контролю якості будівельних 

матеріалів, виробів та конструкцій при виконанні будівельно-монтажних робіт 

в розрізі найменування показників, що підлягають контролю; зазначення 

методу контролю, визначення нормативного документу, де містяться вимоги, 

засобів контролю, обсягів і періодичності його здійснення; 

 склад операцій і засобів контролю за видами робіт (будівельних, 

ремонтно-будівельних та монтажних), а саме, зазначення етапів робіт, операцій, 

що контролюються, методів та обсягів контролю, документу, до якого 

заносяться результати контролю. Крім того, за кожним видом визначається 

контрольно-вимірювальний інструмент та суб’єкти вхідного, операційного і 

приймального контролю, містяться технічні вимоги у вигляді креслень, межі 

допустимих відхилень, наводяться вказівки з виконання робіт, що встановлені 

нормативними документами [127]. 

Результати операційного контролю вносять до загального журналу робіт 

та спеціальних журналів з окремих видів робіт, а саме  щодо монтажу 
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будівельних конструкцій, замонолічування монтажних стиків і вузлів, 

зварювальних робіт, виконання монтажних з’єднань та болтах із 

контрольованим натягом, антикорозійних робіт та щодо антикорозійного 

захисту зварних з’єднань. Форми журналів рекомендовані ДБН А.3.1-5-2016 

“Організація будівельного виробництва” [99]. 

Загальний журнал робіт є первинним виробничим документом, в якому 

окрім відомостей про відтворення технологічної послідовності, строків та умов 

виконання робіт, ведеться відомість результатів контролю якості будівельно-

монтажних робіт за наступними позиціями: дата, найменування 

конструктивних частин і елементів, місця їх розташування з посиланням на 

номер креслення, результати контролю якості та посада і підписи осіб, що 

оцінюють якість робіт [99]. 

До спеціальних журналів заносяться відомості про виконання робіт, серед 

яких контроль якості проявляється у внесенні записів щодо [99]: 

 фаху, освіти, кваліфікаційного розряду інженерно-технічного 

персоналу, задіяного на монтажі будівель, споруд із зазначенням 

кваліфікаційного посвідчення, даних про проходження атестації; 

 назв об’єктів робіт (конструкцій, вузлів, тощо) та їх зв’язок із 

кресленнями чи схемою; 

 наявність технічних паспортів та сертифікатів; 

 контролю ключових факторів впливу зовнішнього середовища, що 

можуть вплинути на якість виконання певної операції чи виду робіт, наприклад, 

атмосферні умови (температура повітря, опади, швидкість вітру); 

 контролю фізичних характеристик процесу, наприклад, температура 

попереднього обігрівання елементів у вузлах, температура бетону в момент 

укладання, результати випробувань контрольних зразків (через 7 днів, через 28 

днів), число перевірених болтів, температура під час виконання антикорозійних 

робіт на поверхні матеріалу та навколишнього повітря на відстані не більше 1 
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метра від поверхні, кількість нанесених шарів та їх товщина, тривалість 

сушіння окремих шарів покриття, тощо. 

 даних про виконавця, його підписів, зазначенні клейма зварників, тощо 

– все те, у чому проявляється закріплення персональної відповідальності за 

якість виконання певної ділянки робіт. 

Крім того, передбачено занесення результатів перевірки якості, зауважень 

і пропозицій від суб’єктів контролю: керівника підприємства, авторського 

нагляду, технічного нагляду замовника. А засвідчення погодження якості 

виконаних робіт з боку відповідальної особи за виконання робіт – майстром, 

виконробом чи бригадиром, та осіб, які здійснюють нагляд, відбувається у 

вигляді проставляння підписів. 

Вищеописане демонструє, що первинні документи призначені для 

забезпечення фіксації вимог усунення невідповідностей та спрямовані на 

підтримку організаційного аспекту контрольного процесу, де значна увага 

приділяється персональній відповідальності за виконання певної операції та 

контролю дотримання технології виконання. Перевірки нормативів якості 

знаходяться в технічній площині, аналіз документації добре демонструє, які 

саме працівники залучені до контрольного процесу на даному етапі. В 

контексті даної частини дослідження завданням є виявити обсяг оціночних 

витрат. Зважаючи на те, що здійснення операційного контролю будівельних і 

монтажних процесів належить до сфери їх обов’язків, частку заробітної плати 

майстрів, виконробів, бригадирів, керівника пропонуємо віднести до оціночних 

витрат. Їх оцінка проводиться одноразово на етапі впровадження методу обліку 

витрат на якість та не збільшує обсяг щомісячного навантаження бухгалтера. 

Приклади розробки нормативів (планування) щодо залучення працівників до 

контрольних заходів та відомість оцінки потреби у контрольних заходах в 

розрізі будівельних об'єктів представлені в Додатку К. Оплата послуг 

технічного та авторського нагляду належить до сфери відповідальності 

замовника і тому повинна оплачуватися ним. 
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Власне виробництво будівельних матеріалів, сумішей, конструкцій тощо 

може відбуватись безпосередньо на будівельному майданчику чи у спеціальних 

виробничих цехах. Контроль якості продукції власного виробництва 

здійснюється майстром цеху, представником служби якості. До вибіркового 

контролю та за потребою залучається будівельна лабораторія, яка робить 

записи щодо результатів проведених досліджень. В даному випадку до статті 

«витрати на оцінку» можуть потрапляти заробітна плата майстра цеху та 

працівників служби якості, а також витрати на утримання будівельної 

лабораторії (амортизація обладнання, оплата праці робітників лабораторії, 

вартість витратних матеріалів) або оплата послуг сторонньої будівельної 

лабораторії. 

Інспекційний контроль ефективності контролю якості виконання робіт 

передбачає проведення вибіркової перевірки ефективності проведених 

контрольних заходів, що проводились на всіх стадіях будівництва, може 

здійснюватися на підставі аналізу даних про витрати на контрольні заходи 

вищезазначених видів контролю та зібраної інформації про обсяг 

невідповідностей, що виникають у виробничому процесі. За наявності 

спеціалізованого відділу з управління якістю з посадою внутрішнього аудиту 

якості або інженера з якості даний вид робіт належить до їх компетентності і 

тому вважається, що пропорційний відсоток їх заробітної плати мав би 

належати до «оціночних витрат». 

Підсумовуючи вищевикладене, в управлінському обліку витрати на якість 

за моделлю PAF при формуванні інформації за категорією «витрат на оцінку» 

можна відносити наступні типові для будівельного підприємства витрати. 

Наочно їх перелік представлено на рис. 2.12, а відображення інформації  про 

витрати на оцінку  в аналітичному обліку в табл. 2.5. 

Отже, в будівництві структура витрат на контроль якості або витрат на 

оцінку формується за видами контролю та видами діяльностей контрольного 

процесу в розрізі наступних складових: витрат на контролюючий персонал, 

спеціалізоване замірне обладнання та накладні витрати підрозділу з технічного 
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контролю (відділ якості, внутрішнього аудиту, представники технічного та 

авторського нагляду тощо). 

 
Рис. 2.12. Проект структури “витрат на оцінку” будівельного підприємства в 

межах моделі PAF (розроблено автором) 
 

Одним із основних об’єктів системи контролю якості в будівництві є 

втрати, спричинені низькою якістю виконання робіт, надання послуг, 

виробництва продукції. Втрати є наслідком неефективної організації процесів 

та ознакою низької їх продуктивності. Поняття втрат в будівельній діяльності є 
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неоднозначним. Будівництву властива наявність різного роду ризиків і 

негативний їх сценарій спричиняє непередбачувані наслідки втрат. 

Таблиця 2.5 

Відображення інформації  про витрати на оцінку в аналітичному обліку* 

Стаття “витрати на оцінку” в  
аналітичному обліку 
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Вхідний контроль якості виготовлення проектно-
кошторисної документації 

  + + + 

Вхідний контроль матеріалів   + +  
Операційний контроль робіт   + +  
Контроль якості власної продукції    + +  
Витрати на утримання будівельної лабораторії  + + + + + 
Витрати на внутрішній контроль  + + +  

*Примітка. Сформовано автором. 
 

Серед економістів немає єдності у поглядах щодо величини втрат, що 

супроводжують будівельний процес. Наприклад, дослідження діяльності 

американських будівельних компаній показують, що в будівельному процесі 

допускається до 57 % втрат [155; 168]. Тоді як за результатами дослідження     

М. Хола та С. Томкінса [173] непродуктивні витрати внаслідок 166 випадків 

невідповідностей під час реалізації будівельного проекту тривалістю в 38 

тижнів були оцінені як 5,84 % від витрат за будівельним контрактом. 

Відрізняються результати досліджень щодо розміру втрат відповідно до 

місць, в яких вони виникають. Зокрема, за оцінками Санкт-Петербурського 

відділення Загальноросійського громадського фонду “Центр якості 

будівництва” [127] 80 % дефектів в будівництві пов’язані з відхиленням від 

проектів та вимог при виконанні робіт на будівельному майданчику. М. Хол та 

С. Томкінс [173] дійшли висновку, що розмір втрат (браку) різниться за видами 

будівельних робіт. Крім того, в будівництві випадки втрат можуть суттєво 

відрізнятися за вартістю завданих збитків (вартості додаткових витрат на 
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роботу з переробки). Зокрема, на 12 % середніх та крупних інцидентів припадає 

73 % від загальної суми витрат на збитки через низьку якість, що є достатньо 

наближено до результатів, отриманих у дослідженнях Е. Демінга (відповідно – 

85/15) [173]. 

В фінансово-господарській діяльності підприємства втрати мають різний 

прояв. Для розуміння більш глибшої їх сутності, причин виникнення та 

проблем їх обліку пропонуємо в даному пункті розглядати їх за різними 

аспектами. Одним із традиційних підходів, який дозволяє це зробити, є розгляд 

втрати якості на різних етапах життєвого циклу будівельних продуктів. Інший 

підхід, представлений в літературі з економіки якості, – це підхід, коли втрату 

якості досліджують в межах моделі створення якості “процес-система-

продукт”. Зв’язок між підходами схематично представлено на рис. 2.13.  В 

термінах обліку втрати – це непродуктивні та додаткові витрати ресурсів. Для 

облікової системи важливим є визначення форм вираження втрат та факторів, 

що їх спричиняють.  

 
Рис. 2.13. Схема місць втрати якості при веденні будівельної діяльності (де 1, 2 

та 3 – місця втрати якості) (розроблено автором) 
 

Значення наслідків втрати якості на етапах життєвого циклу продукції 

описані в багатьох літературних джерелах [148]. В будівельній сфері втрата 

якості на етапах життєвого циклу будівельної продукції може відбуватись на 
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всіх етапах: виготовлення проектно-кошторисної документації, власне процес 

будівництва та період експлуатації об’єкту. 

На етапі розробки проектно-кошторисної документації закладається 

переважна більшість параметрів якості та побажань замовника, тому усунення 

виявлених помилок та невідповідностей вимогам замовника на цьому етапі є 

найменш вартісним і переважно проявляється в часовому аспекті. Виправлення 

виявлених неточностей потребує часу і може відтермінувати момент передачі 

проектної чи проектно-кошторисної документації клієнту. Дана ситуація 

інтерпретується як втрати часу, якщо помилки допущені з вини виконавця, а у 

разі внесення коректив через бажання замовника може супроводжуватися 

додатково понадплановими витратами за роботу з доопрацювання. 

Даний вид контролю є надзвичайно важливим, тому що дозволяє 

підприємству на початкових етапах виявити можливі помилки, технічні й 

економічні прорахунки, допущені сторонньою організацією, і тим самим 

зменшити ризик прояву їх наслідків на стадіях виробництва чи експлуатації, 

що, в свою чергу, в подальшому може викликати значні збитки для 

будівельного підприємства. 

На етапі будівництва виявлені помилки та неточності можуть виражатися 

у остаточно забракованих матеріалах, витратах праці на перероблення робіт та 

понаднормовому використанні енергетичних ресурсів і будівельної техніки.  

Наслідки неякісного виконання будівельно-монтажних робіт на етапі 

експлуатації об’єкту під час гарантійного строку, яким відповідно до ст. 884 

Цивільного кодексу є 10 років від дня прийняття об’єкту замовником [144] та 

настанні після контрактної відповідальності для будівельного підприємства, є 

найбільш вартісними. Збитки складаються не тільки з вартості матеріальних, 

трудових, використання технічних та енергетичних ресурсів на усунення 

наслідків, а й штрафів, пені, також можливе відшкодування моральної шкоди 

(збитків) у разі заподіянню шкоди здоров’я та життю людини.  
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Дані табл. 2.6 демонструють приклади випадків, коли допущені 

невідповідності під час будівельного процесу спричинили не тільки фінансову 

шкоду, а й призвели до людських жертв. 

Таблиця 2.6 

Приклади прояву наслідків низької якості будівельного процесу* 
Опис аварії Місто, країна Дата Кількість 

загиблих 
Причина 

Обвал недобудованої 
100-метрової труби 
на вугільній 
електростанції потуж
ністю 1200 мегават 

Індія, штат 
Чхаттісгарх, 
селище 
Балко-Нагар 

Вересень 
2009  
року 

31 особа Не повідомляється 
 

Обвал житлового 6- 
поверхового 
приміщення   
 

Італія,  
м. Фодже 

Листопад 
1999 
року 

67 осіб Спорудженя в 
заводненому грунті без 
відповідних захисних 
заходів із численими 
порушеннями при 
будівництві: не 
встановлені колони в 
підвальній частині, 
передбачені проектом 

Обвал двух поверхів 
казарми навчального 
центру ВДВ  

Росія,  
м. Омськ 

12 липня 
2015 года 

23 
курсанта 

Причина: неякісно 
виконана кладка стін при 
спорудженні 
приміщення в 1975 році 
та неналежний ремонт 
споруди в 2013 році  

*Примітка. Сформовано автором на основі [43; 151; 153]. 
   

Одне із завдань управління якістю полягає в тому, щоб забезпечити 

виявлення неточностей та невідповідностей на найбільш можливо ранньому 

етапі життєвого циклу продукту та виробничого процесу, щоб зменшити для 

підприємства можливі збитки. Для вирішення даного завдання використовують 

систему планування (бюджетування) та контролю ведення господарської 

діяльності на підприємстві. 

Підхід до розгляду втрати якості на етапі будівництва добре 

доповнюється моделлю створення якості і дозволяє конкретизувати місця та 

ситуації втрати якості. Сутність моделі проявляються в тому, що на якість 

продукту переноситься якість процесів, внаслідок яких виробляється продукт, 



127 
 
та безпосередньо впливає якість системи, в якій організовуються всі необхідні 

процеси [148]. 

Загальнопоширеною в сфері управління якістю є теза, що втрата якості 

відбувається при передачі робіт від «виконавця» до «споживача». Чим більше в 

процесі створення продукту задіяно виконавців, які почергово привносять 

цінність у створення продукту, тим більша ймовірність, що продукт може бути 

неякісним. 

Втрата якості на рівні процесу базується на тезі, що втрати відбуваються 

в місцях, де результати одного процесу передаються до споживача іншого 

процесу або кінцевого споживача. Відповідно основними гіпотетичними 

місцями втрати якості при створенні будівельного об’єкту можна вважати 

наступні випадки, які на рис. 2.13 позначені номерами нижченаведених 

пунктів: 

1) передача результатів одного процесу до внутрішнього споживача в 

ланцюзі взаємопов’язаних процесів, визначених технологією, в результаті яких 

створюється кінцевий продукт. Передусім це стосується виконання прихованих 

видів робіт, здача етапів будівництва, черг тощо. 

2) передача результатів діяльності від зовнішнього постачальника до 

замовника. Наприклад, постачання будівельних матеріалів і конструкцій, 

виконання спеціалізованих видів робіт та надання послуг сторонніми 

підприємствами тощо. 

3) втрата якості від недосконалості систем, зокрема в частині 

стандартизації процесів та їх документального забезпечення у формі стандартів, 

положень, інструкцій тощо. 

Будівельна діяльність відповідно до технології складається з низки 

різнорідних будівельних і монтажних робіт, з яких кожен вид можна розглядати 

як окремий процес. Результати дослідження обґрунтовують актуальність 

здійснення обліку і аналізу непродуктивних витрат, допущених внаслідок 

низької якості, за видами будівельної діяльності та із врахуванням їх розміру.   
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Для управління браком в будівництві важливим є виявлення причин його 

допущення. Розглядаючи природу виникнення втрат внаслідок низької якості, 

дослідники наводять ряд аргументів. Зокрема, дослідники проблематики різних 

аспектів обліку витрат на якість будівельних підприємств М. Хол та                  

С. Томкінсон спираються на те, що втрати якості спричиняються будь-яким 

інцидентом, який перериває процес будівництва. Також втрати якості 

виникають, коли виникає невідповідність специфікаціям або вимозі “з першого 

разу та без незапланованих затримок” [173].  Дослідники Інституту будівельної 

індустрії (Університет Техасу в Остіні) підходять до дослідження втрат в 

будівництві, ідентифікуючи їх як незаплановані події та класифікують їх за 

трьома групами: варіації, дефекти та втрати [155]. 

М. Хол та С. Томкінс виявили сім можливих причин, що призводять до 

помилок та інцидентів у будівельному процесі. Це за  [173]  

 проблеми комунікації (слабкий інформаційний контроль, 

непорозуміння); 

 несправність технічних будівельних засобів; 

 вина робітників (неуважність, недостатність навчання, низька 

кваліфікація, хвороба); 

 конструкторські помилки (ті, що були виявлені на стадії будівництва); 

 недосконалість управління (недостатнє планування, помилки, слабка 

організація); 

 проблеми з постачальниками (поганий їх вибір, помилки) та  

 форс-мажорні обставини (втручання третіх осіб, несприятливі погодні 

умови та фактор ґрунту). 

Дослідники виявили, що найбільше випадків невідповідностей було 

допущено при роботі з постачальниками – 27,71 % від загальної кількості 

інцидентів по проекту, що у вартісному вимірі становить 55,03 % від загальної 

вартості збитків через брак. Дещо меншою за вагомістю є допущення помилок з 
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вини працівників, в кількісному вимірі це 22,29 %, а у вартісному – 17,87 % в 

загальній структурі збитків (інцидентів) будівельного проекту [173]. 

Окремою категорією втрат в будівництві дослідники [168; 173] 

розглядають затримки. В літературі представлені свідчення, що 1,11 % з 

загального відсотка втрат у 5,84 % від витрат за будівельним контрактом 

припадає на виникнення затримок [168].  

Затримки (простої) деякі автори пропонують використовувати як 

показник інцидентів з якості [173]. В будівництві затримки та простої з різних 

причин спричиняють порушення встановлених строків виконання будівельно-

монтажних робіт, а надолуження вчасного виконання графіку робіт може 

потребувати додаткових витрат. Вони породжують непродуктивні витрати. 

Причини простоїв є наслідками неякісної комунікації або неякісної організації 

виробничого процесу. Їх причинами також можуть бути перебої у фінансуванні, 

доставці будівельних матеріалів та конструкцій на будівельний майданчик, 

перебої з постачання цегли, відсутність крановика через хворобу, затримка у 

доставці бетонного розчину тощо.  

Автори [173] підкреслюють проблему достовірності оцінки втрат із 

причин затримок. Вони запропонували проводити її за одним із двох 

альтернативних методів: (1) на основі умовного показника витрат за кожен день 

затримки (простоїв), пов’язані з витратами щодо ліквідації констатованих 

збитків; (2) оцінка витрат із пришвидшення робіт для забезпечення вчасного 

виконання програми. 

У разі, коли причина простоїв починає носити системний характер, тоді 

ситуацію трактують як вузьке місце і здійснюють управління з врахуванням 

даного фактору шляхом внесення необхідних коректив. Даний інструмент 

відомий як Теорії обмежень (ТОС). 

П. Ебс (Ebbs) та Р. Турнер (Turner) виділяють 8 форм втрат в 

будівельному процесі. Втрати розглядаються окремо від затримок. 57 % втрат в 

будівельному процесі і тільки 10% діяльності, що додає вартості. В “Лін” (Lean) 
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проектах можна досягнути: на 80 % покращення вдоволень споживачів, на 77 % 

підвищити продуктивність та 77 % покращити безпеку [168]. 

В будівництві втрати можуть виражатися: 

1) в грошовій формі, наприклад, виникати внаслідок порушення 

встановлених строків виконання будівельно-монтажних робіт, у вигляді сплати 

штрафів, пені, неустойок, відшкодування заподіяної фізичної та моральної 

шкоди тощо;  

2) часові втрати, що відбуваються внаслідок простоїв із різних причин, 

як то перебої у фінансуванні, затримка доставки будівельних матеріалів та 

конструкцій, простої через несправність будівельної техніки чи транспортного 

засобу, відсутність крановика через хворобу, несприятливі погодні умови, 

пролонгація часу (понаднормовий час) виконання робіт чи реалізації процесу, 

невчасне надання послуги тощо. Специфічною ділянкою часових втрат в 

будівництві є процес комунікації між учасниками, який є дуже складним. 

Недосконалість у процесі комунікації між учасниками будівельного процесу 

оцінюється у 5 % збитку загальної суми інвестиційного будівельного проекту 

та можуть доходити до 25-30 % від загальної суми витрат за будівельним 

проектом; 

3) додаткові та непродуктивні витрати на матеріальні, енергетичні, 

технічні та трудові ресурси. Це витрати на виправлення зовнішнього та 

внутрішнього браку, що виникає з причини поганої якості матеріалів, 

порушення технології виконання робіт, надання послуг. До таких витрат 

можуть відносити вартість бракованих матеріалів, конструкцій, собівартість 

забракованих робіт та помилково наданих послуг, повторне тестування тощо; 

4) втрата можливостей, втрачені вигоди. Це стосується зменшення 

продуктивності, ситуативне вирішення проблеми без внесення коректив до 

системи, яка б забезпечувала б покращення. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна скласти класифікацію втрат в 

будівництві відповідно до різних ознак, яка є основою для формування 
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обліково-аналітичного забезпечення управління низькою якістю через їх 

контроль, аналіз та планування. Результати представлені в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Типологія класифікації втрат якості в будівництві* 
Класифікаційна 

ознака 
Типологія категорій втрат Сфера використання 

класифікації 
За стадіями 
життєвого циклу 
будівельної 
продукції  

Втрати на етапі виготовлення проектно-кошторисної 
документації; 
втрати на етапі будівельного процесу; 
втрати на етапі експлуатації об’єкту. 

Контроль якості 
передачі результатів 
діяльності на різних 
етапах 

Втрати відповідно 
до моделі «процес-
система-продукт» 

Втрати в наслідок низької якості систем; 
втрати в наслідок низької продуктивності процесу;   
вврати в наслідок низької якості результату процесу. 

Контроль якості 
передачі результатів 
процесів внутрішнім 
споживачам  

Втрати за обсягом 
завданих збитків 

Варіації 
Дефекти (брак) із незначними витратами на їх усунення (1 
– 5 000 грн.); 
дефекти (брак) із середніми витратами на їх усунення 
(5 001 – 50 000 грн.); 
дефекти (брак) із значними витратами на їх усунення 
(50 001 грн. і більше); 
збитки незначні  від остаточного браку (1 – 5 000 грн.); 
збитки середні  від остаточного браку (5 001 – 50 000 грн.); 
збитки великі від остаточного браку (50 001 грн. і більше). 

Аналіз категорій витрат 
з метою виявлення 
причин і розробки 
програми превентивних 
заходів 

Втрати відповідно 
до причин 
виникнення 

Втрати через проблеми комунікації; 
втрати через несправність технічних будівельних засобів; 
втрати через вину працівників; 
втрати через конструкторські помилки; 
втрати через недосконалість управління; 
втрати через проблеми з постачальниками; 
втрати через форс-мажорні обставини; 
втрати через простої. 

Аналіз категорій витрат 
з метою розробки 
програми превентивних 
заходів 

Втрати відповідно 
до видів монтажно-
будівельних робіт  

Втрати процесу виконання підготовчих робіт;  
втрати процесу знесення/розбирання; 
втрати процесу виконання земляних робіт; 
втрати процесу виконання каркасних робіт; 
втрати процесу спорудження коробки; 
втрати процесу виконання зовнішніх робіт; 
втрати виконання робіт з монтажу систем; 
втрати процесу виконання покрівельних робіт; 
втрати процесу виконання облаштувальних/ 
завершальних робіт. 

Аналіз категорій витрат 
з метою виявлення 
причин і розробки 
програми превентивних 
заходів 

Втрати за формою 
вираження 

Втрати в грошовій формі; 
втрати часу; 
втрати у натуральній формі 
вирата можливостей. 

Вдосконалення 
облікових технологій 
збору та обробки 
інформації 

Втрати за 
категоріями 
фінансового обліку 

Вартість остаточного браку; 
витрати на виправлення браку; 
витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує 
норму; 
витрати на утримання гарантійних майстерень 

Відображення 
інформації на рахунках 
бухгалтерського обліку 

*Примітка: Сформовано автором. 
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Зокрема, класифікація за обсягом завданих збитків та за видами 

монтажно-будівельних робіт враховані при розробці форм аналітичного обліку 

(Додаток Р), а відповідно до причин виникнення та відповідно до моделі 

«процес-система-продукт» – при розробці форм первинного обліку (Додаток 

Л.2). 

Згідно П(С)БО 16 “Витрати” та Методичних рекомендацій № 573 в 

бухгалтерській системі будівельних підприємств на рахунку 24 “Брак у 

виробництві” формується інформація про зовнішній та внутрішній брак, 

остаточний та виправний. Аналітичний облік організовується за видами 

виробництва: основне (за об’єктами будівництва та видами робіт), допоміжне, 

другорядне. За дебетом “відображаються витрати через виявлений зовнішній та 

внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного браку та витрати на 

виправлення браку), витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує 

норму, витрати на утримання гарантійних майстерень”; за кредитом списання 

[106].  

Фактично дані, що відображаються проводкою Дт 23 “Виробництво”  – 

Кт 24 “Брак у виробництві”, можна віднести до “витрат на продукцію низької 

якості та виправлення внутрішнього браку”, а  суму за Дт 473 “Забезпечення 

гарантійних зобов’язань” – Кт 24 “Брак у виробництві” – до “витрат на 

продукцію низької якості та виправлення зовнішнього браку”. Інформацію 

щодо втрат внаслідок браку, тобто остаточно забракованої продукції, показує 

проводка Дт 94 “Інші витрати операційної діяльності” – Кт 24 “Брак у 

виробництві”. 

Завдання майстрів та виконробів полягає у своєчасному виявленні та 

усуненні дефектів. Документальним підтвердженням фактів виявлених 

невідповідностей та висунення вимог їх усунення (виконання доробок) в 

будівництві є письмові зауваження авторського нагляду, технічного нагляду 

замовника чи представників державного нагляду. Вони не є обліковими 

документами та підставою для внесення даних до облікової системи. 
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ДБН А.3.1-5-2016 “Організація будівельного виробництва” рекомендує 

форми Акту на закриття прихованих робіт (Додаток К) та Акту проміжного 

прийняття відповідальних конструкцій (Додаток М) [99]. Метою складання 

документів є засвідчення відповідності виконаних робіт до вимог проектної 

документації, стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов і 

відповідність вимогам їх прийняття, а також видача дозволу на виконання 

наступного виду робіт [99]. В актах передбачено внесення інформації про 

відхилення від проектної документації, зазначається інформація про 

сертифікати матеріалів та конструкцій. Акти не містять облікової інформації. 

Наявність акту можна вважати свідченням погодження якості виконаних робіт 

та відсутністю претензій на певному етапі будівельного виробництва. 

Якщо комісія виявила невідповідності та має вимоги щодо їх усунення, 

таку інформацію акти не забезпечують. Отже, відсутня можливість оцінити 

витрати від неякісного виконання роботи та на доопрацювання недоліків у 

роботі та внести інформацію до облікової системи на даному етапі. Поясненням 

є те, що в традиційній системі бухгалтерського обліку, направленого на 

потреби складання фінансової звітності, інформація про втрати є несуттєвою, 

проте при розробці системи управлінського обліку, орієнтованої на якість, 

виникає потреба у їх відображенні. Вона дозволяє контролювати ділянки 

допущення втрат, приймати рішення та розробляти заходи щодо мінімізації 

втрат. 

Оцінка ж фактичних збитків у кожному випадку представляє 

альтернативну інформацію, яка може бути базою для аналізу ефективності 

існуючої політики роботи з постачальниками та пошуку рішень покращення 

взаємодії з постачальниками, обґрунтуванням розміру штрафних санкцій, що 

закладаються в договорах поставки, та може використовуватись в цілях 

контролю випадків складання претензій постачальнику та контролю за 

надходженням компенсаційних сум. 

Відповідно до вимог пункту 8.3 “Контроль невідповідної продукції” в 

даному випадку підприємство повинно “виконати одну чи кілька з наступних 
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дій: а) ужити заходів для усунення виявленої невідповідності; б) надати дозвіл 

на її використання, випуск або приймання за наявності поступки, яку ухвалила 

відповідна повноважна особа і, якщо це застосовано, замовник; …” [33]. 

Усунення виявленої невідповідності у поставленій партії продукції 

передбачає оформлення акту повернення та складання вимоги-претензії на 

заміну чи повернення неякісної партії постачальника. Задля запобігання 

випадковому використанню бракованих одиниць на будівельному майданчику 

використовують їх маркування. 

Повернення та заміна неякісних матеріалів займає час, і наслідком може 

бути виникнення простоїв, збій у графіку виконання робіт. В практиці ведення 

будівельної діяльності фактична оцінка збитків з причин поставки неякісної 

партії матеріалів не застосовується. Будівельні підприємства використовують 

умовну оцінку втрат, яка закладається в договорі поставки як компенсація 

збитків у певних випадках, в тому числі і при поставці товару невідповідної 

якості. В разі настання випадку компенсація збитків відбувається у формі 

нарахування та сплати неустойки (пені, штрафів) та відображається в обліковій 

системі проводкою Дт 374 “Розрахунки за претензіями” – Кт 715 “Одержані 

штрафи, пеня, неустойки”. 

В залежності від характеру робіт, що виконуються, та характеру 

виявлених дефектів і невідповідностей їх усунення може проявлятися у 

незначному додатковому залученні ресурсів, наприклад, від кількох хвилин 

роботи спеціаліста до кількох годин роботи техніки та працівників, що її 

обслуговують. Можуть виникати суттєвіші наслідки втрат, що проявляються не 

лише в додатковому залученні трудових, технічних та енергетичних ресурсів, а 

й спричиняють брак матеріалів. При “котловому” методі обліку витрат, який 

переважно використовується в будівництві, усталеною є практика ігнорування 

незначних витрат на виправлення дефектів, виявлених у ході виконання робіт. 

Їх окремий облік не ведеться, поряд з іншими виробничими витратами їх 

відносять до собівартості виконаних робіт як доцільніший спосіб. Ці ситуації є 

прикладом існування прихованих витрат на якість, облік яких не ведеться. 
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З точки зору ефективності використання ресурсів ситуації з допущення 

невідповідностей пов’язані з втратами двох типів: додаткові витрати на 

виправлення браку та собівартість остаточного браку. Актуальними є витрати 

за статтями, які не включаються до собівартості остаточного браку, та витрати 

за статтями, які не враховуються при визначенні втрат від браку.  

Організація повного виявлення втрат під час виконання робіт на 

будівельному майданчику сприяє вдосконаленню оціночних показників 

результативності діяльності підприємства [173]. А виведена структура витрат 

дозволяє запропонувати структуру бюджету для планування витрат на якість. 

Практика обліку наслідків допущення зовнішнього браку є більш 

прозорою на будівельних підприємствах. В традиційній системі вона добре 

фіксується у вигляді витрат за рекламаціями, штрафами, пенею, неустойками, 

відшкодування заподіяної моральної та фізичної шкоди. В обліковій системі 

дані присутні у грошовій формі та витрат на виправлення зовнішнього браку. В 

контексті застосування методики обліку витрат основна проблема пов’язана з 

тим, що інформацію про зовнішні витрати від зовнішнього браку важко 

використовувати як показник при аналізі ефективності програм якості в 

короткостроковій перспективі, тому що в будівництві наслідки неякісного 

виконання робіт можуть проявитися значно пізніше від моменту передачі 

збудованого об’єкту замовнику і відображаються в іншому звітному періоді ніж 

витрати за контрактом, згідно з яким було виявлено брак. 

Вищезазначена специфіка будівельної діяльності підводить до того, що 

дану категорію варто виключати з аналізу витрат на якість в короткостроковій 

перспективі. Проте при потребі їх можна враховувати при проведенні аналізу в 

довгостроковій перспективі (стратегічному аналізі). 

Отже, виявлення втрат від низької якості можна досягти вдосконаленням 

методики та організації обліку, аналізу і контролю даної категорії. Відсутність 

інформації про витрати від втрат в обліковій системі спричиняє неможливість 

вчасно відстежити, проаналізувати та, в подальшому, попередити причини 

втрат, що несе підприємство. 
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2.3. Механізм взаємодії управлінського обліку та аудиту якості 

 

На даний момент розвитку системи контролю будівельного підприємства 

недооцінюються можливості використання контрольної інформації в системі 

управлінського обліку. Дане дослідження базується на тому, що саме в частині 

контрольної інформації знаходиться значний потенціал для розширення 

можливостей покращення інформативної функції управлінського обліку. 

Аналіз чинного методичного забезпечення контрольного процесу в 

будівництві [99; 31] дає підстави зробити висновок, що процес контролю є 

недостатньо документованим, існують недоліки на етапі збору інформації, що 

формує потребу у розробці відповідних форм первинного збору інформації. 

Для пошуку шляхів розширення інформаційних можливостей  системи 

управлінського обліку важливим є розгляд управлінського аспекту аудиту 

якості через дослідження змісту документації, яка складається на кожному 

етапі процесу проведення аудиту якості. 

На сучасному етапі розвитку системи контролю якості, в тому числі і 

будівельної діяльності, вагома роль покладається на аудит якості як інструмент 

збору інформації. Протягом останніх двадцяти років підприємства України 

активно впроваджують такі системи менеджменту, як управління якістю (ДСТУ 

ISO 9001), екологічного управління (ДСТУ ISO 14001), НАССР або управління 

безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000), управління гігієною та 

безпекою праці (OHSAS 18001) тощо, як це досліджувалось в першому розділі. 

Популярності набуває розробка та сертифікація інтегрованих систем 

управління підприємством, що відповідають одночасно вимогам кількох 

стандартів. 

В умовах впровадження систем управління якістю на підприємствах 

зростає роль як обліково-аналітичного забезпечення процесу проведення 

аудиту якості, так і використання інформації, підготовленої в процесі аудиту 

для вдосконалення системи управлінського обліку. Цей процес спрямований 
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передусім на підвищення відповідності системи управління вимогам і потребам 

управлінців у прийнятті рішень в сфері якості. 

Роль облікових елементів представлено в контексті дослідження етапів 

проведення аудиту якості та аналізу змісту документації, за допомогою якої 

оформляються його результати. Зв’язок управлінського обліку та внутрішнього 

аудиту якості проявляється у тому, що управлінська інформація, у разі її 

наявності, у формі звітів та відомостей аналізу, а також документованих 

методів і технологій управлінського обліку, в тому числі і стратегічного, 

виступають свідченнями та доказами, що демонструють відповідність певним 

вимогам, а також доказами адекватності, ефективності та результативності як 

певного бізнес-процесу, так і загалом системи менеджменту якості. В даному 

контексті управлінський облік виступає одним з інформаційних джерел для 

аудиту якості. 

