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ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Белова І.М.
Тернопільський національний економічний університет

Динамічність змін на підприємствах зумовлює потребу в інформації, котра повно, своєчасно та достовірно відображає 
господарські процеси й забезпечує можливість прийняття управлінських рішень. Прийняття оптимального 
управлінського рішення можливе за умови створення та впровадження в практику управління інформаційної системи, 
яка орієнтована на вимоги управління діловою активністю підприємства.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
ринкова система господарювання в Украї-

ні вимагає орієнтування підприємств на міжнарод-
ні стандарти бухгалтерського обліку. Формування 
та надання такої інформації є головним завданням 
управлінського обліку. Тому сьогодення вимагає 
від керівників підприємств налагодження систе-
ми управлінського обліку і звітності на всіх рівнях 
управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В су-
часних умовах господарювання особливо важли-
вого значення набуває інформаційне забезпечення 
процесу управління, яке необхідне для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень. Питанням 
управлінського обліку присвячено багато праць 
відомих українських вчених: О.С. Бородкіна,  
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, А.М. Герасимовича,  
Г.Г. Кірейцева, М.Ф. Кропивко, М.В. Кужельного, 
А.М. Кузьмінського, М.Р. Лучка, В.П. Моссаковсько-
го, Л.В. Нападовської, М.Ф. Огійчука, М.С. Палюха, 
М.С. Пушкара, В.В. Сопка, Л.К. Сука, М.Г. Чума-
ченка і зарубіжних – X. Андерсона, Т. Джонсо-
на, К. Друрі, Р. Каплана, Е. Майера, Д. Мидлтона,  
Б. Нідлз, С. Ніколаєвої, С.С. Сатубалдіна, Т. Скоуна, 
С.М. Стукова, Ф. Тейлора В.І. Ткача, Дж. Хіггінса, 
Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж., О. Шеремета, інших.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. На сьогодні науковцями видано дуже 
багато наукових робіт із тематики управлінського 
обліку, але незважаючи на те немає єдиної думки 
щодо трактування управлінського обліку та інфор-
маційного забезпечення його на підприємствах.

Мета статті. Висвітлення основних моментів 
трактування управлінського обліку та обгрунтуван-
ня і дослідження різних точок вчених науковців, 
щодо ролі і місця управлінського обліку в інформа-
ційному забезпеченні всіх рівнів управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день поява управлінського обліку обу-
мовлена тим, що традиційні методи бухгалтерського 
обліку перестали відповідати вимогам управління.

Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» дає таке визначення 
управлінському (внутрішньогосподарському) облі-
ку – це система обробки та підготовки інформації 
про діяльність підприємства для внутрішніх корис-
тувачів у процесі управління підприємством [15]. 

Бородкін О.С. стверджував, що управлінський 
облік – це система оперативного управління підпри-
ємством, яка включає блоки: нормування, плану-
вання, аналіз, контроль, ціноутворення, оператив-
ний облік і т.д. Вихідна інформація управлінського 
обліку є позасистемною, тобто не відображається в 
облікових регістрах і на рахунках бухгалтерського 
обліку [2]. 

Бутинець Ф.Ф. дає таке визначення: «Управ-
лінський (внутрішньогосподарський) облік – облік, 
у якому формуються показники для різних вну-
трішніх і зовнішніх потреб: обчислення собівартості 
придбаних матеріалів, виготовлення продукції, ви-
конаних робіт, наданих послуг; визначення витрат, 
розрахунок доцільності виконаних робіт тощо» 
[4, c. 27].

Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. 
«Під управлінським обліком розуміють процес ви-
явлення, виміру, накопичення, аналізу, підготовки, 
інтерпретації, що використовується управлінською 
ланкою для планування, оцінки і контролю в серед-
ині підприємства» [5, c. 11].

Голов С.Ф., Єфіменко В.І. «Управлінський об-
лік – це процес виявлення, виміру, накопичення, 
аналізу, підготовки, інтерпретації, що використо-
вується управлінською ланкою для планування, 
оцінки і контролю в середині організації і для за-
безпечення відповідного підзвітного використання 
ресурсів» [7, c. 246].

Желюк Л.О. «Облік, який дає зібрати необхідну 
інформацію в межах і за межами підприємства для 
прийняття оптимального рішення в конкретній си-
туації» [6, с. 26]

Лучко М.Р. «Управлінський облік – це процес під-
готовки облікової інформації, про діяльність госпо-
дарських підприємств (організацій), користувачами 
якої можуть бути будь які, і яка необхідна менедже-
ру для планування, контролю і прийняття обґрунто-
ваних управлінських рішень з поточної виробничої 
комерційної діяльності фірми (компанії)» [11].

