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Стаття присвячена актуальним питанням застосування даних управлінського обліку для аналітичної під-
тримки прийняття управлінських рішень щодо ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Запропо-
нований методичний підхід до використання інформації управлінського обліку для аналізу ефективності ді-
яльності суб’єктів господарювання складається з декількох послідовних етапів, які передбачають визначення 
складу інформації управлінського обліку, потрібної для аналітичної підтримки прийняття управлінських рі-
шень, відповідних документів та їх конкретних реквізитів, підрозділів та відповідальних осіб, їх зв’язків та руху 
інформації між ними, а також кроків, що деталізують ці етапи. Застосування запропонованого методичного 
підходу дасть змогу реалізувати систематизовану послідовність дій з використання інформації управлінсько-
го обліку в аналізі ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Ключові слова: суб’єкт господарювання, методичний підхід, управлінський облік, аналіз ефективності ді-
яльності, інформаційне забезпечення.

Король Г.О., Извекова И.Н., Акимова Т.В. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Статья посвящена актуальным вопросам использования данных управленческого учета для аналитиче-
ской поддержки принятия управленческих решений в отношении эффективности деятельности субъектов 
хозяйствования. Предложенный методический подход к использованию информации управленческого учета 
для анализа эффективности деятельности субъектов хозяйствования состоит из нескольких этапов, которые 
предусматривают определение состава информации управленческого учета, необходимой для аналитиче-
ской поддержки принятия управленческих решений, соответствующих документов и их конкретных рекви-
зитов, подразделений и ответственных лиц, их связей и движения информации между ними, а также шагов, 
которые детализируют эти этапы. Применение предложенного методического подхода позволит реализовать 
систематизированную последовательность действий по использованию информации управленческого учета 
в анализе эффективности деятельности субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: субъект хозяйствования, методический подход, управленческий учет, анализ эффек-
тивности деятельности, информационное обеспечение.

Korol’ H.O., Izvyekova I.M., Akimova T.V. METHODICAL APPROACH TO THE APPLICATION OF MANAGEMENT 
ACCOUNTING INFORMATION FOR BUSINESS ENTITY EFFICIENCY ANALYSIS

The article is concerned with current issues application of information of management accounting for analytical 
support to managerial decisions on the effectiveness activity of business entities. The article sets forth suggestions 
as to improving the methodological approach to the application of management accounting information for efficien-
cy analysis of business entities, which consists of several stages and includes the definition of: the composition of 
information of management accounting needed for analytical support to managerial decisions, relevant documents 
and their specific requisites, departments and responsible persons, their communications and the information flow 
between them, and also the steps that detail these stages. Use of the suggested methodological approach will allow 
the implementation of a systematic sequence of actions on the use of management accounting information in the 
analysis of the effectiveness of business entities.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах жорсткої конкурентної 
боротьби та складної економічної ситуації 
в країні вітчизняним підприємствам необ-
хідно посилювати контроль за результатами 
та ефективністю своєї діяльності. Управ-
лінські рішення, спрямовані на покращення 
фінансового стану суб’єкта господарювання 
та підвищення ефективності його господар-
ської діяльності, приймаються на підставі 
даних здебільшого управлінського обліку, які 
обов’язково проходять аналітичну обробку. 
Результати аналізу ефективності діяльності 
дають можливість виявити проблеми, що 
постають перед суб’єктом господарювання, 
встановити причини їх виникнення та визна-
чити шляхи вирішення. Отже, саме інформа-
ція управлінського обліку використовується 
як база для проведення аналізу ефективності 
діяльності та подальшого наукового обґрун-
тування й оптимізації управлінських рішень. 
Це обумовлює необхідність розробки мето-
дичного підходу до формування належного 
інформаційного забезпечення аналізу ефек-
тивності діяльності на основі використання 
інформації, яка надається системою управ-
лінського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковими працями та практикою неоднора-
зово підтверджувалося значення управлін-
ського обліку в системі аналізу ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання. Питання 
інформаційного забезпечення аналізу ефек-
тивності діяльності суб’єктів господарювання, 
зокрема використання для цього даних обліку, 
розглядалися в роботах українських та закор-
донних науковців, зокрема в працях Г.І. Андрє-
євої [1], О.Г. Богдановича [2], І.М. Вагнера [3], 
Н.О. Гнип [4], В.І. Отенко [5], Г.В. Савицької 
[6], М.Г. Чумаченка [7], Р.К. Шурпенкової [8].