У випадку виявлення під час проведення аудиту якості різного роду 

невідповідностей або слабо контрольованих ділянок в управлінні, які не 

відповідають встановленим вимогам та принципам управління якістю, або є не 

результативними і їх зміст належить до сфери управлінського обліку, у звіті 

про аудит можна надавати інформацію про виявлені недоліки та формулювати 

пропозиції їх вирішення за допомогою інструментарію системи управлінського 

обліку. Таким чином, аудит якості формує інформацію для розвитку 

аналітичних можливостей управлінського обліку і тим самим забезпечує 

механізм самовдосконалення облікової системи. 

Не дивлячись на існування такого зв’язку на практичному рівні, існує 

прогалина у його формалізації на теоретичному рівні. 

Основним методичним забезпеченням, яким керуються при проведенні 

всіх видів аудиту якості, є міжнародний стандарт ISO 19011:2011 “Керівництво 

з аудиту систем менеджменту”. Еволюція його появи демонструє процес 

об’єднання екологічного аудиту та перевірки систем якості в один вид 

(рис.ж2.14). Поточна версія стандарту встановлює основні вимоги та принципи 

проведення аудиту, надає інструкції з управління програмою аудиту, з його 
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планування, з оцінки компетентності аудиторів та визначає основні аспекти 

процедури проведення [31]. 

 
Рис. 2.14. Етапи розвитку нормативного забезпечення проведення аудиту якості 

(розроблено автором) 
  

Поява стандартів з аудиту якості вже має свою історію. В їх еволюції 

спостерігається безпосередній зв’язок з розвитком міжнародних стандартів з 

якості. Розробка перших стандартів серії 10011 з перевірки систем якості у 1990 

та 1991 році пов’язана з необхідністю узагальнити кращий досвід, 

напрацьований в даній сфері. В 1996 році були прийняті стандарти системи 

екологічного менеджменту серії 14000, в складі яких містилось подібне 

керівництво з екологічного аудиту, що визначало правила перевірки систем 

управління охороною оточуючого середовища. 

Прийняття перших стандартів якості ISO серії 9000 версії 1994 року 

посилило розвиток методики проведення аудиту якості, заснованої на 

критеріях, суть якої зводилась до того, що структура опитувальника 

наслідувала структуру критеріїв стандартів, за якими, в свою чергу, 

розроблялись та проваджувались підприємствами моделі якості, і запитання 

максимально відображали зміст вимог стандарту. 

Основним недоліком системи управління якістю, розробленої за 

вимогами міжнародних стандартів серії 9000 за версією 1994 року, вважався її 
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бюрократизм, що проявлявся у необхідності документально фіксувати всі 

процедури системи управління. І методика аудиту якості, відповідно, значну 

увагу приділяла контролю документації та калібровці інструментів і приладів 

[191, c. 3]. 

Із внесенням змін до стандартів ISO серії 9000 та появою версії 2000 року 

створились передумови для зміни підходів щодо методики проведення аудиту 

якості. Однією з основних відмінних ознак змін було визначення 

найважливіших шести процедур для системи управління якістю. Це (1) 

управління документацією, (2) управління записами, (3) управління 

невідповідною продукцією, (4) аудит, (5) корегуючі заходи та (6) 

попереджувальні дії. А перевагою нової версії вважалась вимога обов’язкової 

документальної фіксації цих процедур. Акцент зміщується на необхідність 

оцінки впровадження та результативності системи якості, що сприяло появі 

провесно-орієнтованої методики проведення аудиту, а відповідно і зближення з 

управлінським обліком в контексті обліку витрат на якість за моделлю 

процесного підходу. 

На даному етапі створились передумови для об’єднання положень 

керівництв з перевірки систем якості та екологічного аудиту в одному стандарті 

ISO 19011:2002 “Керівні вказівки з аудиту систем менеджменту та/або систем 

екологічного менеджменту”, який почав діяти з кінця 2003 року. 

У 2011 році була розроблена вдосконалена версія, яка враховувала всі 

зміни та нововведення стандартів ISO 9000 версії 2008 року, та з листопада 

2011 року вступив в дію ISO 19011:2011 “Керівництво з аудиту систем 

менеджменту”. Друге видання стандарту було пов’язано з тим, що на 

підприємствах стрімко збільшувалась кількість впровадження інших систем 

управління, зокрема система гігієни та безпеки праці поряд з системою 

менеджменту якості. На підприємствах розробляються інтегровані системи 

управління, як це демонструє практика управління якістю будівельних 

підприємств Ірландії, досліджена в пункті 2.1 даного розділу. У порівнянні з 

попередньою версією поточна – орієнтована на  ширше коло користувачів, в 
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тому числі і на вимоги сертифікаційних аудитів систем управління, призначена 

для використання підприємствами різного масштабу, зокрема малими та 

середніми. На нашу думку, на даному етапі зростає роль як обліково-

аналітичного забезпечення процесу проведення аудиту якості, так і 

використання інформації, підготовленої в процесі аудиту для її використання в 

системі управлінського обліку, що дозволяє розширити інформативність 

облікової інформації та покращити процес прийняття рішень в сфері 

управління якістю. 

На будівельних підприємствах можуть проводитись всі види аудитів, що 

відомі на даному етапі розвитку цього інструменту. Їх розгляд є важливим для 

даного дослідження, тому що дозволяє точніше ідентифікувати ціль. А залежно 

від цілей аудиту обираються методи його проведення, визначаються джерела 

інформації, сфера поширення аудиту, розробляється робочі документи та 

формується зміст аудиту якості. Крім того, вид аудиту визначає основні етапи 

процедури проведення аудиту якості, які також мають певні відмінності.  

Узагальнення інформації з літературних джерел [191, с. 9] дозволяють 

виділити види аудитів якості за різними класифікаційними ознаками, які 

систематизовані в табл. 2.8. Залежно від виду аудиту виділяють користувачів 

його результативної інформації. При сертифікаційному – це сертифікаційний 

орган та керівництво підприємства, що перевіряється. При аудиті другою 

стороною чи аудиті постачальника користувачами є керівництво підприємства-

покупця, менеджмент середньої ланки, відповідальний за постачання та 

керівництво підприємства-постачальника. 

При аудиті першою стороною або внутрішньому аудиті якості 

безпосереднім споживачем його результатів вважається керівництво 

підприємства, ключові підрозділи та процеси, щодо яких проводився аудит, а 

також відповідальні за розробку системи управляння якістю. Організація 

діяльності з проведення внутрішнього аудиту якості на підприємстві є вимогою 

ДСТУ ISO 9001:2015 “Системи управління якістю. Вимоги”. Внутрішні аудити 
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проводяться поряд із незалежними сертифікаційними аудитами третьою 

стороною, які є зовнішніми аудитами.  

Таблиця 2.8 

Систематизація видів аудиту якості за різними класифікаційними 
ознаками* 

Класифікаційна ознака Вид 
За видом Внутрішній (першою стороною); 

зовнішній (другою стороною, наприклад, аудит постачальника та 
третьою стороною або сертифікаційний аудит). 

За стадіями Попередній аудит (візит); 
аудит адекватності; 
аудит відповідності; 
внутрішній аудит (самоперевірка) результативності та стійкості 
корегуючих дій; 
наступний (повторний) візит (додатковий аудит); 
наглядові аудити. 

За методами 
проведення 

За підрозділами або горизонтальний; 
за процесами або вертикальний; 
відслідковування вперед або прямий метод відслідковування; 
відслідковування назад або зворотній метод відслідковування; 
комбінований; 
за методом вихідних даних процесу 

За сферою поширення Повномасштабний; 
вибіркова перевірка; 
комплексний. 

За об’єктом перевірки Аудит продукції; 
аудит процесу; 
аудит системи менеджменту. 

За підходами до 
методики проведення 

Аудит, заснований на критеріях; 
процесно-орієнтований аудит. 

*Примітка: Систематизовано автором на основі [31; 191]. 

Хоча  в ДСТУ ISO 19011:2012 “Керівництво з аудиту систем 

менеджменту” мета проведення аудиту визначена для всіх його видів як (1) 

“підтвердження результативності системи управління або (2) отримання 

інформації для покращення системи управління” [31], проте на практичному 

рівні можна відзначити певну відмінність. 

Зовнішній аудит, в першу чергу, орієнтується на перший аспект і має на 

меті зібрати свідчення та докази про адекватність розробленої документованої 

системи управління якістю вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 “Системи 

управління якістю. Вимоги” та відповідність фактичного стану ведення 
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господарської діяльності вимогам документованої системи для прийняття 

рішення сертифікаційним органом про видачу відповідного сертифікату.  

Завдання внутрішнього аудиту частіше полягає в забезпеченні підтримки 

функціонування розробленої системи управління якістю на досягнутому рівні 

та створенні умов для поступового розвитку і вдосконалення бізнес-діяльності 

через досягнення кращого рівня відповідностей в виробництві та покращення 

продуктивності, пошук альтернативних та економічно більш вигідних методів у 

взаємодії з постачальниками, у розподіленні ресурсів, що здатні усунути 

причини невідповідностей тощо. 

Не дивлячись на відмінність у цільовій спрямованості зовнішнього та 

внутрішнього аудитів, їх результати є взаємодоповнюючими та вносять свій 

вклад у додання цінності процесу аудиту якості, що проводиться на 

підприємстві. Адже зовнішні аудитори під час перевірки ознайомлюються з 

результатами звітів внутрішніх аудиторів, а внутрішні аудитори можуть 

користуватися результатами зовнішньої перевірки, які є альтернативним 

“поглядом зі сторони” (рис. 2.15).  

 
Рис. 2.15. Механізм зв’язку аудиту якості при внутрішньому та 

сертифікаційному аудиті (розроблено автором) 
 

Більшу цінність процес аудиту отримує, якщо однією з цілей зовнішнього 

аудиту є надання рекомендацій щодо покращення діяльності. Дане питання 

підкреслюється і в рекомендаціях з міжнародної практики управлінського 

обліку Міжнародної федерації бухгалтерів “Управління покращенням якості”, 

де акцентується увага на актуальності “оцінки ефективності зусиль щодо 
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забезпечення базової інформації для підтримки розробки довгострокового 

стратегічного плану з покращення якості” [195]. 

Під час аудиту якості перевіряється розроблена документація системи 

менеджменту якості. В стандарті ДСТУ ISO 19011:2012 “Керівництво з аудиту 

систем менеджменту” визначений загальний перелік джерел інформації, які 

можуть використовуються при проведенні аудиту якості, в тому числі і 

внутрішнього [31], а саме: 

 “документи, наприклад, політика, цілі, плани, методики, стандарти, 

інструкції, ліцензії та дозволи, технічні умови, креслення, контракти та 

замовлення; 

 протоколи, наприклад, протоколи інспекційного контролю, протоколи 

нарад, звіти аудиту, протоколи моніторингу програми, результати замірів; 

 зведені дані, результати аналізу, показники результативності; 

 інформація про плани вибіркової перевірки на об’єкті аудиту та про 

процедури контролю процесів взяття вибірок та вимірювання; 

 інформація з інших джерел, наприклад, відгуки замовників, зовнішнє 

обстеження та вимірювання, інша доречна інформація від відгуків замовників 

зовнішніх сторін, рейтинги постачальників; 

 бази даних та веб-сайти; 

 імітування та моделювання” [31].   

Переважна більшість серед визначених джерел інформації є 

необліковими. Серед необлікових основних документів системи, що 

перевіряються, є політика та цілі в сфері якості, керівництво з якості, стандарти 

процедур, документація по процесам, записи (докази відповідності, аудиторські 

звіти, записи про проведене навчання тощо). 

Серед інформаційних джерел, визначених у Керівництві з аудиту систем 

менеджменту, тільки одна позиція “зведені дані, результати аналізу, показники 

результативності” підтверджує, що дані облікової системи можуть бути 
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джерелами інформації аудиту якості. Проте на практиці відсутні розробки, які 

розкривали б методику та організацію цього процесу. 

Конкретизувати даний аспект допомагає аналіз змісту вимог стандарту 

ISO 9001 і дає можливість виявити, що до опитувальників можуть включатися 

запитання щодо результатів аналізу ринку та його впливу на прийняття рішень 

щодо розробки нової продукції, ідентифікації ризиків та обмежень, вимірності 

досягнення цілей, визначення цілей та завдань з покращення продукції, 

вимірності процесів, ідентифікації взаємозв’язку між процесами, визначення 

відповідальності та пріоритетних видів діяльності, оцінки адекватності 

необхідних ресурсів тощо. 

Прикладом доказу управління процесом та забезпечення механізму 

пошуку шляхів його покращення можуть бути облікові відомості калькуляції 

собівартості певного бізнес-процесу, процесо-орієнтований бюджет витрат, 

спеціально розроблені облікові форми для постійного моніторингу, зміни 

визначених характеристик процесу тощо. Розроблені на підприємстві 

інформаційні моделі підтримки прийняття рішень певного типу у вигляді 

аналітичних відомостей чи звітів можуть бути свідченням забезпечення 

реалізації принципу обґрунтованого прийняття рішень. 

Одним із факторів, що безпосередньо визначає потребу в тих чи інших 

облікових документах як джерел аудиту якості, є обраний підхід до методики 

проведення перевірки відповідності (заснований на критеріях, або процесно-

орієнтований). Основним документом, який найкраще відображає відмінність 

між підходами, є робочий документ аудитора – опитувальник. Зміст закладених 

в нього питань безпосередньо визначає об’єкти уваги аудиторів, джерела збору 

інформації та цінність зібраних аудитором даних. 

Враховуючи, що зміст опитувальника залежить від обраного підходу (на 

основі критеріїв чи провесно-орієнтований), від виду аудиту (першою, другою 

чи третьою стороною; адекватності чи відповідності) та від обраного методу 

проведення аудиту якості (прямий та зворотній метод відслідковування, 

горизонтальний і вертикальний методи, метод вихідних даних процесу), вони 
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можуть складатися в різних формах. Серед способів підготовки контрольних 

опитувальників виділяють деревоподібні діаграми, використовують метод, 

заснований на критеріях визначених стандартом ISO 9001, складають 

опитувальник за підрозділами (для будь-якої функції чи процесу всередині 

підприємства) [191, с. 55, 64]. 

Останній вид, наприклад, дозволяє провести “аудиторське дослідження: 

(1) від бізнес-цілей до безпосередніх видів діяльності підрозділу; (2) окремого 

основного бізнес-процесу, наприклад, освоєння нової продукції: відстеження 

від розуміння логічного обґрунтування рішення на прийняття запиту на нову 

продукцію до визначення відповідальностей (відповідальних), пов’язаних з 

процесом освоєння нової продукції); (3) простої процесної моделі вхідних та 

вихідних даних, ресурсів та керуючих дій” [191, с. 65-64]. 

Вищевикладене демонструє, що грамотно розроблений опитувальник 

дозволяє виявляти нові некеровані сфери в управлінні підприємством і на 

основі зібраної інформації аудитором можуть формулюватися рекомендації для 

системи управлінського обліку. 

У разі виявлення невідповідностей аудитором складається звіт про 

невідповідність. Цей документ може мати довільну структуру, проте в 

методичних джерелах наводяться приклади, за якими він має наступні 

реквізити та позиції: номер звіту, назва підприємства, структурна одиниця, де 

виявлено невідповідність, дата складання, стандарт, вимоги якого 

перевіряються, короткий виклад результатів спостережень, включаючи 

об’єктивні спостереження, посилання на вимогу стандарту, якої стосується 

виявлена невідповідність, категорія градації невідповідності, коротке 

формулювання невідповідності, прізвище та підпис аудитора та представника 

компанії, корегувальні дії, визначена для них дата та підпис відповідального, 

результати наступної перевірки, дата та підпис особи, що її провела згодом 

[191, с. 88]. 

Звіт про невідповідність є тим документом, що фіксує характер втраченої 

вигоди як обґрунтування впливу знайденої невідповідності на діяльність 
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підприємства та/чи якість кінцевої продукції, тобто оцінка втрат. Дані про 

втрачену вигоду чи спричинені збитки можуть подаватися у кількісній чи 

вартісній формі. Наприклад, втрата можливості підписання контракту, вартість 

допущеного браку, якщо він виявлений під час проведення аудиту. 

Звіт про невідповідність не належить до бухгалтерських документів 

традиційної системи обліку. Структура звіту показує, що він орієнтується, в 

першу чергу, на задоволення потреб та цілей аудиту якості. Поряд з тим, він 

фіксує цінну для обліку інформацію і цим становить інтерес для управлінських 

бухгалтерів. 

Методичні рекомендації та практика проведення аудиту передбачає певну 

процедуру руху актів/звітів про невідповідність. Вона продиктована, в першу 

чергу, інтересами та сформованими взаємовідносинами між учасниками 

процесу аудиту та не враховує більш ширшої можливості використання 

зібраної інформації, зокрема в обліковій системі, та, тим самим, отримання 

більшої вигоди від процесів, що мають місце. 

При формалізації інформаційного зв’язку внутрішнього аудиту та 

управлінського обліку формується необхідність у вдосконаленні процесу 

організації внутрішнього аудиту якості. На рис 2.16 продемонстрований  

алгоритм руху інформації при проведенні аудиту якості із врахуванням 

взаємодії з управлінським бухгалтером.  

Після виявлення невідповідностей під час аудиторської перевірки, 

обов’язковою умовою для підприємства є необхідність розробити та вжити 

корегувальні дії до ідентифікованої невідповідності. З економічної точки зору – 

це ситуація понесення втрат і в ній присутні непродуктивні витрати. 

Механізм корегуючих дій повинен вносити оптимальний вклад, що додає 

цінність в бізнес-процеси. Залежно від причини, що виявила невідповідність 

того чи іншого характеру, варіанти корегувальних заходів можуть бути 

локальними або масштабними. Особливо в останньому випадку для прийняття 

рішень управлінцями щодо вибору та затвердження варіанту дій важливою є 
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інформація щодо вартісної оцінки тих чи інших заходів, підготовка яких 

належить до компетенції управлінського обліку. 

 
Рис. 2.16. Алгоритм руху інформації при проведенні аудиту якості в контексті 

взаємодії внутрішнього аудитора та управлінського бухгалтера  
(розроблено автором) 

 

Оціночні дані щодо очікуваної вартості коригувальних заходів з усунення 

та подальшого попередження невідповідностей можуть формуватися у 

прогнозних бюджетах щодо вдосконалення якості, більш детальна інформація 

про які розглядається в третьому розділі. 
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На основі опитувальника, знайдених свідчень, доказів та складених актів 

про невідповідність складається звіт з аудиту, який може мати довільну форму, 

орієнтовану на досягнення поставлених цілей, максимальне задоволення 

потреб, запитів, очікувань замовника (-ів) аудиту – користувачів звіту. В ДСТУ 

ISO 19011:2012  “Керівництво з аудиту систем менеджменту” в пункті 6.4.8 та 

6.5.1 визначені загальні аспекти, які рекомендовано висвітлювати у висновках 

та звіті про аудит: “ступінь відповідності системи управління критеріям аудиту 

та її надійності, результативність системи управління у досягненні 

задекларованих цілей; результативність впровадження, підтримки та 

покращення системи управління; здатність процесу аналізу зі сторони 

керівництва забезпечити постійну придатність, адекватність, результативність 

та постійне покращення системи управління; досягнення цілей аудиту, 

охоплення сфери аудиту и виконання критеріїв аудиту; першопричини даних; 

подібні дані, знайдені в різних сферах, де проводився аудит, для визначення 

тенденцій” [31]. 

Тім О’Хнлон рекомендує використовувати наступну структуру звіту з 

аудиту якості:  

 преамбула: назва підприємства, імена співробітників, з якими 

проводились бесіди, дати, програми, посилання на стандарт чи інші документи, 

аудитований (підрозділ чи відділ); 

 змістова частина: сфера застосування, цілі, сильні сторони, 

невідповідності, сфери, що потребують покращення, висновки, рекомендації 

[191, с.83]. 

На етапі складання звіту з аудиту якості присутність оціночних облікових 

даних значно підвищує цінність звіту. Природа бізнесу лежить у площині 

переробки різних видів ресурсів, тому і розуміння вигоди та втрат краще 

переводити в цю ж площину. Оцінка реальних та потенційних наслідків 

досліджених під час аудиту подій (процедур, процесів), виражених у кількісній 

чи грошовій формі, додає більшої обґрунтованості та переконливості звіту, 



149 
 
сприяє  кращому розумінню керівництвом підприємства представленої 

інформації та пропозицій, а також кращому досягненню цілей аудиту. 

Звіт про аудит вважається більш цінним, якщо він містить пропозиції з 

покращення. Для керівництва підприємством пропозиції не матимуть цінності, 

якщо вони не будуть обґрунтовані оцінкою можливих вигод, виражених у 

формі потенційного прибутку. Така інформація також формується в 

управлінському обліку. 

Вищевикладене показує, що зв’язок між управлінським обліком та 

внутрішнім аудитом якості існує на рівні руху інформації та стосується етапів 

формування інформаційних джерел, складання актів про невідповідності та 

звіту з аудиту якості (рис. 2.17), а всі елементи системи контролю якості 

будівельного підприємства орієнтовані на забезпечення відповідностей. 

 

 
Рис. 2.17. Механізм інформаційного взаємозв’язку між управлінським обліком 

та внутрішнім аудитом якості (розроблено автором) 
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неякісного виконання будівельно-монтажних робіт для оцінки збитків від 

поставки неякісної партії будівельних матеріалів. Узагальнення інформації про 

допущений брак відбувається на синтетичному рахунку 24 “Брак у 

виробництві”. 

Вищевикладене доводить цінність документації аудиту якості для 

використання її в цілях, що ставляться перед системою управлінського обліку 

підприємства, а також наочно демонструє взаємозв’язок аудиту якості з 

обліковою системою, який проявляється на всіх етапах збору та формування 

інформації аудиту якості. В підпункті обґрунтовані облікові аспекти, які 

виникають та супроводжують процес проведення аудиту якості. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження основних практичних аспектів сучасного стану 

управлінського обліку і контролю якості в будівництві дозволило сформувати 

наступні висновки.  

1. На сучасному етапі управління якістю визнано інструментом 

підвищення конкурентоздатності та забезпечення стабільної позиції 

підприємства на ринку. Проте зовнішні умови господарювання та стан ринку 

впливають на складові та ступінь зрілості системи управління якістю 

підприємства. Аналіз тенденцій ринку будівельно-монтажних робіт в Україні за 

останні роки дозволив виявити, що підприємства будівельної галузі працюють 

в умовах нестабільності економічної ситуації, яка спричинена періодичними 

кризовими явищами. Простежуються негативні тенденції: зменшилася загальна 

чисельність суб’єктів підприємництва, значна частка підприємств, які 

підпадали під критерії середніх, перейшли до категорії малих суб’єктів 

господарювання. Ефективність діяльності підприємств відмінна відповідно до 

їх розміру, що свідчить про різний рівень якості управлінської системи. 

2. Оцінка стану використання складових управлінського обліку і 

контролю в системі управління якістю підприємствами будівельної галузі 
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України здійснювалася на основі порівняльного аналізу. Дослідження 

українських підприємств дозволило підтвердити їх використання у практичній 

діяльності підприємств. Дослідження ірландських будівельних підприємств 

сформували основу для порівняння та дали змогу надати оцінці відносних 

значень та зменшити її суб’єктивність. В Ірландії підприємства працюють в 

умовах вільного ринку та мають більший досвід у застосуванні систем 

управління якістю, що дозволило окреслити тенденції подальшого розвитку 

систем управління якістю з використанням інструментів управлінського обліку 

на підприємствах будівельної галузі України. 

3. Українські будівельні підприємства мають порівняно нижчий рівень 

сертифікації ІSO та впровадження спеціалізованого підрозділу з управління 

якістю до організаційної структури. Вони використовують менш вартісні 

інструменти з управління якістю, тому надають перевагу залученню широкого 

кола працівників шляхом розподілу сфер відповідальності за якість між ними. 

Пріоритетними є методи з попередження браку та використання інструментів 

інформаційної підтримки управління якістю, що може визначати 

перспективність застосування управлінського обліку в сфері управління якістю. 

Виявлено суттєву недооцінку значення навчання працівників у процесі 

створення якості. Це демонструє порівняно меншу готовність українських 

підприємств інвестувати в якість, особливо в ресурсоємні інструменти 

управління якістю, такі як організація відділу з якості, навчання працівників 

тощо, незважаючи на те, що такі інструменти здатні забезпечувати організацію 

процесу управління якістю на професійному рівні та досягати кращих 

результатів і приносити більше вигод бізнесу. Висловлюємо припущення, що 

це передусім прояв впливу нестабільного та кризового стану ринку, і, ймовірно, 

в майбутньому, при покращенні ситуації, можна спрогнозувати, що такі 

інструменти будуть застосовуватися більш інтенсивно, наприклад, як 

демонструє практика ірландських підприємств. З огляду на це рекомендовано 

враховувати дані компоненти при формуванні структури статей витрат на 

якість. 
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4. Специфікою будівельного виробництва є високий ступінь його 

регламентованості державними стандартами, нормами і правилами задля 

запобігання низькій якості, наслідком якої може стати загроза життю людини. 

Система контролю якості достатньо повно визначена в нормативних актах. 

Узагальнення основних її складових дало змогу доповнити «витрати на оцінку» 

статтями витрат за видами контролю якості. Визначення структур витрат 

дозволило виявити типи ресурсів, які споживаються, та їх облікове 

відображення на рахунках аналітичного та синтетичного обліку. 

5. Структура витрат на якість за “Моделлю попередження, оцінки й 

втрат” визначалась із застосуванням різних підходів до кожної з категорій. 

Типові структури “витрат на попередження” та “витрат на оцінку” виявлені на 

основі вивчення ресурсоємних елементів системи управління якістю, якими є 

сертифікація ISO, навчання працівників, робота спеціалізованого відділу з 

якості, система винагород за ініціативи та досягнення в сфері якості, 

бенчмаркінг і облік витрат на якість. 

6. Структура втрат, що виникають внаслідок низької якості, сформована 

на основі класифікації втрат за формою вираження, відповідно до якої втрати 

запропоновано оцінювати в грошовій, натуральній формі, в категоріях часу та 

втрат можливостей. Крім того, автором доповнена класифікація відповідних 

втрат із врахуванням специфіки галузі за додатковими трьома ознаками: за 

обсягом завданих збитків, за причинами виникнення, за видами будівельно-

монтажних робіт, що дозволяє покращити обліково-аналітичне забезпечення 

управління непродуктивними витратами. 

7. Визначення структур категорій витрат на якість за “Моделлю 

попередження, оцінки й втрат” та їх відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку є одним із етапів удосконалення методики їх обліку, бюджетування та 

управлінського контролю, що уможливлює на їх основі розробку форм 

первинних документів, відомості аналітичного обліку, форм бюджетів та 

управлінської звітності. 



153 
 

8. Вдосконалено оцінку втрат від низької якості через застосування форм 

первинних документів з оперативної оцінки втрат на місцях їх виникнення, за 

видами та із зазначенням причин їх виникнення і винних осіб. Запропоновані 

форми покращать процес управління втратами через виявлення витрат, 

допущених внаслідок різного роду невідповідностей, завдяки їх оцінці на 

місцях та подальший пошук шляхів їх мінімізації. 

9. Механізм взаємодії управлінського обліку та аудиту якості досліджено 

на основі сформованого алгоритму руху інформації при проведенні 

внутрішнього аудиту якості в процесі взаємодії внутрішнього аудитора та 

бухгалтера. Вдосконалення механізму запропоновано шляхом введення 

управлінських звітів на вимогу щодо оцінки втрат, спричинених 

невідповідностями, та для обґрунтування рішень про проведення 

корегувальних дій та заходів із попередження появи невідповідностей, що 

покращує обліково-контрольне забезпечення управління якістю. 

Основні результати дослідження даного розділу відображені у наукових 

працях автора [71; 75; 78; 79]. 
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РОЗДІЛ 3  

МЕТОДИКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 

КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 

3.1. Методика управлінського обліку витрат на якість   

 

Вирішення поставленого у даній роботі завдання щодо удосконалення 

методики обліку витрат на якість, в першу чергу, потребує конкретизації 

самого змісту “методики обліку” для розуміння специфіки їх прояву в контексті 

обліку витрат на якість. 

Загалом визначення “методики” трактується як послідовність виконання 

дій, процедур. Методика може розкривати питання способу їх виконання, 

визначати інструменти. Методика показує як здійснити дії, яким способом, за 

допомогою яких процедур, якими інструментами користуватися. На 

підтвердження даного судження в Академічному тлумачному словнику 

української мови термін “методика” визначається як “сукупність 

взаємозв’язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи” 

[125]. 

За даними першого розділу нашого дослідження, на теперішній час 

відомими є кілька методів обліку витрат на якість. Cеред науковців немає 

одностайної думки щодо методики їх обліку. В табл. 3.1 систематизовані 

складові методик, запропонованих науковцями за різними моделями обліку 

витрат на якість. 

Дані таблиці дають можливість побачити, які складові науковці вважають 

актуальними для розкритя в методиці обліку витрат на якість. Не дивлячись на 

те, що деякі складові методик мають авторські назви, проте вони близькі за 

змістом і тому в табл. 3.1 представлені як доповнення один до одного. Кожна із 

запропонованих методик має відмінності та переваги, які в даній роботі 

враховані при вдосконаленні методики обліку витрат на якість для будівельних 

підприємств.  
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Таблиця 3.1 

Складові методик обліку витрат на якість* 
 Складові методики  Інформаційне джерело 

М
од

ел
ь 

по
пе

ре
дж

ен
ня

, 
оц

ін
ки

 
й 

вт
ра

т 
[1

6]
 

М
од

ел
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ви
тр

ат
 

на
 п

ро
це

с»
 [1

7]
 

Д
ж

. 
К

ам
па

не
лл

а 
[1

48
, с

. 5
8-

59
]. 

Т.
Д

. П
оп

ов
а 

 
[1

10
, с

. 7
0]

: 

Ідентифікація даних за елементами; 
визначення складу та класифікації 

+    
+ 

Збір даних +    
Визначення джерел даних 
(що надходять з бухгалтерських книг із зазначенням 
номерів рахунків); 
порядок відображення в собівартості витрат на якість 

+   
+ 

 
 
 

+ 
Табулювання даних; 
кодування 

+    
+ 

Вибір калькуляційної одиниці із врахуванням споживчих 
властивостей продукту 

   + 

Складання звіту для аналізу тренда витрат на якість; 
встановлення оцінок на основі даних про витрати на 
якість 

+   
 

+ 

 

Визначення структури звітності, включаючи проведення 
необхідного аналізу та контрою; 
Використовуються оцінки працемісткості витрат, 
пов’язаних з якістю, наприклад, для винагороди за працю 

   
 

+ 

+ 

Ідентифікація моделі процесів; 
визначення найменувань підрозділів, пов’язаних з 
виникненням даних 

 +  
 

+ 

 

Ідентифікація моделей витрат процесів за категоріями 
витрат на відповідність та невідповідність  

 +   

*Примітка. Сформовано автором на основі вказаних джерел. 
 

Інформація табл. 3.1 дозволяє визначити зміст методик на етапах 

впровадження методу обліку витрат на якість та його реалізації. Детальний 

зміст кожного з етапів розкрито в табл. 3.2, яка показує, що обсяг робіт з 

впровадження методу становить одноразові види робіт. Вони є працемісткими, 

та їх виконання потребує залучення консультантів відповідної вузької 

спеціалізації, а результати праці оформляються в “Доповнення до наказу про 

облікову політику підприємства”.  



Таблиця 3.2 

Вдосконалення методики для будівельних підприємств за етапами* 
Етап Зміст етапу  Зміст робіт за етапами методики 

Впровадження 
 (обсяг одноразових робіт з обліку)  

Реалізації (обсягг постійно виконуваних робіт) 
/ Сфера обов’язків 

1. Ідентифікація даних за елементами 
(визначення складу та класифікації) 

Фіксується в Наказі про облікову політику - 

2. Збір даних Визначення  способу збору даних: за допомогою первинної 
документації або методом (нормування, розрахунку); 
закріплення інформації в Наказі про облікову політику, в т.ч. 
критеріїв доцільності/вагомості 

Складання первинних документів / працівники підприємства  
Їх введення до облікової системи / бухгалтер 

3. Визначення джерел даних за 
синтетичними рахунками та порядку 
їх відображення в собівартості 
витрат на якість 

Визначення синтетичних рахунків та порядок відображення 
даних в складі собівартості та витрат періоду – їх закріплення в 
Наказі про облікову політику 

Ведення обліку витрат на якість на синтетичних рахунках / 
бухгалтер 

4. Кодування даних 
 

Введення аналітичних субрахунків та присвоєння їм кодів; 
закріплення інформації в Наказі про облікову політику 

Відображення даних на рахунках аналітичного обліку та в 
аналітичних відомостях  

5. Вибір калькуляційної одиниці із 
врахуванням споживчих 
властивостей продукту: 
ідентифікація моделі процесів; 
визначення найменувань підрозділів, 
пов’язаних з виникненням даних; 
ідентифікація моделей витрат 
процесів за категоріями витрат на 
відповідність та невідповідність 

Встановлення об’єктів калькулювання витрат на якість за 
центрами відповідальності та місцями виникнення витрат: в 
цілому по підприємству, по підрозділах, за видами 
діяльностей, за процесами тощо; 
розробка відповідних аналітичних форм; 
визначення об’єктів обліку в Наказі про облікову політику; 
розробка карт процесів 

Ведення аналітичного обліку та формування узагальненої 
інформації про витрати на якість за центрами відповідальності 
та місцями виникнення витрат / бухгалтер 

6. Складання звітності   
 

Визначення напрямків складання та структури звітності, 
користувачів звітності, розробка форм звітності, 
відповідальних за складання звітності та графіку складання та 
подання звітності; 
в Наказі про облікову політику визначається структура 
звітності за напрямками та відповідальні особи за складання і 
подання звітності 

Складання та подання звітності згідно затвердженого графіку / 
бухгалтер 

*Примітка. Сформовано автором. 
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Працівники бухгалтерії долучаються на етапі реалізації методу обліку 

витрат на якість, тому збільшується обсяг облікових робіт, що виконуються, але 

не в значній мірі. Зокрема, на постійній основі вводяться дані за категоріями 

витрат на якість до облікової системи, ведеться їх аналітичний та синтетичний 

облік, склаються відомості аналітичного обліку витрат на якість за визначені 

періоди часу. 

Ми поділяємо думку тих авторів, які підкреслюють доцільність 

інтегрованих методів, які б, наскільки це можливо, гармонійно поєднувались із 

правилами фінансового обліку витрат. Тому для розробки інтегрованої 

методики обліку витрат на якість пропонуємо врахувати специфічні положення 

бухгалтерського (фінансового) обліку витрат, визначені для будівельних 

підприємств, як базову основу при інтеграції нетрадиційних методів 

управлінського обліку.  

Фінансовий облік витрат будівельного підприємства України 

регламентується П(С)БО 16 “Витрати”, П(С)БО 18 “Будівельні контракти”, 

Методичними рекомендаціями з формування собівартості будівельно-

монтажних робіт № 573 та Інструкцією про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій № 291 [45, 91, 107, 108; 112]. Чинне нормативне 

забезпечення розкриває питання класифікації витрат, групування витрат за 

елементами та статтями, особливості формування собівартості за договором 

підряду та витрати операційної діяльності, що не належать до собівартості, її 

планування та інші специфічні засади бухгалтерського обліку на будівельних 

підприємствах, в тому числі особливості визнання витрат протягом виконання 

договору підряду [91]. Розгляд і аналіз зазначених методичних аспектів 

дозволяє виявити наявність окремих категорій методу витрат на якість в 

національній системі обліку, що є важливим для інтеграції методики обліку 

витрат на якість. 

