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Постановка проблеми. Е волю ція розвитку інфор
м аційного забезпечення п рийняття р іш ень офіційно 
визначила два види бухгалтерського обліку -  ф інан 
совий і управлінський . Т акий  поділ викликаний  
необхідністю  забезпечення системи управління п ід
приємством адекватною  системою економ ічної інфор
м ац ії. В важ ається, що фінансовий облік має пріори
тетні позиції в орган ізац ійн ій  системі забезпечення 
п ри йняття р іш ень на п ідприємстві. Традиційно при
йнято вваж ати  фінансовий облік ієрархічною  вер
шиною  інформ аційного забезпечення підприємства. 
Саме для даного виду обліку на вітчизняном у рівні 
визначаю ть норм ативні акти , реглам ентую ть його 
ведення для всіх підприємств. У переваж ній  біль
ш ості поняття бухгалтерського обліку асимілю ю ть 
із поняттям  фінансового обліку. Відповідно, методо
логічн і засади бухгалтерського обліку розглядаю ться 
переваж но за ф інансовим обліком, призначення 
якого -  ф орм увати ф інансову звітн ість. Вивчаю чи 
управлінський  облік, особливу увагу слід звернути 
на технологічні напрям и її ф орм ування та представ
лення користувачам . А втом атизований обробіток 
інф орм ації стає вагомим технологічним  критерієм , 
що впливає на параметри оцінок, даних користува
чам и, що робить управлінський  облік пріоритетним 
елементом інформ аційного забезпечення зац ікавле
них користувачів.

А наліз останніх досліджень і публікацій. П итання 
теорії і методології використання інф орм ації управ
лінською  ланкою  в процесі п рийняття р іш ень висвіт
лено у п рацях  відомих українських  дослідників 
П .Й . А там аса [1], М .Т. Б ілухи  [2], Ф .Ф . Б утинця 
[3], С .Ф . Голова [4], С.В. Івахненкова [5], Л .В . Напа- 
довської [6], М.С. П уш каря  [7], М .Г. Ч ум аченка [8], 
а  також  зарубіж них учених: М .А. В ахруш иної [9],

К. Д рурі [10], В .Б . Іваш кевича [11], Б .Є . Н ідлза [12], 
В .Ф . П ал ія  [13] та  ін .

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Н езваж аю чи на вагомі проведенні дослі
дж ен н я щодо інф орм аційного забезпечення кер івни
цтва, залиш ається недостатньо розкритою  проблема 
підготовки і подання даних управлінського обліку 
та звітності в новій постм атеріальній економ іці. 
В економ ічній  л ітературі тривалий  час управл ін 
ський  облік та звітн ість розглядали  як  спосіб пред
ставлення інф орм ації управлінськом у персоналу, що 
звуж увало м ож ливості використання даних, оц інки  
окрем их показників  я к  у поточному, так  і перспек
тивному віднош енні.

Мета статті полягає у визначенні оціночно- 
моніторингових принципів ведення управлінського 
обліку та звітності й її окрем их показників .

Виклад основного матеріалу дослідження. У тео
ретичному план і управлінськом у обліку необґрунто- 
вано відводиться другорядне м ісце, переваж но його 
пов’язую ть з обліком витрат і калькулю ванням  собі
вартості продукції. П ричиною  такого полож ення, 
по-перш е, є офіційно визнаний держ авою  статус 
фінансового обліку, ф актично дл я  як о ї він служ ить і 
відповідно реглам ентується. З  інш ого боку, оск ільки  
фінансовий облік реглам ентується, він п іддається 
алгоритм ізац ії, що спонукає відводити перш очергову 
базову роль саме ф інансовому обліку в програм них 
інф орм аційних продуктах з автом атизац ії обліку.