Нападовська Л.В. «Управлінський облік – це 
система інтегрованої інформації (облікової, плано-
вої, нормативної, аналітичної, технічної, техноло-
гічної та ін.), необхідної керівництву для прийнят-
тя оптимальних управлінських рішень на різних 
рівнях управління. Метою управлінського обліку є 
створення та підтримка у реальному стані системи 
інформації для управління підприємством» [12].

Нападовська Л.В. виділяє також загальносис-
темні принципи управлінського обліку: методоло-
гічного плюралізму, орієнтації обліку на досягнення 
стратегічних цілей підприємства, результативності, 
відповідальності за прийняття рішень, комплек-
сності, «різної собівартості для різних цілей», еко-
номічності [13, с. 59].

Нападовська Л.В. сформулювала головні кри-
терії вимог до управлінського обліку: відповідність 
потребам управління, постійне удосконалення, ак-
тивний вплив на систему управління з метою по-
стійного підтвердження своєї корисності [12].

Садовські І. говорить, що управлінський облік – 
це процес виявлення, вимірювання, накопичення, 
аналізу, підготовки, інтерпретації та підготовки ін-
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формації, що використовується управлінською лан-
кою для планування, оцінки та контролю в середині 
підприємства [19, с. 416].

Сопко В. Дає таке трактування: «Внутрішньо-
господарський облік (так званий управлінський, 
виробничий, контроллінг) не є самостійним бух-
галтерським обліком. Це є продовження, а точніше 
подальше поглиблення, деталізація даних бухгал-
терського фінансового обліку в частині витрат і до-
ходів діяльності, коли розкривається ефективність 
придбаних ресурсів, їх переробки, технологічних і 
організаційних рішень, мотивації тощо» [21, c. 373; 
22, с. 411] .

Пушкар М.С. говорить, що управлінський облік – 
«...групування витрат і різні розрахунки, зв'язані з 
визначенням собівартості становлять його суть [16].

Друри К. «Управленческий учет обслужива-
ет менеджеров (руководителей) в середине орга-
низации (предприятия), выдавая им информацию 
для принятия решений планирования, контроля 
и регулирования прямых производственных за-
трат (себестоимости продукции) для составления 
финансовых отчетов» [8, c. 13].

Карпова Т.П. «Сущность управленческого уче-
та – интегрированная система учета затрат и до-
ходов, нормирования, контроля и анализа, систе-
матизирующая информацию для управленческих 
решений и координации проблем будущего разви-
тия предприятия» [9, c. 29].

Б. Нідлз, X. Андерсон, Д. Колдуелл при тлумачен-
ні управлінського обліку роблять акцент і докладно 
розшифровують споживачів інформації, визначаючи 
його призначення для внутрішніх операцій. »Управ-
лінський облік є продовженням фінансового обліку й 
застосовується насамперед для відображення вну-
трішніх операцій компанії. Його призначення – за-
безпечити інформацією менеджерів, відповідальних 
за досягнення конкретних виробничих цілей. До 
бухгалтерської інформації, створеноїй підготовленої 
для використання керівниками, застосовуються інші 
правила, ніж до інформації, призначеноїдля зовніш-
ніх користувачів, що не працюють безпосередньо в 
компанії» [14, с. 41].

Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж., Датар Ш. «Управ-
ленческий учет – это система сбора и группировки 
финансовой и нефинансовой информации, на осно-
ве которой менеджеры принимают решения для до-
стижения целей организации» [24, c. 27].

Шеремет А.Д. дає таке визначення: «Управ-
ленческий учет – подсистема бухгалтерского уче-
та, контроля в рамках одной организации, которая 
обеспечивает ее управленческий аппарат информа-
цией, используемой для планирования, собствен-
ного управления и контроля за деятельностью 
организации. Этот процесс включает выявление, 
измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпрета-
цию, передачу и прием информации, необходимой 
управленческому аппарату для выполнения его 
функций» [25, c. 17].

На думку авторів В.Б. Моссаковського та  
С.Я. Бублика запровадження управлінського обліку 
в підприємствах України вимагає висвітлення трьох 
моментів: по-перше, уточнення функцій управлін-
ського обліку та виконавців; по-друге, формування 
інформації про понесені підприємством витрати на 
операційні потреби, вихід продукції та результати 
діяльності; по-третє, здійснення організаційних за-
ходів [10].

Найістотнішою вимогою до управлінського облі-
ку є активний вплив на систему управління з ме-
тою постійного підтвердження своєї функціональ-
ної корисності.

