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Статтю присвячено актуальним питанням упровадження управлінського обліку на підприємствах. Визна-
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасна ринкова економіка висуває 
особливі вимоги до якості процесу управління 
підприємствами. Успіх діяльності та вижи-
вання будь-якого господарюючого суб’єкта 
визначається рівнем розвитку управлінського 
обліку. Впровадження його на підприємстві 
стає незамінним процесом, оскільки забез-
печить своєчасне та оперативне отримання 
різної інформації про виробничу діяльність та 
інші господарські операції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На проблеми впровадження управлінського 
обліку та напрями їх вирішення значну увагу 
звертають науковці та практики. Їм присвя-
чено фахові дослідження таких вітчизняних 
учених, як: В.А. Москаленко [1], В.С. Улан-

чук та Г.Ю. Аніщенко [2], О.О. Августова [3], 
С.О. Левицька [4], Ю.В. Безверхня [5] та ін. 

Деякі автори наголошують на розрізненні 
облікових систем. Так, В.А. Москаленко [1] 
зазначає про суттєву відмінність управлін-
ського обліку від традиційного бухгалтер-
ського обліку, зорієнтованого на складання 
фінансової звітності, і головною відмінністю 
є те, що на відміну від фінансового обліку, 
який ведеться з дотриманням певних офіцій-
них регламентів (інструкцій, стандартів тощо), 
встановлених державними органами або про-
фесійними організаціями, управлінський облік 
не обмежений у виборі методів та правил.

В.С. Уланчук та Г.Ю. Аніщенко [2] дійшли 
висновку, що розвиток управлінського обліку 
нині проходить непослідовно, він є складовою 
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частиною облікової системи, яка тісно співп-
рацює з фінансовим та стратегічним обліком, 
формуючи єдиний інформаційний потік.

Своєю чергою, О.О. Августова [3] вказує, 
що належним чином сформована та органі-
зована система управлінського обліку – це 
дієвий та ефективний засіб удосконалення 
діяльності підприємства, який дає змогу не 
тільки одержувати інформацію про виробничі 
процеси, але й оперативно використовувати її 
під час прийняття управлінських рішень.

Дещо іншу точку зору має С.О. Левицька [4], 
яка вважає, що «…управлінський облік у сучас-
ному трактуванні є окремим елементом менедж-
менту діяльності, який в основі своїй викорис-
товує інформацію внутрішньогосподарського 
обліку і показники фінансової звітності у цілому, 
застосовує методи контрольно-аналітичних про-
цедур із метою реалізації завдань оперативного 
та стратегічного адміністрування».

Можна погодитися з Ю.В. Безверхнею [5], яка 
вказує на важливість автоматизованих систем 
управлінського обліку: «…засобами ефективної 
організації роботи підприємств є впровадження 
комплексу заходів, спрямованих на формування 
концепції та розвитку облікових систем у про-
цесі менеджменту підприємств на основі облі-
кової інформації, що дає змогу приймати опти-
мальні управлінські рішення щодо оперативного 
та стратегічного керування підприємствами. 
Незважаючи на описані проблеми, на багатьох 
підприємствах уже впроваджується або навіть 
впроваджена система управлінського обліку. Усе 
більше компаній починає використовувати ERP-
системи. Збільшується кількість успішних проек-
тів з упровадження управлінського обліку».

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас зазначимо, 
що окремі особливості впровадження управлін-
ського обліку залишаються недостатньо опра-
цьованими та потребують подальшого вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є теоретичне 
визначення проблем упровадження управлін-
ського обліку на підприємствах та виділення 
напрямів їх вирішення шляхом використання 
автоматизованих систем обробки облікової 
інформації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для кожного підприємства, яке хоче 
домогтися успіху на ринку, настає період 
осмислення свого призначення, свого шляху 
розвитку. Господарюючий суб’єкт повинен 
визначити власний шлях, зобов’язаний само-
стійно знайти відповіді на складне запитання: 
до чого прагнути? 

Під час розроблення стратегії розвитку 
можна виконувати:

• проведення досліджень і аналіз інфор-
мації про ринок, конкурентів, клієнтів, тенден-
ції розвитку галузі;

• дослідження проблемної сфери підпри-
ємства як відправну точку для вироблення 
стратегічних рішень;

• аналіз думок про напрями розвитку під-
приємства;

• постановка питань для обговорення осо-
бами, причетними до вироблення стратегії;

• організація процесів обговорення, 
досягнення згоди і вироблення рішень зі стра-
тегічних питань;

• формулювання ключових положень 
стратегії, отриманих у результаті роботи 
управлінської команди.