А ле, як  свідчить світовий досвід, атрибутом роз
виненої ринкової економ іки  з розвиненою  конкурен
цією  у сфері інформ аційного забезпечення є саме 
управлінський  облік. Саме започаткування системи 
управлінського обліку дало пош товх до розш иреного 
розвитку оперативного інформ аційного забезпечення
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п ри йняття еф ективних управлінських ріш ень та 
форм ування стратегічного розвитку  д іяльності п ід
приємств. Без налагодж еного управлінського обліку 
діяльн ість  підприєм ства стає некерованою  або керо
ваною економічно не грамотно, саме тому даний вид 
обліку тією  чи  інш ою  мірою ведеться ф актично на 
всіх п ідприєм ствах -  великих, середніх і м алих, р із 
ного напрям у економ ічної д іяльності. Відповідно до 
об’єк тів , я к і він обліковує, та  до його предмета, це 
є облік виробничий -  на підприємствах із виробни
цтва продукції і послуг, і ком ерційний -  на п ідпри
єм ствах товарного обігу. Л огічним  тут буде зазн а
чити , що первинний облік і первинна звітн ість (звіт 
касира, матеріально відповідальної особи) будуть 
інформ аційною  основою бази даних управлінського 
обліку залеж но від належ ності п ідприємства до 
сфери виробництва чи торгівлі, а також  залеж но від 
галузей чи п ідгалузей кож ної сфери виробничий та 
ком ерційний облік я к  два види первинного обліку, 
що об’єднує управлінський , є основою форм ування 
управлінської звітності.

Необхідно зауваж ити , що назву обліку «управлін
ський» визначили свого часу за кордоном не стільки  
тому, що інф орм ація, отрим увана за даними цього 
обліку, використовувалася для управління, а біль
шою мірою тому, що цей облік вели безпосередньо на 
м ісцях  для управління виробничими чи торговими 
процесами, тобто для управлінц ів. Безперечним  є те, 
що управлінський  облік ведеться без застосування 
принципу подвійного запису і, відповідно, без вико
ристання рахунків  бухгалтерського обліку.

А ле управлінський облік не обмежується інформа
цією, як а  ф іксується в первинних документах і звітах 
матеріально відповідальних осіб і узагальню ється в 
підсумкових регістрах до їх  відображення на рахун
ках  бухгалтерського обліку. Він базується на узагаль
нені даних бухгалтерського обліку та інш ій  не облі
ковій систематизованій та узагальненій інформації. 
Відповідно, згрупувавш и дані різном анітних дж ерел 
інформ ації, такий  облік у своїй основі є підсумковим, 
як и й  представляє інформацію  у згрупованому вигляді, 
а відповідно до предмета, яки й  він охоплює, як  уже 
зазначалося, це є облік виробничий, чи комерційний. 
Відповідно, управлінський облік містить виробничу, 
комерційну та інш у інформацію , необхідну користу
вачам, що узагальню ється в системі управлінської 
звітності. До управлінської звітності м ож на відне
сти звітність, як а  формується на основі даних такого 
обліку аналогічно звітності, як у  отримують на основі 
даних бухгалтерського обліку: фінансову і статис
тичну. Відповідно, управлінський облік характеризу
ється як  інструмент (ресурс), необхідний управлінцям  
для прийняття ріш ень, що формує систему необхідної 
інформації у звітних аналітичних формах.

Н ин і інф орм аційні ф ункц ії управлінського обліку 
значно розш ирилися, на його основі розвиваю ться 
ін ш і напрям и інф орм аційного забезпечення управ
л інц ів  та бізнес-процесів, та к і як  контролінг та 
стратегічний управлінський  облік. Розвиток управ
лінського обліку призводить до зм іни орган ізац ії 
інф орм аційної системи підприємства. Н аслідком  
такого розвитку  є р івні коригування інф орм ацій
них ком унікац ій  підприєм ства і м ож ливої зм іни 
інформ аційного простору управлінц ів , залеж но від 
економічного стану підприємства. Д ля виконання 
ф ункц ій  м енедж еру необхідна інф орм ація, а  її отри
м ання п ов 'язан е з отрим анням  нових даних, я к і 
м ож уть вплинути на п рийняття р іш ення, орган іза
цію  всієї системи ком унікац ій  підприємства. Ф ор
м ування інф орм аційних ресурсів для р ізних рівнів

управління мож е супроводж уватися централізацією  
(на етап і росту економ іки) або децентралізацією  (на 
етапі зрілості) повноваж ень.

Вимоги до управлінського обліку, що 
п ред 'являю ться на р ізних р івнях  форм ування інф ор
маційного потенціалу, а також  тип і характер  даних, 
що підтримую ть цей процес, м ож уть бути р ізн і. Т ак , 
на перш ому р івні, під час постановки ц ілей , про
відну роль відіграю ть дані зовніш нього характеру: 
тенденції розвитку економ іки  в цілом у і конкретних 
ри н к ів , стан конкурентного середовищ а і динам іка 
платоспроможного попиту та  ін . Інф орм ація вну
тріш нього характеру  (дані про стан виробничого і 
кадрового потенціалу, продукції, що випускається та 
ін .) особливо важ лива під час вироблення критеріїв  
оц інки  ступеня досягнення цілей структурним и п ід
розділам и або конкретним и прац івникам и.

