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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ  

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 

Станом на сьогодні, мабуть, кожне підприємство прагне знати на яку 

продукцію найвищий попит, які витрати йдуть на його виробництво, 

скільки становить дохід від його реалізації та прагне збільшити 

конкурентоспроможність, вдосконалюючи управління прибутками і 

витратами. Для керівництва підприємством і прийняття ним ефективних 

рішень необхідним є надання більш детальної інформації, яку не завжди 

містить податкова чи фінансова звітність. Підприємство має право 

самостійно розробити систему і форми внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку, звітності і контролю. Розробка і введення 

управлінського обліку на підприємствах – це частина загального процесу 

реформування системи бухгалтерського обліку в Україні. Часто 

внутрішня інформація, що міститься та обробляється у структурних 

підрозділах узагальнена і не містить конкретизації. Це свідчить 
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небажання та недостатню кваліфікацію керівників підрозділів 

підприємства створювати і розвивати систему інформатизації та 

документообігу, який забезпечував би надання точних та коректних 

даних для прийняття ефективних рішень на рівні відповідного 

підрозділу, і на рівні підприємства загалом. Тому питання впровадження 

управлінського обліку на підприємствах в Україні є досить актуальними.  

Управлінський облік (Managerial Accounting) – це процес виявлення, 

вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та 

передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для 

планування, оцінки і контролю всередині організації та забезпечення 

відповідного підзвітного використання ресурсів. Управлінський облік є 

складником процесу управління та надає інформацію, важливу для: 

визначення стратегії та планування майбутніх операцій підприємства, 

контролювання її поточної діяльності, оптимізації використання 

ресурсів, оцінки ефективності діяльності, зниження рівня суб'єктивності 

в процесі прийняття рішень. Інформація управлінського обліку охоплює 

всі стадії інформаційного потоку управлінського циклу: планування, 

визначення реалізації планів (контроль, зворотний зв’язок), 

інтерпретацію результатів, визначень та узагальнення базової інформації 

для прийняття певних управлінських рішень i орієнтована на 

внутрішнього користувача – конкретного керівника підприємства, 

служби, відділу або функціонального підрозділу. При цьому потреба 

керівника в інформації для прийняття раціональних управлінських 

рішень i контролю за їх виконанням залежатиме, по-перше, від 

функціональної галузі, в якій він спеціалізується, по-друге, від його 

положення в організаційній структурі підприємства.  

Для створення ефективної системи управлінської звітності потрібні 

такі ресурси: вихідні дані; форма та зміст системи звітності, узгоджені з 

керівництвом; метод накопичення та впорядкування інформації. Форма 

подання інформації має бути легкою для сприйняття користувачем i 

зорієнтована на те, що користувач знайомиться з питанням вперше. 

Регулярні й точні управлінські звіти дадуть керівництву необхідну 

інформацію для прийняття раціональних рішень, сприяючи таким чином 

успішному розвитку підприємства. Щодо фінансової звітності, то 

порядок i терміни подання встановлені чинним законодавством i 

підлягають обов’язковому виконанню. 

Бухгалтерський облік дає можливість оцінити результати діяльності 

всього підприємства в цілому, тоді як управлінський облік – у межах 

окремих центрів відповідальності та залежно від мети надання 

управлінської інформації [1, с. 214]. 

Розвиток управлінського обліку на сучасному етапі полягає в 

поєднанні таких функцій, як планування, облік, контроль i аналіз. 
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Результатом такого поєднання має бути система інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень, обслуговувати яку 

повинен управлінський облік. 

Українська економіка перебуває в перехідному стані, тобто планової 

економіки як такої вже не існує, а ринкова не утвердилася остаточно. 

Вітчизняні компанії не мають досвіду роботи, до того ж, кожна має свій. 

За цих умов кожне підприємство підходить до порцесу побудови 

системи управлінського обліку індивідуально. Через все це сфера 

діяльності стосовно запровадження системи управлінського обліку в 

українських підприємсвах є галуззю тільки теоретичних знань і 

припущень у сукупності з намаганнями фахівців випробувати світовий 

досвід. Таким чином, на основі інформації про витрати сировини та 

матеріалів за кожну зміну в розрізі видів виробів і даних про вихід 

продукції можна й необхідно аналізувати результати виробничого 

процесу зіставлення фактичних даних із нормативними, виявити 

відхилення та оперативно визначити причини цього, що дасть 

можливість своєчасно впливати на хід того чи іншого процесу, 

коригувати в потрібному напрямі [2, с. 287]. 
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ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО  

КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ  

ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  

  

Теоретичні аспекти внутрішнього контролю висвітлено в працях 

таких вчених як: Ф.Ф. Бутинець, Т.А. Бутинець, В.Ф. Максимової, 

В.О. Шевчука та інших. Однак аналіз наукової літератури свідчить, про 

те що вчені досліджують здебільше загальні питання організації та 

методики внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської 

заборгованості суб’єкта господарювання та проблеми організації 