Найбільш повно деталізація витрат за статтями калькулювання та 

елементами представлена в Методичних рекомендаціях № 573, де також 
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наведені актуальні для будівництва класифікації витрат та подано 

деталізований перелік загальновиробничих витрат, що складають виробничу 

собівартість будівельно-монтажних робіт. Саме тому даний нормативний акт 

було взято за основу для дослідження. Його аналіз дозволяє відстежити місце 

окремих категорій витрат на якість в структурі витрат будівельного 

підприємства. 

Відповідно до Методичних рекомендаціях № 573 виділяють чотири 

калькуляційні статті витрат: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на 

оплату праці, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати [91]. Детальний 

перелік загальновиробничих витрат наведено в Додатку 2 до Методичних 

рекомендацій № 573. При проведенні аналізу до уваги бралась інформація щодо 

структури витрат на якість, виявлена під час даного дослідження, яка 

представлена в другому розділі наукової роботи, зокрема в табл. 2.3, рис. 2.12, 

табл. 2.5, табл. 2.8 та Додатку Ж табл. Ж.1. Результати аналізу нормативного 

документу представлені у вибірці (Додаток М табл. М.1). Це дозволило 

сформувати наступні висновки щодо виявлення витрат на якість в структурі 

статей витрат, які включаються та не включаються до собівартості будівельно-

монтажних робіт: 

1. До статті “Інші прямі витрати” включають прямі виробничі втрати від 

браку (вартість остаточно забракованих виробів, напівфабрикатів), втрати на 

виправлення браку. 

2. До статті “Загальновиробничі витрати”  

 в складі витрат на організацію робіт на будівельних майданчиках та 

вдосконалення технології відносять витрати некапітального характеру, 

пов’язані із забезпеченням якості будівництва (утримання виробничих 

лабораторій, в тому числі оплата праці, утримання, амортизація, поточний 

ремонт лабораторій, матеріали для випробувань, оплата експертизи та 

консультацій, послуги лабораторій інших організацій); 

 в складі інших загальновиробничих витрат – платежі зі страхування 

ризиків та цивільної відповідальності, суми створених забезпечень для 
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відшкодування майбутніх операційних витрат, в тому числі на виконання 

гарантійних зобов’язань; витрати на внесення виправлень та гарантійні роботи, 

в тому числі витрати на гарантійний ремонт зданих замовнику об’єктів 

протягом гарантійного терміну з дати підписання акту про прийняття об’єкту в 

експлуатацію; витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (наприклад, 

навчання за програмою з управління якістю). 

3. До адміністративних витрат належить оплата послуг 

консультаційного, інформаційного характеру, професійних послуг, в тому числі 

аудиторських, витрати на врегулювання спорів у судових органах (наприклад, 

стосується питань управління якістю).  

4. До витрат на збут – це витрати на дослідження ринку, витрати на 

внесення виправлень і гарантійні роботи, витрати на страхування ризиків, 

пов’язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт. 

5. До інших операційних витрат відносять втрати від знецінення 

запасів, втрати внаслідок нестачі та втрати від псування цінностей, визнані 

штрафи, пеня, неустойка. 

Вище перелічені витрати відповідно до їх змісту можна віднести до однієї 

з категорій витрат на якість в контексті моделі PAF: витрати на попередження, 

витрати на оцінку та внутрішні чи зовнішні втрати. Графічо співставлення 

витрат представлено на рис. 3.1. 

Виявлені результати співставлення категорій витрат на якість із статтями 

витрат (рис. 3.1) та застосування правил формування собівартості [91; 108] 

дозволяють простежити джерела покриття витрат на якість при веденні 

фінансово-господарської діяльності будівельними підприємствами. 

Згідно Методичних рекомендацій № 573 інші прямі витрати та 

загальновиробничі витрати включаються до фактичної виробничої собівартості 

будівельно-монтажних робіт. 
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Рис. 3.1 Витрати на якість в обліковій системі будівельного підприємства 

(сформовано автором) 
  

В контексті витрат на якість це означає, що частина внутрішніх втрат, що 

сталися внаслідок допущення браку, та частина витрат на попередження і на 

оцінку, яка формується за рахунок загальновиробничих витрат, належить до 

виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт. Враховуючи особливості 

формування ціни “витрати плюс” в будівництві, специфіку визнання доходів та 

здійснення розрахунків за будівельними контрактами, дана категорія витрат на 

якість в складі собівартості включається до типової форми № КБ-2в “Акт 

приймання виконаних підрядних робіт” та, відповідно, оплачується 

замовником.  

Можна припустити, що в даній ситуації будівельне підприємство 

безпосередньо “не зацікавлено” у витрачанні додаткових ресурсів на виявлення 

витрат на якість та їх управління. Проте знання про розмір витрат на якість в 

частині їх покриття за рахунок коштів замовника є корисними при розрахунку 

ціни майбутніх будівельних контрактів. Відповідно до Правил визначення 

вартості будівництва в кошторисну вартість об’єкту закладають відсоток витрат 

на покриття ризиків всіх учасників будівництва (п. 4.8.1) [99]. В даному 

контексті витрати на якість можна інтерпретувати як ризики та відстежувати, 

щоб середньостатистичний відсоток витрат на якість (за винятком витрат на 
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технічний та авторський нагляд), що відшкодовується замовником, не 

перевищував відсоток на покриття ризиків всіх учасників будівництва. 

Інша частина статей витрат, що формує категорії витрат на якість, у 

складі адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат 

згідно Методичних рекомендацій № 573, становлять витрати операційної 

діяльності та списуються на витрати періоду і зменшують фінансовий результат 

за звітний період. Отже, дана частина витрат на якість безпосередньо зменшує 

прибутковість діяльності підприємства. Це обумовлює необхідність 

усвідомлення обліковцями-практиками та керівництвом переваг, що здатен 

надавати метод. Також це свідчить про актуальність його застосування та 

управління витратами на якість на будівельних підприємствах.  

Отже, результати проведеного аналізу чинного нормативно-правового 

забезпечення дозволили підсумувати, що   

1) в П(С)БО 16 “Витрати” [107] та у Методичних рекомендаціях № 573 

[91] передбачено формування інформації про витрати за деякими категоріями, 

які по суті є одними зі складових витрат на якість. А саме, відповідно до 

класифікації витрат за статтями окремі складові витрат на якість включені до 

інших прямих витрат, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, 

витрат на збут та інших операційних витрат. Це створює основу для інтеграції 

методу витрат на якість з фінансовим обліком витрат; 

2) вищевикладене підтверджує наявність ефекту розпорошення витрат на 

якість в традиційній системі бухгалтерського обліку підприємств будівельної 

галузі, що збігається з результатами досліджень, проведених іншими 

науковцями [148; 173]. В контексті удосконалення методики це спричиняє 

необхідність введення або синтетичного рахунку бухгалтерського обліку, або 

відомості аналітичного обліку для узагальнення даних; 

3) показує доцільність розподілу витрат на якість на виробничі витрати 

(собівартість будівельно-монтажних робіт) та витрати періоду з метою 

покращення управління витратами та врахуванні інформації при формуванні 

цінових пропозицій. 
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Застереження полягає в тому, що перелік витрат в Методичних 

рекомендаціях № 573, які належать до категорій витрат на якість, є неповним та 

не відображає усіх позицій витрат, які можуть виникати при інтеграції 

повноцінних систем якості, та містять суттєві розбіжності зі сформованими у 

другому розділі даної роботи структурами витрат на попередження та витрат на 

оцінку. 

Наступним етапом інтеграції обліку витрат на якість за Моделлю 

попередження, оцінки й втрат в сучасну облікову систему, на нашу думку, є 

питання систематизації та узагальнення даних на рахунках аналітичного та 

синтетичного обліку в розрізі категорій витрат. Вирішення даного завдання 

безпосередньо пов’язано з наступними етапами: 

1. Виявлення інформаційних джерел формування даних про витрати на 

якість: у разі наявності даних в обліковій системі виникає питання щодо 

визначення рахунків бухгалтерського обліку для відображення даних. А у разі 

їх відсутності в системі обліку – за допомогою яких форм первинного обліку їх 

можна збирати.  

2. Визначення способу збору даних, а саме, збирати за допомогою 

первинних форм або застосовувати прийом розподілу витрат відповідно до бази 

розподілу. 

При виявленні інформаційних джерел для введення даних про витрати на 

якість до системи обліку варто враховувати відмінну природа їх категорій та 

досліджувати інформаційні джерела окремо за кожною з категорій. Зважаючи 

на те, що витрати на попередження виникають при умові реалізації 

підприємством заходів з управління якістю, відповідно основним 

інформаційним джерелом даних є затверджений річний план заходів з 

управління якістю. Розробка даного документу належить до компетенції 

працівників спеціалізованого відділу з управління якістю, який, після його 

розгляду і прийняття вищим керівництвом, повинен передаватись в 

бухгалтерію для подальшої обробки інформації та формування облікових даних 

про витрати на якість, а також складання відповідних бюджетів витрат. 
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Відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 “Система управління якістю. 

Вимоги” в плані з управління якістю визначають види діяльності (заходи), 

необхідні ресурси, відповідальних та час завершення заходів [33]. В разі 

неможливості віднести витрати за видом діяльності до категорії витрат на 

попередження обо витрат на оцінку на основі Плану заходів з управління 

якістю, виконується розробка нормативів часу. Це умовна оцінка кількості 

людино-годин роботи працівників, задіяних у виконанні обов’язків чи робіт з 

управління якістю поряд з основними функціональними обов’язками. Даний 

етап належить також до компетенції працівників відділу з управління якістю, 

який може здійснювати оцінку після затвердження Плану заходів з управління 

якістю. Розрахунок або корегування нормативів проводиться раз в рік 

працівниками відділу управління якістю і використовується протягом року в 

системі обліку, що не призводить до суттєвого збільшення навантаження 

роботи облікових працівників. 

Альтернативним прийомом може бути використання Табелю обліку 

робочого часу із виокремленням витрачених годин на проведення заходів з 

попередження появи низької якості та на участь у контрольних заходах. Даний 

прийом є менш ефективним, тому що дані обробляються щомісячно, що є 

більш трудомістким. 

Річний план з управління якістю також пропонується розглядати як 

інформаційне джерело для формування або внесення змін до Додатку до Наказу 

про облікову політику в частині відображення методики обліку витрат на якість 

щодо  

 формування або корегування складу витрат на попередження; 

 формування або корегування переліку та кодів субрахунків 

аналітичного обліку відповідних статей витрат. 

Всі вищевикладені методичні аспекти щодо обліку витрат на 

попередження є актуальним і для категорії витрат на оцінку. Додатковим 

інформаційним джерелом для обліку даної категорії є затверджений план 
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перевірок з контролю якості на рік, якщо він не входить до плану з управління 

якістю.  

План перевірок з контролю якості на підприємстві розробляється на 

основі визначення потреби у контрольних заходах, передбачених чинними 

нормами, та із врахуванням укладених будівельних контрактів. Технологічні 

карти об’єктів будівництва, роботи за якими проводяться у звітний період, та 

розроблені схеми контролю дозволяють розробити план перевірок з контролю 

якості із визначенням норм часу задіяності певного переліку працівників у 

контрольних заходах з розбивкою по об’єктах та видами діяльності. 

Інформаційні джерела узагальнені в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Інформаційні джерела для обліку витрат на якість в частині формування 
витрат на попередження та витрат на оцінку* 

№ 
з/п 

Категорія витрат Інформаційне джерело 
Індивідуальні Спільні 

1. Витрати на 
попередження 

- Плану заходів з управління якістю; 
нормативи часу щодо розподілу людино-
годин роботи працівників, задіяних у 
виконанні робіт з управління якістю поряд за 
категоріями витрат на попередження та 
витрат на оцінку;  
табелю обліку робочого часу нормативів часу 

2 Витрати на оцінку План перевірок з 
контролю якості 
 

*Примітка. Сформовано автором. 

 

Якщо на підприємстві створений спеціалізований відділ з управління 

якістю, його одні й ті ж працівники можуть залучатися до виконання заходів як 

з попередження появи низької якості, так і брати участь у процесі контролю 

якістю. На випадок виникнення такої ситуації пропонується застосовувати       

Відомість розподілу витрат на утримання відділу з управління якістю між 

категоріями витрат на якість будівельного підприємства, приклад якої подано в 

Додатоку П табл. П.1. В Наказі про облікову політику визначається граничний 

критерій суттєвості віднесення частини витрат на оплату праці до витрат на 

попередження та витрат на оцінку. 

Враховуючи те, що значну частину витрат на попередження  (табл. 2.3) та 

витрат на оцінку (рис. 2.12, табл. 2.5) становлять витрати на оплату праці, 
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фактичні дані можна отримати тільки після закінчення місяця. Тому 

передбачено, що в кінці місяця дані про витрати на попередження та витрати на 

оцінку за місяць узагальнюються в Відомості аналітичного обліку витрат на 

якість (додаток Н табл. Н.1). 

Для відображення в обліку витрат на попередження  та витрат на оцінку 

із врахуванням даних табл. 2.3 та табл. 2.5 пропонуємо ввести до Плану 

рахунків бухгалтерського обліку будівельного підприємства відповідні 

аналітичні субрахунки нищого порядку (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Субрахунки аналітичного обліку для відображення витрат на 
попередження та витрат на оцінку* 

Витрати на попередження  Витрати на оцінку  
Субрахунок 13.1 “Знос (амортизація) 
необоротних активів: витрати на 
попередження”; 
субрахунок 20.1 “Виробничі запаси: витрати на 
попередження : витрати на попередження”;  
субрахунок 47.1 “Забезпечення майбутніх 
витрат і платежів: витрати на попередження”; 
субрахунок 65.1 “Розрахунки за страхування: 
витрати на попередження”; 
субрахунок 66.1 “Розрахунки за виплатами 
працівникам: витрати на попередження”; 
субрахунок 68.1 “Розрахунки за іншими 
операціями: витрати на попередження”. 

Субрахунок 13.2 “Знос (амортизація) 
необоротних активів: витрати на оцінку”;  
субрахунок 20.2 “Виробничі запаси: 
витрати на попередження : витрати на 
оцінку”; 
субрахунок 65.2 “Розрахунки за 
страхування: витрати на оцінку”; 
субрахунок 66.2 “Розрахунки за 
виплатами працівникам: витрати на 
оцінку”;  
субрахунок 68.2 “Розрахунки за іншими 
операціями: витрати на оцінку”. 
 

*Примітка. Сформовано автором. 

 

Ведення обліку збитків від допущеного браку передбачено в фінансовому 

обліку на рахунку 24 “Брак у виробництві”. Дані формуються на основі 

первинної документації. Проте в другому розділі даного дисертаційного 

дослідження були виявлені різні категорії втрат, що можуть виникати в 

будівництві. Вважаємо, що питання виявлення та оцінки невідповідностей в 

будівництві є складним і до його вирішення доцільно підходити 

диференційовано. 

В першому розділі даного дисертаційного дослідження діяльність 

будівельних підприємств розглядалась як поєднання матеріального 

виробництва з нематеріальними обслуговуючими процесами. В тій частині 
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будівельного виробництва, яка є матеріальною, а це виконання будівельно-

монтажних робіт та допоміжні виробництва, в разі їх наявності, пропонуємо 

застосовувати облік витрат на якість за Моделлю попередження, оцінки й втрат, 

де облік витрат на витравлення браку та втрат від невиправного браку 

відбувається на підставі оформлення відповідних актів.  

Облік втрат нематеріальних обслуговуючих процесів в будівництві не 

передбачений нормами чинного методичного забезпечення обліку витрат. В 

нематеріальному виробництві втрати є неявними та можуть бути 

індивідуальними для кожного з процесів. В даному контексті важливим є 

вивчення базових складових процесу та виявлення можливих видів, які можуть 

супроводжувати процес. Тому вважаємо, що для нематеріальних 

обслуговуючих процесів будівельного виробництва доцільно застосовувати 

підхід до обліку витрат на якість за “Моделлю витрат на процес”, де 

передбачена розробка карт процесу та визначення гіпотетичних видів втрат. 

Вдосконалення форм щодо оцінки втрат, спричинених низькою якістю, 

представлені в Додатку Л), де зазначена базова інформація про залучення 

необхідних трудових ресурсів в людино-годинах, а також додаткових 

матеріальних витрат, витрат на задіяння технічних засобів та можливих інших 

витрат, наприклад, одноразового субпідряду. Крім калькуляційної частини в 

формі передбачена описова для формування інформації про зміст, причини і 

наслідки інциденту, зміст робіт, що потрібно виконати для усунення наслідків, 

превентивні дії й заходи на майбутнє.  

Запропонований первинний документ дозволяє провести вартісну оцінку 

кожного випадку понесення збитків та зафіксувати кількість випадків 

невідповідностей під час всього періоду будівництва об’єкту. На підставі 

запропонованих форм дані систематизуються в аналітичних відомостях, 

приклади, який представлено в Додатку Р. На основі отриманих даних можна 

проводити  

 якісну оцінку випадків невідповідностей в розрізі величини збитків 

для встановлення найвагоміших; 
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 аналіз кількості випадків невідповідностей за різні часові періоди; 

 аналіз причин допущення інцидентів. 

Модель процесів передбачає облік витрат за процесами, коли вся 

діяльність підприємства представляється у вигляді ієрархічної моделі процесів. 

В межах кожного процесу виділяються витрати на відповідність, які у разі 

потреби можуть додатково розподілятися за елементами: базові витрати, 

витрати на попередження  та витрати на оцінку. Тобто, в межах інтегрованої 

методики обліку витрат на якість гіпотетично показник витрат на 

попередження за звітний період, згрупований за моделлю PAF, мав би 

дорівнювати сумі витрат на попередження за всіма процесами. Те ж саме 

актуально і для категорії витрат на оцінку. Дана ідея подана на рис. 3.2.  

 

 

Рис. 3.2. Інтеграція методик обліку витрат на якість за “Моделлю 
попередження, оцінки й втрат” та “Моделі витрат на процес” 

(розроблено автором) 
 

Ідея використання суб’єктами господарювання одночасно двох методів 

обліку витрат на якість висловлена в розділі 4 Британського стандарту BS 

6143:1992 Керівництво з економіки якості. Частина 1. “Модель витрат на 

процес”, проте методично не представлена.  
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У разі застосування методики обліку витрат на якість за “Моделлю витрат 

на процес” актуальним є  визначення об’єктів обліку витрат на якість на різних 

рівнях. З точки зору управлінського обліку при визначенні об’єктів обліку 

витрат на якість варто враховувати основні специфічні аспекти традиційної 

облікової системи витрат будівельного підприємства України. Зокрема, витрати 

на якість виникають у всіх видах виробництв та є одним із альтернативних 

показників їх ефективності та продуктивності. Тому аналітичний облік витрати 

на якість варто організовувати за видами виробництв.  

Відомості аналітичного обліку витрат на якість пропонується 

використовувати для систематизації інформації про всі категорії витрат на 

якість за місяць. Складання відомостей забезпечує можливість отримувати 

інформацію наростаючим підсумком на рік, провадячи аналіз як 

співвідношення структурних компонентів, так і аналіз тренду. Можливість 

проводити аналіз і контроль даних сприяє покращенню управління витрат на 

якість на постійній основі. 

В системі рахунків бухгалтерського обліку введення вищенаведених 

субрахунків аналітичного обліку та аналітичної відомості витрат на якість 

виглядає наступним чином (рис. 3.3). 

Дана методика відрізняється від методик обліку витрат, запропонованих у 

працях Н. А. Морозова-Герасимович [94], Т. Д. Попової [110], С. А. Саліхова 

[122] та І. Ю. Тимрінко [129], які рекомендували введення до Плану рахунків 

окремого накопичувально-розподільчого рахунку 2 класу, за дебетом якого 

передбачалось відображення всіх витрат, пов’язаних з якістю, за місяць, а в 

кінці звітного періоду їх списання на рахунки виробництва, 

загальновиробничих витрат, накладних витрат, браку та витрат майбутніх 

періодів. 
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Рис. 3.3. Інтеграція витрат на якість в системі рахунків бухгалтерського 

(фінансового) обліку (сформовано автором) 
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(Додаток Н) обумовлена тим, що природа категорій витрат на якість є 
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об’єктів, що споруджуються. Точний перелік видів будівельних і монтажних 

робіт конкретизується на основі проектної документації будівельних об’єктів за 

укладеними будівельними контрактами та деталізується у технологічних картах 

на будівельні та монтажні роботи. 

Наприклад, загальна типова технологічна структура будівельного процесу 

житлового об’єкту досліджуваного Тестового будівельного підприємства 1 має 

наступний вигляд: підготовка площадки, зведення цоколю нульового, зведення 

наземної частини фундаменту, монтаж комунікаційних систем, зведення 

коробки, покрівельні роботи, фасандно-облаштувальні роботи, внутрішні 

оздоблювальні роботи, роботи з облаштування прибудинкової території.   

На основі вищевикладеного обгрунтування доцільності ведення обліку 

витрат за видами виробництв та видами будівельної діяльності із врахуванням 

інформації про технологічну структуру будівельного процесу житлового 

об’єкту досліджуваного Тестового будівельного підприємства 1 пропонуємо 

виділяти наступні об’єкти обліку витрат на якість в межах вдосконаленої їх 

інтегрованої методики обліку за “Моделі витрат на процес” (рис. 3.4).  

Виділення структури об’єктів обліку витрат на якість дозволяє розробити 

кодування субрахунків аналітичного обліку. Для будівельних підприємств 

виконання будівельно-монтажних робіт є основним видом діяльності. В системі 

бухгалтерського (фінансового) обліку для обліку витрат на виконання 

будівельно-монтажних робіт використовують синтетичний рахунок 23 

“Виробництво”. Відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків 

бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій, аналітичний облік може вестися за видами 

виробництв, за статтями витрат, видами продукції; за підрозділами 

підприємства, центрами витрат і відповідальності [45]. 

В бухгалтерському (фінансовому) обліку доцільність ведення обліку за 

видами виробництв обумовлено тим, що формування виробничої собівартості 

основного виробництва, тобто будівельних, монтажних, реставраційних, 
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пусконалагоджувальних та ремонтно-будівельних робіт здійснюється за 

правилами, викладеними у Методичних рекомендаціях № 573. 

 
Рис. 3.4. Об’єкти обліку витрат на якість при застосуванні витрат на процес 

(розроблено автором) 
 

Виробнича собівартість другорядного та допоміжного виробництв, 
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З метою організації обліку витрат на якість за категоріями моделі витрат 

на процес: “витрати на відповідність” та “витрати на невідповідність” доцільно 

відкривати субрахунки нижчого порядку в розрізі видів будівельних і 

монтажних робіт, що передбачені технологіями будівництва об’єктів, 

спорудження яких відбувається будівельними підприємствами. Це актуально 

відносно допоміжних виробництв, у випадку їх наявності на підприємстві. В 

залежності які з супутніх видів діяльностей здійснює підприємство, 

відкриваються відповідні субрахунки нижчого порядку для всіх допоміжних 

виробництв. Прикладами можуть бути транспортування працівників, 

будівельних матеріалів та будівельної техніки, виробництво будівельних 

матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Витрати на якість виникають у всіх видах виробництв, в тому числі й в 

обслуговуючих процесах. Обслуговуючими є бізнес-процеси підприємства, що 

не належать безпосередньо до основного виду діяльності, проте є необхідними 

для повноцінного функціонування будівельного виробництва. Прикладами 

обслуговуючих процесів можуть бути постачання, управління якістю, збутова 

діяльність, маркетинг, ведення бухгалтерського обліку, юридичний супровід 

тощо. Як будо досліджено вище, узагальнення інформації про витрати, 

спричинені реалізацією обслуговуючих бізнес-процесів, обліковуються на 

різних рахунках 9 класу, а саме рахунок 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 

“Адміністративні витрати” та 93 “Витрати на збут”. В межах кожного рахунку 

можуть відкриватися відповідні субрахунки для формування інформації про 

витрати за окремими процесами. Наприклад, субрахунки 911 “Постачання”, 912 

“Управління якістю”, 921 “Бухгалтерський облік”, 922 “Юридичний супровід”, 

931 “Збутова діяльність”, 932 “Маркетинг”.  

 В Додатку Т представлено приклад кодування витрат в аналітичному 

обліку досліджуваного Тестового будівельного підприємства № 1 в розрізі  

 видів виробництв; 

 видів діяльностей (робіт, послуг) та обслуговуючих процесів, які 

переважно реалізуються працівниками відповідного відділу;  
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 категорій моделі витрат на процес “на відповідність” та “на 

невідповідність”; 

 категорій моделі PAF, а саме “витрат на попередження” та “витрат на 

оцінку”.  

При застосуванні обліку витрат на якість за процесною моделлю Річний 

план (програма) управління якістю (Додаток У) також може розглядатися як 

інформаційне джерело. Проте з метою наближення структури даного 

документу до інформаційних потреб управлінського обліку якості важливо 

забезпечити розробку заходів в розрізі видів будівельної діяльності та 

обслуговуючих процесів, визначених як об’єкти управлінського обліку.  Крім 

того, якщо заходи стосуються безпосередньо будівельного процесу, необхідно 

передбачити розбивку по будівельним об’єктам. Важливою частиною 

документу є і графік проведення заходів. Наявність інформації про заходи за 

видами виробництв, за видами діяльностій, за будівельними об’єктами та їх 

визначенням у часі дозволить здійснити відображення даних про витрати на 

попередження  за відповідними категоріями в системі автоматизованого обліку. 
 

3.2. Бюджетування в системі контролю якості  

 

В межах управління якістю впровадження всіх заходів спрямовано на 

зміну фокусу управління з вирішення проблем на їх попередження. Така вимога 

міститься в рекомендаціях з міжнародного положення управлінського обліку 

“Управління покращенням якості” [195]. Традиційна облікова система вимірює 

витрати на продукт тільки наприкінці виробничого процесу і тому вона здатна 

згенерувати обмежену інформацію щодо характеристик якості переважно щодо 

витрат на брак, переробляння, тестування тощо. Завдання покращеної облікової 

системи, тобто системи управлінського обліку, полягає у спроможності 

формувати управлінську інформацію про якість до початку виробничого 

процесу. Це підвищує значення та актуальність планування та бюджетування в 
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управлінському обліку якості як інструментарію розробки моделі майбутнього 

бажаного (прогнозованого) стану діяльності підприємства. 

Відповідно до Концепції визначено, що державна політика України у 

сфері управління якістю “спрямована на підтримку зусиль підприємств та 

організацій у задоволенні потреб споживачів  шляхом поліпшення якості та 

конкурентоспроможності продукції, розвитку і впровадження методів 

управління якістю” [52]. 

В сучасних умовах ведення бізнесу ставлення власників та управлінців до 

питань якості на практиці не є однозначним. Воно формується не тільки під 

впливом ступеня поширення прогресивних ідей з управління якістю, а і 

відбувається під дією ряду факторів зовнішнього середовища, серед яких 

можна відзначити поточний стан ринку, механізми державного регулювання та 

стимулювання, незалежну сертифікацію систем якості та започаткування 

ініціатив партнерства щодо покращення управління якістю (рис. 3.5).  

 
Рис. 3.5. Вплив факторів на формування політики якості та формування 
показників якості в системі планування та бюджетування підприємств 

будівельної галузі (розроблено автором) 
Недосконалість українського законодавства в частині кращого 
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роблять зміст практики з управління якістю в Україні порівняно слабшою в 

умовах незрілості ринку. В Україні немає механізму стимулювання державою 

питань якості через прийняття критерію якості як пріоритетного поряд із 

ціновим в тендерному законодавстві [42]. Адже чинні норми регулювання у 

сфері проведення торгів/тендерів процесу закупівель у будівництві є одним із 

ключових факторів для сертифікації ISO 9001 та впровадження процесу 

управління якістю будівельними підприємствами. 

Наприклад, в Ірландії в 2006 році критерій якості був введений до 

тендерного законодавства як пріоритетний поряд із ціновим у застосуванні до 

державних тендерів на будівництво об’єктів нежитлового будівництва за 

державні кошти. З часом ця практика добровільно поширилась і на житлове 

будівництво.  

В Ірландії будівельні підприємства, що вибороли право виконувати 

будівельні контракти за приватні кошти, можуть обиратися за процедурою 

відкритих або вибіркових тендерів [184]. Відкриті тендери ігнорують питання 

якості, тоді як при проведенні вибіркового тендеру зосереджуються як на ціні, 

так і на якості [161]. Рекомендації GN 2.3.1 “Стала оцінка робіт підрядників, 

скорочена процедура”, виданий Департаментом державних підприємств та 

реформ, встановлює процедуру вибіркового тендеру як обов'язкового для 

будівельних проектів, що фінансуються за державні кошти [167]. 

Вищевикладене підтверджується результатами, отриманими при 

опитуванні ірландських будівельних підприємств. 56 відсотків респондентів 

оцінили вигоди від своїх систем управління якістю у збільшенні успішних 

тендерів як високі. 22 % респондентів оцінили отримані вигоди як надзвичайно 

високі, а 11 % – як помірні. Відсоток респондентів, які заявили про відсутність 

вигод, становить 11 % і дорівнює частці респондентів з Ірландії, що не мають 

сертифікованих систем управління якістю. 

Таким чином, в Ірландії чинні норми будівельного регулювання процесу 

закупівель можна вважати одним із стимулів для сертифікації ISO та 

впровадження інших методів управління якістю, декларування гарантії вищої 
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якості на будівельні роботи для замовника і як один із інструментів мінімізації 

витрат та ризиків. Для порівняння, українське законодавство про закупівлі 

недостатньо стимулює компанії до сертифікації ISO та впровадження систем 

управління якістю. В Україні не застосовується даний механізм підвищення 

якості в будівництві та стимулюванні розвитку галузі через орієнтир на 

стратегію якості [42].  

В Україні застосування критерію якості не є обов'язковим у тендерній 

процедурі на виконання будівельних контрактів, що фінансуються з 

державного чи місцевого бюджетів. Пріоритетним критерієм є ціна, а якість 

рекомендується як один з додаткових критеріїв, якщо це передбачено 

тендерним запитом [42]. 

Українські підприємства, які брали участь у опитуванні, оцінили роль і 

внесок їх системи управління якістю в підвищення успішності участі у 

тендерах як менш значну у порівнянні з респондентами з Ірландії. Зокрема,      

22 % та 34 % українських фірм відзначили отримані вигоди як надзвичайно 

високи та високі. Також 22 % опитаних оцінили вигоди як низькі, і в той же час 

ще 22 % опитаних не відмітили жодних вигод. 

На рівні підприємства політикою у сфері якості (далі – політика якості) 

вважається “невід’ємна частина загальної політики організації, яка може бути 

узгоджена з баченням та місією організації та слугує структурною основою для 

встановлення цілей в сфері якості” [32]. Міжнародні стандарти з якості серії 

ISO 9000 у пунктах 3.5.8 та 3.5.9 трактують її як «наміри та спрямованість 

організації [пов’язані з якістю], офіційно сформульовані її найвищим 

керівництвом, які можуть ґрунтуватися на принципах управління якістю” [32]. 

У визначенні підкреслена роль керівництва у розробці політики якості, яка 

закріплюється в письмовій формі та підлягає оприлюдненю підприємством для 

можливості ознайомитися з її змістом зацікавлених осіб: працівників 

підприємства, споживачів / замовників тощо. 

Поняття політики якості є основним елементом розробки системи 

управління якістю, яку підприємства мають намір сертифікувати відповідно до 
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міжнародних стандартів з якості ISO 9001. В Україні практика з сертифікації 

налічує меньше 20 років, тоді як закордоном перші стандарти якості з’явились 

наприкишці 80-х років. Відповідно можно стверджувати, що українські 

будівельні підприємства мають порівняно невеликий досвід у сертифікації і 

використанні методів управління якістю. 

Аналіз викладених на сайтах будівельних підприємств політик якості 

(Додаток B табл. И.4) показав, що підприємства масово декларують одну з 

ключових характеристик якості своєї діяльності – “виконання робіт вчасно та 

відповідно до бюджету”. 

Політика якості інтегрується з системою планування через розгортання 

політики якості (рис. 3.6), яка є інструментом стратегічного планування. Це 

система планування корпоративних завдань та необхідних для їх виконання 

засобів та ресурсів. Є проміжною узгоджувальною ланкою між стратегічним 

баченням підприємства (місією) та планами роботи кожної зі структурних 

одиниць підприємства таким чином, щоб були досягнуті поставлені завдання. 

Процес є простим, але дуже деталізованим. Бізнес-середовище повинно бути 

процесно-орієнтованим, в якому реалізується цикл “плануй – роби – перевіряй 

– дій” і визначається продуктивність на всіх рівнях управління та 

функціональних сферах.  

 Система планування та бюджетування є важливим елементом в 

управлінському обліку. В ній формується прогнозна інформація, майбутні 

бажані чи очікувані дані, встановлюються стратегічні завдання для 

функціональних сфер діяльності підприємства та їх деталізація на 

операційному рівні за підрозділами, центрами відповідальності тощо. В системі 

планування та бюджетування забезпечується формування управлінської 

інформації про якість до початку виробничого процесу, що дозволяє 

контролювати та активно керувати процесами та діяльністю. 
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Рис. 3.6. Розгортання політики якості в управлінському обліку якості 

(сформовано автором) 
 

Питання бюджетування знайшли широке та детальне висвітлення у 

працях таких вчених-економістів як О. В. Акчуріна, Є. А. Аткінсон, 

Дж.жБрімсон,  Є. Ю. Добровольський, С. І. Головацька, Т. П. Любанова, 

В. М.оПопов, О. В. Рибакова, В. Е. Хруцький, К. Хендріксон та інших [5, 10, 15, 

24, 29, 118, 142]. В їх роботах висвітлюються складові процесу бюджетування 

та бюджетного управління на підприємствах, структура бюджетів та їх види, 

добре визначені завдання управління, які можна вирішувати із допомогою 

бюджетування. Проте не приділяється увага визначенню специфіки 

бюджетування на підприємствах будівельної галузі та в умовах сертифікації 

систем управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001. 

Цінним для даного дослідження є те, що ISO-сертифікація в Україні 

відбувається на основі імплементації чітко визначених вимог у стандарті ДСТУ 

ISO 9001, а управлінський облік, як обслуговуюча система управління якістю, 

містить значний потенціал для покращення забезпечення їх реалізації. 

В міжнародних стандартах з якості серії 9000 планування розглядається 

як один із складових компонентів успішної системи управління якістю. 

Стандарти містять ряд вимог, які стосуються визначення місця і ролі 

планування для управління якістю на підприємстві. 
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Ініціатива з організації планування діяльності належить до компетенції 

самого підприємства. Відтак на сторінках наукової літератури серед науковців 

висловлюються не одностайні думки та розгортаються дискусії щодо 

доцільності та ефективності планування на будівельних підприємствах. 

Переважно її недоцільність аргументують наявною нестабільною ринковою 

ситуацією та швидко мінливими умовами зовнішнього середовища 

будівельного сектору України [65]. Проте наявність вимог в стандартах із 

якості щодо компоненту планування підсилює його значення та є додатковим 

аргументом на його користь у дискусіях. 