Д ругий рівень забезпечує розподіл ф ункцій  і 
повноваж ень у системі управління, від чого зале
ж и ть  добір даних управлінського обліку. К ож ний 
рівень системи управління отримує не т ільки  певні 
повноваж ення і відповідальність, але й сукупність 
інф орм аційних потоків і ролей в інформ аційному 
ресурсі підприємства. Т аким  чином, інф орм аційне 
навантаж ення на певний рівень управління повинно 
бути адекватним  його повноваж енням , відповідно, 
управлінський  облік має ф орм увати інформаційно 
оптим альні потоки даних.

Третій рівень інф орм аційного ресурсу управл ін 
ського обліку формально визначає та закріплю є певні 
ролі управлінц ів , що має частково ф орм алізувати  
інф орм аційний ресурс підприємства. Ц ей етап поля
гає у створенні системи внутріш нього та зовніш нього 
документообігу, як и й  повинен підтрим увати систему 
розроблення і п ри йняття управлінських ріш ень.

Н а четвертому р івні відбувається насичення 
інф орм аційної системи оновленими показникам и, що 
характеризую ть діяльн ість  п ідприємства в цілому й 
окрем их його п ідрозділів. В ихідна інф орм ація, я к а  
форм ується при цьому, необхідна для оц інки  досяг
нутих результатів діяльності, виявлень поруш ень для 
їх  усунення. Н априклад , п ідприємство, як е  ф ункціо
нує в конкурентному середовищ і, має особливу увагу 
приділяти  інф орм ації про асортим ент продукції, що 
випускається, та елементів, що впливаю ть на дані 
показники: час уведення нових виробів (продукції) 
в масове виробництво, частка реал ізац ії нових видів 
продукції в загальном у обсязі збуту продукції. Саме 
на та к і показники  слід звернути увагу управлінцям  
підприємства під час характеристики  оц інки  гнуч
кості і пристосовності до ринкового середовищ а.

Н а п 'ятом у  р івні проходить доповнення створе
ного інф орм аційного ресурсу управлінського обліку 
новими показникам и  -  еф ективності і результатив
ності (окупності науково-практичних дослідж ень і 
розробок, рентабельності виробництва і продаж ів 
нових виробів, еф ективності реклам них витрат, 
витрат на просування продукції тощо).

У спеціальних процедурах форм ування інф орм а
ційного потенціалу на базі управлінського обліку 
маю ть бути забезпечені ш ляхи  п ідтрим ання кон ку
рентоспромож ності та ф орм ування показників  про 
запровадж ення технології, нових засобів виробни
цтва й обслуговування виробничих операцій, доц іль
ність ком унікац ійної системи і кадровий потенціал 
підприємства, його структурних підрозділів.

В изначення дж ерел інф орм ації управлінського 
обліку є важ ливим  і необхідним елементом плану
вання інформ аційного ресурсу. Добір інф орм ації має 
проводитися з точки зору сп рийняття інф орм ації та
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економічного потенціалу підприємства, як и й  х ар а к 
теризується орган ізац ійним и компонентам и: безпе
ребійністю , оптим альним и обсягами і достовірністю . 
Відповідно, на етапі планування доцільно скласти 
перелік необхідної інф орм ації для ф орм ування опти
м альної к ількості показників  необхідних управлін
ському персоналу, структуру інф орм аційної бази в 
рам ках  всього підприємства, для його повноцінного 
ф ункціонування з урахуванням  економ ічної доціль
ності ресурсу (рис. 1).

Н аведена схем а має забезпечити орієнтовну тем а
тичну структуру та  класиф ікац ію  інф орм ації на 
вхідну, внутріш ню  та вихідну я к  м ож ливий варіант 
р еал ізац ії підходу до ф орм ування інформаційного 
ресурсу підприєм ства залеж но від індивідуальних 
компонентів завдань управлінського обліку. Також  
представлений варіант буде визначатися характером  
і масш табом діяльності п ідприєм ства з урахуван
ням  конкретної структури підприєм ства і ф ункціо
нальним и обов’язк ам и  співробітників, урахуванням  
технологічної оснащ еності. П роцедура складання 
«інформаційного кош ика» повинна проводитися з 
урахуванням  спож ивачів тієї чи інш ої інф орм ації 
всередині підприємства. Т аким  чином , ставиться 
завдання визначити, я к а  інф орм ація потрібна, з 
як и х  дж ерел вона надходить, кому і для як и х  цілей 
усередині підприєм ства вона призначається.