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Однак методичні 
засади формування інформаційного забез-
печення аналізу ефективності діяльності 
шляхом передачі від системи управлінського 
обліку та використання необхідної інформації 
досліджені недостатньо внаслідок недооцінки 
усвідомлення управлінського обліку як інфор-
маційної бази для проведення аналізу ефек-
тивності діяльності суб’єктів господарювання. 
Отже, актуальність теми дослідження визна-
чається потребою більш детальної розробки 
методичного підходу до застосування інфор-
мації управлінського обліку суб’єктів господа-
рювання як забезпечення аналізу ефектив-
ності їх діяльності.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є вдоскона-
лення методичного підходу до застосування 
даних управлінського обліку для аналітичної 
підтримки прийняття управлінських рішень 
щодо ефективності діяльності суб’єктів госпо-
дарювання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Формування методичних положень 
управлінського обліку суб’єктів господарю-
вання в забезпеченні аналізу ефективності 
діяльності потребує усвідомлення категорій 
теоретичних засад, перш за все об’єкта, пред-
мета та суб’єктів дослідження. Так, об’єктом 
дослідження, як зазначалося в попередніх 
роботах авторів [9], виступає аналіз ефек-
тивності діяльності суб’єктів господарювання, 
предметом – його інформаційне забезпе-
чення, створене системою управлінського 
обліку, а суб’єктами – суб’єкти цього інформа-
ційного забезпечення.

Запропонований методичний підхід до 
застосування інформації управлінського 
обліку як забезпечення аналізу ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання наве-
дено на рис. 1.

Як видно з рис. 1, для реалізації запропо-
нованого підходу на першому етапі необхідно 
визначити склад інформації управлінського 
обліку для забезпечення аналізу ефектив-
ності діяльності суб’єктів господарювання.

За результатами попередніх досліджень, 
викладених у роботі [10], визначено, що 
ефективність діяльності – це ступінь вико-
ристання ресурсів або віддача витрат, що 
визначається співвідношенням в одиницю 
часу результатів діяльності суб’єкта госпо-
дарювання та витрат, що забезпечили цей 
результат. Тому для аналізу ефективності 
діяльності необхідно володіти інформа-
цією про результати та витрати діяльності 
суб’єкта господарювання, склад якої перед-
бачено визначати на кроках 1.1 та 1.2 відпо-
відно. Незважаючи на те, що за хронологією 
подій суб’єкт господарювання спочатку несе 
витрати в ході своєї діяльності, а вже потім 
отримує результати від цієї діяльності, під 
час дослідження ефективності діяльності з 
огляду на її економічний зміст доречно спо-
чатку розглядати результати діяльності, а 
вже потім витрати, що їх забезпечили.

Після цього на кроці 1.3 здійснюється 
формування переліку визначеної інформації 
управлінського обліку, яка буде використана 
для аналізу ефективності діяльності суб’єкта 
господарювання.
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Для проведення детального аналізу ефек-
тивності діяльності суб’єкта господарювання 
необхідно володіти нормативними, плано-
вими та фактичними даними щодо показників 
результатів діяльності та витрат.

Аналіз ефективності діяльності може про-
водитися загалом по підприємству або для різ-
них виробничих підрозділів, по всій продукції 
або для кожного окремого продукту. Залежно 
від цього буде змінюватися перелік інформа-
ції, що повинна надати система управлінського 
обліку для забезпечення аналізу ефективності 
діяльності суб’єкта господарювання.

Під час проведення аналізу ефективності 
діяльності загалом по підприємству резуль-
тати діяльності суб’єкта господарювання 
характеризуються показником прибутку від 
операційної діяльності, а витрати – загаль-
ною сумою операційних витрат.