В міжнародних стандартах з якості та їх українських аналогах (ДСТУ ISO 

9000, ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9004) визначені положення, що стосуються 

планування. Зокрема,  

1. Використання процесного підходу до організації виробничої сфери, що 

дозволяє підприємству планувати діяльність за процесами та контролювати їх 

взаємодію.  

2. Одним із елементів процесного підходу є цикл PDCA (“плануй – 

виконуй – перевіряй – дій”). Визначено, що компонент “плануй” циклу PDCA 

реалізується у встановленні цілі системи та її процесів, а також ресурсів, які 

потрібні для отримання результатів відповідно до вимог замовників і політики 

підприємства, а також у ідентифікації та розгляді ризиків і можливостей, в тому 

числі можливостей для поліпшення [33]. 

3. Застосування ризик-орієнтованого мислення, яке передбачає 

визначення чинників, які зможуть спричинити відхилення у процесах та 

системі управління якістю від запланованих результатів. Визначення ризиків 

пропонується брати за основу для планування [32]. В обліковій практиці це 

може проявлятися у тому, що доцільно розглядати можливість введення 

показників оцінки ризиків до бюджетів та звітів про їх виконання.  

На практиці ризик-орієнтоване мислення дозволяє реалізувати інструмент 

стратегічного планування. Стратегічний план із забезпечення (управління 

якістю) уможливлює визначення стратегічного завдання на рік, в тому числі і за 
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кожною з категорій витрат на якість, тим самим забезпечуючи процес 

стратегічного управління ними. Форма стратегічного плану не регламентована і 

тому головним завданням є орієнтація на потреби її користувача. Важливим є 

дотримання наступних принципів формування управлінської інформації: 

мінімально достатня кількість даних, повнота представлення та доступність. 

Приклад форми запропоновано в Додатку Ф. 

Враховуючи особливості відносин між учасниками процесу будівельного 

виробництва, одним із підходів до способу формування показників якості в 

системі планування та бюджетування є підхід, представлений на рис. 3.5.  

На практиці стратегічні оціночні показники якості можуть ефективно 

інтегруватися в систему збалансованих показників, яка трактується Капланом 

та Нортом як метод вимірювання продуктивності та інструмент стратегічного 

контролю, що “допомагає перевести стратегію і бачення підприємства в (1) 

фінансову перспективу, (2) в сферу споживача, (3) в внутрігосподарську, (4) 

навчальну площини та перспективу росту”, а також передбачає “доповнення 

традиційних фінансових показників нефінансовими показниками 

продуктивності, пов’язаними з корпоративною стратегією” [192, с 765-766]. 

Аналіз положень ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9004 [32, 

33, 35] показав, що обов’язковим мало б бути складання плану управління 

якістю та плану вдосконалень. При плануванні цілей у сфері якості стандарти 

рекомендують підприємствам визначати: що потрібно зробити, які ресурси 

будуть необхідні, встановити відповідального та визначити час завершення 

заходів [33].  

Враховуючи специфіку сфери якості реалізовуватися через певні заходи, і 

план управління якістю, і план вдосконалень складаються з двох частин: 

змістової та фінансової, базуючись на тому, що заплановані заходи потребують 

витрачання ресурсів. Відповідно зміст заходів розкривається детально в 

описовій частині, а ресурси плануються у фінансовій. В змістовій частині план 

заходів розробляється за видами діяльностей, які в бюджеті пов’язуються з 

необхідними ресурсами (витратами праці, матеріалів, роботою обладнання, 
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послугами сторонніх підприємств) [33] і може мати форму, запропоновану в 

Додатку Х. 

На основі плану заходів щодо управління якісті на будівельних 

підприємствах, де визначені необхідні ресурси, розробляється Бюджет витрат 

на якість та Бюджет витрат на вдосконалення якості (Додаток Ц), коротка 

характеристика яких представлена в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Загальна характеристика форм бюджетів,  
що відображають показники якості* 

Назва форми Основні вхідні та похідні 
(проміжні) показники 

Результативна 
інформація 
(показник) 

Напрям використання 
інформації  

Бюджет витрат 
на якість 
 
 

Витрати на 
попередження  в розрізі 
видів робіт та елементів 
витрат. 
Витрати на оцінку  (на 
контроль) в розрізі видів 
робіт та елементів 
витрат. 
Внутрішній брак за 
видами будівельних 
робіт та в розрізі 
контрактів 

Сукупні 
превентивні 
витрати за період. 
Сукупні витрати на 
контроль за період. 
Сукупні внутрішні 
втрати за період. 
 

Мета: планування і 
контроль необхідних 
ресурсів, здійснення їх 
порівняльного аналізу 
для прийняття рішень 
щодо встановлення 
наступних завдань за 
кожною з категорій 
витрат на якість 

Бюджет витрат 
на 
вдосконалення 
якості 
 

За заходами в розрізі 
видів діяльності. 
Ресурси. 
 

Оцінка окупності Мета: планування і 
контроль необхідних 
ресурсів на реалізацію 
заходів із поліпшення з 
подальшою оцінкою їх 
результативності і 
обчислення ефекту 

*Примітка. Розроблено автором. 

 

На даному етапі дослідження виникає необхідність обґрунтувати окреме 

складання Бюджету витрат на якість та Бюджету витрат на вдосконалення 

якості. Це викликано, по-перше, їх відмінною природою, за якою їх трактують 

науковці. По друге – відмінною цільовою спрямованістю “вихідної” інформації. 

Всі категорії витрат на якість (на попередження, на оцінку, втрати), як це 

було досліджено в першому розділі даного дисертаційного дослідження, вчені-
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економісти відносять до непродуктивних і до таких, що не додають цінності 

продукту. Вони мали б демонструвати тенденцію до зменшення [16, 17]. 

У зв’язку з цим, мету складання бюджету витрат на якість можна 

окреслити як планування і контроль необхідних ресурсів, здійснення 

порівняльного аналізу для прийняття рішень щодо встановлення завдань на 

наступні періоди за кожною з категорій витрат на якість. Він складається в 

цілому по підприємству та за місцями виникнення витрат (по підрозділах, 

тощо). Критерієм для включення витрат до даного бюджету є їх непродуктивна 

природа та нездатність створювати додаткову цінність продукту.  

Приклад розробки форми бюджету витрат на якість представлено в 

додатку Х. Більш детальний перелік завдань, які дозволяє вирішувати бюджет 

витрат на якість, можна розвинути до наступних положень:  

 планувати норми (ліміти) споживання ресурсів на заходи з 

попередження та контрольні заходи; 

 встановлювати завдання щодо зниження обсягу внутрішнього браку 

(втрат); 

 контролювати витрати з метою ефективного розпоряджання ресурсами; 

 проводити аналіз відхилень фактичних показників від запланованих, 

що дозволяє оцінити ефективність роботи відділу з управління якістю або 

залученого персоналу до виконання запланованих заходів; 

 проводити аналіз динаміки зміни обсягу витрат за кожною з категорій, 

відстежуючи тенденції їх зміни та встановлених завдань; 

 проводити аналіз відносних показників різних категорій якості.   

В результаті реалізації плану щодо управління якістю та задля реалізації 

одного з принципів управління якістю «поліпшення», на підприємстві повинні 

виникати ініціативи з вдосконалення різних ділянок виробничої та 

управлінської сфер будівельного підприємства. Підтримані ініціативи щодо 

поліпшень потребують виділення ресурсів, інформацію про які доцільно 

узагальнювати в Бюджеті вдосконалень. Метою складання даної форми 

бюджету є планування і контроль необхідних ресурсів на реалізацію заходів з 
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поліпшення з подальшою оцінкою їх результативності (окупності) і обчислення 

ефекту. Варто відзначити, що природа цих витрат, на відміну від витрат на 

якість, є продуктивною і обов’язковим критерієм підтримки ініціатив з 

вдосконалень є те, що вони повинні додавати цінність продукту. Приклад 

розробки форми бюджету витрат на вдосконалення подано в додатку Ц табл. 

Ц.1. 

Для системи управлінського обліку, орієнтованого на якість, логічним є 

включити Бюджет витрат на якість та Бюджет на вдосконалення до структури 

операційних бюджетів підприємства. 

Враховуючи специфіку будівельної галузі та особливості застосування 

методу обліку і аналізу витрат на якість, що були виявлені в даному досліджені, 

в процесі розробки форми Бюджету витрат на якість до уваги бралось наступне: 

 бюджет складається за категоріями витрат на якість одночасно за 

видами робіт та елементами витрат (планування ресурсів) сумарно по 

підприємству за звітні періоди, що дозволяє забезпечити зв’язок видів 

діяльності із спожитими ресурсами; 

 виходячи з того, що обсяг браку планувати некоректно, в бюджеті 

визначаються завдання із зменшення внутрішнього браку; 

 зовнішні втрати не включені до бюджету. Взята до уваги 

довготерміновість будівельного виробництва та 10-річний гарантійний строк на 

збудовані об’єкти [144]. Додатковим аргументом є те, що поява витрат в часі 

важко зіставляється з витратами на превентивні та контролюючі заходи, що 

знижує корисність даних за категорією зовнішніх втрат для обчислення 

відносних показників якості.   

При розробці бюджетів дотримувались наступних принципів (положень), 

які складають переваги вдосконаленої системи планування та бюджетування 

будівельного підприємства, адаптованого до потреб управління якістю: 

 в бюджетах може закладатись модель розподілу обов’язків та 

повноважень, встановлених на підприємстві; 
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   донесення стратегічних завдань шляхом їх деталізації у показниках 

бюджетів нижчого рівня, в тому числі і в сфері якості та інформування 

користувачів/виконавців про поставлені завдання поточної діяльності, що 

сприяє покращенню інформаційної функції системи бюджетування; 

   покращення комунікації шляхом детального прописування процедури 

та ступеня участі і залучення ключових учасників бюджетного процесу, що 

дозволяє зробити розробку Положення про бюджетування; 

 – бюджети містять вихідну/базову інформацію для порівняння з даними 

моніторингу поточного стану та ситуацій, що покращує контрольну функцію 

бюджетів. Проект звіту із бюджетного контролю витрат на якість будівельного 

підприємства розроблено та представлено в Додатку Ш; 

  на основі бюджетного контролю відбувається процес постійного 

корегування показників та паралельно процес прийняття тактичних рішень про 

зміни або корегувальні заходи у ситуаціях виявлення відхилень від планових 

показників, що покращує управлінську функцію; 

 покращення прогнозно-інформаційної функції бюджетів за рахунок 

застосування типових моделей прийняття операційних рішень шляхом 

закладання у відповідних формах бюджетів необхідних показників та 

узагальнення їх у аналітичній моделі підготовки прогнозної інформації для 

прийняття управлінських рішень;       

 передбачення можливості оцінювати результати роботи на основі 

аналізу звітів щодо виконання бюджетів, що покращує оціночну функцію 

системи бюджетування.  

Наведені положення представляють модель повноти можливостей 

вдосконаленої системи бюджетування в будівництві. Проте їх використання 

підприємством має індивідуальних характер. Їх визначення та конкретизація 

може відображатися в окремих розділах положення про бюджетування.   

Представлені форми бюджетів та звітів з їх виконання формують основу, 

яка переорієнтовує традиційну систему бюджетів, розширюючи сферу 



185 
 
інформаційного обслуговування в напрямку управління якістю, та формує її 

специфіку. 

 

3.3. Управлінська звітність в організації системи управлінського 

обліку якості 

 

Управлінський облік є процесом, в результаті якого створюється 

інформація для прийняття рішень як продукт процесу. Від якості продукту, 

тобто від якості управлінської інформації, залежить і ефективність 

управлінського рішення. Питання формування якості управлінської інформації 

досліджувалось в працях А. В. Глущенко, Т. Д. Поплаухіної, І. Б. Садовської 

[22; 119] та інших. 

Основними інструментами у забезпеченні якості управлінської 

інформації є розробка стандартів, методичних рекомендацій, інструкцій, 

графіків, карт, автоматизація певних ділянок облікової роботи. Використання 

внутрішніх стандартів при впровадженні системи управлінського обліку на 

підприємстві є одним із сучасних інструментів забезпечення якості організації 

облікових процесів, тому що на цьому етапі закладаються принципи та основи 

формування управлінської інформації та рівень її якості.  

Внутрішніми стандартами або регламентами називається “сукупність 

внутрішніх нормативних документів, розроблених в організації та регулюючих 

її облік та звітність з метою формування якісної інформації щодо її діяльності 

для різних користувачів” [22, с. 57]. Внутрішні стандарти є нормативними 

документами, що розробляються із врахуванням усіх індивідуальних 

особливостей діяльності підприємства, затверджуються керівництвом, а сфера 

їх застосування поширюється тільки на дане підприємство. Вони можуть мати 

форму наказу про облікову політику в сфері управлінського обліку, положень 

про роботу відповідного підрозділу чи підрозділів, посадових інструкцій, 

положень (стандартів) з організації певних процедур та процесів, стандартів 

документообігу, класифікаторів, довідників тощо. Використання внутрішніх 
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стандартів при впровадженні системи управлінського обліку на підприємстві є 

одним із сучасних інструментів забезпечення якості організації облікових 

процесів, тому що на цьому етапі закладаються принципи та основа 

формування управлінської інформації та рівень її якості. 

На думку Я. В. Соколова в сфері управлінського обліку регламентації 

повинні підлягати (1) “методологія ведення обліку та складання звітності для 

різних груп користувачів та різних цілей; (2) організаційна структура 

управління; (3) діяльність підрозділу з управлінського обліку; (4) діяльність 

спеціалістів в сфері управлінського обліку” [136, с. 353]. Питання регламентації 

та стандартизації є складовими організації обліку, якою є система методів, 

заходів та способів, які забезпечують його функціонування відповідно до 

поставленої мети [120].   

В Додатку Щ визначено місце регламентної документації з організації 

управлінського обліку якості. Організація обліку спрямована на покращення 

взаємодії учасників процесу створення управлінської інформації, зменшення 

невизначеностей альтернативних облікових методів в умовах автоматизованого 

ведення обліку. 

Довгий час роль облікових працівників в процесі управління якістю була 

недостатньо усвідомлена, а категорії якості не розглядались як можливі об’єкти 

обліку [195]. Впровадженя управлінського обліку якості дозволяє визначити 

нові напрямки роботи облікових працівників, визначити їх обов'язки та сферу 

відповідальності. Зважаючи, що управлінський облік якості реалізується на 

будівельних підприємствах через інструменти обліку витрат на якість, 

бенчмаркінгу та моніторингу показників якості, виникає необхідність 

залучення облікових працівників до реалізації даних інструментів.    

Важливою є участь управлінського бухгалтера у підготовці стратегічної 

інформації щодо конкурентних оцінок бенчмаркінгу, вподобань споживачів та 

рівня їх задоволення, витрат на якість тощо. Стратегічна інформація 

бенчмаркінгу допомагає підприємству створити об’єктивніші внутрішні 

еталони якості та бути краще обізнаним і впевненим у здатності забезпечувати 
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рівень якості продукції потенційними постачальниками, що використовується 

під час прийняття рішення про укладання нового контракту. 

До завдань управлінського бухгалтера мала б належати організація та 

проведення моніторингу, визначення ключових облікових індикаторів в сфері 

якості, які б дозволяли відстежувати досягнення поставлених цілей та вплив 

вжитих заходів на прибуток, грошовий потік, частки ринку тощо. 

В сфері якості актуальними є прийняття рішень щодо інвестицій у нове 

обладнання, техніку, технології. Управлінський бухгалтер може брати участь у 

процесі обгрунтуванння доцільності її придбання на основі підготовки 

альтернативної інформації про оцінку вигод та втрат при прийнятті рішень 

щодо інвестицій у “нову якість”. 

Основна частина витрат, що виникають при впровадженні ідей якості, 

пов’язана з навчанням в сфері якості, проведенням заходів з оцінки та 

контролю якості, страхуванням відповідальності та використання механізму 

створення резервів. До компетенції управлінського бухгалтера належить 

підготовка інформації для обґрунтування доцільного рівня цих витрат та 

ведення їх обліку. 

У традиційній системі бухгалтерського обліку формується інформація 

про допущений брак. Проте в залежності від виду діяльності на підприємстві 

можуть встановлюватися критерії щодо того, який розмір та вид браку доцільно 

обліковувати. В умовах зосередженості на забезпеченні якості критерії 

доцільно переглядати, аби забезпечити достовірне відображення цієї категорії 

даних, та можливості здійснювати аналіз втрат. Важливою є також участь 

управлінського бухгалтера у формуванні оцінки ефективності заходів з 

контролю якості та управлінні трудовими ресурсами. Проект фрагменту до 

посадової інструкції бухгалтера щодо включення обов’язків з ведення 

управлінського обліку якості подано в Додатку Ю. 

Управлінській облік на відміну від фінансового є внутрішнім обліком, 

обліком для прийняття рішень. Він керується більше рекомендаціями, і 

міжнародні стандарти управлінського обліку не носять директивного 
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характеру, вони містять “м’які” правила застосування і забезпечують гнучкість 

для підприємств. Управлінський облік залежить від поведінки суб’єктів, які 

готують інформацію та приймають рішення, їх знань. Також в управлінському 

обліку простежується прояви конфлікту інтересів учасників збору інформації, 

коли спрацьовує психологічний фактор страху бути звинуваченим і покараним 

у разі повідомлення інформації чи не бажання виявити власні недоліки роботи. 

Бухгалтер може опинятися у ситуації вибору: йому вигідно чи невигідно 

показати інформацію або чиї інтереси відстоювати: директора чи власника. В 

даному контексті рекомендаційного характеру управлінського обліку варто 

відзначити важливість правильно прописати методику, щоб “користувач” 

методики не міг її викривити і не мав можливості спотворити управлінську 

інформацію. Відхилення від методики можуть мати негативні наслідки як для 

успіху впровадження певного методу, так і спричиняти суттєві збитки для 

підприємства.  

Загальновідомо, що управлінський облік виник на межі фінансового 

обліку, фінансового менеджменту, планування та контролю. Він продовжує 

розвиватися за функціональними напрямками, такими як маркетинг, логістика, 

управління якістю тощо. Це спричиняє запозичення певної частини 

термінології, котра може трактуватися відмінно спеціалістами різного фаху. З 

огляду на те, що управлінська інформація формується у різних структурних і 

функціональних підрозділах, у її підготовці задіяні фахівці з різною освітою 

(економічною, фінансовою, обліковою, управлінською). При здобутті своєї 

фахової підготовки економісти, фінансисти, обліковці, управлінці, технічні 

спеціалісти вивчають термінологію, в яку вкладається усталений для 

відповідної сфери зміст, що може відрізнятися від того, який вживається власне 

в управлінському обліку. При підготовці управлінської інформації є важливим, 

аби всі працівники підприємства, що беруть участь у цьому процесі, володіли 

однаковою термінологією. Тому на рівні підприємства виникає потреба у 

розробці та прийнятті внутрішнього регламенту, що містив би перелік термінів 

із закріпленням за ними певного змісту. 
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Враховуючи, що облік витрат на якість є необов’язковим методом, має 

альтернативні методики та значну кількість узагальнених моментів, що 

потребують чіткості визначення підприємством, для зручності користування, 

його положення можуть бути винесені у відповідний додаток до Наказу про 

облікову політику підприємства. Облікова політика є основним інструментом 

організації обліку витрат на якість. Ключові аспекти, які доцільно висвітлювати 

в обліковій політиці підприємства, активно обговорюються науковцями [50, 

96]. Основою для визначення структури доповнення до Наказу про облікову 

політику будівельного підприємства є Британські стандарти з обліку витрат на 

якість [16, 17].  

Структуру документу доцільно доповнити інформацією щодо 

встановлення критеріїв віднесення облікових даних до категорій витрат на 

якість, форм первинного обліку, доповнення до Плану рахунків 

бухгалтерського (управлінського) обліку, порядку відображення обліку витрат 

на якість на рахунках аналітичного та синтетичного обліку, визначення 

структури управлінської звітності за напрямками використання; можуть 

розкриватися питання обліку зобов’язань, що виникають внаслідок допущення 

низької якості: Облік майна із контролем необхідних показників якості, 

створення резервів на покриття збитків, спричинених низькою якістю. 

Фрагмент доповнення до Наказу про облікову політику будівельного 

підприємства подано в Додатку Я. 

Управлінська звітність є формою представлення та донесення 

інформаційного продукту, тобто управлінської інформації, її споживачу, якими 

є керівники різних рівнів управління за їх інформаційними потребами. Питання 

формування звітності висвітлено в працях В. І. Бачинського, Р. М. Воронко,    

Т. В. Давидюк, Я. Д. Крупка, Р. В. Кузіна, П. О. Куцика, І. Б. Садовської  [13; 

20; 57; 58; 62; 120; 165] та інших. Проте в роботах не достатньо висвітлені 

положення формування звітності для прийняття рішень в управління якістю.  

Цінним для формування управлінської звітності є досвід з використання 

показників якості на основі вивчення практики бенчмаркінгу, в будівельній 
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діяльності, висвітленій в наукових літературних джерелах, врахування 

особливостей показників, що формуються в межах методу обліку і аналізу 

витрат на якість, та формування пропозицій щодо розширення структури 

облікових оціночних показників з якості. 

В сучасній системі управління підприємством, спрямованій на роботу із 

дотриманням принципів якості, оцінювання якісних характеристик роботи 

процесів та систем, є обов’язковим елементом. Міжнародні стандарти з 

управління якістю [32, 33] встановлюють вимогу щодо організації процесу 

моніторингу, вимірювання, аналізування та оцінювання (вивчення) ключових 

показників, в тому числі і з якості. В даному контексті облік не згадується, 

проте кожен із зазначених елементів процесу може в певній частині базуватися 

на даних обліку. В пункті 9.1.1 ДСТУ ISO 9001:2015 “Системи управління 

якістю. Вимоги” визначено, що підприємство самостійно встановлює щодо 

яких показників потрібно здійснювати моніторинг та вимірювання [33]. На 

нашу думку, така рекомендація обумовлює необхідність визначення складу 

показників і встановлення завдань у вигляді стратегічних цілей. Завдання 

встановлюються за пріоритетами, які передбачає прийнята стратегія розвитку 

підприємства. Цілі встановлюються в вигляді показників.  

Варто відзначити, що питання формування їх мінімальної достатньої 

кількості для моніторингу, аналізу, контролю, які охоплюють усі сфери (види) 

діяльності, є визначальним для розробки успішної системи управлінського 

обліку будівельного підприємства, що зумовлює потребу обґрунтування 

оптимальної структури оціночних показників, які б забезпечували максимальну 

інформативність облікової інформації для підтримки процесу управління 

якістю, а також його методичного забезпечення. 

Питання формування показників оцінки якості в будівництві 

розкриваються у роботах П. Лава та Дж. Сміса, Д. Коста та інших, М. Холао і 

С.рТомкінса, М. Каріма та інших, Л. Піменталя та М. Мейджеа. 

Зауважимо, що в контексті управлінського обліку важливим 

інструментом у підготовці управлінської інформації є класифікація даних за 
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різними класифікаційними ознаками. Це дозволяє структурувати інформацію 

для ефективнішої її обробки при плануванні (бюджетуванні), обліку, аналізі та 

контролі. В управлінському обліку до даних застосовують їх розподіл на 

специфічні і неспецифічні (загальні); фінансові та нефінансові; якісні та 

кількісні; прямі і непрямі; прості та інтегровані. Категорії даної класифікації є 

актуальними і для оціночних показників якості стратегічного рівня.     

Одним із основних облікових методів, що формує фінансові дані про 

якість та безпосередньо спрямований на підтримку процесів управління якістю, 

є облік витрат на якість. В аспекті формування управлінської звітності 

фінансові показники якості можуть піддаватися моніторингу з різною 

частотою. Передусім, це залежить від часу збору даних та формування 

інформації в обліковій системі. Зважаючи на те, що час формування облікових 

даних різний, моніторинг фінансових показників якості може відбуватись з 

відмінною періодичністю, як це демонструє табл. 3.6. 

Дані табл. 3.6 показують, що Відомість оцінки втрат та Відомість обліку 

витрат на якість можуть виконувати моніторингову функцію. Проте отримана 

інформація повинна проходити подальшу обробку: 

 з метою проведення аналізу та підготовки аналітичної інформації в 

розрізі системи кількісних показників за звітний період; 

 з метою виявлення динаміки зміни показників в часі в 

короткостроковій (за квартал, за рік) та в довгостроковій перспективі (5-10 

років). З цією метою складають відповідну аналітичну відомість щодо 

виявлення тенденцій зміни показників. Приклад подано в Додатку АБ.    

Таблиця 3.6 

Періодичність складання звітності щодо моніторингу фінансових 
показників якості* 

Назва показника Джерело 
інформації 

Час і 
періодичність 

складання 

Обґрунтування Цільова 
спрямованість 

Втрати від браку 
окремого 
випадку 
(остаточного, 
виправленого) 

Відомість 
оцінки втрат 
в наслідок 
низької 
якості 

Оперативно; 
на вимогу 

Дані можуть 
бути доступні 
одразу після 
появи інциденту 

Виявлення 
причин 
допущення 
браку; 
оперативне 
реагування 
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Загальна 
вартість втрат 
від браку за 
звітний період 

Відомість 
обліку 
витрат на 
якість; 
Рах. 24 

Один раз в 
місяць;  
після звітного 
періоду 

Узагальнена 
інформація 
доступна після 
завершення 
періоду 

Виявлення 
тенденції зміни 
показника в часі 

Витрати на 
попередження 

Відомість 
обліку 
витрат на 
якість 

Один раз в 
місяць;  
після звітного 
періоду 

Узагальнена 
інформація 
доступна після 
завершення 
періоду 

Виявлення 
тенденції зміни 
показника в часі 

Витрати на 
оцінку і 
контроль якості 

Відомість 
обліку 
витрат на 
якість 

Один раз в 
місяць;  
після звітного 
періоду 

Узагальнена 
інформація 
доступна після 
завершення 
періоду 

Виявлення 
тенденції зміни 
показника в часі 

*Примітка. Сформовано автором. 

 

Всі наведені показники характеризуються як кількісні фінансові 

показники управлінського обліку та належать до категорії продуктивності. 

Проте даний підхід не дає повної оцінки якості, що можна вважати його 

основним недоліком. З цього приводу Піменталь Л. та Мейдже М. зауважають, 

що показники фінансової продуктивності не відображають питання якості для 

споживача та попит на інновації, які є одним із ключових факторів створення 

якості [192, с 765]. Це викликає комплексну потребу у застосуванні 

інструментів, які підвищують інформативність підтримки процесу прийняття 

рішень в сфері якості. Зокрема, це показано на рис. 3.7 на прикладі карти руху 

показників якості 
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Рис. 3.7 Карта руху показників якості в межах застосування облікових та 

умовно облікових методів управління якістю (розроблено автором) 
  

Бенчмаркінг можна розглядати як інструмент, який з однієї сторони 

використовує облікові дані, а з другої – є джерелом сигнальної оперативної 

інформації, яка може запускати механізм виявлення втрат та оперативного 

реагування щодо усунення їх причин. Він може бути зовнішнім і внутрішнім. 

Під зовнішнім бенчмаркінгом розуміють “систематичний процес 

вимірювання та порівняння показників продуктивності підприємства з 

показниками інших підприємств за ключовими видами діяльностей” [158, 

с. 158]. А бенчмаркінг допомагає виявляти шляхи покращення продуктивності 

як на стратегічному рівні, так і на рівні окремих будівельних проектів [185, 

с. 147]. В даному контексті якість вважають частиною продуктивності [153] та 

оцінюють за вартісними та натуральними показниками. 

В розроблених системах бенчмаркінгових показників тільки незначна 

частина стосується оцінювання якості. Наприклад, Лав П. та Сміс Дж. на основі 
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бенчмаркінгу 

Порівняльний 
аналіз  

Моніторинг 
показників 

якості 
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дослідження 161 будівельного проекту в Австралії розглядають набір 

показників продуктивності бенчмаркінгу, і серед них тільки один належить до 

показників якості. Це рівень задоволення споживача [185, с. 149]. А в якості 

основного показника слабкої продуктивності використовуються витрати на 

усунення дефектів та невідповідностей при виконанні робіт чи наданні послуг 

[185, с. 147]. 

В науковій літературі висвітлено досвід запровадження програм 

бенчмаркінгу для підприємств будівельного сектора на рівні країн. Зокрема, у 

праці Коста Д. та інших [158, с. 158-159] викладено детальні структури 

показників з якості, вибірка з яких наведена в Додатку AA. Відомо, що такі 

ініціативи бенчмаркінгу реалізовані в Австралії, Бразилії, Чилі, в Данії, 

Великобританії, Сполучених штатах, Гонконзі, Сінгапурі та Нідерландах.  

Зважаючи на вищевикладені класифікаційні ознаки, представлено 

систематизацію прямих показників якості, що виділена із загальної структури 

показників бенчмаркінгових проектів будівельних секторів кількох країн світу 

[158, с. 158-159]. Систематизована інформація демонструє, що вони є 

аналітичною інформацією, вираженою: 

 переважно не фінансовими індикаторами, за винятком витрат на 

виправлення дефектів (фінансове вираження); 

 в абсолютних (загальна вартість) і відносних (співвідношення, 

коефіцієнти) оцінках; 

 нефінансові показники подаються за кількісними (кількість 

невідповідностей, відхилення часу) і якісними оцінками (рівень задоволення).  

Ініціативи побудовані на різній кількості різнорідних показників. В 

контексті тематики даного дослідження їх структури можна охарактеризувати 

за наступними ознаками:  

 за відношенням до можливості їх обліку: облікові і необлікові; 

 за приналежністю до відображення якості: специфічні, тобто ті, що 

безпосередньо характеризують якість, та неспецифічні (загальні) – інші 

показники результативності; 
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 за способом оцінки ефекту від реалізації програм якості: прямі та 

непрямі. Під прямими пропонується розуміти специфічні показники, що 

безпосередньо характеризують прояв певної ознаки якості, тоді як непрямі 

показують стратегічний ефект від реалізації заходів з забезпечення якості через 

загальні неспецифічні показники. 

Вважаємо, що окрім вище перелічених показників Додатку АА структура 

специфічних показників якості може поповнюватися з переліку 

загальноприйнятих показників оцінки результативності та продуктивності 

діяльності підприємства [19; 61; 67]. Наприклад, типовою для будівельних 

підприємств є ключова характеристика якості, що декларується в політиці з 

якості. Це “виконання робіт вчасно та відповідно до бюджету”. Вона прямо 

демонструє, що до структури прямих показників якості варто включати 

виникнення як часового, так і вартісного відхилення виконання будівельного 

проекту. 

Також в бенчмаркінгових проектах [158, с. 158-159] серед облікових 

показників, що опосередковано оцінюють прояв якості, вказуються 

прибутковість діяльності, продуктивність та ефективність прямих витрат праці 

та продуктивність постачальників (субпідрядників, постачальників матеріалів 

та дизайнерів). 

Карім M. та інші, досліджуючи вплив сертифікації систем якості на 

продуктивність діяльності підприємства, виділяють наступні нефінансові прямі 

показники продуктивності якості: брак продуктів та послуг, скарги споживачів, 

рівень задоволення споживачів, втрати, досягнення завдань підприємства з 

забезпечення якості. Серед фінансових показників дослідники виділили: рівень 

загальних витрат, частка ринку, рентабельність активів (ROA), темп росту 

продаж та прибуток [180, с. 124]. Зазначені фінансові показники демонструють 

оцінку отриманого ефекту від реалізації програм якості і є прикладом 

інтерпретації непрямої оцінки якості. 

Узагальнюючи вищевикладене, в табл. 3.7 представлений розподіл 

показників якості стратегічного рівня в матричний формі, за термінами 
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класифікації управлінської інформації. Представлена структура показників 

якості мала б створювати основу системи моніторингових показників. Зміст і 

систематизація основних оціночних показників якості показує, що вони 

походять із різних інформаційних джерел та мають відмінну цільову 

направленість в системі управлінського обліку. Фінансові показники повинні 

бути наявними в системі обліку та бюджетування, тоді як кількісні є 

результатами аналізу та можуть виконувати функцію цільових показників 

завдань з якості. Прямі фінансові показники є основою складання бюджетів в 

сфері якості. Якісні показники формуються переважно на основі 

опитувальників, оброблена інформація з яких може узагальнюватися у 

спеціальних звітах та набувати форми кількісних показників.  

Таблиця 3.7  

Класифікація облікових показників якості будівельної діяльності* 
 Фінансові Нефінансові 

Кількісні Якісні 

П
ря

мі
 

Загальна вартість 
браку і переробок; 
витрати на 
попередження; 
витрати на оцінку 
і контроль якості; 
витрати на 
штрафи, пеню, 
неустойки за 
неякісно виконані 
роботи 
 

Індекс невідповідностей у одиниці поставки; 
кількість невідповідностей при аудитах якості; 
відхилення часу по проекту;  
втрачених робочих днів через  інцидент; 
співвідношення інцидентів до відпрацьованих 
людино-годин; 
коефіцієнти 
- інцидентів; 
- проведених тренінгів; 
- навчених працівників; 
відхилення кошторисних витрат по проекту в 
відносній оцінці; 
досягнення завдань із забезпечення 
(управління) якості 

Ступінь 
задоволення 
 - клієнта 
(користувач, 
власник); 
- працівників 

Н
еп

ря
мі

 Прибуток; 
загальні витрати; 
рентабельність 
активів (ROA) 
 

Продуктивність; 
ефективність прямих витрат праці; 
продуктивність постачальників 
(субпідрядників);  
частка ринку;  
темп росту продаж 

Репутація 

*Примітка. Сформовано автором. 

Проведення зовнішнього моніторингу можливо за умови підтримки 

ініціативи розробки і впровадження бенчмаркінгового проекту на рівні 

держави, приклади яких вже впроваджувались в світі та механізм і доцільність 

яких є добре висвітленими в наукових роботах [158, с. 158-159]. Варто 

зауважити, що для України ініціатива проекту зовнішнього бенчмаркінгу 
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відповідає прийнятій Концепції державної політики у сфері управління якістю 

продукції (товарів, робіт, послуг) [52] та могла б бути інструментом її реалізації 

в будівельній галузі. На основі інформації Додатку АА та табл. 3.7 був 

розроблений Звіт внутрішнього моніторингу показників якості, форму якого 

представлено в Додатку АБ.  

Практичний механізм інформаційної підтримки будівельних підприємств 

в питаннях забезпечення якості через ініціювання проектів зовнішнього 

бенчмаркінгу з питань якості як на рівні країни, так і на рівні окремих 

територій областей, наочно представлено на рис. 3.8.  

 
Рис. 3.8. Механізм формування сигнальної інформації для оперативного 

контролю якості на підприємстві (розроблено автором) 
 

Одним із основних елементів функціонування ініціатив зовнішнього 

бенчмаркетингу є формування бази даних системи оціночних показників 

моніторингу реалізації будівельних проектів на різних етапах їх реалізації. За 

умови участі в проекті бенчмаркінгу підприємства складають зовнішній Звіт з 

моніторингу показників якості, приклад якого подано в додатку АВ. 
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Дані звітів формують базу даних оперативної інформації за визначеними 

показниками в розрізі етапів будівництва та видів будівельно-монтажних робіт 

із врахуванням їх величини та типу будівництва. Учасники проектів 

використовують інформацію баз даних для порівняння з оперативними даними 

власних будівельних контрактів, що реалізуються. Для цього підприємства-

учасники отримують доступ до баз даних та формують запит із застосуванням 

необхідних фільтрів, зокрема, вид будівельно-монтажних робіт, етап 

будівництва, тип та розмір об’єкту, що споруджується. Значні відхилення 

вважаються сигнальною інформацією для оперативного реагування вже на 

етапі виконання будівельно-монтажних робіт. 