Основою управління є ефективне використан-
ня ресурсів інформаційної системи підприємства, в 
першу чергу, внутрішніми користувачами – мене-
джерами підприємства. 

У системі інформаційних ресурсів суб'єктів гос-
подарювання науковці і практики стали виділяти 
управлінський облік як основу системи інформацій-
ного забезпечення процесу управління.

Бородкін О.С. вважав, що бухгалтерський об-
лік як інформаційна система є в цілому управлін-
ським обліком. Він заперечував щодо того, що до 
управлінського обліку відносять тільки облік ви-
трат і калькулювання собівартості, констатував, що 
управлінська функція обліку неможлива без інфор-
мації всіх інших підрозділів (топологічних ділянок) 
бухгалтерського обліку. Тобто бухгалтерський об-
лік – це інтегрована інформаційна система, яка не 
має підстав для поділу її на два автономні види об-
ліку: фінансовий та управлінський [3].

На думку Пушкара М.С, Щирби М.Т., інфор-
маційні системи відносяться до систем, які розви-
ваються, що зумовлено постійним розширенням 
і зміною потреб споживачів інформації під впли-
вом оточуючого середовища, зміною технічних за-
собів та розширенням програмного забезпечення 
[17, с. 25].

Головну мету управлінського обліку вітчизняні 
науковці часто звужують до підготовки достовірної 
інформації з метою управління витратами [3, с. 34], 
що підкреслює виключну актуальність цього аспек-
ту обліку.

Основою внутрішньоуправлінських інформа-
ційних потоків є системи нормативно-планових 
джерел та обліку. Функціонування інших систем 
інформаційного забезпечення управління підприєм-
ством – аналізу, контролю, прогнозування, інших – 
базуються на застосуванні вихідних інформаційних 
потоків системи обліку. 

Управлінський облік ототожнюють з інтегрова-
ною системою інформації, що поєднує в собі пла-
нування, нормування, організацію виробництва, 
маркетинг, бухгалтерський облік, регулювання, 
стимулювання, ціноутворення тощо. Управлінський 
облік як сукупність різних наук розглядати не є 
правомірним, оскільки втрачається розуміння влас-
не процесу прийняття управлінських рішень та об-
ліку [14, с. 54-56]. 

Більшість менеджерів виявляють інтерес до 
впровадження управлінського обліку як засобу удо-
сконалення системи інформаційного забезпечення 
підприємства. Проте практиками управлінський об-
лік розглядається тільки як додатковий інструмент 
достовірності визначення виробничої собівартості 
готової продукції. Відбувається звуження проблем-
ного управлінського обліку до функцій систематич-
ного виробничого.

Організація управлінського обліку дозволяє ке-
рівництву, в першу чергу, вирішити проблеми опе-
раційної діяльності. За своєю сутністю, ця система є 
сукупністю форм управлінських звітів, які надають 
можливість менеджерам аналізувати процес фор-
мування витрат; розподілити витрати за видами 
продукції, відділами (підрозділами) підприємства 
та напрямами діяльності; здійснити необхідні аналі-
тичні розрахунки (точки беззбитковості, рентабель-
ності, оборотності активів, вартості одного робочого 
місця, ринкової вартості бізнесу компанії, структу-
ри витрат тощо); прослідкувати за ефективністю 
попередніх управлінських рішень. 

Управлінський облік має на меті надання допо-
моги спеціалістам та керівникам фірм і, особливо, 
об'єднань при прийнятті управлінських рішень. 
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З метою стабільності функціонування підприєм-
ства, покращання його фінансового стану та зрос-
тання прибутку від операційної та інших видів ді-
яльності необхідно здійснити ряд заходів, а саме:

а) формування належного масиву інформації, 
що характеризує наслідки роботи підприємства та 
його підрозділів;

б) аналіз наслідків діяльності та розробка прак-
тичних та стратегічних рішень на альтернативній 
основі щодо перспектив діяльності підприємства;

в) систематичний контроль за дотриманням 
окремими виконавцями, в першу чергу керівника-
ми підрозділів (центрів витрат та центрів прибутку) 
завдань, передбачених керівництвом фірми щодо 
витрат та випуску продукції та її реалізації, якщо 
це доручено підрозділу;

г) підведення підсумків за результатами контр-
олю щодо наслідків діяльності підрозділів та роз-
робка завдань на перспективу [10, с. 8].