Визначення стратегії, отримане в ході 
спільної роботи, є продуктом управлінської 
команди, яка приймає на себе відповідаль-
ність за реалізацію обраної стратегії. У пошу-
ках методів поліпшення роботи підприємства 
багато керівників звертаються до застосування 
практики, відомої як управлінський облік. За 
розумного підходу новий метод обробки та 
систематизації управлінської інформації дасть 
змогу домогтися вельми помітних результатів.

Управлінський облік – це система інфор-
маційного забезпечення, що охоплює всі 
рівні управління та всі процеси підприємства. 
Управлінський облік у широкому сенсі ми ото-
тожнюємо з контролінгом.

Керівники українських підприємств звикли 
розуміти під управлінським обліком фінан-
сово-економічний облік. Тут можна запев-
нити, що його не можна розглядати як якусь 
відокремлену діяльність, яка здійснюється 
фахівцями з обліку та подібна системі бухгал-
терського обліку. Система обліку є розподіле-
ною і тотальною, до неї залучені керівники та 
фахівці різних рівнів.

Передусім потрібно зрозуміти, чому впро-
вадження управлінського обліку є принципово 
важливим. Припустимо, що підприємство у 
своїй діяльності спирається на перевірений 
часом бухгалтерський облік і не робить жод-
них спроб збирати й аналізувати додаткову 
інформацію. У результаті керівництво такого 
підприємства буде позбавлене можливості 
відповісти на такі питання:

• як впливала на продаж тих чи інших 
товарів сезонність;

• які групи товарів приносили великий 
прибуток протягом звітного періоду, а які – 
меншу;
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• скільки витрат довелося понести під-
приємству, щоб продати рівну кількість різних 
товарів або послуг.

Управлінський облік, на нашу думку, можна 
назвати фінансово-економічним обліком, 
оскільки він містить інформацію для керів-
ництва фінансово-економічного характеру. 
Основні його відмінності від традиційного 
обліку наведено в табл. 1.

Створення системи фінансово-економіч-
ного обліку починається з розроблення мето-
дології обліку, що задовольняє вимогам біз-
несу. Часто дана робота проводиться разом 
з упровадженням бюджетного управління на 
підприємстві. Для цього є серйозні підстави, 
оскільки процеси планування, контролю та 
формування звітності надто тісно пов’язані 
і будуються на єдиній методології. Складо-
вими частинами методології фінансово-еко-
номічного обліку, на нашу думку, є: фінансова 
структура, напрями аналітичного обліку, осно-
вні положення облікової політики підприєм-
ства, план рахунків фінансово-економічного 
обліку та правила відображення господар-
ських операцій. Результатом даного етапу є 
комплект документів, що визначають методо-
логію фінансово-економічного обліку.

Впровадити управлінський облік означає: 
• описати процеси, виділити суттєві події, 

які повинні знайти відображення у фінансово-
економічному обліку;

• розробити первинні документи, призна-
чені для відображення подій, а також форми 
звітності для різних груп споживачів інформації;

• розробити регламенти процесів;
• визначити вимоги до автоматизації про-

цесів;
• вибрати та впровадити програмне забез-

печення для підтримки функціонування процесу 
та ведення фінансово-економічного обліку.

У кожному положенні за наміченим 
об’єктом обліку необхідно конкретно розкрити 
цілі та завдання його обліку, умови та момент 
визнання в обліку, методи оцінки та застосо-
вуваний управлінський рахунок. Обов’язково 
повинна бути складена схема документообігу 
з обліку даного об’єкта й обґрунтований метод 
розкриття інформації про нього у звітності. Не 
варто забувати і про процес обліку: потрібно 
призначити відповідального за ведення 
управлінського обліку.

Після впровадження певної моделі управ-
лінського обліку на підприємстві починається 
період адаптації до нових елементів у системі 
менеджменту. У даному разі головною помил-
кою стає різке насадження нових правил і 
норм, що може надовго вибити персонал із 
колії. Зрештою, це неприпустимо для підпри-
ємства, що існує в умовах агресивної ринкової 
економіки, тому всі дрібниці, що стосуються 
впровадження управлінського обліку, пови-
нні бути ретельно продумані та скомпоновані 
в єдиний злагоджений механізм. Процеси, в 
яких поставлено управлінський облік, стають 
«прозорими» для керівників, з’являється мож-
ливість поліпшення їх операційних показни-
ків, зниження витрат, удосконалення якості.