Таким чином, ініціативи сприяють виявленню підприємствами випадків 

невідповідності, непродуктивності та низької якості на основі порівняння 

оперативних даних моніторингу окремих показників, які формуються в системі 

управлінського обліку, дозволяють здійснювати оперативний контроль та 

покращують оперативне управління якістю викнання робіт.   

Вищевизначені регламентні документи з організації управлінського 

обліку та управлінська звітність належать до документального забезпечення, 

яке складається з документації первинного обліку, планування і бюджетування, 

зовнішньої звітності (у разі потреби) та бюджетного контролю (рис. 3.8). 

 В підсистемі управлінського обліку якості за кожним напрямком 

запропоновані форми, які пов’язані між собою процесом руху облікової 

інформації, а кожний із запропонованих документів становить одну з ланок 

ланцюга формування управлінської інформації для підтримки процесу 

управління якістю на підприємстві. Все вищеперелічене утворює систему 

управлінського обліку якості і звітності за показниками якості, яка забезпечує 

ефект синергії. 
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Рис. 3.9. Модель документального забезпечення управлінського обліку 

якості (розроблено автором) 
 

Розроблене обліково-аналітичне забезпечення дозволяє здійснювати 

контроль досягнення поставлених стратегічних цілей у сфері якості та контроль 

виконання завдань витрат на якість за місцями виникнення. Розроблено нові 

форми бюджетів Бюджет витрат на якість та Бюджет витрат на вдосконалення 

якості. Аналогічні форми форми бюджетів щодо витрат на якість та звітів із їх 

виконання можно розробляти за рівнями управління та місцями виникнення 

витрат. 
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Визначено мету та специфіку формування бюджетів, обґрунтовано 

доцільність їх складання. Структура бюджетів узгоджена зі структурою 

відомості обліку витрат на якість, що дозволяє здійснювати контроль за 

відхиленнями. Вдосконалення бюджетування будівельного підприємства 

сприяє розширенню сфер, які охоплюються плануванням і контролем, та 

спрямовує їх на підтримку процесів управління якістю, забезпечуючи 

можливість проактивного управління.  

Запропоновано форми управлінської звітності з використанням оціночних 

показників якості для оперативного управління якістю на основі вчасного виявлення 

непродуктивних витрат, спричинених допущенням браку та інших видів втрат із 

використанням інструменту зовнішнього бенчмаркінгу.  

Все вище викладене демонструє, що світові тенденції, що сформувалися на 

сьогоднішній день, можна вважати новим підходом до поняття якості у 

будівельному секторі. Зміна підходів зумовлює внесення відповідних змін до 

системи управлінського обліку.  

Заходи комплексного характеру з адаптації необхідних елементів 

управлінського обліку дозволяють обліковій системі виконати завдання з 

інформаційного забезпечення процесу управління якістю та прийняття 

управлінських рішень в сфері якості, що сприяє успішній реалізації систем 

управління якістю, досягненню встановлених завдань та мінімізації ризиків. 

Для бізнесу якість продукції і діяльності є стратегією конкурентної боротьби, 

яка дозволяє підприємству зберігати стабільність під час кризових явищ та 

успішно діяти в умовах нестабільного ринку. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Дослідження методичних прийомів та організаційних засад 

управлінського обліку і контролю якості, системи бюджетування та звітності, 

орієнтованої на управління якістю, дозволило сформувати наступні висновки та 

рекомендації.  
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1. Аналіз чинного методичного забезпечення обліку витрат та 

формування собівартості будівельно-монтажних робіт дозволив виявити 

присутність та ефект розпорошеності категорій методу витрат на якість у 

національній системі обліку. Витрати на якість входять до складу інших прямих 

витрат, загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут та інших 

операційних витрат. У системі фінансового обліку будівельних підприємств 

передбачено ведення лише обліку збитків від допущеного браку. Узагальнений 

облік статей “витрат на попередження” та “витрат на оцінку” не здійснюється. 

2. Запропоновано методику обліку витрат на якість. Її особливістю є 

інтегрованість в двох аспектах: взаємодія з фінансовим обліком та застосування 

комбінації методів за “Моделлю попередження, оцінки та втрат” і “Моделлю 

витрат на процес” у частині обліку втрат. Діяльність будівельних підприємств 

розглядається як поєднання матеріального виробництва з нематеріальними 

обслуговуючими процесами. Об’єкти управлінського обліку витрат 

запропоновано виділяти за видами виробництв та видами будівельної 

діяльності. Обраний підхід сприяє гармонізації обліку на підприємстві, 

кращому виявленню “прихованих” витрат на якість, зменшенню рівня 

суб’єктивності сформованої управлінської інформації, яка може виникати на 

етапі класифікації витрат підприємства за категоріями методу. 

Для забезпечення відображення даних про витрати на попередження та на 

оцінку пропонується відкрити аналітичні субрахунки нижчого порядку, а 

систематизацію даних за всіма елементами витрат на якість здійснювати у 

відповідних відомостях аналітичного обліку, використання інформації яких 

дозволяє проводити як аналіз співвідношення структурних компонентів, так і 

аналіз тренду. Це сприяє покращенню управління витратами на якість на 

постійній основі. 

3. Запропонований комплекс документального забезпечення 

управлінського обліку якості включає форми первинних документів, реєстри 

аналітичного обліку, регламенти з організації обліку, форми бюджетів і звітну 

документацію з управлінського контролю. Всі документи пов’язані між собою 
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процесом руху облікової інформації, а кожний із запропонованих документів 

становить одну з ланок ланцюга формування управлінської інформації для 

підтримки процесу управління якістю на підприємстві. Все вищеперелічене 

утворює систему управлінського обліку якості і звітності за показниками 

якості, яка забезпечує ефект синергії. 

4. Бюджетування в системі контролю якості розглядається в контексті 

впливу змісту політики якості підприємств будівельної галузі через механізм її 

розгортання в стратегічному плануванні. Розроблене обліково-аналітичне 

забезпечення дозволяє здійснювати контроль досягнення поставлених 

стратегічних цілей у сфері якості та контроль виконання завдань витрат на 

якість за місцями виникнення. Розроблено форми Бюджету витрат на якість та 

Бюджету на вдосконалення якості, а також звітів із їх виконання за рівнями 

управління та місцями виникнення витрат. Визначено мету та специфіку 

формування бюджетів, обґрунтовано доцільність їх складання. Структура 

бюджетів узгоджена зі структурою відомості обліку витрат на якість, що 

дозволяє здійснювати контроль за відхиленнями. Вдосконалення бюджетування 

будівельного підприємства сприяє розширенню сфер, які охоплюються 

плануванням і контролем, та спрямовує їх на підтримку процесів управління 

якістю, забезпечуючи можливість проактивного управління. 

5. Запропоновано форми управлінської звітності з використанням 

оціночних показників якості для оперативного управління якістю на основі 

вчасного виявлення непродуктивних витрат, спричинених допущенням браку та 

інших видів втрат із використанням інструменту зовнішнього бенчмаркінгу.  

6. Розроблено додаток до Наказу про облікову політику підприємства, що 

забезпечує об’єктивність та достовірність управлінської інформації. Облік 

витрат на якість є необов’язковим, має альтернативні методи та відносно 

високий ступінь суб’єктивізму віднесення витрат до категорій методу, тому 

значна кількість положень його методики потребує встановлення критеріїв та 

чіткості визначення на рівні підприємства.  
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Основні результати дослідження даного розділу відображені у наступних 

наукових працях автора [37; 68; 69; 70; 72; 73; 74; 77; 80; 82; 83; 84; 85; 121]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

вирішення наукових проблем управлінського обліку і контролю в сфері 

управління якістю з урахуванням специфіки діяльності підприємств будівельної 

галузі. Отримані результати дозволяють зробити наступні висновки. 

1. Дослідження змісту поняття якості як об’єкта обліку дозволяє 

констатувати, що різноманітність будівельної продукції та специфіка 

будівельної діяльності обумовлюють додаткову багатоаспектність поняття 

якості. Тобто на сучасному етапі якість виходить за межі простої оцінки 

функціональних властивостей процесів, систем і продуктів діяльності суб’єктів 

господарювання, відбувається розширення змісту поняття якості та сфери його 

застосування. Інтеграція питань якості з ідеями сталого розвитку та безпеки, 

екології людини, умов її життя та праці дозволяє говорити про якість у 

контексті культури, етики і моралі, що сприяє розвитку систем управління 

якістю та управлінського обліку. Виявлено використання основних елементів 

управлінського обліку і контролю в системі управління якістю на 

підприємствах будівельної галузі. Результати узагальнені в сформованій моделі 

управління якістю на підприємстві, яку використано для проведення 

дослідження щодо оцінки рівня їх застосування підприємствами будівельної 

галузі на практиці. 

2. Розроблено модель управлінського обліку якості, яка відображає 

застосування принципів і концепцій якості, де управлінський облік якості 

визначається як функціональна підсистема обліку. На відміну від інших, він має 

власні специфічні методи та може запозичувати інструменти з суміжних 

дисциплін. Модель дозволила виявити пріоритетний обліковий інструментарій, 

спрямований на інформаційно-аналітичне забезпечення управління якістю, та 

потребує адаптації і вдосконалення. Запропоновано додаткові елементи методу 

управлінського обліку, якими є інтерпретація, ідентифікація, деталізація, 
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спостереження, переосмислення, опитування та анонімне повідомлення, що 

точніше відображає його специфіку.  

3. Дослідження специфіки застосування методів обліку витрат на 

якість на підприємствах будівельної галузі дозволило обґрунтувати доцільніші 

методики за місцем виникнення витрат. Відносно довгий життєвий цикл 

будівельних об’єктів та їх гарантійний строк спричиняють зміну методики 

аналізу витрат на якість як складової методу в короткостроковій перспективі. 

Визначено основні проблеми обліку витрат на якість, що виникають на етапі 

впровадження та реалізації методу, мають організаційний та методичний 

характер і пов’язані з питаннями ідентифікації витрат та їх вимірювання. Це 

дозволяє виокремити напрямки вдосконалення методики обліку витрат на 

якість та управлінського обліку якості на будівельних підприємствах загалом. 

4. Зовнішні умови господарювання та стан ринку впливають на 

складові та ступінь зрілості системи управління якістю підприємства, що 

обумовило необхідність здійснити оцінку стану використання елементів 

управлінського обліку і контролю в системі управління якістю підприємствами 

будівельної галузі України. Дослідження проводилося на основі порівняльного 

аналізу, що дало змогу надати оцінці відносних значень та зменшити її 

суб’єктивність. Підтверджено використання елементів управлінського обліку в 

практичній діяльності підприємств та окреслено тенденції подальшого розвитку 

систем управління якістю з використанням інструментів управлінського обліку 

на підприємствах будівельної галузі України. 

5. Структура витрат на якість за “Моделлю попередження, оцінки й 

втрат” визначалась із застосуванням різних підходів до кожної з категорій. 

Типові структури “витрат на попередження” та “витрат на оцінку” виявлені на 

основі вивчення ресурсоємних елементів системи управління якістю, якими є 

сертифікація ISO, навчання працівників, робота спеціалізованого відділу з 

якості, система винагород за ініціативи та досягнення в сфері якості, 

бенчмаркінг і облік витрат на якість. “Витрати на оцінку” доповнені статтями 

витрат за видами контролю якості, які визначені на основі вивчення основних 
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положень системи контролю якості, викладених у нормативних джерелах. 

Структура втрат, що виникають внаслідок низької якості, сформована на основі 

класифікації втрат за формою вираження, відповідно до якої втрати 

запропоновано оцінювати в грошовій, натуральній формі, в категоріях часу та 

втрат можливостей. Визначення структур витрат на якість та їх відображення 

на рахунках бухгалтерського обліку є однією із складових вдосконалення 

методики, що уможливлює на їх основі розробку форм первинних документів, 

відомостей аналітичного обліку, форм бюджетів та управлінської звітності. 

6. Механізм взаємодії управлінського обліку та аудиту якості 

досліджено на основі сформованого алгоритму руху інформації при проведенні 

внутрішнього аудиту якості на підприємствах будівельної галузі. 

Вдосконалення механізму запропоновано шляхом введення управлінських 

звітів на вимогу щодо оцінки втрат, спричинених невідповідностями, та для 

обґрунтування рішень про проведення корегувальних дій та заходів із 

попередження появи невідповідностей, що покращує обліково-контрольне 

забезпечення управління якістю. Запропоновано форми первинних документів, 

що дозволяють здійснювати оперативну оцінку втрат за місцями виникнення, за 

видами, із зазначенням причин виникнення і винних осіб, що покращує 

управління втратами через їх виявлення та уможливлення пошуку шляхів їх 

мінімізації. 

7. З урахуванням специфіки будівництва вдосконалено методику обліку 

витрат на якість за ознакою інтегрованості в двох аспектах. Перший підхід 

передбачає її інтеграцію з фінансовим обліком, що сприяє гармонізації обліку 

на підприємстві. Другий – стосується поєднання методик обліку витрат на 

якість за “Моделлю попередження, оцінки й втрат” і “Моделлю витрат на 

процес” у частині обліку втрат, що дозволяє ефективніше виявляти “приховані” 

витрати на якість, зменшити рівень суб’єктивності сформованої управлінської 

інформації про витрати на якість, який може виникати на етапі класифікації 

витрат підприємства за категоріями методу. Для забезпечення відображення 

даних про витрати на попередження та на оцінку пропонується відкрити 
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аналітичні субрахунки нижчого порядку, а систематизацію даних за всіма 

елементами витрат на якість здійснювати у відповідних відомостях 

аналітичного обліку, використання інформації яких дозволяє проводити як 

аналіз співставлення структурних компонентів, так і аналіз тренду, що, зі свого 

боку, сприяє покращенню управління витратами на якість на постійній основі.  

8. Система бюджетування будівельного підприємства вдосконалена в 

частині розробки Бюджету витрат на якість, Бюджету на вдосконалення якості 

та відповідних їх звітних форм щодо здійснення бюджетного контролю, що 

сприяє розширенню сфер, які охоплюються плануванням і бюджетуванням, та 

спрямовує їх на підтримку процесів управління якістю, забезпечуючи 

можливість проактивного управління. Узгодженість системи планування та 

бюджетування з політикою якості через інструмент її розгортання посилює 

компонент стратегічного управління підприємством у сфері якості, дозволяючи 

досягати конкурентних переваг. 

9. З метою вдосконалення організаційних аспектів управлінського 

обліку якості розроблено фрагменти до чинних регламентів із організації 

обліку, які спрямовані на забезпечення покращення якості обліку витрат на 

підприємстві. На основі систематизації та узагальнення прогресивного 

світового досвіду щодо зовнішнього бенчмаркінгу будівельних проектів 

розроблені аналітичні форми звітності з використанням оціночних показників 

якості для проведення моніторингу та зовнішнього бенчмаркінгу, що дозволяє 

здійснювати оперативний контроль та оперативне управління якістю на основі 

вчасного виявлення браку та інших видів втрат від низької якості. 
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Додаток Б 

Огляд сучасних концепцій і методів управління якістю 

Таблиця Б.1 

Роль управлінського обліку у реалізації концепцій управління якістю* 
№ 
з/п 

Назва концепції Короткий зміст Роль управлінського обліку  Інструментарій управлінського 
обліку 

1 2 3 4 5 
1. Сертифікація 

системи 
управління 
якістю 
відповідно до 
ISO 9001 

Найбільш розповсюджений на практиці інструмент – 
отримання сертифікату. Важливий в умовах світової 
торгівлі при обранні партнерів. Передбачається, що 
документування процесів і процедур та їх 
дотримання виступає певним гарантом забезпечення 
якості протікання процесів, виконання операцій, 
робіт та функціонування систем. Називають 
інструментом декларування дотримання принципів 
якості.    

Управлінський облік здатен 
забезпечити кращу реалізацію 
принципів управління якістю та 
вимог стандарту.  
  
 
 
 
 

Система планування та 
бюджетування; 
Оцінка (результатів, ризиків, 
можливостей, цілей); 
Планування, облік і аналіз 
проектів поліпшення; 
Облік і аналіз витрат на 
навчання персоналу з якості. 

2. Всеохоплююче 
управління 
якістю  

Орієнтація на задоволення споживача та успіх 
бізнесу, процесний підхід, лідерство, управління 
постачальниками, залучення працівників і 
делегування повноважень, навчання з якості, система 
вимірювання та оцінка результативності, 
впровадження культури якості, постійне поліпшення. 
Програми TQM сприяють організаційним змінам та 
підвищують показники фінансової продуктивності 
[192, c. 765].   

Управлінській облік здатен 
надавати інформацію щодо 
оцінки результативності, 
процесів і систем, оцінки роботи 
працівників та системи 
винагород і мотивації.   

Система планування та 
бюджетування; 
Оцінка (результатів, ризиків, 
можливостей, цілей); 
Облік витрат на якість. 
 

3. Метод «Шість 
сигма»  

Важлива частина Управління тотальною якістю. 
Використовується для підсилення якості шляхом 
порівняння продукції та процесів з іншими 
підприємствами світового рівня (бенчмаркінгу). 
Підхід дозволяє економити значні кошти. 
Систематично відслідковують випадки виявлених  

Виявлення, вимірювання, облік і 
аналіз дефектів. 

Облік витрат на якість за 
категоріями: витрати на 
попередження, витрати на 
оцінку, внутрішні та зовнішні 
втрати спричинені низькою 
якістю. 
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Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 

  дефектів – проводять моніторинг “дефектів”. Метою 
є досягти майже “нульового дефектного” стану 
виробництва. Допускається до 6 стандартних 
відхилень від норми. Таке відхилення може мати 
тільки 3-4 дефекти на мільйон обстежень. Важливим 
є те, що дефекти стосуються не тільки кінцевої 
продукції, але усіх бізнес-процесів, в тому числі й 
обліку. Дефекти виявляються, вимірюються та 
аналізуються.     
Витрати спрямовуються безпосередньо на 
попереджувальні заходи щодо гарантійних робіт і 
опосередковано через втрати задоволення 
споживачів, що впливає на майбутні продажі.   
Економія очікується на зменшенні втрат через 
низьку якість. 

  

4. Реінжиніринг 
бізнес-процесів 

Радикальний метод управління TQM. Реінжиніринг 
бізнес-процесів – це сукупність методів і засобів, 
призначених для кардинального покращення 
основних показників діяльності підприємства 
шляхом моделювання, аналізу і перепроектування 
існуючих бізнес-процесів та створення нових, значно 
ефективніших. 

Управлінський  облік здатен 
забезпечити оцінку витрат за 
процесами та оцінити їх 
результативність.  

Облік витрат за Моделлю 
витрат на процес; 
АВ – бюджетування; 
АВ-калькулювання; 
АВ – аналіз. 

5. Кайзен (Kaisen) Японський підхід до вивчення процесів і досягнення 
ефективності діяльності підприємства на основі 
безперервного вдосконалення потоку створення 
цінності чи його окремого процесу. 
Збираються пропозиції робітників щодо швидких 
заходів з вдосконалення бізнес-процесів. 
Пошук ділянок для оперативного покращення. 
Акцент на культуру постійних поліпшень. 

Кайзен-костінг або 
калькулювання собівартості в 
середовищі безперервного 
вдосконалення, яка фокусується 
на скороченні витрат на 
виробничій стадії повного 
життєвого циклу продукту [10, с. 
844]. 

Аналіз пропозицій працівників 
з вдосконалень. 
Калькулювання собівартості. 
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Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 

6. Ощадне 
виробництво 
(Lean 
Production/ 
Manufacturing)                                                                                                                            

Пошук більш продуктивних способів використання 
наявних виробничих площ, що дозволяє вивести 
підприємство на певний рівень організації 
виробництва. 
Повне усунення підприємством невиробничих витрат 
(не пов’язані безпосередньо з перетворенням 
вихідних матеріалів і сировини в кінцевий продукт, з 
усіх ланок ланцюгу поставок споживачам якісної 
продукції точно в строк за мінімально можливими 
цінами).  
Виробнича система орієнтується на попит. Позначає 
середовище, направлене на зменшення втрат. 
Сфокусоване на швидкість і якість. Ощадливість 
процесу досягається завдяки більш 
стандартизованим та раціоналізованим виробничим 
зусиллям на основі аналізу досвіду роботи з 
клієнтами. Впровадження операцій з ощадного 
виробництва не позначає просте урізання, а є 
результатом інтенсивних зусиль з раціоналізації та 
стандартизації виробництва без розчарування 
клієнтів. 
Методика: 1 – розробка карт потоків створення 
цінностей на кожен виробничий процес (для аналізу 
щодо виявлення джерел невиробничих витрат, 
реальних цінностей, що створюються в результаті 
процесу, та способів їх поставки споживачам) і карт  
на виявлення майбутнього стану підприємства, після 
проведення запланованих перетворень у цілях 
створення ощадного виробництва; планування 
організації ощадного виробництва, 2 –  
стабілізація, 3 – стандартизація, 4 – спрощення 
виробничих процесів. 

Розподіл витрат на виробничі та 
невиробничі витрати та 
виявлення (відстеження) 
невиробничих витрат в 
виробничому процесі.   
Розподіл витрат на продуктивні 
та непродуктивні витрати; 
Необхідна адаптація існуючих 
методів фінансового та 
управлінського обліку до потреб 
лінії концепції [174, c. 289]. 
Виявлення процесів, які не 
контролюються, є ненадійними, 
нестабільними, які не 
забезпечують ритмічне 
виробництво продукції, 
постачання матеріалів та 
проходження виробничої 
інформації.  
Методологія управління 
потоками створення цінності 
(value stream management, VSM), 
що дозволяє пов’язати 
повсякденну роботу 
підприємства з її стратегічним 
планом. Методологія VSM є 
апробованим підходом до 
планування перетворень компанії 
в ощадне підприємство шляхом 
систематичного збору та аналізу 
даних. 

Планування та бюджетування 
на основі процесної моделі. 
Завдання обліку за Маскел 
(Maskell) та Кенеді (Kennedy) 
[174, c. 289]:  
1) надавати точну, вчасну 
та зрозумілу інформацію для 
мотивації лінії 
трансформаційних процесів на 
підприємстві, а також для 
прийняття рішень, що 
призводять до збільшення 
цінності споживачів, росту, 
прибутковості та грошового 
потоку; 
2) використовувати 
інструменти лінії для усунення 
втрат в обліковому процесі, 
підтримуючи при цьому 
ретельний фінансовий 
контроль; 
3) повністю дотримуватися 
GAAP, регуляторні акти 
зовнішньої звітності та вимоги 
внутрішньої звітності; 
4) підтримувати лінію 
культури шляхом мотивації 
інвестування в людей, надання 
релевантної та корисної 
інформації, яка спонукає до 
постійного вдосконалення на 
всіх рівнях організації. 
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Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 

 Теорія 
обмежень 
(Theory of 
constraint – 
TOC) 

Методологія: 7-ми кроковий цикл управління 
обмеженнями  [174, c. 289]:  

1. Визначення мети системи; 
2. Визначення показників продуктивності; 
3. Ідентифікація обмежень системи; 
4. Вирішення як працювати з обмеженнями; 
5. Підпорядкувати управління прийнятому 

рішенню; 
6. Підняти обмеження системи; 
7. Якщо в попередньому кроці обмеження було 

порушено, переходять до кроку 3. Застереження: 
уникати інертності, що може обмежувати систему. 

Підготовка інформації про 
показники продуктивності 

Управлінська звітність  

3. Система 
постачання 
«Точно в 
строк» – (JIT)  
 
 
 
 
 
Модифікована 

Мінімізація запасів сировини підприємства. 
Сировина надходить від постачальників в розмірі, 
необхідному для поточного виробництва. Підхід 
потребує надійної логістичної системи, тому що 
перерва у надходженні сировини може  спричинити 
значні збитки від зупинки виробничого процесу. 
Така система потребує сильної інформаційної 
системи, яка з’єднує виробника з постачальником 
автоматизованими процедурами закупівлі.  
Постачальники розміщують свої запаси на території 
виробника. Це дозволяє виробнику купувати 
сировину прямо зі складу постачальника, 
максимально наближеного до власного виробництва.  

Підготовки інформації про 
запаси в режимі реального часу, 
налагодження обміну обліково-
аналітичною інформацією між 
підприємствами 
 

Активного використання 
методів управлінського 
контролю 

4. Система 
постачання 
“Канбан” 
(kanban) 

Японський аналог системи “JIT”. Певні форми 
сигналу означають те, що потрібно поповнювати 
сировинні запаси. 
Канбан – це засіб інформування, за допомогою якого 
даються вказівки на виробництво чи вилучення 
(передачу) виробів із системи.  

Формування управлінської 
інформації про ефективність 
діяльності та системи 

Оцінка ефективності системи 

*Примітка. Складено автором на основі джерел [10; 174; 192] і доповнено власними міркуваннями. 
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Таблиця Б.2 
Управління якістю в розрізі видів діяльностей*  

Види 
діяльності з 
управління 

якістю  

Зміст виду діяльності згідно з ДСТУ ISO 
9000:2007  

Відповідальні за 
виконання  

Продукт виду діяльності Необхідні ресурси 

1 2 3 4 5 
1. 
Формування 
політики у 
сфері якості 

Політика у сфері якості – це «загальні наміри 
та спрямованість організації, пов’язані з 
якістю, що їх офіційно сформулювало 
найвище керівництво. Політику у сфері 
якості зазвичай узгоджують із загальною 
політикою організації та вважають основою 
для встановлення цілей у сфері якості».  

Найвище керівництво,  
Відділ маркетингу, 
фінансовий директор, 
управлінський 
бухгалтер. 
 

Документ «Політика в 
сфері якості». 

Трудові ресурси, витрати на 
маркетингові дослідження. 

2. 
Встановлення 
цілей у сфері 
якості 

Цілі у сфері якості означають «те, чого 
хочуть досягти або до чого прагнуть у сфері 
якості». Вони встановлюються для окремих 
функціональних підрозділів і рівнів 
підприємства, мають кількісне вираження. 

Керівники 
функціональних 
підрозділів, вище 
керівництво. 

Встановлені планові 
(цільові) показники для 
функціональних 
підрозділів/ сфер/ секторів 
у відповідності до обраної 
стратегії.  

Трудові ресурси. 
 

3. 
Планування 
якості 

«Складова частина управління якістю, 
зосереджена на встановленні цілей у сфері 
якості та на визначенні операційних процесів 
і відповідних ресурсів, необхідних для 
досягнення цілей у сфері якості». 

Планово-економічний 
відділ, керівники 
функціональних 
підрозділів, відділ 
управління якістю. 

Розроблені плани та 
бюджети: планів 
зниження браку, 
підвищення 
продуктивності виконання 
робіт, планування 
економії. 

Трудові ресурси;  
витрати на розробку 
системи планування та 
бюджетування: придбання 
ліцензій, програмного 
забезпечення, 
комп’ютерного обладнання, 
оплата послуг; 
витрати на підтримку 
системи: амортизація. 
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Продовження табл. Б.2 
1 2 3 4 5 

4. Контроль 
якості 

Складова частина управління якістю, 
зосереджена на виконанні вимог щодо якості. 

Відділ управління 
якістю, в тому числі 
внутрішні аудитори з 
якості. 

Контрольні карти, звіти 
аудиторів якості; 
акти про невідповідність; 
акти на прийняття 
прихованих видів робіт; 
акти здачі-прийняття 
етапів будівництва 
об’єктів.  

Трудові ресурси,  
інвестиції у придбання 
тестового та контрольного 
обладнання, амортизація. 

5. 
Забезпечення 
якості 

Складова частина управління якістю, 
зосереджена на створенні впевненості в тому, 
що вимоги до якості буде виконано.  

Відділ управління 
якістю, керівники 
виробничих 
підрозділів, відділу 
постачання. 

Розроблені робочі 
інструкції, положення про 
організацію, технологічні 
карти, документовані 
процедури. 

Трудові ресурси, послуги 
сторонніх організацій. 

6. 
Поліпшення 
якості  

Складова частина управління якістю, 
зосереджена на збільшенні здатності 
виконати вимоги до якості. Вимоги можуть 
бути пов’язаними з будь-якими аспектами, 
зокрема з результативністю, ефективністю 
або простежуваністю. 

Відділ управління 
якістю, управлінський 
бухгалтер. 

План реінжинірингу 
бізнес-процесів. 

Трудові ресурси. 

6.1. Постійне 
поліпшення 

Повторювані дії щодо збільшення здатності 
виконувати вимоги. Процес установлення 
цілей і пошуку можливостей поліпшування 
— це постійний процес, в якому 
використовують дані аудиту і висновки 
аудиту, аналізування даних, критичне 
аналізування з боку керівництва чи інші 
засоби і який звичайно зумовлює 
коригувальні дії чи запобіжні дії. 

Відділ управління 
якістю, управлінський 
бухгалтер. 

Пропозиції співробітників 
щодо заходів із 
поліпшення; 
план заходів із 
поліпшення. 

Трудові ресурси. 

*Примітка. Складено автором на основі джерел [32] і доповнено власними міркуваннями. 
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Таблиця Б.3 

Інструменти в сфері якості (статистичні інструменти та засоби вимірювання процесів)*  
Назва виду 
діяльності 

Зміст Обліковий аспект  

1 2 3 
Розгортання 
політики 
(японський 
інструмент 
стратегічного 
планування, це 
інструмент 
Тотального 
управління 
якістю) 

Це система планування корпоративних завдань і 
необхідних для їх виконання засобів та ресурсів. Є 
проміжною узгоджувальною ланкою між стратегічним 
баченням підприємства (місією) та планами роботи 
кожної з структурних одиниць підприємства таким 
чином, щоб були досягнуті поставлені завдання. Процес 
є простим, але дуже деталізованим.   
Бізнес-середовище повинно бути процесно-
централізованим, в якому реалізується цикл «плануй – 
роби – перевіряй – дій» та статистичне вимірювання 
продуктивності на всіх організаційних рівнях.     

На противагу традиційній обліковій системі управлінський облік 
здатен формувати історичну альтернативну інформацію, 
використовуючи нетрадиційні методи та системи обліку витрат, а 
також інформацію, направлену у майбутнє (очікувану, прогнозну, 
бюджетну). В даному контексті завдання управлінського 
бухгалтера полягає у тому, щоб надати історичну альтернативну 
інформацію, показники якої б максимально відображали суть 
економічних процесів в умовах мінливого середовища.   

Реалізація 
функції якості 

Засіб, який забезпечує точне перенесення вимог 
споживачів у вигляді спеціально розроблених вимог 
через всі стадії процесу виробництва продукту. Це засіб, 
який поєднує результати та засоби на кожній стадії. 
Реалізація функції якості відбувається на етапі 
планування та може проявлятися у пошуку таких рішень, 
які б дозволяли б значно скоротити виробничий цикл та 
краще відобразити досягнення вимог споживачів у 
кінцевому продукті.       

Пошук оптимальних рішень на рівні планування здійснюється 
командою топ-менеджерів та інженерів, які намагаються 
прорахувати можливі технічні аспекти й альтернативні технології, 
які б дозволили отримати економію ресурсів за рахунок часу та 
зберегти чи покращити параметри якості.   
Роль управлінського бухгалтера у цьому процесі полягає у тому, 
щоб сформувати альтернативну інформацію про витрати 
(собівартість продукту відповідно до різних технологій) за 
запропонованими варіантами рішень, використовуючи прогнозну 
та нормативну інформацію, надати інформацію про ризики на 
основі наявної облікової інформації та стан наявних ресурсів тощо. 

Кайзен Це японський термін процесу постійного вдосконалення. Важливою є управлінська інформація, яка б оцінювала б 
одержаний прогрес в результати заходів, що розробляються та 
реалізуються в сфері якості. Управлінцям потрібно знати, скільки 
планується витратити на якість за  певний період та які і коли 
вигоди будуть досягнуті. Оцінити ефективність реалізованих 
заходів з якості. 
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Продовження табл.Б.3 
1 2 3 

Залучення 
працівників 

Організовуються гуртки контролю якості. Проводяться 
заходи, що передбачають залучення та введення всіх 
працівників в процес вирішення проблем та постійного 
покращення. Це вимагає навчання працівників новим 
навичкам. Оціночним показником даного процесу є 
кількість запропонованих ідей та відсоток їх 
впровадження, також це інструмент оцінки 
індивідуальної та командної продуктивності.  

Обліковий аспект даного процесу проявляється у формуванні 
фактичних витрат на навчання працівників з якості та 
співставлення витрат із оціночним показником, яким є кількість 
запропонованих ідей та відсоток їх впровадження, оцінка витрат на 
тих сегментах виробництва, яких стосуються заходи з поліпшення.  

Управління 
постачальниками 

Управління якістю виходить за межі підприємства та 
поширюється на постачальників.   

Інвестиції в систему автоматизації роботи з постачальниками; 
оцінка окупності. 

Конкурентний 
бенчмаркінг 

Більшість організацій не обізнані з тим, хто є лідерами 
по якості в тій чи іншій індустрії. Відповідно більшість 
завдань із поліпшення якості встановлюються на основі 
внутрішніх параметрів, що є суб’єктивним.  
 Креативний інструмент. Це безперервний процес 
вимірювання продукції постачальника, послуг та 
практики їх роботи у порівнянні з їх найближчими 
конкурентами. Бенчмаркінг повинен містити 
вимірювання результатів, аналіз та прийнятні оцінки 
процесу, в якому створюється результат. 
Найпоширенішими оцінками бенчмаркенгу є витрати, 
працівники, кількість виробленої продукції, час циклу, 
вчасність, рівень інвентаризації та усунення браку. 
Найважливішим показником є рівень задоволення 
клієнтів. Рівень якості визначається не за показниками 
контрольних карт, а за судженнями клієнтів, і це є 
найвагомішим критерієм американської премії якості 
Малкома Балдріджа.  
Цей інструмент менеджменту виник в 1979 році в 
компанії «Xerox».  
Інструмент додає цінності процесу вдосконалення, 
підвищує чутливість до змін оточуючого середовища.       

Надання облікової інформації для формування показників 
бенчмаркінгу  
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Продовження табл. Б.3 
1 2 3 

Навчання з якості Всі працівники повинні бути обізнані з планом заходів з 
попередження низької якості. Процес навчання 
відбувається для різних цільових груп: виконавці, 
середній менеджмент, наглядачі та працівники.  

Варто оцінювати рівень інвестицій в навчання та порівнювати його 
з отриманими результатами. Оцінка результатів в даному контексті 
також є проблемним обліковим аспектом. Недостатнє навчання 
може звести нанівець всі інші інвестиції та зусилля.  

Заходи з 
усунення та 
визнання 

Це інструменти стимулювання. Наприклад, заходом із 
усунення може бути “День TQM”, де обговорюються 
основні «камені спотикання», прикладом визнання є 
обрання команди тижня з  TQM-вдосконалень. 

Витрати на заходи, витрати на бонуси, винагороди. Співставлення 
витрат з отриманими результатами. 

Орієнтація на 
споживача 

Переважно стосується організацій, що надають  послуги, 
означає, що потрібно вимірювати якість послуг. Оцінка 
споживачів.  