На другому етапі методичного підходу 
передбачене визначення документів та їх 
конкретних реквізитів, що містять інформа-
цію управлінського обліку для забезпечення 
аналізу ефективності діяльності суб’єктів гос-
подарювання. Під час виконання цього етапу 
спочатку визначаються документи та їх рекві-

Рис. 1. Методичний підхід до застосування інформації управлінського 
обліку як забезпечення аналізу ефективності діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 3. Визначення переліку підрозділів, які здійснюють інформаційне 
забезпечення аналізу ефективності діяльності суб’єктів господарювання 

Крок 3.1. Дослідження організаційної структури управління 
підприємством. 

Крок 3.2. Аналіз положень про роботу підрозділів суб’єкта 
господарювання з метою виявлення тих, які здійснюють інформаційне 
забезпечення аналізу ефективності діяльності. 
Крок 3.3. Формування переліку підрозділів, які здійснюють 
інформаційне забезпечення аналізу ефективності діяльності суб’єкта 
господарювання. 

Етап 4. Визначення зв’язків та руху інформації між підрозділами, які 
здійснюють інформаційне забезпечення аналізу ефективності діяльності 

Крок 4.1. Встановлення зв’язків між підрозділами, які здійснюють 
інформаційне забезпечення аналізу ефективності діяльності. 
Крок 4.2. Визначення інформаційних потреб посадових осіб та 
підрозділів для аналізу ефективності діяльності. 

Крок 4.3. Передача упорядкованої інформації визначеним посадовим 
особам та підрозділам для аналізу ефективності діяльності. 

Етап 1. Визначення складу інформації управлінського обліку для 
забезпечення аналізу ефективності діяльності суб’єктів господарювання 

Крок 1.1. Визначення інформації про результати діяльності суб’єкта. 

Крок 1.2. Визначення інформації про витрати суб’єкта господарювання. 

Крок 1.3. Формування переліку інформації для аналізу ефективності 
діяльності суб’єкта господарювання. 

Етап 2. Визначення документів та їх конкретних реквізитів, що містять 
інформацію управлінського обліку для забезпечення аналізу ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання 

Крок 2.1. Визначення документів та їх конкретних реквізитів, що містять 
інформацію про результати діяльності суб’єкта господарювання. 

Крок 2.2. Визначення документів та їх конкретних реквізитів, що містять 
інформацію про витрати суб’єкта господарювання. 
Крок 2.3. Формування переліку документів та їх конкретних реквізитів, 
що містять інформацію для аналізу ефективності діяльності. 
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зити, що містять інформацію про результати 
діяльності суб’єкта господарювання (крок 
2.1), потім – про витрати (крок 2.2), після чого 
формується перелік цих документів та їх кон-
кретних реквізитів (крок 2.3).

Визначену на першому етапі інформацію 
можна отримати як із внутрішньої звітності, 
що складається за даними управлінського 
обліку, так і з фінансової звітності, оскільки 
такі узагальнюючі показники, як прибуток від 
операційної діяльності та операційні витрати, 
однаково знаходять відображення в обох сис-
темах обліку. У фінансовій звітності ці показ-
ники містяться у формі № 2 «Звіт про фінан-
сові результати».

Перелік інформації управлінського обліку 
для забезпечення аналізу ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання та доку-
ментів, що містять цю інформацію, наведено 
в табл. 1.

На третьому етапі необхідно визначити 
перелік посадових осіб та підрозділів, які здій-
снюють інформаційне забезпечення аналізу 
ефективності діяльності суб’єктів господарю-
вання. Для цього проводяться дослідження 
організаційної структури управління підпри-
ємством (крок 3.1) та аналіз положень про 
роботу підрозділів суб’єкта господарювання з 
метою виявлення тих, які здійснюють інфор-
маційне забезпечення аналізу ефективності 
діяльності (крок 3.2). На цій підставі визнача-
ється перелік основних підрозділів, що задіяні 
в інформаційному забезпеченні аналізу ефек-
тивності діяльності суб’єктів господарювання 
(крок 3.3).

В більшості літературних джерел [1; 4; 
11–13] під час дослідження інформаційного 
забезпечення аналізу ефективності діяль-
ності суб’єктів господарювання питанням 
визначення суб’єктів, тобто посадових осіб 
та підрозділів, які задіяні в процесі підготовки 
відповідної інформації управлінського обліку, 
приділяється недостатньо уваги. При цьому 
досить часто автори серед усіх суб’єктів роз-

глядають тільки бухгалтера або бухгалтерську 
службу, хоча й зазначають, що інформаційне 
забезпечення аналізу також покладається на 
інші служби підприємства.