Одне дж ерело інф орм ації (наприклад, дж ерело 
норм ативної інф орм ації) мож е забезпечувати к іл ьк а  
користувачів (підрозділів) усередині підприємства, 
так  само я к  і потреби одного користувача м ож уть не 
обм еж уватися єдиним  дж ерелом  інф орм ації.

Т ак , н ап р и к л ад , служ ба м арк ети н гу  має 
потребу в отри м ан н і ц інової ін ф о р м ац ії, н орм ати в
ної, ін ф о р м ац ії про стан справ у н аук ов ій  сф ері в 
частини  нових розробок, патен тів  та  ін . П риродно, 
що п о стач ал ьн и к ам и  та к о ї ін ф орм ац ії будуть р ізн і 
дж ер ел а . О блік дж ерел  ін ф орм ац ії та  їх  к ори сту 
вачів  усередин і п ід п ри єм ства дає зм огу найб ільш  
еф екти вн и м  чином  сп лан увати  і орган ізувати  
власне процес інф орм ац ійного  забезп еч ен н я . Саме 
у п р ав л ін ськи й  облік  за в д я к и  своїм  властивостям  
м ає стати  основою  інф орм ац ійного  забезпечення 
(елем ентом  ін ф орм ац ій н о ї ло г істи ки ) потреб р ізн и х  
кори стувач ів  в ін ф орм ац ії з того чи інш ого д ж е 
р ел а  і п р и в 'я зк о ю  цих потреб до даного дж ерела , 
що дасть зм огу ц ен тр ал ізу в ати  процес ф орм ування 
інф орм ац ійного  ресурсу п ід п ри єм ства , щ о, своєю 
чергою , м ож е дати  скорочен н я  ви трат н а  пош ук, 
збір та  обробку ін ф орм ац ії.

Ц ен тр ал ізац ія  забезпечення надходж ення 
зовн іш ньої інф орм ац ії п редставляється тим  більш  
актуальною , що саме дан і потоки становлять  
більш у частину спож иваної інф орм ац ії та  інтегру
ю ться з внутріш ньою  інф орм ацією , що генерується 
самим  підприємством  (бухгалтерський  облік і зв іт 
н ість, розроблення нової продукц ії, облік персоналу 
та  ін .). П одібна ц ен тр ал ізац ія  б ільш -м енш  успіш но 
виріш ується засобами сучасних автом атизованих 
систем обліку. У ході ф орм ування інф орм аційного 
ресурсу п ідприєм ства, основою якого  є у п равл ін 
ський  облік, м ає бути виріш ено н и зку  о р ган ізац ій 
них, техн ічн и х  і технологічних проблем. П ереваж ну 
більш ість такого роду проблем має бути виріш ено за

Вхідна інформація

Правова
інформація:
• міжнародне 
право;
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• місцеве 
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інформація:
• ринок ресурсів 
(сировина, 
матеріали, 
персонал, 
фінанси);
• ринок збуту 
(співвідношення 
попиту і 
пропозиції);
• інвестиції_____

Цінова
інформація:
• конкуренти;
• покупці;
• постачальники;
• споживачі;
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Наукова
інформація:
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інформація:
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• громадські 
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г-. • фінансовий 
стан
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V
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об’єми інформації 
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централізації
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• інформаційний 
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Рис. 1. Інформаційні потоки та компоненти інформаційних завдань управлінського обліку
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допомогою ви кори стан н я  сучасних автом атизованих 
систем обліку . Зокрем а, це р ізн и й  ф орм ат даних, 
що надходять  із р ізн и х  дж ерел  (навіть  однорідної 
інф орм ац ії), що ускладню є її  з іставлен н я  і приве
дення до однакового виду. Ін ш а проблема полягає 
в р ізном у ступені д етал ізац ії інф орм ац ії, одерж у
ваної з р ізн и х  дж ерел , а  тако ж  асим етричності і 
недосконалості інф орм ац ії, що призводить до пере
ш ко д ж ан н я  збору і пош уку необхідної інф орм ац ії в 
конкретном у випадку , великих  витрат прац і та  часу 
н а  її отрим ання та  обробку.