 

Статистичні 
методи 

 Замкнута петля,  помилки, зменшення помилок, процес 
вимірювання потужності, процес забезпечення якості, 
випадкова вибірка, якість шести сигм, стандартизація, 
контроль статистичного процесу, статистичний контроль 
якості, статистичні інструменти (перевірочні листки, 
діаграми причин і наслідків, гістограми, діаграми 
Парето, контрольні карти, діаграми Scatter та графіки), 
стратифікація, невизначеність, зменшення 
невизначеності). 
До облікових інструментів в сфері якості відносять: 
«installation-помилки, перероблення та усунення браку, 
повторна інспекція та перетестування, внесення 
виправлень до проектів розробок та інженерні зміни, 
«м’які методи», залишені програми, помилки в рахунках, 
заборгованість, витрати на доставку primium, витрати на 
відмови постачальників, просроченая дебиторська 
заборгованість, off-spec/waives, excess інвентаризація».     

 

*Примітка. Сформовано автором на основі [195] і доповнено власними міркуваннями. 
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Додаток В 

Принципи управління якістю 

Таблиця В.1 

Роль управлінського обліку у реалізації принципів управління якістю* 
 
№ 
з/п 

Назва принципу Трактування принципу в контексті управлінського 
обліку 

Роль управлінського обліку  Інструментарій управлінського 
обліку 

1 2 3 4 5 
1. Орієнтація на 

замовника 
Задоволення вимог замовника та прагнення до 
перевершення його очікувань; створення більшої 
цінності для замовника. 
 

Оцінка створеної цінності в 
грошовому еквіваленті (може 
використовуватись при 
обґрунтуванні ціноутворення). 

Методи оцінки. 
 
 

2. Лідерство Керівники на всіх рівнях установлюють єдність 
призначеності та напрямків розвитку і створюють 
умови для задіяння персоналу до досягнення цілей 
організації в сфері якості; забезпечення ресурсами, 
делегування повноважень, заохочення, визначення 
внеску працівників. 

Задіюється система планування 
та бюджетування, оцінка внеску 
працівників (для розробки 
системи мотивації та 
винагород). 
 

Система планування та 
бюджетування; 
аналітичні методи; оцінка 
внеску працівників. 
 

3. Задіяність 
персоналу 

Компетентний, правомочний та задіяний персонал 
на всіх рівнях в організації – суттєво важливий для 
покращення спроможності організації створювати 
цінність; оцінка результатів роботи персоналу й 
оцінка винагороди персоналу за внесок. 

Оцінка результатів роботи, 
вагомості внеску  (для розробки 
системи мотивації та 
винагород). 

 

Аналітичні та калькуляційні 
методи оцінки результатів. 
 

4. Процесний підхід  Узгоджені та передбачувані результати досягають 
більш результативно та ефективно, якщо діяльність 
розуміють та нею керують як взаємопов’язаними 
процесами, які функціонують як цілісна система; 
оцінка результату системи, ефективне 
використання  ресурсів, визначення цілей процесів 
і системи, розподіл обов’язків, повноважень та 
підзвітності щодо керування процесами,  

Система планування та 
бюджетування на основі 
ієрархічної структури процесів, 
проведення моніторингу та 
внутрішнього контролю 
витрачання ресурсів в межах 
процесів; факторний аналіз, 
оцінка результативності. 

Система планування та 
бюджетування на основі 
процесного підходу; 
моніторинг результатів 
процесів; 
внутрішній контроль і аналіз 
процесів; 
аналітичні методи оцінки  
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Продовження табл. В.1 
1 2 3 4 5 

  визначення обмежень у ресурсах, аналіз впливу 
процесів на систему, здійснення моніторингу, 
аналізу та оцінки дієвості всієї системи, керування 
ризиками, що можуть вплинути на виходи процесів 
та загальні результати. 

 результативності процесів. 
 

5. Поліпшення 
 

Успішні організації постійно зорієнтовані на 
поліпшення; поліпшення показників 
функціонування процесу, визначення причин, 
прогнозування внутрішніх і зовнішніх ризиків і 
можливостей, встановлення цілей, навчання 
персоналу; відстеження, аналіз і проведення аудиту 
планування, запровадження, завершення 
результатів проектів щодо поліпшення; 
винагородження за поліпшення. 

Оцінка результативності 
процесів; оцінка ризиків, 
резервів (можливостей), 
визначення цілей у фінансових 
або кількісних показниках, 
планування, облік та аналіз 
проектів поліпшення, облік 
витрат на навчання персоналу з 
якості, обґрунтування 
винагороди за поліпшення. 

Оцінка ризиків, резервів 
(можливостей), визначення 
цілей у фінансових або 
кількісних показниках; 
система збалансованих 
показників; 
планування, облік та аналіз 
проектів поліпшення; 
облік витрат на навчання 
персоналу з якості; 
обґрунтування винагороди за 
поліпшення. 

6. Прийняття рішень 
на підставі 
фактичних даних   

Рішення, що базуються на аналізі та оцінці даних та 
інформації, з більшою ймовірністю уможливлюють 
бажані результати; зменшення суб’єктивності і 
підвищення об’єктивності та впевненості у 
прийнятті рішень; прийняття рішень та виконання 
дій на основі фактичних даних. 

Важлива оцінка системи 
управлінського обліку щодо 
здатності: 
 надавати обґрунтування для 
прийняття управлінських 
рішень; 
 оцінювати показники 
функціонування процесів; 
 підвищувати здатність 
досягати цілі; 
 оцінювати операційну 
результативність та 
оперативність; 
 здатність демонструвати 
результативність минулих 
рішень. 

Моніторинг ключових 
показників. 
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Продовження табл. В.1 
1 2 3 4 5 

6. Керування 
взаємовідносинами 

Для досягнення сталого успіху організації керують 
своїми взаємовідносинами з відповідними 
зацікавленими сторонами, наприклад, з 
постачальниками; врахування можливостей і 
обмежень, спільне розуміння цілей; спільне 
керування ризиками, пов’язаними з якістю; 
установлення взаємовідносин, які збалансовують 
вигоди короткострокового та довгострокового 
характеру. 

Оцінка вигод від співпраці в  
довгостроковій та 
короткостроковій перспективі; 
оцінка цілей в фінансових або 
кількісних показниках; 
оцінка ризиків. 

Оцінка.  

*Примітка. Складено автором на основі джерел [32] і доповнено власними міркуваннями 
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Додаток Д 
Таблиця Д.1 

Погляди авторів на виділення елементів управлінського обліку*  

Н
аз

ва
 п

ід
хо

ду
 Функціональний підхід: 

виділення структури 
управлінського обліку на 

основі сфер діяльності  

Структуру та 
концепцію 

управлінського обліку 
формують його 
принципи, цілі та 

функції  

Назва відсутня Назва відсутня Калькуляційний 
підхід 

 

Назва відсутня Назва відсутня 

А
вт

ор
и 

Т. П. Карпова [47, с. 47]; 
Ф. Ф.Бутинець [18, с.31];   
О. Д. Каверина [46, с. 13]; 
Л. М. Чернелевський [145, 
с. 17]; Акчуріна [5, с. 49]. 

О. Д.Каверіна 
[46, с. 57];   
О. В. Акчуріна 
[5, с. 50]. 

А. Апчорч 
[8, с. 936]. 

А. Ю. Соколов 
[136, с. 58]. 

О. В. Акчуріна,  
Л.П. Солодко,  
О. В. Казін [5, с. 34]. 

І. Колос,  
Ю. Гродецька [51, 
c.62-63]. 

 

І. Абрамова [2]. 

Н
аз

ва
 е

ле
ме

нт
ів

  

Управлінський облік: 

 постачальницько- 
заготівельної 
діяльності; 

 виробничої діяльності; 
 витрат на виробництво 

та собівартість 
продукції; 

 витрат на робочу силу; 
 інвестиційної 

діяльності і 
фінансування; 

 фінансово-збутової 
діяльності; 

 організаційної 
діяльності; 

 контролінг. 

Бюджетування та 
аналіз гнучких 
бюджетів; 

облік витрат та 
калькулювання 
собівартості 
продукції (та 
прибутку); 

підготовка 
інформації для 
прийняття 
проблемних 
управлінських 
рішень; 

внутрішній аудит 
та ін. 

Управління 
капіталом 
підприємства; 
управління 
бюджетом; 
облік витрат і 
калькулювання 
собівартості 
готової 
продукції; 
прийняття 
управлінських 
рішень в 
умовах 
невизначеності; 
оцінка 
ефективності 
управління 
фірмою. 

Виробничий 
облік; 
оперативний 
облік; 
бюджетування 
витрат та 
результатів; 
аналіз витрат та 
результатів. 

Облік витрат; 
калькулювання 
собівартості; 
управлінський 
аналіз; 
бюджетування та 
аналіз гнучких 
бюджетів; 
підготовка 
інформації для 
проблемних груп 
стратегічних, 
тактичних та 
операційних рішень; 
внутрішній аудит та 
ін.  
Створення 
інформаційного 
забезпечення 
ефективного 
управління 
підрозділами 
організації тощо. 

Центри 
відповідальності; 
контрольовані 
показники; 
первинні документи 
управлінського 
обліку; 
облікові регістри 
для групування 
даних; 
форми 
управлінської 
звітності; 
облікові процедури 
збору, оброблення і 
представлення 
інформації 
користувачам. 

Стратегія та стратегічні карти; 
система збалансованих показників; 
бізнес-процеси; 
коректування організаційної 
структури (перерозподіл 
функціональних повноважень та 
відповідальностей); 
формування фінансової структури 
(центри фінансової відповідальності); 
інформаційна база; 
система калькулювання собівартості; 
система управління витратами; 
аналіз витрат та оперативний їх 
контроль; 
система бюджетування; 
система управлінської звітності; 
автоматизація; 
система мотивації та навчання 
персоналу 

*Примітка. Сформовано автором на основі вказаних джерел. 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 
Систематизація досліджень щодо висвітлення облікових аспектів управління якістю* 

№  Автор, 
джерело 

Назва автореферату, 
дисертації 

Рік Основні облікові аспекти дослідження 

1 2 3 4 5 
Результати пошуку за ключовим словом “витрати на якість”. 

Дослідження за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (Україна) 
1 Морозова- 

Гера-
симович Н. А. 
[94] 
  

Управлінський облік і 
аналіз витрат на 
забезпечення якості 
продукції (на прикладі 
плодоовочеконсерв-
них підприємств 
України) 

2003 Вивчено, проаналізовано та узагальнено виникнення та розвиток цих систем в Україні та в 
країнах з ринковою економікою, а також вплив їх базових концепцій на необхідність 
організації відокремленого (окремого) управлінського обліку та аналізу витрат на 
забезпечення якості продукції. Доведено, що вказаний облік й аналіз може бути побудований 
тільки на поопераційній класифікації витрат на якість продукції, стосовно попередільної 
технології виготовлення плодоовочеконсервної продукції. Розроблено методичні та 
організаційні засади побудови управлінського обліку витрат на забезпечення якості продукції 
та їх оперативного та наступного аналізу за результатами місяця, кварталу, року – на основі 
функціонально-вартісного аналізу. 

2. Тимрієнко І. Ю. 
[129] 

Облік і аналіз витрат 
на якість продукції: 
організація і методика 

2010 Встановлено зміст понять “якість”, “якість продукції харчової промисловості”, 
«витрати на якість» для теоретичного обґрунтування їх значення. Вдосконалено існуючу 
класифікацію витрат на якість продукції для застосування у практичній діяльності 
молокопереробних виробництв. Розроблено методику оцінки, ідентифікації, збору та 
накопичення інформації про витрати на якість продукції з використанням процесного підходу 
та форм звітності щодо особливостей масло- та сироробних виробництв. Вирішено проблему 
організації бухгалтерського обліку витрат на якість продукції шляхом введення спеціального 
рахунку та субрахунків для їх відображення. Сформовано регістри управлінського обліку. 
Надано пропозиції щодо формування системи економічного аналізу витрат 
на якість продукції й оцінки ефективності даної системи. Запропоновано оцінні критерії для 
розрахунку ефекту упровадження бухгалтерського обліку й економічного аналізу витрат 
на якість продукції. 
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Результати пошуку за ключовим словом “витрати на якість”. 
Дослідження за спеціальністю “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (інші країни пострадянського простору) 

3. Курочкіна І. П. 
[60] 

Удосконалення обліку 
і контролю витрат на 
якість продукції 
машинобудування 

1984 Уточнена роль обліку та контролю витрат в системі управління якістю виходячи з сучасних 
вимог управління економікою; запропоноване групування витрат в системі управління 
якістю; сформульовані рекомендації з удосконалення організації первинного та аналітичного 
обліку витрат на забезпечення та підвищення якості виробів, розроблена номенклатура статей 
витрат на контроль та випробування якості продукції, аргументована доцільність 
відображення в бухгалтерському обліку витрат на забезпечення якості на окремому рахунку 
“Витрати на забезпечення якості продукції” з виділенням субрахунків: “Витрати на контроль 
та випробування якості продукції”, “Витрати на утримання служб по забезпеченню якості”; 
розроблені основи методики нормативного обліку витрат на контроль та випробування 
якості; обґрунтована можливість використання нормативних калькуляцій для розподілу 
витрат та визначення собівартості продукції різного рівня якості; розроблена методика 
калькулювання собівартості ефективної одиниці в умовах застосування нормативно-
виробничого обліку витрат на виробництво. 

4. Трегубова Г. О. 
[131] 

Облік якості 
промислової 
продукції і витрат на 
його підвищення 

1993 Уточнено визначення економічної категорії “якість продукції” в зв'язку з її споживною 
вартістю; визначені основні завдання бухгалтерського обліку якості в умовах ринкової 
економіки; визначено специфіку показників якості продукції взуттєвого виробництва та 
машинобудування як найбільш показових представників різних типів виробництв; доповнено 
класифікацію витрат з управління якістю продукції; 
розроблена система об'єктів обліку якості промислової продукції, запропоновано спільне 
використання методів бухгалтерського, технічного та оперативного обліку; запропонована 
методика обліку і калькулювання собівартості продукції в зв'язку з її якістю та призначенням; 
уточнено порядок відображення в обліку втрат від браку. 

5. Анфіноге-
нова О. І. [7] 

Облік і аналіз витрат 
по забезпеченню 
якості промислової 
продукції 

1997 Визначені завдання бухгалтерського обліку витрат на забезпечення якості в умовах ринкової 
економіки; запропонована система облікових показників якості виготовлення продукції; 
визначено та класифіковано чинники, що формують витрати на забезпечення якості на всіх 
стадіях виробництва; запропонована класифікація витрат на забезпечення якості продукції; 
визначено порядок відображення витрат на забезпечення якості в собівартості продукції; 
надано рекомендації щодо вдосконалення чинного плану рахунків; розроблена і 
рекомендована до застосування методика обліку втрат від невідповідності продукції; внесено 
пропозиції щодо вдосконалення оперативного обліку та аналізу витрат на забезпечення якості  
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    продукції; розроблена і рекомендована до застосування методика аналізу впливу складу 

витрат щодо забезпечення якості на фінансові результати діяльності підприємства. 
6. Попова Т. Д. 

[110] 
Концепція 
управлінського обліку 
та аудиту в системі 
забезпечення якості 
продукції та послуг 

2002 Розроблені концептуальні основи управлінського обліку та аудиту витрат на забезпечення та 
поліпшення якості продукції та послуг. Розроблена методологія класифікації витрат на якість, 
методика обліку витрат на контроль та випробування якості виробів, обліку втрат в 
виробництві та контролю за витратами з усунення дефектів та попередження браку продукції, 
а також калькулювання собівартості продукції із врахуванням її якості. Досліджено 
використання функціонально-вартісного аналізу в системі обліку та управління якістю 
продукції, проведено аналіз ризиків підприємства, пов’язаних з якістю продукції. 

7. Перегуда О. С. 
[104] 

Організація обліку і 
аудиту витрат на 
приріст якості 
продукції: на прикладі 
сільськогосподарсь-
ких підприємств 

2003 Досліджено еволюційний розвиток робіт з управління витратами і якістю продукції; 
розглянуті основні принципи планування та обліку витрат на приріст якості продукції; 
запропонована класифікація витрат на приріст якості сільськогосподарської продукції; 
розроблені основні методологічні підходи обліку витрат на приріст якості сільгосппродукції; 
розроблено теоретико-методологічні основи обліку витрат на контроль якості продукції 
сільгосппідприємств; досліджено основні технологічні підходи аудиту якості продукції, 
спрямовані на усунення і запобігання невідповідностей в системі якості підприємства. 

8. Карпова Ю. В. 
[48] 

Управлінський облік 
витрат на 
забезпечення якості 
продукції підприємств 
м'ясної промисловості 

2005 Виділено етапи розвитку теорії управлінського обліку якості продукції, витрат на його 
забезпечення та їх еволюції; визначені й уточнені об'єкти обліку витрат на якість продукції; 
опрацьована класифікація витрат на якість в системі управлінського обліку. Розроблено 
вдосконалення первинного, аналітичного та синтетичного обліку витрат на якість м'ясної 
продукції з введенням додаткових облікових регістрів, а також робочого плану рахунків в 
системі управлінського обліку; обгрунтована схема руху обліково-аналітичної інформації та 
види управлінської звітності обліку якості; розроблена модель комплексного обліково-
аналітичного забезпечення управління якістю, заснована на обліку внутрішніх і зовнішніх 
факторів, що впливають на формування витрат на якість і підтримку рівня якості продукції. 

9. Максимова Т. В. 
[66] 

Облік і аналіз витрат 
на якість 

2005 Внесено уточнення в визначення витрат на якість відповідно до концепції TQM; виділено 
етапи історичного розвитку нормативного забезпечення обліку витрат на якість; визначено 
організаційно-економічні умови обліку та аналізу витрат на якість; обгрунтовані 
необхідність, визначено можливості застосування синтетичного рахунку 27 “Витрати на 
якість”; розроблені регістри аналітичного обліку; запропоновано форми внутрішньої 
звітності; систематизовані та розкриті аналітичні можливості інформаційного забезпечення 
аналізу витрат на якість і обґрунтовано рекомендації щодо їх застосування; розроблено  
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    організаційно-методичні положення аналізу обсягу, структури витрат на якість, комплексна 

бальна оцінка, що дозволяє визначити результативність системи якості, а також оціночні 
коефіцієнти. 

10 Церпенто Д. П. 
[143] 

Облікове 
відображення витрат 
дорожнього 
будівництва і аналіз 
витрат на 
забезпечення його 
якості 

2005 Надано рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення дорожнього 
господарства, що дозволяють розширити інформаційну базу для управління витратами і 
оцінки якості доріг; запропонований новий підхід до угруповання витрат дорожнього 
будівництва з метою підвищення їх аналітичності і виділення витрат на забезпечення якості 
автомобільних доріг у забудовника; розроблений склад калькуляційних статей виробничих 
витрат підрядника, які враховують специфічні особливості дорожнього будівництва, з метою 
формування аналітичної інформації для управління витратами на якість конструктивних 
елементів дороги; запропоновано нові аналітичні угруповання витрат на якість дорожнього 
будівництва з метою формування інформаційної бази їх аналізу та оцінки якості доріг; 
розроблена методика аналізу ефективності витрат дорожнього будівництва на базі показників 
оцінки якості доріг. 

11
. 

Светкіна І. А. 
[123] 

Облік і управлінський 
контроль витрат на 
підвищення якості 
продукції на 
підприємствах 
електротехнічної 
промисловості 

2006 Побудована нова класифікація витрат на підвищення якості продукції на основі виділення 
ознак “функціональне призначення” і “центр відповідальності”; розроблена модель обліку 
витрат на підвищення якості продукції; вдосконалена система бухгалтерського (фінансового) 
та управлінського обліку на основі вироблення рекомендацій щодо зміни чинного Плану 
рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств; розроблені 
нові форми внутрішньої звітності про витрати на підвищення якості продукції; запропонована 
схема організації управлінського контролю і вироблені пропозиції щодо процедур контролю 
витрат на підвищення якості продукції. 

12 Ромадікова В. М. 
[117] 

Облік витрат на якість 
і калькулювання 
собівартості продукції 
вівчарства 

2006 Запропоновано класифікацію витрат на якість; визначено методику відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку витрат на якість для забезпечення системи менеджменту якості 
інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих управлінських рішень; розроблений 
алгоритм визначення оптимального складу об'єктів обліку витрат у вівчарстві; уточнена 
номенклатура об'єктів обліку витрат, калькуляції і калькуляційних одиниць для племінних і 
товарних вівчарських господарств; розроблена методика калькулювання собівартості 
продукції вівчарства з урахуванням її якості. 
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13 Фоміна О. В. 

[139] 
Облік і аналіз витрат у 
системі забезпечення 
якості продукції 
молокопереробних 
організацій АПК 

2007 Обґрунтовано методологічний підхід до обліку витрат і калькулювання собівартості молочної 
продукції на основі концепції якості технологічного ланцюжка і функції контролінгу; 
розроблена класифікація витрат на якість в розрізі поточних і превентивних заходів; 
аргументований методологічний підхід до оцінки якості молочної продукції; визначено 
напрями діяльності щодо усунення виявлених чинників браку; розроблено та обґрунтовано 
механізм попроцесного обліку і калькулювання собівартості молочної продукції 
(напівфабрикатів) з урахуванням якості і відокремленим виділенням витрат на його 
забезпечення; вдосконалені первинні документи з обліку процесів переробки молока, витрати 
сировини і матеріалів у запропонованій формі галузевого стандарту управління якістю та 
невідповідностями продукції, формах виробничої звітності центрів відповідальності. 

14 Таранова Н. С. 
[128] 

Розвиток обліково-
аналітичного 
забезпечення 
управління якістю 
продукції, робіт, 
послуг в комерційних 
організаціях 

2007 Вдосконалено класифікацію витрат на якість продукції; доповнена методика аналізу 
продукції, робіт, послуг та запропонована методика аналізу якості продукції, робіт, послуг; 
розроблене кодування за рахунками обліку витрат на якість продукції для управлінського та 
фінансового обліку; розроблені методичні підходи до організації стратегічного 
управлінського обліку якості продукції, робіт, послуг для середніх та великих комерційних 
організацій та окремо запропоновані методичні підходи до організації стратегічного 
управлінського обліку та аналізу витрат на якість продукції, робіт, послуг. 

15 Саліхов С. А. 
[122] 

Управлінський облік 
та контроль витрат на 
якість продукції в 
будівельних 
організаціях  

2009 Досліджується організація інформаційного забезпечення управління витратами в будівельних 
організаціях. Обґрунтовані основні напрямки сучасного управлінського обліку та контролю 
витрат в будівництві, а саме, розукрупнення групувань витрат за статтями, організація обліку 
витрат за містами та центрами відповідальності. Управлінській аналіз розглядається як 
інформаційна база поточного контролю витрат в будівництві, а якість будівельної продукції 
розглядається як об’єкт управлінського обліку. 

16 Зенова О. М. 
[44] 

Облік витрат на 
забезпечення якості 
продукції 

2011 Уточнено економічний зміст категорій “якість” і “витрати на забезпечення якості” та 
визначено їх взаємозв'язок в системі бухгалтерського виробничого обліку; визначені об'єкти 
обліку витрат на забезпечення якості продукції в бухгалтерському обліку і класифіковані за 
однорідними групами; рекомендований склад витрат на забезпечення якості продукції по 
всьому життєвому циклу продукту праці та по кожній однорідній групі зазначених витрат; 
рекомендований варіант угруповання витрат на забезпечення якості продукції за 
економічними елементами і статтями витрат, сформований порядок документообігу витрат на 
забезпечення якості продукції всередині кожної однорідної групи витрат; запропонована 
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Продовження табл. Е.1 
1 2 3 4 5 
    схема бухгалтерських проводок з обліку витрат на забезпечення якості продукції на 

самостійному збірно-розподільчому рахунку 24 “Витрати на забезпечення якості продукції”, 
розроблена система облікових кодів за однорідними групами зазначених витрат; 
рекомендовані відомості аналітичного обліку витрат по кожній однорідній групі; 
запропоновано форми і спеціалізовані методики складання кошторисів і консолідованих 
бюджетів витрат на забезпечення якості продукції; розроблені форми внутрішньої звітності за 
витратами на забезпечення якості продукціі. 

Результати пошуку за ключовим словом “управлінський облік  якості”. 
Дослідження за іншими економічними спеціальностями ніж 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (Україна) 

17 Коц Г. П. 
[55] 

Управління витратами 
на забезпечення якості 
промислової 
продукції 

2001 В контексті розробки рекомендацій щодо вдосконалення управління витратами на 
забезпечення якості продукції, досліджено й уточнено теоретичну сутність поняття 
«витрати на забезпечення якості продукції», запропоновано класифікацію даних витрат, 
уточнено факторну модель витрат на забезпечення якості продукції, запропоновано 
методичний підхід до оцінки витрат на забезпечення якості продукції, надано рекомендації 
щодо активізації людського фактора у діяльності стосовно забезпечення якості продукції. 

18 Бібік Ю. В. 
[14] 

Економічні аспекти 
сертифікації продукції 
та систем управління 
якістю за 
міжнародними 
стандартами:  

2003 Розроблено схему системи планування, обліку та аналізу витрат на якість, наведено їх 
класифікаційний склад. Запропоновано методичні рекомендації щодо обліку величини 
“недоотриманого прибутку” для визначення втрат від дефектної продукції, а також витрат на 
гарантійний ремонт. Узагальнено головні критерії, що впливають на рівень витрат, пов'язаних 
з підготовкою та сертифікацією систем менеджменту якості. Рекомендовано головні 
напрямки державної підтримки впровадження та сертифікації систем менеджменту якості та 
сертифікації продукції за міжнародними стандартами. 

19 Михайлова Т. П. 
[92] 

Удосконалення 
економічного аналізу 
та контролю якості  
продукції (на прикладі 
сільськогосподарсь-
ких підприємств 
Хмельницької 
області) 

2004 На підставі результатів дослідження практики обліку внесено пропозиції щодо вдосконалення 
процесу формування аналітичної інформації для потреб управління якістю продукції галузі. 
Обґрунтовано й розроблено методичні та організаційні засади побудови економічного 
аналізу якості продукції – оперативного та наступного за результатами місяця, кварталу, 
року, що дасть змогу виявити резерви її оптимізації. 
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Продовження табл. Е.1 
1 2 3 4 5 
20 Ткачук Л. М. 

[130] 
Економіко-
організаційні фактори 
забезпечення якості на 
промислових 
підприємствах 

2005 Розроблено організаційно-економічну модель управління якістю на підприємствах з 
урахуванням факторів, серед яких ефективність управління витратами на якість, моніторинг 
якості. Розкрито суть поняття “якість функціонування підприємства” як економіко-
організаційної категорії. Запропоновано показник “витрати на якість інноваційного змісту”, 
виявлено кореляційну залежність між кількісними та якісними показниками витрат на якість. 
Удосконалено механізм визначення динаміки та ідентифікації цих витрат. 

Результати пошуку за ключовим словом “управлінський облік якості” 
Дослідження за іншими економічними спеціальностями ніж 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (інші країни пострадянського 

простору) 
21 Скрипко Л. Є. 

[124] 
Дослідження проблем 
методології 
формування витрат на 
якість промислової 
продукції 

1998 
 

Досліджені поняття вартості якості і витрат на якість, їх зміст, способи і принципи 
класифікації витрат на якість, проведений аналіз методів визначення витрат на якість, а самє 
метод визначення витрат на якість за видам продукції, модель визначення витрат на процес, 
метод визначення витрат на якість за видами діяльності. Визначено склад витрат на якість на 
основі моделі витрат за видами діяльності. Визначені види діяльності в системі якості, 
проведеноо аналіз специфіки формування складу і структури витрат на якість, визначено 
склад витрат на забезпечення якості, витрат на поліпшення якості та витрат на управління 
якістю.  

22 Бабенков Д. М. 
[11] 

Управління 
промисловим 
підприємством на 
основі процесного 
підходу до обліку та 
аналізу витрат на 
якість 

2002 Розглядається сутність і зміст процесного підходу і витрат на якість, процедура переходу на 
процесний підхід і побудова моделі процесів на прикладі конкретного підприємства, 
методика обліку та аналізу витрат на якість процесів, містяться розрахунки і аналіз даних з 
витрат на якість процесів. Оцінюється економічний ефект від впровадження на підприємстві 
процесного підходу до обліку та аналізу витрат на якість. 

23 Амяльев О. А. 
[6] 

Формування системи 
обліку витрат, 
пов'язаних з якістю, 
на підприємстві на 
основі 
функціонального 
підходу 

2003 Виявлено основні підходи до терміна “витрати, пов'язані з якістю” і проведена оцінка їх 
впливу на масштаб системи обліку даних витрат; запропонований функціональний підхід до 
обліку витрат, пов'язаних з якістю, що дозволяє підтримати реалізацію процесного підходу в 
системі менеджменту якості підприємства; визначені основні елементи та запропоновано 
методики формування підсистем розподілу і планування витрат, пов'язаних з якістю, на 
основі функціонального підходу. 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 
24 Лаврен-

ченко Н. І. 
[64] 

Управління витратами 
на якість продукції в 
системі 
калькуляційного 
обліку  

2005 Обґрунтовані положення формування управлінського обліку витрат на якість в системі 
управління якістю, проаналізовані моделі складу витрат на якість. Розглянуті підходи до 
формування системи оціночних показників ефективності моделей витрат на якість. 
Розроблено алгоритм розрахунку прибутку від якості за процесами системи управління 
якістю, відображені методичні питання економічного підходу до управління якістю при 
традиційному варіанті і на основі процесного і АВС-методу. Розроблено методику 
калькулювання собівартості витрат на якість виробленої продукції і оцінки їх економічної 
ефективності. 

25 Пахомова С. О. 
[103] 

Формування 
підсистеми обліку і 
аналізу витрат на 
якість процесів 
надання освітніх 
послуг у системі 
менеджменту якості 
освітньої організації 

2006 Запропоновано використовувати класифікацію витрат на якість процесів. Розроблено 
методику формування та впровадження підсистеми обліку і аналізу витрат на якість, 
методику збору первинної інформації, розроблені форми анкет (контрольних листків) для 
збору, впорядкування та віднесення первинної інформації про витрати на якість 
безпосередньо на одну з п'яти категорій. Розроблено методику обробки й аналізу даних про 
витрати на якість. 

26 Єременко О. С. 
[36] 

Внутрішній контроль 
витрат на якість 
продукції спиртової 
промисловості 

2007 Запропоновано трактування економічної категорії “витрати на якість”, доповнено 
класифікацію витрат на якість, сформульовані елементи організації внутрішнього контролю 
витрат на якість продукції, запропоновано критерії віднесення витрат до витрат на якість. 

27 Ребедаев А. М. 
[115] 

Обліково-аналітичне 
забезпечення 
управління витратами 
на якість нової 
продукції 

2009 Доповнена методика обліку при виробництві нової продукції передбачає виділення 
облікового або звітного сегмента “Розробка, виробництво і продаж нової продукції з 
урахуванням її якості”, розроблені методичні підходи до організації обліку витрат на нову 
продукцію з урахуванням її якості; розроблений порядок обліку якості при продажу нової 
продукції і витрат на нього; доповнена методика аналізу показників якості нової продукції; 
розроблені дві звітні форми для аналізу витрат на якість нової продукції; розроблені 
методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього контролю якості нової продукції і 
витрат на його забезпечення і проведення внутрішньої перевірки якості продукції і витрат на 
його забезпечення. 

*Примітка. Сформовано автором на основі вказаних джерел. 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Систематизація поглядів науковців щодо розподілу окремих видів 
діяльностей підприємства за категоріями “Моделі попередження,  

оцінки й втрат”*  
Категорія витрат Автор, лжерело Вага 

статті в 
сукупній 
експерт-

ній оцінці  
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1 2 3 4 5 6 7 
Витрати на попередження   

Проектування, розробка +  +   2 
Планування процесів   +  +  2 
Процес конструювання, виробництва +     1 
Витрати на попередження дефектів в 
процесі виробництва продукції 

  +   1 

Конструювання якості +    + 2 
Конструювання та технічне обслуговування 
вимірювального та виробничого 
обладнання 

   +  1 

Оцінка постачальників + + +  + 4 
Попереджувальний ремонт/огляд 
обладнання 

+     1 

Навчання з якості + + + + + 5 
Використання нових матеріалів для 
виробництва продукту 

+     1 

Управління документацією  +    1 
Ідентифікація, простежуваність  +    1 
Витрати на маркетинг та вивчення потреб 
покупців 

  +   1 

Адміністративні витрати на менеджмент 
якості 

      

Внутрішній аудит якості    +  1 
Статистичний контроль процесів та 
корегувальні дії 

    + 1 

Розробка кодексу етики     + 1 
Витрати на оцінку   

Інспекції +    + 2 
Онлайн виробництво та інспекція продукту +     1 
Тестування в т. ч. лабораторне (продукту, 
обладнання та матеріалів) 

+    + 2 

Організація та проведення контролю і 
випробувань 

  +  + 2 

Обладнання, прилади, засоби вимірювання   +  + 2 
Витратні матеріали   +  + 2 
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Продовження табл. Ж.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Витрати на оцінку (інвентаризацію) запасів   +  + 2 
Внутрішній аудит якості   +  + 2 
Вимірювання та аналіз даних щодо 
підтвердження невідповідностей  

    + 1 

Втрати в наслідок невдалих випробувань     + 1 
Оцінки в рамках сертифікації систем 
управління якістю 

    + 1 

Контроль якості купівельних виробів   +   1 
Атестація та сертифікація   +   1 
Аналіз результатів перевірок та 
випробувань 

  +   1 

Внутрішні втрати, спричинені низькою якістю 
Псування +     1 
Перероблення +     1 
Брак +     1 
Ремонт +     1 
Виробництво/процес конструювання щодо 
внутрішніх втрат  

+     1 

Конструктивні дефекти   +   1 
Дефекти купівельних виробів   +   1 
Виробничі дефекти   +   1 

Зовнішні втрати, спричинені низькою якістю 
Підтримка споживачів (сервісне 
обслуговування) 

+  +   2 

Транспортні витрати +     1 
Виробництво/процес конструювання +     1 
Гарантійне обслуговування +     1 
Зобов’язання за позовами +  +   2 
Розслідування претензій   +   1 
Поверненням продукції   +   1 
Модифікація продукції   +   1 
Штрафи   +   1 
Компенсації споживачам   +   1 
Збитки від скорочення обсягу продажів   +   1 

*Примітка. Сформовано автором на основі вказаних джерел. 
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Додаток З 

Таблиця З.1 
Структура суб’єктів господарювання на ринку виконання будівельних робіт в розрізі великих, середніх та малих 

підприємств, од.*   
Показник Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
К-сть, 

од. 
К-сть, 

од. 
Темп, 

% 
К-сть, 

од. 
Темп, 

% 
К-сть, 

од. 
Темп, 

% 
К-сть, 

од. 
Темп, 

% 
К-сть, 

од. 
Темп, 

% 
К-сть, 

од. 
Темп, 

% 
К-сть, 

од. 
Темп, 

% 
Загальна кількість суб’єктів 
підприємництва, що виконують 
будівельні роботи, тис. од. 