На підставі дослідження практики забезпе-
чення аналізу ефективності діяльності інфор-
мацією управлінського обліку в умовах реаль-
них суб’єктів господарювання та вивчення 
їх стандартів пропонується такий перелік 
суб’єктів інформаційного забезпечення:

– бухгалтерська служба;
– планово-економічний відділ;
– сектор ціноутворення.
Незалежно від масштабів та виду діяль-

ності суб’єктів господарювання, як правило, 
ведення управлінського обліку поклада-
ється на бухгалтерську службу, яка здійснює 
формування фактичних результатів діяль-
ності суб’єкта господарювання та витрат, 
що забезпечили отримання цих результатів. 
Планово-економічний відділ, як і відділ ціно-
утворення, надає планову та нормативну 
інформацію стосовно результатів діяльності 
та витрат суб’єкта. Вся зазначена інформа-
ція передається в аналітичний сектор (від-
діл) для подальшого проведення аналізу 
ефективності діяльності суб’єкта господа-
рювання.

Як зазначалося раніше, залежно від 
вибору системи показників, що характери-
зують ефективність діяльності суб’єкта гос-
подарювання, змінюються сутність та рівень 
деталізації інформації, яка необхідна для її 
аналізу, а також шляхи руху цієї інформа-
ції. Тому на четвертому етапі розробленого 
методичного підходу (рис. 1) передбачене 
визначення зв’язків та руху інформації між 
підрозділами під час забезпечення аналізу 
ефективності діяльності даними управлін-
ського обліку. На першому кроці цього етапу 
(крок 4.1) встановлюються взаємозв’язки під-
розділів, які здійснюють інформаційне забез-
печення аналізу ефективності діяльності; на 
другому кроці (крок 4.2) визначаються інфор-

Таблиця 1
Перелік інформації управлінського обліку для забезпечення аналізу ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання та документів, що містять цю інформацію

Показники Перелік інформації 
управлінського обліку

Перелік документів та їх 
конкретних реквізитів, що 

містять потрібну інформацію
Інформація щодо результатів 
діяльності суб’єкта господа-
рювання

Прибуток від операційної 
діяльності

Форма № 2 «Звіт про фінансові 
результати», рядок 2190

Інформація щодо витрат 
суб’єкта господарювання

Загальна сума операцій-
них витрат

Форма № 2 «Звіт про фінансові 
результати», рядок 2550
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маційні потреби посадових осіб та підрозді-
лів для аналізу ефективності діяльності; на 
останньому кроці (крок 4.3) здійснюється 
передача упорядкованої інформації визначе-
ними посадовими особами та підрозділами 
для проведення аналізу ефективності діяль-
ності суб’єкта господарювання.

Схема руху інформації під час передачі 
даних управлінського обліку для забезпе-
чення аналізу ефективності діяльності зага-
лом по підприємству наведена на рис. 2.

Висновки з цього дослідження. Застосу-
вання запропонованого методичного підходу, 
який передбачає визначення складу інформа-
ції управлінського обліку, потрібної для ана-

літичної підтримки прийняття управлінських 
рішень, відповідних документів та їх конкрет-
них реквізитів, підрозділів та відповідальних 
осіб, їх зв’язків та руху інформації між ними 
дасть змогу реалізувати систематизовану 
послідовність дій з використання інформації 
управлінського обліку в аналізі ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання.

Перспективою подальших досліджень є 
застосування розробленого методичного під-
ходу до використання інформації управлін-
ського обліку суб’єктів господарювання як 
забезпечення аналізу ефективності діяль-
ності різних виробничих підрозділів по всій 
продукції або для кожного окремого продукту.
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Рис. 2. Схема руху інформації під час передачі даних 
управлінського обліку для забезпечення аналізу 

ефективності діяльності загалом по підприємству
Примітка: 1 – дані управлінського обліку щодо фактичних резуль-
татів діяльності суб’єкта господарювання та витрат, що забез-
печили отримання цих результатів; 2 – планова та нормативна 
інформація стосовно результатів діяльності та витрат суб’єкта 
господарювання
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