В.І. Ткач та М.В. Ткач на підставі узагальнення 
світової практики ведення обліку витрат і обчис-
лення собівартості продукції виділили 4 системи 
організації управлінського обліку (точніше форму-
вання інформації про витрати та результати діяль-
ності підрозділів, сегментів діяльності тощо):

1) управлінський облік повністю виділений з 
фінансового за допомогою ведення спеціальних ра-
хунків-екранів;

2) управлінський облік стає автономним по від-
ношенню до системи фінансового обліку;

3) управлінський облік не ведеться, але облік 
витрат за носіями для обчислення собівартості про-
дукції, робіт і послуг здійснюється статистично, 
тобто поза системою бухгалтерського обліку, хоч 
дані статистичного обліку пов'язуються з даними 
бухгалтерського обліку;

4) управлінський облік відсутній, а облік ви-
робничих витрат інтегровано у фінансовий облік 
[23, с. 29].

 Суттєвими проблемами на шляху формування та 
забезпечення ефективного функціонування управ-
лінського обліку для вітчизняних підприємств є такі:

1) більше половини оперативної інформації, що 
використовується менеджерами для контролю та 
оцінювання господарської діяльності, формується 
поза офіційною системою бухгалтерського обліку 
в цілому, і тому ведення управлінського обліку не 
зможе поліпшити ситуацію;

2) набуває особливого змісту проблема, що дані 
управлінського обліку будуть використовуватись не 

стільки для управління, скільки для погодження з 
даними фінансового (бухгалтерського) обліку та по-
дальшого їх уточнення та виправлення;

3) на сьогодні в більшості підприємств бухгал-
терський облік не є основним джерелом інформації 
для задоволення потреб системи управління. Бух-
галтери вітчизняних підприємств завантажені ро-
ботою з реєстрації поточних фактів господарської 
діяльності, тому позбавлені можливості надавати 
будь-яку практичну допомогу адміністрації під-
приємства. Працівники бухгалтерії тепер основну 
увагу зосереджують на вирішенні питань обліку з 
метою оподаткування підприємства;

4) необхідно будувати систему управлінського 
обліку з обов'язковим урахуванням її ефективності 
тому, що недостача звітної інформації, необхідної 
для прийняття управлінських рішень, так само не-
безпечна, як і наявність надлишкової управлінської 
інформації, яка розсіває увагу адміністрації і пере-
шкоджає вивченню фактів і зосередженню на ви-
рішенні головних завдань [20, с. 11].

Широкому впровадженню управлінського обліку 
в Україні перешкоджають проблеми організації, що 
пов'язані з необхідністю розробки моделі системи 
управлінського обліку відповідно до потреб управ-
ління витратами. Управлінський облік будується 
індивідуально на кожному підприємстві та орієнто-
ваний, в першу чергу, на завдання інформаційно-
го забезпечення процесу оперативного управління 
фінансовою діяльністю. Відсутність загальнорозро-
блених критеріїв організації управлінського обліку, 
широта вибору методологічних підходів, дефіцит 
кваліфікованих кадрів, непередбачувана поведін-
ка споживчого ринку ускладнюють удосконалення 
системи обліку на підприємствах.

Висновки та подальші дослідження. Отже, 
можна зробити такий висновок, що система 
управлінського обліку повинна проектуватися під 
конкретне підприємство, враховуючи сукупність 
факторів, серед яких особливу увагу приділяють 
внутрішнім.

На сьогоднішній день, впровадження системи 
управлінського обліку передбачає три ключові 
моменти:

1) опанування теоретичної основи – розуміння 
сучасної концепції управлінського обліку,

2) розробка методичної основи (моделі), необхід-
ної для підприємства системи управлінського об-
ліку витрат; 

3) технічне рішення.
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СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Аннотация
Динамика изменений на предприятиях предопределяет потребность в информации, которая полно, своевременно 
и достоверно отображает хозяйственные процессы и обеспечивает возможность принятия управленческих реше-
ний. Принятие оптимального управленческого решения возможно при условии создания и внедрения в практику 
управления информационной системы, которая ориентирована по требованиям управления деловой активностью 
предприятия.
Ключевые слова: стандарты бухгалтерского учета, управленческий учет, информационная система, производ-
ственный учет, расходы, управленческие решения, система управления.
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MODERN ASPECT OF DETERMINATION OF ECONOMIC CONTENT  
AND INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT ACCOUNTING

Summary
Dynamic changes on enterprises predetermines a requirement in information which full, in good time and for certain 
represents economic processes and provides possibility of acceptance of administrative decisions. Acceptance of 
optimum administrative decision is possible on condition of creation and introduction in practice of management of the 
informative system which is oriented on the requirements of management business activity of enterprise.
Keywords: standards of record-keeping, administrative account, informative system, production account, charges, 
administrative decisions, control system.