75,221 59,197 78,7 50,830 85,9 52,983 104,2 52,189 98,5 55,128 105,6 2673 4,8 50,261 91,2 

Суб’єкти великого 
підприємництва 10 10 100,0 12 120,0 13 108,3 4 30,8 5 125,0 1 20,0 4 80,0 

Суб’єкти середнього 
підприємництва, всього 1500 1457 97,1 1390 95,4 1215 87,4 931 76,6 792 85,1 129  792 100,0 

В тому числі фізичні 
особи-підприємці 1 4 400,0 1 25,0 1 100,0 1 100,0 3 300,0 3 100,0 1 33,3 

Суб’єкти малого 
підприємництва, всього 73711 57730 78,3 49428 85,6 51755 104,7 51254 99,0 54331 106,0 2543  49465 91,0 

В тому числі фізичні 
особи-підприємці 37005 21649 58,5 16752 77,4 16797 100,3 22403 133,4 25960 115,9 25872 99,7 22792 87,8 

У % до загальної 
кількості малих 
підприємств 

50,2 37,5 - 33,9 - 32,5 - 43,7 - 47,8 - ? - 46,1 - 

З них суб’єкти 
мікропідприємництва, 
всього 

67354 51328 76,2 43029 83,8 45881 106,6 46719 101,8 50351 107,8 2179 4,3 45077 89,5 

У тому числі фізичні 
особи-підприємці 36821 21492 58,4 16593 77,2 16645 100,3 22251 133,7 25864 116,2 25734 99,5 22619 87,5 

У % до загальної 
кількості 
мікропідприємств 

54,7 41,9 - 38,6 - 36,3 - 47,6 - 51,4 - ? - 50,2 - 

*Примітка. Сформовано автором на основі [100]. 
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Таблиця З.2 
Структура витрат на виробництво будівельної продукції (будівельно-монтажних робіт) з розподілом на великі, 

середні, малі та мікропідприємства у 2012-2017 роках, млн грн* 

Роки 

Витрати на виробництво будівельної продукції 
 

Елементи витрат 
Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, 

використаних у виробництві Амортизація 

Разом  
% Великі Середні Малі з них 

мікро Разом % Великі Середні Малі з них 
мікро Разом % Великі Середні Малі з них 

мікро 

2012 118714,7 100 9328,3 72763,1 36623,3 9269,6 97963,8 82,52 8336,9 60381,3 29245,6 6885,6 3243,4 2,73 143,4 1889,1 1210,9 392,8 

2013 119438,6 100 9288,1 59374 50776,5 15644,3 101709,6 85,16 8307,5 49323,9 44078,2 13370,1 2955,1 2,47 168,4 1584,7 1202 395,9 

2014 119437,5 100 5240,6 73497,6 40699,3 14004,5 100571,7 84,20 4881,2 60881 34809,5 11977,3 2752 2,30 78 1612,1 1061,9 348,1 

2015 114847,8 100 9576,2 49967,7 55303,9 20601,1 99143,9 86,33 8680,3 42117,6 48346 17954,7 2909,9 2,53 246,2 1231,2 1432,5 622,5 

2016 - - - - 60290,5 21656,5 - - - - 52462,6 18722,1 - - - - 1465,8 551 

2017 180816,4 100 9283,8 84480,5 87052,1 26742,4 156560,2 86,59 8676,3 72074,4 75809,5 22976,1 4935 2,73 173,3 2674,3 2087,4 986,9 
 

Продовження табл. З.2 

Роки 

Елементи витрат 
Ввитрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Інші витрати 

Разом % Великі Середні Малі з них 
мікро Разом % Великі Середні Малі з них 

мікро Разом % Великі Середні Малі з них 
мікро 

2012 11321,4 9,54 599,3 6410,3 4311,8 1480 3875,8 3,26 216,4 2323,8 1335,6 425,9 2310,3 1,95 32,3 1758,6 519,4 85,3 

2013 10008,6 8,38 520,8 5616,5 3871,3 1342,2 3672,8 3,08 188,1 2055 1429,7 494,5 1092,5 0,91 103,3 793,9 195,3 41,6 

2014 11083,7 9,28 149 7801,2 3133,5 1073,3 4099,1 3,43 49,2 2892,8 1157,1 382,3 931 0,78 83,2 310,5 537,3 223,5 

2015 8625,4 7,51 462,4 4626,8 3536,2 1244,1 3002,7 2,61 110,6 1584,8 1307,3 457,6 1165,9 1,02 76,7 407,3 681,9 322,2 

2016 - - - - 4314,8 1494,2 - - - - 996,9 360,1 - - - - 1050,
4 529,1 

2017 14925,3 8,25 391 7793,9 6740,4 1852,9 3241,9 1,79 43,2 1635,4 1563,3 436,1 1154 0,64 0 302,5 851,5 490,4 

*Примітка. Сформовано автором на основі [100]. 
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Таблиця З.3 

Структура операційних витрат з реалізованої продукції, робіт, послуг 
будівельних підприємств України в 2017р., %* 

Назва показника Роки 
2012 2013 2014 2015 2017 

Матеріальні витрати та витрати на 
оплату послуг, використаних у 
виробництві 

82,5 85,1 84,2 86,4 86,6 

Амортизація 2,7 2,5 2,3 2,5 2,7 
Витрати на оплату праці 9,5 8,4 9,3 7,5 8,3 
Відрахування на соціальні заходи 3,3 3,1 3,4 2,6 1,8 
Інші витрати 2,0 0,9 0,8 1,0 0,6 

*Примітка. Сформовано автором за даними табл. З.2 

 

Таблиця З.4 

Наявність і стан основних засобів будівельних підприємств України  
у 2010-2017рр.* 

№ 
з/п 

Назва показника Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Первісна 
(переоцінена) 
вартість у 
фактичних цінах на 
кінець року, млн 
грн 

63113 65297 75504 82646 64352 62090 72810 78704 

2. Ступінь зносу 
основних засобів, %  50,1 58,8 55,1 51,9 54,4 53,0 36,0 45,7 

3. Надійшло основних 
засобів, млн грн 5571 7624 11888 14821 6305 4893 12407 16510 

4. Коєфіцієнт 
оновлення, % 8,8 11,7 15,7 17,9 9,8 7,9 17,0 21,0 

*Примітка. Сформовано автором за даними [100]. 
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Таблиця З.5 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) за видами* 

Роки 

Будівництво, всього Будівлі У тому числі Інженерні споруди 

Млн грн % Млн грн % 

Житлові Нежитлові 

Млн грн % 

тис. 
м2 загаль

-ної 
площі 

Млн грн % Млн грн % 

2010 42 918,1 100 19 659,1 45,8 6 876,5 16,0 8603,9 12 782,6 29,8 23 259,0 54,2 
2011 61 671,7 100 26 745,4 43,4 8 137,1 13,2 8685,3 18 608,3 30,2 34 926,3 56,6 
2012 62 937,2 100 28 104,8 44,7 8 523,0 13,6 9769,6 19 581,8 31,1 34 832,4 55,3 
2013 58 586,2 100 28 257,3 48,2 9 953,1 17,0 9949,4 18 304,2 31,2 30 328,9 51,8 
2014 51 108,7 100 24 856,5 48,6 11 292,4 22,1 9741,3 13 564,1 26,5 26 252,2 51,4 
2015 57 515,0 100 28 907,5 50,3 13 908,8 24,2 11044,4 14 998,7 26,1 28 607,5 49,7 
2016 73 726,9 100 38 106,4 51,7 18 012,8 24,4 9366,8 20 093,6 27,3 35 620,5 48,3 
2017 105 682,8 100 52 809,6 50,0 23 730,0 22,5 10206,0 29 079,6 27,5 52 873,2 50,0 
2018 141 213,1 100 66 791,6 47,3 29 344,8 20,8 8689,4 37 446,8 26,5 74 421,5 52,7 

Середне значення 47,8 19,3 Х 28,5 52,2 
*Примітка. Сформовано автором на основі [100]. 
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Таблиця З.6 

Прийняття в експлуатацію окремих виробничих потужностей по Волинській області*  
№ 
з/п 

Назва виробничих потужностей Роки 
1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 

1. Лінії електропередач, км 535,5 156,4 45,2 54,4 129,2 17,8 8,5 3,6 5,1 26,1 1,1 3,6 
2. Трансформаторні знижувальні підстанції, тис. кВ 

А 
8,0 10,1 - - 10,0 50,0 - - - - 0,9 - 

3.  Свердловини газові, тис. м. - - 3 - - - - - - 22,1 6,5 - 
4. Потужності з видобутку торфу, тис. т - - - 33,0 - 86,0 - 34,5 3,0 - - - 
5. Потужності з виробництва хлібобулочних 

виробів, т за рік 
- 766,5 - 850,0 2340,0 460,0 - 297,6 1918,0 - - 70,0 

6. Потужності з виробництва м’яса, т за рік - 182,5 - 1,2 127,5 - - 207,0 - 500,0 - - 
7. Потужності з виробництва продукції з 

незбираного молока, т за рік 
- 4015,0 - - - - 1560,0 - - - 876.0 - 

8. Потужності з виробництва макаронних виробів, 
тис.т 

- - 0,2 - - - 5,8 - - - - - 

9. Потужності з обробки деревени, тис. м - - - - - - - - - 13,8 32,5 7,0 
10. Автоматичні телефоннісстанції, тис. номерів 6,0 3,6 3,2 10,4 1,2 - - - - - - - 
11. Тваринницькі приміщення, тис. скотомісць для 

великої рогатої худоби 
12,2 0,3 0,2 - 0,2 - 0,6 1,6 - - - - 

12. Тваринницькі приміщення, тис. скотомісць для 
свиней 

4,7 0,4 - 0,05 0,9 - - 6,2 - - - - 

13. Птахофабрики м’ясного напрямку, тис. голів - - - 2253 5400 - - 180 - - - - 
14. Птахофабрики яйцевого напрямку, тис. кур 

несучок 
- - - - 100 154 - - - - - - 

15. Силосні та сінажні споруди, тис. м3 55,4 0,8 1,1 - - - - 2 - - - - 
16. Зернонасіннєсховища, тис. т одночасного 

зберігання 
12,0 1,4 4,5 - - - 13,1 - 1,7 - - - 

17. Автомобільні дороги з твердим покриттям 
внутрігосподарського значення, км 

168,4 32,9 20,9 - - - - - - - - - 

*Примітка. Сформовано автором на основі [100]. 
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Таблиця З.7 

Макроекономічні показники економічної діяльності будівельних підприємств України* 
Показник Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВВП виробничим методом у цінах попереднього 
року; млн грн 

949619 1138338 1303094 1404293 1369190 1431826 2037084 2444191 

ВВП, індекси фізичного обсягу у відсотках до 
попереднього року 

104,1 105,5 100,2 100,0 93,4 90,2 102,4 102,5 

Будівництво у валовій доданій вартості у цінах 
попереднього року, млн грн 

23903 34918 35592 34516 29632 30106 44795 59619 

Частка будівництва у доданій вартості,%. 3.7 3,0 3,2 2.9 2.7 2,3 2,3 2,7 
Будівництво у валовій доданій вартості, 
індекси фізичного обсягу, відсотків до 
попереднього року 

100,0 98,7 89,9 88,4 80,3 81,6 115,1 125,6 

Будівництво: випуск товарів і послуг у ринкових 
цінах у цінах попереднього року; млн грн 

100474 136729 150841 157723 133088 142557 221411 303533 

Будівництво: індекси фізичного обсягу; відсотків 
до попереднього року 

89,7 103,3 94,6 88,5 79,6 87,7 117,4 126,3 

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн грн 43174,9 60454,3 62280,0 58879,8 50228,7 55917,5 70942,4 101074,6 
Індекси цін на будівельно-монтажні роботи, % 
(до відповідного періоду попереднього року) 115,8 119,4 112,6 105,6 109,5 127,1 109,2 113,4 

Динаміка індексу цін на будівельно-монтажні 
роботи, % 
(Розрахунок: Індекс цін попереднього року*Індекс 
цін поточного року/100) 

115,8 138,3 155,7 164,4 180,0 228,8 249,9 283,3 
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Продовження табл. З.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чистий прибуток (збиток) діяльності будівельних 
підприємств, млн грн  -5095,7 -4580,1 -1012,7 -5893,2 -27948,8 -25861,9 -10553 -5014,3 

Чистий прибуток, одержаний будівельними 
підприємствами, млн грн 

4358,7 4724,9 8367 5317,1 5693,7 4877,4 7349,7 8925,9 

Будівельні підприємства, які одержали чистий 
прибуток, % 53,9 58,8 58,9 61,4 61,9 70,8 70,4 71 
Чистий збиток, одержаний будівельними 
підприємствами, млн грн -9454,4 -9305 -9379,7 -11210,3 -33642,5 -30739,3 -17902,7 -13940,2 

Будівельні підприємства, які одержали чистий 
збиток, % 46,1 41,2 41,1 38,6 38,1 29,2 29,6 29 
Капітальні інвестиції в будівництво, млн грн 27476,5** 29804,9** 38209,1** 38065,6 33869,5 40931,5 40933,3 50640,4 
Зайняте населення по Україні, тис. осіб*** 20266,0** 20324,2** 19261,4 19314,2 18073,3 16443,2 16276,9 16156,4 
Зайняте населення в будівництві, тис. осіб*** 943,0** 924,5** 836,4 841,1 746,4 642,1 644,5 644,3 
% зайнятого населення в будівництві 
(Розрахунок: Зайняте населення в будівництві/ 
(Зайняте населення по Україні/100) 

4,7 4,5 4,3 4,4 4,1 3,9 4,0 4,0 

Обсяг виконаних будівельних робіт на 1 
задіяного в будівництві, 237 млн грн 
(Розрахунок; Обсяг виконаних будівельних робіт / 
Зайняте населення в будівництві) 

45,8 65,4 74,5 70,0 67,3 87,1 110,1 156,9 

*Примітка. Сформовано автором на основі даних [100]. 
 **Статистичні дані за КВЕД-2005. 
***Статистичні дані за КВЕД-2010. 
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Таблиця З.8 

Структура прибутковості будівельної діяльності за її видами у 2017 році* 

Показник 
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Чистий прибуток, одержаний будівельними підприємствами, млн грн 1380,3 3542,5 783,2 728,8 374,5 163 1426,5 107,4 419,7 
Частка обсягу прибутку в загальному фінансовому результаті, % 34 29 55 87 42 16 73 54 88 
Будівельні підприємства, які одержали чистий прибуток, % 53,1 70,0 76,7 74,7 65,3 66,6 77,7 76,0 74,5 
Чистий збиток, одержаний будівельними підприємствами, млн грн 2693,9 8488,1 638,6 106,4 509,2 837,9 516,6 92,5 57 
Частка обсягу збитку в загальному фінансовому результаті, % 66 71 45 13 58 84 27 46 12 
Будівельні підприємства, які одержали чистий прибуток, % 46,9 30,0 23,3 25,3 34,7 33,4 22,3 24,0 25,5 

*Примітка. Сформовано автором на основі даних [100]. 
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Додаток И 

Порівняльне дослідження підприємств будівельної галузі 

Додаток И.1 

Анкета для будівельних підприємств України* 
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Продовження додатка И.1 
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Продовження додатка И.1 
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Продовження додатка И.1 
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Продовження додатка И.1
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Продовження додатка И.1 

 

*Примітка. Розроблено автором для будівельних підприємств. 
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Таблиця И.1 
Загальний профіль досліджених підприємств України* 
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Номер запитання в 
анкеті 2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 9 10 11 18 

1 Респондент 1 
100-
249 Харківська Ж, НЖ 

понад      
1 000 9001:2009 Так Так Так Ні Так - 3-4 Ні 

2 Респондент 2  250 > Україна Ж, НЖ, С - 
9001:2009; 
18001 Ні Ні Так Ні Ні 2   Так 

3 Респондент 3 250 > Україна Ж, НЖ, С, Р 2-10 Ні Так Так Так Так Ні 3) Інший підрозділ відповідає - Ні 

4  Респондент 4 
100-
249 Волинська  Ж 10-50 9001:2009 Ні Ні Так Ні Ні 

3) Керівництво розподіляє 
обов'язки між працівниками - Ні 

5 Респондент 5 250 > Волинська  
Ж, НЖ, П, 

С, Р 50-100 9001:2009 Так Ні Так Так Так - 3-4 Ні 

6 Респондент 6 250 > 
Польща, Україна, 

Волинська  Ж, НЖ, С, Р 50-100 Ні Так Ні Так Ні Так - 3-4 Ні 

7 Респондент 7 250 > Київ, Київська  Ж, НЖ, Р 
100-
500  9001:2009 Ні Так Так Так Ні 

3) У сьогоднішніх умовах діяльності 
(не розвинуті ринкові умови, не 
прозорі закупівлі) якість послуг, робіт 
не часто надає конкурентну перевагу - Ні 

8 Респондент 8 0 - 49 Україна Ж, НЖ - Ні Так Ні Так Ні Ні  - Ні 
9 Респондент 9 0 - 49 Україна Ж, НЖ, Р - 9001:2009 Так Так Так Ні Так - 1-2 Ні 

Разом ТАК 6 6 4 9 3 4 - - 1 
Разом НІ 3 3 5 0 6 5 - - 8 

* Ж -житлове будівництво;  НЖ -  нежитлове будівництво; П - промислова інфраструктура/цивільне будівництво; С - соціальна інфраструктура; Р - ремонт, 
реконструкція та поліпшення. 

*Примітка. Досліджено та сформовано автором.
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Таблиця И.2 
Загальний профіль досліджених підприємств Ірландії* 

№
 р

ес
по

нд
ен

та
 

Назва підприємства 

К
іл

ьк
іс

ть
 п

ра
ці

вн
ик

ів
 

Ге
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чн
і р
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й 
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о.
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ня
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ю
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ер

а 
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і  

П
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ві
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ий
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ь 

ре
зу
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ту
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су
 

В
ве
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а 
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рі
ш

нь
ог

о 
ау

ди
то
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з 
як
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ті

  
В

ід
ді

л 
з у

пр
ав

лі
нн

я 
як

іс
тю

 
П

ри
чи

ни
: 1

) Н
ем

ає
 

по
тр

еб
и 

у 
ві

дд
іл

і з
 

уп
ра

вл
ін

ня
 я

кі
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ю
; 2

) 
об

ся
г 

ро
бі

т 
на

дт
о 

ма
ли

й 
з 

уп
ра

вл
ін

ня
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кі
ст

ю
 

щ
об

 в
во

ди
ти
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ос

ад
у 

дл
я 

ць
ог

о;
 3

) і
нш

і 

К
іл

ьк
іс

ть
 п

ра
ці

вн
ик

ів
 

ві
дд

іл
у 

 

В
ик

ор
ис

та
нн

я 
пр

ог
ра

мн
ог

о 
за

бе
зп

еч
ен

ня
 в

 п
ро

це
сі

 
уп

ра
вл

ін
ня

 я
кі

ст
ю

 \ 
ко

нт
ро

лю
 я

ко
ст

і 

Номер запитання в анкеті 2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 9 10 11 18 
1 Респондент 1 0 - 49 Британія С до 0,2 1401:2015 Так Так Ні Ні Ні 1 - - 

2 Респондент 2  50 - 99 
Ірландія, 
Британія 

Ж, НЖ, П, 
Р 10-50 

Так 
SAFE T Так Так Так Так Так - 3-4 Ні 

3 Респондент 3 0 - 49 Ірландія Ж 1-5 Ні Ні Ні Так Ні Ні 2 - 
Так. Покращення 
якості інформації  

4  Респондент 4 
100-
249 Ірландія НЖ, Р 50-100 Так Так Так Так Так Так - 3-4 Ні 

5 Респондент 5 50 - 99 Ірландія Ж, НЖ, Р 10-50 

Так 
LEED Green 

Associate & CIF 
Safe T Cert 

Accreditation Так Ні Так Ні Ні 2 - Ні 

6 Респондент 6 250 > 

Ірландія, 
Британія, 
Європа 

Ж, НЖ, П, 
Р 

100- 
300 Так Так Так Так Так Так - 3-4 - 

7 Респондент 7 50 - 99 Ірландія 
Ж, НЖ, П, 

С, Р 10-50 Так Так Так Так Так Так - 3-4 - 

8 Респондент 8 0 - 49 
Ірландія, 
Британія НЖ, П, Р 10-50 Так Так Так Так Так Так - 1-2 Ні 

9 Респондент 9 50 - 99 Ірландія Ж, НЖ 10-50 Так Ні Так Ні Ні Так - 1-2 Так 
Разом ТАК 8 7 7 7 5 6 - - 2 

Разом НІ 1 3 2 2 4 3 - - 4 
* Ж -житлове будівництво;  НЖ -  нежитлове будівництво; П - промислова інфраструктура/цивільне будівництво; С - соціальна інфраструктура; Р - ремонт, реконструкція 

та поліпшення. 
*Примітка. Досліджено та сформовано автором. 
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Таблиця И.3 

Відмінні характеристики систем управління якістю будівельних підрядних 
підприємств України та Ірландії* 

 

Критерій порівняння Україна Ірландія Вплив фактору 
Сертифікація ISO 9001  Менш сертифіковані  Більш сертифіковані  Вплив державного 

регулювання тендерним 
законодавством 

Групи підрядників, що 
володіють ISO-сертифікатами 

Не явні Великі і середні 
підприємства  

Рівень зрілості ринку  

Державне регулювання в 
частині тендерного 
законодавства щодо 
стимулювання впровадження 
кращих практик управління 
якістю  

Слабке стимулювання  Більш сильне 
стимулювання  

Вплив державного 
регулювання 

Реакція на зміни в сфері ISO 
9001 сертифікації  

Повільніша   Швидша  Рівень гнучкості 
підрядників відрізняється  

Впровадження структурного 
підрозділу з управління 
якістю  

Менш досвідчені  Більш досвідчені  Вплив прибутковості та 
наявних коштів для 
інвестицій в якість  

Зв’язок між ISO 
сертифікацією та 
структурним підрозділом з 
управління якістю 

Слабший  Сильніший  Професійний підхід до 
управління якістю  

Основні учасники процесу 
управління якістю  

Фокус на організаційні 
заходи (з залучення 
працівників)  

Поєднання 
організаційних заходів 
та ресурсоємних 
інструментів 

Вплив прибутковості 
діяльності та наявних 
коштів для інвестицій в 
якість 

Інструментарій та процеси, 
яким надається перевага   

Сфокусований більше на 
попередження дефектів 
та інформаційну 
підтримку  

Зосереджений більше 
на управлінні 
дефектами  
 

Вплив наявних коштів для 
інвестицій в якість та 
обізнаність вищого 
керівництва  

Ставлення до навчання 
персоналу   

Менше орієнтована  Сильніше орієнтована Вплив прибутковості та 
наявних коштів для 
інвестицій в якість 

Процес навчання персоналу  Недосконала, негнучка Більш постійна Вплив обізнаності вищого 
керівництва 

Кількість показників, щодо 
яких проводиться моніторинг 

Більш залежні від 
наявності структурного 
підрозділу з управління 
якістю  

Менш залежні від 
наявності 
структурного 
підрозділу з 
управління якістю 

Недооцінка значення 
практики управління якістю 
та низька обізнаність  

Пріоритетність вигод, що 
отримуються від реалізації 
програм якості  

Продуктивність та 
задоволення споживачів  

Оборот, дохід та 
успішні тендери  

Вплив ринкових умов  

Пріоритетність основних 
труднощів, що виникали  

Організаційні заходи Недостатність 
фінансування  

Вплив обізнаності вищого 
керівництва щодо значення 
ресурсоємних інструментів  

*Примітка. Систематизовано автором. 



248 
 

Таблиця И.4 

Дослідження веб-сторінок будівельних компаній-лідерів ринку Ірландії, визначених за критерієм розміру обороту, 
складеного (the Bruce Show Rank 2015) 

Суб’єкт 
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че
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
John Sisk & Son Ltd. 

Н
ул

ь 
де

ф
ек

ті
в.

 
Н

ул
ь 

sn
ag

s 

+  

Н
ай

кр
ащ

а 
по

ст
ав

ка
 

з п
ер

ш
ог

о 
ра

зу
 

 +  +  

О
ці

нк
а 

   

П
ро

це
си

 
ко

нт
ро

лю
 

як
ос

ті
 

  + +   

Ц
ик

л 
як

ос
ті

 

BAM Contractors Ltd. 

   

 + + +  + m   +       

John Paul Contraction 
Ltd. 

     +  + +  +  + 

Бе
нс

ма
рк

ін
г 

+ +  + + + 

В
пр

ов
ад

ж
ен

ня
 

кр
ащ

их
 п

ра
кт

ик
 

Collen Construction 
Ltd. 

 +   + +  + +  +    + +   + +  

Bennett (Construction) 
Ltd. 

  +  + +  + +  +    + +  +    

P.J. Hegarty & Sons 
Ltd. 

  + +  +  +  + +  +  + +   + 

+ B
R

EE
A

M
, 

LE
ED

 

J.J. Rhatigan & Co Ltd.  + +  + +  +  + +    + +  +    
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Продобження табл. И.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Walls Construction Ltd.                      

Ardmac Limited                      
SIAC Construction Ltd. 
(Civil Engineering)  

     +   + + +    +    + +  

MAC Interiors + + + +  +   +   

бе
нч

ма
рк

с 

   +    

Stewart      +  +   +     +      
Glenman Corporation 
Ltd. 

 + + +  +  + + + + + +  + +  + +   

Precision Construction 
Limited  

+     +   

 

            

Flynn Management & 
Contractors 

Без 
дефек
тів 

    +  +  + +        +   

MDY Construction Ltd.          + + m      

П
ро

ек
т

не
 

+   

*Примітка. Сформовано автором. 
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Додаток К 
Назва підприємства: Тестове підприємство  

                                                                                                                                             Таблиця К.1 

Склав:  спеціаліст відділу управління якістю                                                         /Прізвище, ініціали/ 
Дата:  
 
*Примітка. Розроблено автором. 

 

Відомість оцінки потреби у контрольних заходах в розрізі будівельних об'єктів за червень 2017 року* 

Код 
рядка Вид контролю 

Залучені працівники 
із врахуванням 

віддаленості місця 
роботи від об'єкту  

Відстань 
об'єкту 

Норма 
людино-

годин 

Витрати 
людино-
годин, 
разом 

Залучені 
особи 

Разом 
людино-
годин на 

вид 
контролю 

Кількість 
перевірок за 

місяць 
відповідно до 

технології 

Разом 
людино-
годин за 
місяць       км хвилин 

  Об'єкт 1, разом   20 0,3 3,8 4,1 х 9,7 х 24,5 
  Операційний 

контроль 
адмінпрація   0,3 1 1,3 1 1,3 4 5,2 

  бригадир   х 1 1 1 1 4 4 
  Прийомочний 

контроль 
адмінпрація   0,3 2 2,3 2 4,6 1 4,6 

  бригадир   х 2 2 1 2 1 2 
  Вхідний контроль бригадир   х 0,5 0,5 1 0,5 15 7,5 

  

Прийом 
прихованих видів 
робіт бригадир   х 0,3 0,3 1 0,3 4 1,2 

  Об'єкт 2, разом   30 0,5 3,8 4,3 х 10,3 х 31 
  Операційний 

контроль 
адмінпрація   0,5 1 1,5 1 1,5 5 7,5 

  бригадир   х 1 1 1 1 5 5 
  Прийомочний 

контроль 
адмінпрація   0,5 2 2,5 2 5 1 5 

  бригадир   х 2 2 1 2 1 2 
  Вхідний контроль бригадир   х 0,5 0,5 1 0,5 20 10 

  

Прийом 
прихованих видів 
робіт бригадир   х 0,3 0,3 1 0,3 5 1,5 

Разом за місяць 55,5 
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Назва підприємства: Тестове підприємство  

Таблиця К.2 

Відомість розробки нормативів Тестового підприємства  
щодо залучення працівників до контрольних заходах по будівельному об’єкту № 1 у 2018 році* 

Код 
рядка Посада Вид контролю Відстань об'єкту 

Норма 
людино-

годин 

Норма витрат 
людино-

годин, разом 

Кількість 
перевірок за 

місяць 
відповідно до 

технології 
Разом людино-
годин за місяць 

      км хвилин     

  Директор 7,5 
  Об'єкт 1 Операційний контроль 20 0,3 1 1,3 4 5,2 
    Прийомочний контроль 20 0,3 2 2,3 1 2,3 
  Об'єкт 2 Операційний контроль 30 0,5 1 1,5 5 7,5 
    Прийомочний контроль 30 0,5 2 2,5 1 2,5 
 Бригадир 14,7 
    Операційний контроль х х 1 1 4 4 
    Прийомочний контроль х х 2 2 1 2 
    Вхідний контроль х х 0,5 0,5 15 7,5 

    
Прийом прихованих 
видів робіт х х 0,3 0,3 4 1,2 

Склав:  спеціаліст відділу управління якістю                                                         /Прізвище, ініціали/ 
Дата:  
 
*Примітка. Складено автором.  
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Додаток Л 

Відомості оцінки втрат 
Назва підприємства: Тестове будівельне підприємство   

Таблиця  Л.1 

Відомість оцінки втрат спричинених інцендентом невідповідності*           

Інформація про Причина 

Мета, 
вплив, 
ефект 

виконання 

Необхідні трудові ресурси 

№ 5 

-  - 

Ресурс Кільк
ість 

Од. 
виміру Ставка 

Сума 
витрат 

(А) 
Дата 03.08.2017 Інженер   год.    0,00 

Час 
за 
необхідності Геодезист   год.    0,00 

Контракт 
за 
необхідності 

Кошторисник   год.    0,00 
Майстр   год.    0,00 

Зміст події Робітники   год.    0,00 

Перефарбування стін  
 
Подається опис інциденту витрат на якість.  

Бульдозерник   год.    0,00 
Зварник   год.    0,00 
Столяр   год.    0,00 
Муляри  16 год.  56,25  900,00 

Ефекти програми  Водії, в  т.ч. 
вантажівок 

  год.    0,00 

 - 

  год.    0,00 
Прораб  1 год.  67,30  67,30 
Інспектор   год.    0,00 

Зміст діяльності, яку потрібно виконати Тесляр   год.    0,00 
Перефарбувати стіни  Каменяр   год.    0,00 

Екскаваторник   год.    0,00 
Додаткові витрати техніки Витрати (В) 

Висновки-уроки/ Превентивні дії і заходи 

Для записів найменувань машин, 
механізмів, інших технічних засобів, 
які мають стосунок до інциденту 0,00 

Для записів пропозицій як можна зробити по-
іншому у майбутньому 

Додаткові витрати на матеріали  Витрати (С) 
Для записів матеріалів, які 
стосуються інциденту 600,00 
Підсумок 967,30 
Включаються всі інші витрати, що 
стосуються інциденту, але не 
належать до вже наведених 
категорії витрат (наприклад, 
одноразові субконтракти).             

  

А 0,00 

В 0,00 

С 0,00 
Загальна сума витрат С 0,00 Разом 967,30 

Склав:                                                           /посада, прізвище, ініціали/      
Дата: 17.10.2017р.                   
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток Л 

Відомість оцінки втрат 

Додаток Л.1 
Форма З/П 

(складається у випадку виникнення хоча б одного з 
наслідків: простої у виробництві, переробка, 
остаточний брак)  

 
Відомість оцінки втрат № 7 

щодо оцінки збитків від поставки неякісної партії будівельних матеріалів/конструкцій*  
 
Назва підприємства: Тестове підприємство 
Назва будівельного об’єкту: житловий будинок (вул. Лісова, 23) 
Характер невідповідності: цегла іншої марки, бита 
Етап ідентифікації невідповідної продукції (потрібне відзначити): 
 

 під  час приймання-здавання номенклатури товарів 
 під час контрольного випробування 
 після початку використання поставленої продукції 

 
ДАНІ ЩОДО ОЦІНКИ ВТРАТ 

 
1. Оцінка збитків від настання випадку допущення простоїв у виробництві з причини поставки 

неякісної партії: 
Тривалість 

простою 
виробництва, 

годин 

Назва ділянки 
(бригади) 

Кількість 
працівників  

Загальний обсяг 
простоїв 

 (людино-годин) 

Простої 
машино-годин 

з них орендованих, 
машино-годин 

8 Бригада 
Прізвище Г.Р. 

6 48 8 - 

- -- - - - - 
Разом: 48 8 х 
 
Сторона спричинення збитків: ТзОВ «Будівельні матеріали» 
 

2. Оцінка збитків внаслідок переробки робіт, спричинених поставкою неякісних будівельних 
матеріалів, конструкцій, тощо (на основі оцінки додаткових витрат): 

Назва ділянки 
будівельного 
виробництва 

(етап, вид 
робіт, процес, 

тощо) 

Назва 
остаточно 

забракованих 
матеріалів 

Одиниця 
виміру 

Загальний 
обсяг 

забракованих 
матеріалів 

Обсяг 
людино-
годин на 
демонтаж  

Обсяг 
людино-
годин на 

переробку 

Обсяг роботи 
задіяних машин 
та механізмів на 

переробку, 
машино-годин 

- - - - - - - 
- - - - - - - 

Разом: - - - - 
 

3. Оцінка збитків, спричинених остаточним браком в розрізі використаних ресурсів: 
Назва ділянки 
будівельного 

виробництва (етап, 
вид робіт, процес, 

тощо) 

Назва 
остаточно 

забракованих 
матеріалів 

Одиниця 
виміру 

Загальний 
обсяг 

забракованих 
матеріалів 

Обсяг 
відпрацьованих 
людино-годин в 

остаточному 
браку   

Обсяг роботи задіяних 
машин та механізмів в 

остаточному браку, 
машино-годин 

- - - - - - 
- - - - - - 

Разом: - - - 
Склав:            виконроб       ПІБ.                 
Дата складання: 15.07.2017 р. 
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток Л 

Відомість оцінки втрат 

Додаток Л.2 
Форма З/В 

(складається у випадку  переробки робіт в наслідок 
виявлення дефектів та невідповідностей у 
дотриманні технології виконання будівельно-
монтажних робіт на об’єкті)  

 
Відомість оцінки втрат № 9 

щодо оцінки збитків в наслідок неякісного виконання будівельно-монтажних робіт*   
 
Назва підприємства: Тестове підприємство 
Назва будівельного об’єкту: житловий будинок (вул. Лісова, 24) 
Характер невідповідності: порушення технології кладки стіни Ж3 (відповідно до схеми К) 

 
ПРИЧИНА: (потрібне відзначити) 

 Проблеми комунікації 
 Несправність технічних будівельних засобів 
 Вина працівників 
 Конструкторські помилки 
 Недосконалість управління 
 Проблеми з постачальниками 
 Форс-мажор 
 Інша причина простою 

 
ДАНІ ЩОДО ОЦІНКИ ВТРАТ 

 
Оцінка збитків внаслідок переробки робіт, спричинених низькою якістю виконання будівельно-

монтажних робіт (на основі оцінки додаткових витрат): 
1. Оцінка збитків за натуральними показниками 

Таблиця 1 
Назва ділянки 
будівельного 
виробництва 

(етап, вид 
робіт, процес, 

тощо) 

Назва 
остаточно 

забракованих 
матеріалів 

Одиниця 
виміру 

Загальний 
обсяг 

забракованих 
матеріалів 

Обсяг 
людино-
годин на 
демонтаж  

Обсяг 
людино-
годин на 

переробку 

Обсяг роботи 
задіяних 
машин та 

механізмів на 
переробку, 

машино-годин 
Кладка стіни Цегла М-100 Тис. шт 0,5 - - - 

Бетонний 
розчин 

Куб. м 0,3 - - - 

Разом: 8 16 - 
Винна особа (у разі можливості встановити): _______________ ПІБ 

 
Склав:                  виконроб     ПІБ                                                    Дата складання: 17.07.2017 р. 
 