Для того щоб система управлінського 
обліку працювала правильно, на нашу думку, 
слід вирішити такі завдання:

• відпрацювати специфічну методологію 
розрахунку собівартості продукції;

• перевірити і відпрацювати систему 
обліку витрат у кожному підрозділі підприєм-
ства;

• підібрати апаратні і програмні засоби 
обліку даних.

Коли підприємство вводить у дію управлін-
ський облік витрат, то воно може допустити 
низку помилок, серед яких:

Таблиця 1
Деякі відмінності бухгалтерського обліку від управлінського  

(фінансово-економічного) обліку

Критерії Бухгалтерський облік Управлінський облік 
(фінансово-економічний облік)

Користувачі інформації Державні органи Керівництво підприємства

Свобода вибору
Облік ведеться на підставі 
НП(С)БО та інших норма-
тивно-правових актів із бух-
галтерського обліку

Свобода у виборі схеми обліку

Вимірники Єдиний грошовий вимірник Будь-яка зручна одиниця виміру
Основний об’єкт обліку Підприємство у цілому Підприємство та його підрозділи

Точність показників Абсолютна точність Допускається використання при-
близних величин

Обов’язковість ведення Ведення обов’язкове У міру необхідності
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– відсутність стратегічних завдань;
– неправильне визначення завдань;
– відсутність на підприємстві єдиної нор-

мативної бази та єдиної термінології;
– відсутність системи контролю над про-

цедурою впровадження обліку;
– неправильний розподіл ролей між 

фахівцями;
– нереалістичні цілі і терміни;
– неправильний підхід до організації збору 

та обробки даних;
– систематизація звітності;
– відсутність механізму отримання точної 

та своєчасної інформації;
– фальсифікація даних.
Більшу частину вищеописаних проблем 

дасть змогу вирішити автоматизована про-
грама управлінського обліку. Застосування 
автоматичних систем дасть змогу уникнути 
помилок та неточностей у звітності і при-
скорити процес збору й обробки даних. На 
практиці бажано, щоб система управлін-
ського обліку була синхронізованою з осно-
вною бухгалтерською програмою. Варто 
зазначити, що на ринку присутня досить 
велика кількість як окремих продуктів, так 
і аналогів, організованих на основі однієї 
платформи.

Автоматизація управлінського обліку та 
бюджетування – послуга, у рамках якої на 
підприємстві впроваджується інформаційна 
система, призначена для підтримки процесів 
управлінського обліку і бюджетування.

Вибір адекватного програмного забезпе-
чення та партнера для автоматизації дуже 
важливий. Якість послуги, що пропонують 

під час упровадження системи автоматизації, 
повинна бути зумовлена:

• наявністю лінійки пропонованих про-
дуктів та рішень, що дає змогу зробити 
об’єктивний вибір програмного забезпечення;

• наявністю відділу фінансового консал-
тингу, що дає краще розуміння предметної 
сфери;

• досвідом роботи в проектах із поста-
новки та автоматизації управлінського обліку і 
бюджетування.

Послуга адресована передусім фінансо-
вим директорам, яким потрібна ефективна 
автоматизована система управлінського 
обліку. Потреба в даній послузі виникає, коли:

• поточна автоматизована система не 
справляється з покладеними на неї завдан-
нями бюджетування;

• після розроблення системи планово-
бюджетного управління виникає необхідність 
її автоматизувати.

Висновки з цього дослідження. У резуль-
таті автоматизації управлінського обліку підпри-
ємство отримує автоматизовану систему, яка 
дає змогу вирішити низку завдань, пов’язаних 
із прискоренням процесу планування та обліку: 
підвищити достовірність та своєчасність одер-
жуваної управлінської інформації, збільшити 
можливість внесення змін до моделі системи 
бюджетування; отримати зручний механізм 
контролю та здійснення управлінського обліку 
фінансових витрат; оцінити фінансовий стан 
підприємства в режимі on-line; мінімізувати 
ризики, дати можливість працювати багатьом 
користувачам, поділити права доступу корис-
тувачів до довідників, документів та ін. 
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