О трим ання, подальш а обробка та  використання 
інф орм ації -  затратн і процеси, тому процедура 
вибору інф орм аційних дж ерел повинна виклю чати 
перезавантаж ення співробітників зайвою інф орм а
цією . У зв ’я зк у  із цим виникає проблема визначення 
ступеня довіри до того чи інш ого інформаційного 
дж ерела. Одне з р іш ень означених проблем полягає 
у проведенні оц інки  дж ерел інф орм ації серед самих 
менедж ерів (безпосередніх користувачів інф орм ації). 
У цьому зв ’язк у  на початковому етапі форм ування 
інформ аційного ресурсу підприєм ства має забезпе
чуватися процедура опитування користувачів щодо 
добору і представлення інф орм ації. Обробка таких  
м атеріалів має вплинути на систему управлінського 
обліку підприєм ства та сформувати рейтинг довіри 
(«якості») використовуваних і потенційних дж е
рел інф орм ації. Т ак , дж ерела, я к і не заслуговую ть 
довіри, отримую ть найм енш ий рейтинг, і навпаки . 
Т аке ран ж уван н я мож е проводитися на основі попе
реднього досвіду з урахуванням  репутац ії дж ерела, 
за  реком ендаціям и інш их ф ахових підприємств. 
Необхідною умовою управлінського обліку є м оні
торинг рейтингу, а  також  установлення м еж , я к і 
позначаю ть придатність того чи інш ого дж ерела для 
використання управлінцям и. Ф орм ал ізац ія  переліку 
дж ерел та  їх  рейтингів мож е служ ити  для кер івни
цтва корпоративним  стандартом під час форм ування 
інформ аційного ресурсу.

А налізую чи ф ункц ії планування інф орм ацій
ного ресурсу різних центрів відповідальності, м ож на 
визначити , як и й  структурний підрозділ підприєм 
ства бере на себе відповідальність за  форм ування 
доходів і витрат економічного суб 'єкта. У цілому 
мож е бути розглянуто та к і аспекти:

• центр відповідальності за витратам и -  струк
турний підрозділ підприємства, що формує витрати 
(основні і допом іж ні цехи, обслуговуючі підрозділи, 
об 'єкти  соціальної сфери і т. п ., а  також  підрозділи, 
що відповідаю ть за  постачання підприєм ства м атері
альним и цінностям и, рух ц інних паперів і викорис
тання кредитних ресурсів);

• центр відповідальності за  доходами -  підроз
діли  підприємства, що відповідаю ть за реалізацію  
продукції власного виробництва та  товарів (у нату
ральном у і грош овому вираж енні), виконання робіт 
та  надання послуг, рух ц інних паперів, здачу м айна 
в оренду і т. п.;

• центр відповідальності за  прибутком -  біль
ш ість підрозділів підприємства, де м ож на зіставляти  
доходи і витрати за  певним напрямом  діяльності;

• центр відповідальності за  інвестиціям и  -  п ід
розділ підприємства, формує інвестиційний порт
фель економічного суб 'єкта.

Т аким  чином, складання плану форм ування 
інформ аційного потенціалу підприєм ства передбачає 
участь у плануванні всіх підрозділів п ідприємства 
для вироблення єдиної узгодж еної програм и ф унк
ціонування економічного суб 'єкта на найближ чу 
перспективу в м еж ах делегування завдань і відпо
відальності за  їх  виконанням . Т акий  підхід є резуль
татом спільного пош уку управлінців п ідприємства 
для вироблення кращ ого ріш ення щодо викорис
тання інф орм аційних ресурсів. П риймаю чи р іш ення 
про збір (пош ук) тієї чи інш ої інф орм ації з того чи 
інш ого дж ерела, менедж ери повинні визначити м ож 
ливі (прям і і непрям і) витрати , доступність інф орм а
ц ії, її достатність і як ість.

Висновки. Отже, управлінський  облік склад а
ється з виробничої та комерційної систем інф орм а
ційного забезпечення, є основою дл я  форм ування 
інформ аційного ресурсу підприємства. Ф орм ування 
релевантної інф орм ації у вигляді згрупованої та 
систематизованої інф орм аційної системи є основою 
дл я  планування, координації управлінських ріш ень 
сучасного підприємства.
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