2. Оцінка збитків за фінансовими показниками (грн): 

 
Витрати Деталізація Обсяг Ціна, грн Вартість, грн 

Матеріали Цегла М-100 0,5 2 700, 00 1 300,00 
Бетонний розчин 0,3 1 380,00 414,00 

Оплата праці Бригада 1 24 115,50 2772,00 
Витрати на роботу машин та 
механізмів  

- - - - 

Разом 4486,00 
 

Склав:              бухгалтер      ПІБ.                Дата складання: 18.07.2017 р. 
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток М 

Таблиця Л.1 

Вибірка витрат, що стосуються категорії витрат на якість за моделлю PAF, 
із Методичних рекомендацій № 573** 

 

Витрати згідно Методичних рекомендацій Категорії 
витрат на 

якість  

Інші 
категорії 
витрат* 

Інші прямі витрати  
(прямі виробничі втрати від остаточного браку та витрати на виправлення 
браку) 

Внутрішн
і втрати 
(брак) 

- 

Загальновиробничі витрати  
- в складі витрат на організацію робіт на будівельних майданчиках 
та вдосконалення технології  
(утримання виробничих лабораторій, в тому числі оплата праці, утримання, 
амортизація, поточний ремонт, матеріали для випробувань, оплата експертизи 
та консультацій, послуги лабораторій інших організацій) 

На оцінку  - 

Загальновиробничі витрати  
-в складі інших загальновиробничих витрат 
(платежі зі страхування ризиків та цивільної відповідальності, суми створених 
забезпечень для відшкодування майбутніх операційних витрат, в тому числі на 
виконання гарантійних зобов’язань; витрати на внесення виправлень та 
гарантійні роботи, в тому числі витрати на гарантійний ремонт зданих 
замовнику об’єктів, протягом гарантійного терміну з дати підписання акту про 
прийняття об’єкту в експлуатацію) 

Зовнішні 
втрати 
(брак) 

- 

Загальновиробничі витрати  
-в складі інших загальновиробничих витрат  
(витрати на підготовку та перепідготовку кадрів) (якщо це навчання за 
програмою з управління якістю) 

Витрати 
на 
поперед-
ження   

- 

Адміністративні витрати  
(оплата послуг консультаційного, інформаційного характеру, професійних послуг) 
(якщо стосується розробки чи впровадження програми якості) 

Витрати 
на 
поперед-
ження   

- 

Адміністративні витрати  
(оплата аудиторських послуг) (якщо вони стосуються аудитів якості) 

На оцінку  - 

Адміністративні витрати  
(витрати на врегулювання спорів у судових органах) (якщо стосується питань 
якості) 

Зовнішні 
втрати 
(брак) 

- 

Витрати на збут  
(витрати на дослідження ринку) (якщо стосується питань якості) 

- Витрати 
на 

вдоско-
налення 

Витрати на збут  
(витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи, витрати на страхування 
ризиків, пов’язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт) 

Зовнішні 
втрати 
(брак) 

- 

Інші операційні витрати 
(втрати від знецінення запасів) (неякісна організація виробничого процесу, тощо) 

Внутрішн
і втрати 
(брак) 

- 

Інші операційні витрати 
(втрати від псування цінностей) (неякісна організація виробничого процесу чи 
недотримання умов зберігання, тощо) 

Внутрішн
і втрати 
(брак)у 

- 

Інші операційні витрати  
(визнані штрафи, пеня, неустойка) 
(що сталися внаслідок неякісного виконання умов будівельного контракту) 

Зовнішні 
втрати 
(брак) 

- 

*витрати, які за своїм змістом безпосередньо впливають на формування та 
забезпечення якості, проте не належать до витрат на якість за критерієм як непродуктивні 
витрати. 

**Примітка. Сформовано автором на основі джерел [91]. 
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Додаток Н 

Відомість обліку витрат на якість 

Таблиця Н.1 
Назва підприємства: Тестове підприємство 
Періодичність складання: місяць  
Граничний термін складання: 5 число місяця наступне за звітним періодом (місяць) 

Відомість обліку витрат на якість будівельного підприємства за червень 2017 року* 
Вид діяльності (робіт/ захід) Рахунки синтетичного обліку Разом 

13.1/2  47.1/2 20.1/2 24.1/2    63.1/2   65.1/2   66.1/2   685.1/2    948.1/2   
Витрати на попередження   
Сертифікація системи управління якістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 
Навчання працівників в сфері якості 0,00 0,00 2 000,00 0,00 60 000,00 120 000,00 0,00 27 000,00 0,00 209 000,00 
Витрати на вдосконалення системи управління 
якістю 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

Витрати на утримання служби управління якістю 
(планування, аналіз, дослідження ринку з питань 
якості) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 970,00 118 030,00 0,00 0,00 144 000,00 

Інше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разом витрат на попередження 0,00  2 000,00 0,00 65 000,00 145 970,00 118 03,00 34 000,00 0,00 365 000,00 
Витрати на оцінку  
Витрати на утримання служби управління якістю 
(вхідний контроль, оцінку, операційний контроль) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5 97,00 11 803,00 0,00 0,00 14 400,00 

Витрати на утримання будівельної лабораторії 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 985,00 59016,50 0,00 0,00 72 001,50 
Послуги сторонніх організацій на контроль якості 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 
Інше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разом оціночних витрат  3 700,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 38 955,00 70819,5 0,00 0,00 136474,5 
Брак основного виробництва 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 
Брак допоміжного виробництва 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 
Брак обслуговуючих процесів 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 
Разом втрат від браку 0,00 0,00 0,00 38 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 750,00 
Штрафи, пені, неустойки, спричинені низькою 
якістю  

3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 

Звіт склав:  бухгалтер                                                         /Прізвище, ініціали/                
 Дата:  
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток П 

Відомість розподілу витрат на утримання відділу з управління якістю 

Таблиця П.1 
Назва підприємства: Тестове підприємство  
Періодичність складання: місяць 
Граничний термін складання: 5 числа місяця наступного за звітним періодом (рік) 

Відомість розподілу витрат на утримання відділу з управління якістю між категоріями витрат на якість будівельного підприємства 
за червень 2017 року* 

Категорія витрат на якість Рах. 65 «Розрахунки за 
страхуванням” 

Рах. 66 “Розрахунки 
за виплатами 
працівникам” 

Разом витрат, грн. База розподілу - % часу 

Витрати на попередження  25 970,00 118 030,00 144 000,00 90 
Витрати на оцінку   2 597,00 11 803,00 14 400,00 10 
Разом 28 567,00 129 833,00 154 400, 00 100 

Звіт склав: бухгалтер                                                         /Прізвище, ініціали/ 
Дата:  
 
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток Р 

Відомості аналітичного обліку обліку витрат за видами виробництв 

Таблиця Р.1 
Назва підприємства: Тестове підприємство 
Періодичність складання: місяць 
Граничний термін складання: 5 число місяця наступне за звітним періодом 
 

Відомість аналітичного обліку витрат, допущених внаслідок низької якості за видами будівельної діяльності (основного виробництва) 
за червень 2017 року* 

Вид діяльності  Витрати на виправлення браку Остаточний брак Разом витрат 
Незначні  

(1-5 000 грн) 
Середні 

(5 001 – 50 000 
грн) 

Значні  
(50 001 і 

більше грн) 

Разом, грн Незначні  
(1-5 000 грн) 

Середні 
(5 001 – 50 000 

грн) 

Значні  
(50 001 і 

більше грн) 

Разом, 
грн  

К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума 
Земляні роботи 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Фундамент 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Зведення цоколю 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Коробка 0 0,00 1 25 000,00 0 0,00 25 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 25 000,00 
Покрівельні роботи 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Комунікації 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Фасадні роботи 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Внутрішні роботи 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Облаштування  
прибудинкової 
території  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Разом 0 0,00 1 25 000,00 0 0,00 25 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 25 000,00 
Звіт склав:  бухгалтер                                                         /Прізвище, ініціали/ 
Дата:  
 
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток Р 

Відомості аналітичного обліку обліку витрат за видами виробництв 

Таблиця Р.2 
 

Назва підприємства: Тестове підприємство 
Періодичність складання: місяць 
Граничний термін складання: 5 число місяця наступне за звітним періодом 

Відомість аналітичного обліку витрат, допущених внаслідок изької якості за видами будівельної діяльності (допоміжного виробництва)  
за червень 2017 року* 

Вид діяльності  Витрати на виправлення браку Остаточний брак Разом витрат, 
грн Незначні  

(1-2 000 грн) 
Середні 

(2 001 – 10 000 
грн) 

Значні  
(10 001 і більше 

грн) 

Разом, 
грн 

Незначні  
(1-2 000 грн) 

Середні 
(2 001 – 10 000 

грн) 

Значні  
(10 001 і більше 

грн) 

Разом, грн  

К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума 
Транспортування 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
Виробництво 
будівельних 
матеріалів 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 13 00,00 13 000,00 13 000,00 

Вироблення 
проектно-
кошторисної 
документації 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Разом 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 13 00,00 13 000,00 13 000,00 
Звіт склав:  управлінський бухгалтер                                                         /Прізвище, ініціали/ 
Дата:  
 
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток С 

Відомості аналітичного обліку обліку витрат в обслуговуючих процесах 

Таблиця С.1 

 
Назва підприємства: Тестове підприємство 
Періодичність складання: місяць 
Граничний термін складання: 5 число місяця наступне за звітним періодом 
 
Відомість аналітичного обліку непродуктивних витрат, допущених в наслідок допущення низької якості за видами будівельної діяльності 

(обслуговуючих процесів) за червень 2017 року* 
Вид діяльності  Витрати на виправлення браку Остаточний брак Разом витрат 

Незначні  
(1- 500 грн.) 

Середні 
(501 – 3 000 грн.) 

Значні  
(3 001 і більше 

грн.) 

Разом, 
грн. 

Незначні  
(1-500 грн.) 

Середні 
(501 – 3 000 грн.) 

Значні  
(3 001 і більше 

грн.) 

Разом, 
грн.  

К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума К-сть Сума 
Постачання 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
Управління якістю 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
Збутова діяльність  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1 750,00 0 0,00 750,00 750,00 
Маркетинг 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
Бухгалтерський 
облік 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Юридичний 
супровід  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Разом 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1 750,00 0 0,00 750,00 750,00 
Звіт склав:  бухгалтер                                                         /Прізвище, ініціали/ 
Дата:  
 
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток Т 

Таблиця Т.1 

Об’єкти обліку витрат на якість за моделлю витрат на процес та їх 
кодування в аналітичному обліку* 

 

Будівльно-мотажні роботи Допоміжні виробництва Обслуговвуючі процеси 
Суб-

рахунок  
Об’єкти обліку Суб-

рахунок  
Об’єкти обліку Суб-

рахунок  
Об’єкти обліку 

1 2 3 4 5 6 
231.1 
231.1.1 
 
231.1.1.1 
231.1.1.2 
231.1.2 
 
 
231.2 
231.2.1 
 
231.2.1.1 
231.2.1.2 
231.2.2 
 
 
231.3 
231.3.1 
 
231.3.1.1 
231.3.1.2 
231.3.2 
 
 
231.4 
231.4.1 
 
231.4.1.1 
231.4.1.2 
231.4.2 
 
 
231.5 
231.5.1 
 
231.5.1.1 
231.5.1.2 
231.5.2 
 
 
231.6 
231.6.1 
 
231.6.1.1 
231.6.1.2 
231.6.2 
 
 
231.7 
231.7.1 
 
231.7.1.1 

Земляні роботи 
    витрати на 
відповідність 
       витрати на попередження  
       витрати на оцінку   
    витрати на 
невідповідність 
 
Фундамент 
    витрати на 
відповідність 
       витрати на попередження 
       витрати на оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 
Зведення цоколю 
   витрати на 
відповідність 
       витрати на попередження 
       витрати на оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 
Коробка 
   витрати на 
відповідність 
       витрати на попередження 
       витрати на оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 
Покрівельні роботи 
   витрати на 
відповідність 
       витрати на попередження 
       витрати на оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 
Комунікації  
   витрати на 
відповідність 
       витрати на попередження 
       витрати на оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 
Фасадні роботи 
   витрати на 
відповідність 
       витрати на попередження     

232.1 
 
232.1.1 
232.1.1.1 
 
232.1.1.2 
 
232.1.2 
 
232.2 
 
232.2.1 
 
232.2.1.1 
 
232.2.1.2 
 
232.2.2 
 
232.1 
 
232.1.1 
 
232.1.1.1 
 
232.1.1.2 
 
232.1.2 
 

Транспортування 
витрати на 
відповідність 
              витрати на 
попередження 
       витрати на оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 
Виробництво 
будівельних матеріалів 
витрати на 
відповідність 
       витрати на 
попередження 
       витрати на оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 
Проектно-кошорисна 
документація 
витрати на 
відповідність 
       витрати на 
попередження 
       витрати на оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 

911.1 
911.1.1 
 
911.1.1.1 
 
911.1.1.2 
 
911.1.2 
 
 
911.2 
 
911.2.1 
 
911.2.1.1 
 
911.2.1.2 
 
911.2.2 
 
 
931 
931.1 
93.1.1 
 
931.1.2 
 
931.2 
 
 
 
932 
932.1 
 
932.1.1 
 
932.1.2 
 
932.2 
 
 
921 
 
921.1 
 
921.1.1 
 
921.1.2 
 
921.2 
 
 

Постачання 
витрати на 
відповідність 
      витрати на 
попередження 
       витрати на 
оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 
Управління якістю 
витрати на 
відповідність 
       витрати на 
попередження 
       витрати на 
оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 
 
Збутова діяльність  
витрати на 
відповідність 
       витрати на 
попередження 
       витрати на 
оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 
Маркетинг 
витрати на 
відповідність 
      витрати на 
попередження 
       витрати на 
оцінку  

    витрати на 
невідповідність 

 
Бухгалтерський 
облік 
витрати на 
відповідність 
      витрати на 
попередження 
      витрати на 
оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
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Продовження табл. Т.1 
1 2 3 4 5 6 

231.7.1.2 
231.7.2 
 
231.8 
231.8.1 
 
231.8.1.1 
231.8.1.2 
231.8.2 
 
 
231.9 
 
231.9.1 
 
231.9.1.1 
231.9.1.2 
231.9.2 
 

       витрати на оцінку 
витрати на 
невідповідність 
 
Внутрішні роботи 
   витрати на 
відповідність 
       витрати на попередження 
       витрати на оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 
Облаштування  
прибудинкової території  
   витрати на 
відповідність 
       витрати на попередження 
       витрати на оцінку  
    витрати на 
невідповідність 

  922 
 
922.1 
 
922.1.1 
 
922.1.2 
 
922.2 

Юридичний 
супровід  
витрати на 
відповідність 
       витрати на 
попередження 
       витрати на 
оцінку  
    витрати на 
невідповідність 
 

*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток У 

План заходів з управління якістю 

Таблиця У.1 
Затверджую: 
Директор 
_________ Прізвище І.П. 

 
 
Назва підприємства: Тестове підприємство 
Періодичність складання: рік 
Граничний термін складання: 60 днів до настання року 

 
План заходів з управління якістю Тестового будівельного підприємства  

на 2018 рік* 
Назва заходу Необхідні ресурси Відповідальна 

особа 
Термін 

реалізації 
заходу 

Вид  
(матеріальні/ 

трудові/ технічні/ 
залучення третіх 

осіб) 

Вимірник Одиниць 

1.Сертифікація ІSO 
9001:2015 

Матеріальні  
Трудові 

Грн. 
Люд/год 

     500 
8 

Керівник 
відділу якості 

19.09.2018 
– 
15.10.2018 

1.2.Внутрішній 
аудит якості 

Трудові (1 ос. 
* 11 днів * 8 
год) 

Люд/год  88  Внутрішній 
аудитор 

15.09.2018 
– 
30.09.2018 

1.3.Сертифікаційний 
аудит 

Залучення 
третіх осіб -  

Грн. 7 000 Інспектор з 
якості 

01.10.2018– 
03.10.2018; 
15.10.2018 

 

Склав: начальник відділу управління якістю            Прізвище І.П.                 Дата 
 
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток Ф 

Стратегічний план з управління якістю 

 
Затверджую: 
Директор 
_________ Прізвище І.П. 

 

Назва підприємства: Тестове підприємство 
Періодичність складання: рік 
Граничний термін складання: 90 днів до настання року 

Таблиця Ф.1 

Стратегічний план з управління якістю Тестового будівельного 
підприємства на 2018 рік* 

Основна 
мета 

Завдання в розрізі видів робіт/ 
центрів відповідальності 

Ресурси для 
досягнення 

мети 

Ризики Можливості 

Зменшити 
брак на   
5 %  

Зменшити втрати процесу 
виконання каркасних робіт на 2%; 
Зменшити втрати процесу 
спорудження коробки на 3%; 
Зменшити втрати виконання робіт 
з монтажу систем на 5%; 
Зменшити втрати процесу 
виконання покрівельних робіт на 
1% 

Збільшити 
витрати на 
контрольні 
заходи на 3%; 
 
Збільшити 
витрати на 
превентивні 
заходи на 7% 

Не достатній 
рівень 
кваліфікації 
робітників 

Економія в 
грошовому 
еквівалентів 
оцінки 
поставленої 
мети 
очікується в 
розмірі 
150 000 грн. 

 

Склав: начальник відділу управління якістю            Прізвище І.П.                 Дата 
 

 

*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток Х 

Бюджет витрат на якість 

Таблиця Х.1 
Назва підприємства: Тестове підприємство 
Періодичність складання: рік 
Граничний термін складання: заа 30 днів до настання звітного періоду 

Проект бюджету витрат на якість на 2018 рік* 
Вид діяльності (робіт/ захід) Місяці року Разом за 

рік 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Витрати на попередження  
Сертифікацію системи управління якістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 0,00 0,00 0,00 6 000 
Навчання працівників в сфері якості 29 000 30 000  30 000  30 000  30 000  30 000  30 000 209 000 
Витрати на вдосконалення системи 
управління якістю 

0,00 0,00 2 000 2 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 

Витрати на утримання службу управління 
якістю (планування, аналіз, дослідження 
ринку з питань якості) 

11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 144 000 

Інше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разом витрат на попередження 40 500 41 500 12 500 43 500 11  500 41 500 12 500 42 500 18 500 42 500 12 500 42 500 363 000 
Витрати на оцінку 
Витрати на утримання службу управління 
якістю (вхідний контроль, оцінку, 
операційний контроль) 

1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 14 400 

Витрати на утримання будівельної 
лабораторії 

5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 72 000 

Послуги сторонніх організацій на контроль 
якості 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000 

Інше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разом витрат на оцінку 6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 7 750 30 750 7 750 7 750 7 750 7 750 109 400 

Бюджет склав:  бухгалтер                                                         /Прізвище, ініціали/ 
Дата:  
 
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток Ц 

Проект прогнозного бюджету витрат на вдосконалення якості 

Таблиця Ц.1 
Назва підприємства: Тестове підприємство 
Періодичність складання: рік 
Граничний термін складання: заа 30 днів до настання звітного періоду 

Проект прогнозного бюджету витрат на вдосконалення якості будівельного підприємства на 2018 рік* 
Вид діяльності (роботи/ заходи) Місяці року Разом за 

рін 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Витрати на попередження 
Сертифікація системи управління якістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 0,00 0,00 0,00 6 000 
Навчання працівників у сфері якості 29 000 30 000  30 000  30 000  30 000  30 000  30 000 209 000 
Витрати на вдосконалення системи 
управління якістю 

0,00 0,00 2 000 2 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 

Витрати на утримання служб управління 
якістю (планування, аналіз, дослідження 
ринку з питань якості) 

11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 144 000 

Інше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разом витрат на попередження 40 500 41 500 12 500 43 500 11  500 41 500 12 500 42 500 18 500 42 500 12 500 42 500 363 000 
Витрати на оцінку 
Витрати на утримання служб управління 
якістю (вхідний контроль, оцінка, 
операційний контроль) 

1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 14 400 

Витрати на утримання будівельної 
лабораторії 

5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 72 000 

Послуги сторонніх організацій на контроль 
якості 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000 

Інше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разом витрат на оцінку 6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 7 750 30 750 7 750 7 750 7 750 7 750 109 400 

Бюджет склав:  бухгалтер                                                         /Прізвище, ініціали/ 
Дата:  
 
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток Ш 

Звіт з бюджетного контролю витрат на якість 

Таблиця Ш.1 
Назва підприємства: Тестове підприємство 
Періодичність складання: квартал 
Граничний термін складання: 20 число місяця наступного за звітним періодом 
 

Проект звіту з бюджетного контролю витрат на якість будівельного підприємства за І квартал 2018 року 

Вид діяльності (робіт/ захід) План Факт Відхилення 
 Січень Лютий Березень Січень Лютий Березень Січень Лютий Березень 

Витрати на попередження  
Витрати на утримання служб управління якістю 
(планування, аналіз, дослідження ринку з питань якості) 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 0,00 0,00 0,00 

Система винагород 0,00 0,00 35 000 0,00 0,00 35 000 0,00 0,00 0,00 
Бенчмаркінг          
Навчання працівників в сфері якості 29 000 30 000 30 000 29 000 30 000 30 000 0,00 0,00 0,00 
Облік витрат на якість 10 000 0,00 0,00 8,000 0,00 0,00 2 000 0,00 0,00 
Сертифікація системи управління якістю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Інше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разом витрат на попередження 50 500 41 500 76 500 40 500 41 500 76 500 2 000 0,00 0,00 
Витрати на оцінку  
Витрати на утримання служби управління якістю 
(вхідний контроль, оцінка, операційний контроль) 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 0,00 0,00 0,00 

Витрати на утримання будівельної лабораторії 5 500 5 500 5 500 5 500 6 000 6 000 0,00 500 500 
Послуги сторонніх організацій на контроль якості 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Інше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Разом оціночних витрат  6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 2 000 500 500 
Причина відхилень: вплив ринкових цін 

Звіт з бюджетного контролю склав:  бухгалтер                                          /Прізвище, ініціали/ 
Дата:  
 
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток Щ 

 
 

Рис. Щ.1. Модель системи управлінського обліку якості будівельного підприємства (розроблено автором) 

Система управлінського обліку 
(домінування) 

- Бенчмаркінг 
- Метод обліку за видами 

діяльності (ABC) 
- Функціонально вартісний 

аналіз 
- Методи бюджетування на 

основі видів діяльності 
- Аудит якості, аудит 

ефективності 
 

Організація обліку 
 

- Графіки та схеми руху 
облікової інформації 

- Розподіл обов’язків та 
повноважень (положення про 
відділи, посадові інструкції) 

- Організація методичної та 
методологічної підтримки 
(стандарти процедур та 
процесів, схеми контролю, 
графіки, плани, 
диспетчеризація, тощо) 

 
Технічна підтримка 

Розробка та/чи адаптація 
програмного інформаційного 
забезпечення: бази даних, 
класифікатори, карти процесів 
 

Кадрове забезпечення 
 

Система підвищення кваліфікації: 
навчальні зустрічі, засідання, 
гуртки якості, обмін досвідом 
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Додаток Ю 

Фрагмент до посадової інструкції бухгалтера 

Додаток Ю.1 
 

ПРОЕКТ 
фрагменту до посадової інструкції бухгалтера щодо включення 

обов’язків ведення управлінського обліку якості* 
 

1.Сфера функціональних обов’язків 
 

1.1. До функціональних обов’язків бухгалтера належить: 
 скаладання бюджету витрат на якість та бюджету витрат на 

вдосконалення на поточний рік; 
 здійснення нарахування заробітної плати працівникам за 

розробленими нормативами часу їх задіяності у попереджувальних заходах з 
управління якістю та у процесі контролю якасті; 

 ведення обліку витрат на якість на рахунках аналітичного та 
синтетичного обліку відповідно до методики, визначеної в Наказі про облікову 
політику підприємства; 

 складання аналітичної Відомості обліку витрат на якість;    
 складання звіту про виконання бюджету витрат на якість та бюджету 

витрат на вдосконалення; 
 підготовка періодичних та оперативних (на вимогу) звітів із аналізу 

витрат на якість вищому керівництву, групі з вирішення питань управління 
якістю та керівнику спеціалізованого структурного підрозділу з управління 
якістю; 

 надання облікової інформації для складання моніторингових звітів із 
бенчмаркінгу;  

 участь у підготовці Наказу про облікову політику підприємства в 
частині внесення змін до методики обліку витрат на якість. 

 
2. Права 

 
2.1 Має право надавати пропозиції з вдосконалення методики та організації 

обліку витрат на якість головному бухгалтеру.  
 

3. Взаємодія зі структурними підрозділами підприємства та ключовими 
особами 

 
 3.1. Взаємодія з структурними підрозділами та ключовими особами 
визначена в Таблицію1.  
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Таблиця 1 
Назва посади Сфера взаємодії 

Вище керівництво 
або група з 
вирішення питань 
управління якістю 

Отримують періодичні та оперативні (на вимогу) звіти з аналізу витрат 
на якість. 

Керівник 
спеціалізованого 
структурного 
підрозділу з 
управління якістю 

Надає затверджений план (програму) з управління якістю на наступний 
рік з кошторисом витрат на його реалізацію; 
надає розроблені нормативи часу задіяності працівників у виконанні 
робіт попереджувальних заходів, передбачених на наступний рік; 
надає розроблені нормативи часу задіяності працівників у процесі 
контролю якості на наступний рік; 
отримує на вимогу оперативну облікову інформацію про витрати на 
якість та інші облікові дані складання моніторингових звітів із 
бенчмаркінгу; 
отримує періодичні та оперативні (на вимогу) звіти з аналізу витрат на 
якість. 

Внутрішній 
аудитор з якості 

Оцінка ефективності зусиль щодо забезпечення базової інформації для 
підтримки розробки довгострокового стратегічного плану; 
залучення до розробки моделей прогнозів та імітаційних моделей; 
оцінки результативності системи управління, в тому числі якістю; 
оцінка результативності покращення системи управління. 

Працівники Формуюють та надають Відомості оцінки втрат.  
 

*Примітка. Розроблено автором для підприємств будівельної галузі. 
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Додаток Я 

 

Фрагмент додатоку до Наказу про облікову політику Тестове будівельне 

підприємство* 

 

1. Основні положення 
1.1 . Тестове підприємство використовує інтегровану методику обліку 

витрат на якість, яка передбачає проведення наступних видів та етапів робіт 
щодо її впровадження та реалізації:  

 ідентифікація даних за елементами (визначення складу та 
класифікації); 

 збір даних; 
 визначення джерел даних за синтетичними рахунками та порядку їх 

відображення в собівартості витрат на якість; 
 кодування даних; 
 вибір калькуляційної одиниці із врахуванням споживчих 

властивостей продукту: ідентифікація моделі процесів; визначення 
найменувань підрозділів, пов’язаних з виникненням даних;  

 розробку моделі витрат на обслуговуючі процеси за категоріями 
витрат на відповідність та невідповідність  

 визначення структури звітності.   
 

1.2. Об’єкти управлінського обліку витрат на якість визначити в 
наступному складі:  

 першого порядку - за видами виробництв: основне 
виробництво (монтажно-будівельні роботи), допоміжне та другорядне 
виробництво, обслуговуючи процеси; 

 другого порядку:  для основного виробництва (монтажно-
будівельних робіт) за будівельними об’єктами, допоміжних і другорядних 
виробництв та обслуговуючих процесів.  

Об’єкти обліку витрат на якість представлені на рис. 1 
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Рис. 1. Об’єкти обліку витрат на якість  

 
2. Основні положення методики обліку витрат на якість 

 
2.1. Відносити до структура витрат на попередження наступні статті:  

 заробітну плату відділу управління якістю; 
 оплату послуг з ISO сертифікації; 
 відрахування до фонду на винагороди в грошовій та негрошовій  

формі за досягнення в сфері забезпечення якості підприємства; 
 витрати на інформаційно-технічну підтримку та впровадження 

бенчмаркінгового проекту; 
 витрати на навчання з якості; 
 витрати на розробку та впровадження обліку витрат на якість. 

2.2. Відносити до структура витрат на оцінку наступні статті: 
 витрати на вхідний контроль якості виготовлення проектно-

кошторисної документації;  
 витрати на вхідний контроль матеріалів;  
 витрати на операційний контроль робіт;  
 витрати на контроль якості власної продукції;  

Об’єкти обліку витрат на якість 

Будівльно-мотажні роботи 
за будівельними об’єктами 

Допоміжні виробництва Обслуговвуючі процеси 

Земляні роботи 

Фундамент 

Зведення цоколю 
 
Коробка 
 
Покрівельні роботи 
 

Транспортування 
 
Виробництво 
будівельних 
матеріалів 

Виготовлення 
проектно-
кошорисної 
документації 
 

Постачання 
 
Управління якістю 
 
Збутова діяльність  
 
Маркетинг 
 

Комунікації 

Фасадні роботи 
 
Внутрішні роботи 

Облаштування  
прибудинкової 
території  

Бухгалтерський 
облік 
 
Юридичний супровід  
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 витрати на утримання будівельної лабораторії; 
 витрати на внутрішній контроль; 

  
2.3. Облік витрат, обумовлених внутрішніми втратами спричинених 

низькою якістю вести на основі даних Відомостей оцінки втрат за місцями 
виникнення. 

2.4. Граничний критерій доцільності віднесення частини витрат на 
оплату праці до попереджаючих витрат складає 10  % годин від місячного 
загального трудового навантаження з виконання основних посадових 
обов’язків, а для оціночних витрат – 5%. 

2.5. За базу розподілу витрат на утримання відділу з управління якістю 
між категоріями витрат на якість “витрати на попередження” та “витрати на 
оцінку” визначити кількість відпрацьованих людино-годин на виконання робіт 
чи завдань відповідного характеру. 

2.6. Обля обліку витрат на якість за категоріями “витрат на 
попередження” та “витрат на оцінку” використовувати аналітичні субрахунки 
нижчого порядку до синтетичних рахунків визначені в Таблиці 1.   

 
Таблиця 1 

Субрахунки аналітичного обліку для відображення 
 “витрат на попередження” та “витрат на оцінку” 

Витрати на попередження  Витрати на оцінку  
Субрахунок 13.1 “Знос (амортизація) 
необоротних активів: витрати на 
попередження”; 
субрахунок 20.1 “Виробничі запаси: витрати на 
попередження : витрати на попередження”;  
субрахунок 47.1 “Забезпечення майбутніх 
витрат і платежів: витрати на попередження”; 
субрахунок 65.1 “Розрахунки за страхування: 
витрати на попередження”; 
субрахунок 66.1 “Розрахунки за виплатами 
працівникам: витрати на попередження”; 
субрахунок 68.1 “Розрахунки за іншими 
операціями: витрати на попередження”. 

Субрахунок 13.2 “Знос (амортизація) 
необоротних активів: витрати на оцінку”;  
субрахунок 20.2 “Виробничі запаси: 
витрати на попередження : витрати на 
оцінку”; 
субрахунок 65.2 “Розрахунки за 
страхування: витрати на оцінку”; 
субрахунок 66.2 “Розрахунки за 
виплатами працівникам: витрати на 
оцінку”;  
субрахунок 68.2 “Розрахунки за іншими 
операціями: витрати на оцінку”. 
 

 
2.7. Звіт з виконання Бюджету витрат на якість складати на основі 

даних Відомості обліку витрат на якість та Бюджету витрат на якість. 
2.8.  Звіт з виконання Бюджету витрат на вдосконалення якості складати 

на основі відповідних даних облікової системи та Бюджету витрат на 
сдосконалення якості. 

*Примітка. Розроблено автором для підприємств будівельної галузі. 
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Додаток АА 

Прямі показники якості діяльності будівельних підприємств 

Таблиця АА.1 

Прямі показники якості діяльності будівельних підприємств*  
Назва показника Назва ініціативи, країна 
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Ступінь задоволення клієнта (користувач) +   + 
Ступінь задоволення клієнта (власник)    + 
Індекс невідповідності в одиниці поставки     + 
Кількість невідповідностей при аудитах    + 
Ступінь задоволення працівників    + 
Відхилення часу    + 
Загальна вартість фактора переробки робіт 
фази (дефекти) 

+  +  

Коефіцієнт аварійності (інцидентів)  + +  
Кількість втрачених робочих днів із причин 
інцидентів 

  +  

Співвідношення між кількістю інцидентів і 
загальною кількістю відпрацьованих людино-
годин 

   + 

Коефіцієнт проведених тренінгів    + 
Коефіцієнт працівників, що пройшли навчання    + 

*Примітка. Систематизовано автором на основі джерел [158, с. 162]. 
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Додаток АБ 

Звітність внутрішнього моніторингу 
Назва підприємства: Тестове підприємство 
Періодичність складання: місяць 
Граничний термін складання: 20 число місяця наступне за звітним періодом 

 

Звіт внутрішнього моніторингу зміни динаміки показників якості за 

листопад 2017 року* 
№ 
з/п 

Назва показника Показники 
Кількість % до жовтня 

1. Індекс невідповідностей у одиниці 
поставки, грн 

3 166 

2. Кількість невідповідностей при аудитах 
якості 

12 96 

3. Відхилення часу по проекту - - 
4. Втрачених робочих днів через  інцидент 4 75 
5. Співвідношення інцидентів до 

відпрацьованих людино-годин 
0,003 97 

6. Коефіцієнт  інцидентів 0,23 82 
7. Коефіцієнт проведених тренінгів 0,25 103 
8.  Коефіцієнт навчених працівників 0,8 103 
9. Відхилення кошторисних витрат по проекту 

в відносній оцінці 
120 000 104 

10. Досягнення завдань із забезпечення 
(управління) якості, % 

100 100 

Рекомендації щодо прийняття рішень: продовжувати навчання працівників та посилити 
контрольні заходи 
 

Звіт склав:  спеціаліст відділу управління якістю                           /Прізвище, ініціали/    
 Дата: 10.01.2017 
 
*Примітка. Розроблено автором. 
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Додаток АВ 

Звітність зовнішнього моніторингу 
Назва підприємства: Тестове підприємство 
Періодичність складання: місяць 
Граничний термін складання: 20 число місяця наступне за звітним періодом 
Мета складання: для участі в проекті бенчмаркінгу 
Тип будівельного об’єкту: житловий будинок на 48 квартир 
Етап будівництва: спорудження коробки 
 

Звіт з моніторингу показників якості по будівельному об’єкту № 1  
за листопад 2017 року*  

№ 
з/п 

Назва показника Одиниця 
виміру 

Показник 

1. Витрати на попередження в структурі собівартості за місяць % 4 
2. Витрати на оцінку в структурі собівартості за місяць % 2 
3. Внутрішні втрати від низької якості в структурі собівартості за 

місяць 
% 7 

4. Зовнішніх втрати від низької якості в структурі собівартості за 
місяць 

% - 

5.  Індекс невідповідностей у одиниці поставки - 0,3 
6. Втрачених робочих днів через  інцидент днів 4 
7. Співвідношення інцидентів до відпрацьованих людино-годин % 0,003 
8. Коефіцієнт  інцидентів низької якості на будівельному об’єкті 

від загальної кілкості по підприємству 
- 0,23 

9. Коефіцієнт проведених тренінгів для працівників, задіяних на 
будівельному об’єкті до загальної кількості по підприємству 

- 0,25 

10. Коефіцієнт навчених працівників  - 0,08 
Звіт склав:  бухгалтер                                                         /Прізвище, ініціали/ 
Дата:  

 
*Примітка. Розроблено автором. 
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