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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тема впровадження і введення управлінсь�

кого обліку на сільськогосподарських підприє�
мствах є актуальною. В умовах, коли можли�
вості екстенсивних методів розвитку вичерпані,
підприємству потрібно якимось чином збільши�
ти якість управління свого бізнесу.

Для успішного управління витратами на під�
приємстві потрібно впроваджувати управлінсь�
кий облік. Дані фінансового обліку показують
тільки результати минулої діяльності підприє�
мства і призначення для зовнішніх користувачів
інформації, а управлінський облік необхідний
для внутрішніх потреб підприємства, тобто для
його керівництва та спрямований на діяльність
в майбутньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В економічних дослідженнях використову�
ють різноманітні розробки, які направленні на
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У статті розглянуто необхідність впровадження управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах.
У сучасних умовах економічного спаду і загострення конкурентної боротьби, необхідність впровадження управлінсь!
кого обліку незаперечна. Досягнення економічного зростання підприємства неможливе без удосконалення механізму
управління всіма процесами, що відбуваються на підприємстві.

In the article the necessity of introduction of managerial accounting in agricultural enterprises. In modern conditions
of economic recession and competition, the necessity of introduction of managerial accounting is undeniable. Achieving
economic growth is impossible without improving the managerial mechanism of all the processes occurring in the enterprise.
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управлінський облік та впровадження його на
підприємства. Дослідження питань організації
системи управлінського обліку на підприєм�
ствах проводять такі науковці, як: П.Й. Атамас,
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Задорожний,
Т.П. Карпова, В.С. Лень, О.В. Лишиленко, Л.В. На�
падовська, Н.М. Малюга, А.В. Озеран, М.С. Пуш�
кар, В.В. Сопко, Г. Карась, Г.О. Партин та інші.
Незважаючи на велику кількість досліджень, на
практиці дуже складно застосувати розробки
до підприємств.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення управлі�

нського обліку та доцільність впровадження
управлінського обліку на сільськогосподарсь�
ких підприємствах.

Завданням дослідження було: розглянути
та визначити сутність і значення управлінсько�
го обліку, виявити проблеми його впроваджен�
ня в сучасних умовах.
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

У процесі дослідження були використанні
дослідження науковців в даній сфері. Метода�
ми дослідження стали загальнонаукові мето�
ди: методи теоретичних досліджень (аналіз та
синтез), класифікаційно�аналітичний метод,
абстрактно�логічний (теоретичні узагальнен�
ня та формування висновків), історико�еконо�
мічний.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Поняття внутрішньогосподарський (управ�

лінський) облік — система обробки та підготов�
ки інформації про діяльність підприємства для
внутрішніх користувачів у процесі управління
підприємством [5].

П.Й. Атамас вважає, що це облік, який зо�
середжується на зовнішніх факторах (таких, як
прибутковість конкурентів, частка на ринку і
т. ін.), тоді як для традиційного обліку харак�
терна зосередженість на внутрішніх процесах
і явищах [1].

Визначаючи управлінський облік як систе�
му внутрішнього оперативного управління,
професор В.Ф. Палій відзначає: "Суть управлі�
нського обліку полягає в поданні інформації,
яка необхідна або може стати в нагоді менед�
жерам у процесі управління підприємницькою
діяльністю ...". Автор розглядає управлінський
облік як систему, що виконує функції плану�
вання, організації, обліку і контролю, компен�
сацій і заохочень, самооцінки і оцінки менед�
жерів і персоналу, координації та обміну ін�
формацією. Облік і контроль, за визначенням
професора В.Ф. Палія, — одна з функцій уп�
равлінського обліку. Таким чином, управлінсь�
кий облік розуміється досить широко, включає
функції управління і, по суті, є системою інфор�
маційного забезпечення оперативного управ�
ління підприємством [8].

Управлінський облік так само широко роз�
глядає професор Т.П. Карпова: "Сутність управ�
лінського обліку — інтегрована система обліку
витрат і доходів, нормування, планування, кон�
тролю та аналізу, систематизує інформацію для
оперативних управлінських рішень і коорди�
нації проблем майбутнього розвитку підприє�
мства" [6].

На думку М.З. Пизенгольца: "... управлінсь�
кий облік у широкому плані являє собою не
тільки систему збору, реєстрації та узагальнен�
ня інформації. Це скоріше система управління
підприємством, що інтегрує різні підсистеми і
методи управління, спрямовані на досягнення
однієї мети — вдосконалення виробництва,
зниження витрат, підвищення доходів" [9].

Хорнгрена Ч.Т. і Фостер Дж. дають таке виз�
начення: "Управлінський облік — це ідентифі�
кація, вимір, збір, систематизація, аналіз, роз�
кладання, інтерпретація та передача інфор�
мації, необхідної для управління будь�якими
об'єктами " [10].

У зв'язку з цим видається більш обгрунто�
ваною думка вчених, які вважають, що метою
управлінського обліку є "... забезпечити інфор�
мацією менеджерів, відповідальних за досяг�
нення конкретних виробничих цілей" [7].
Подібні погляди на визначення сутності управ�
лінського обліку висловлюють вітчизняні та за�
рубіжні автори — М.А. Вахрушина [3], Б. Нідлз,
Х. Андерсен, Д. Колдуелл [7], М.З. Пизенгольц,
характеризуючи управлінський облік у вузько�
му плані [9].

Завданням управлінського обліку є скла�
дання звітів, інформація яких призначена для
власників підприємства, і його керівників (ме�
неджерів), тобто для внутрішніх користувачів
бухгалтерської інформації. Управлінський об�
лік — це сполучна ланка між обліковими про�
цесом та управлінням підприємством.

Для ефективного контролю і управління
витратами на виробництво продукції і форму�
вання її собівартості важливо впровадження
управлінського обліку. Це не означає, що фі�
нансовий облік втрачає своє значення в управ�
лінні підприємством. Збагачений оперативним
аналізом руху грошових коштів, динаміки інве�
стиційних витрат в інноваційний розвиток
підприємства фінансовий облік безпосередньо
використовується в управлінні підприємством.

Проте ведення фінансового обліку визна�
чається вимогами міжнародних стандартів бух�
галтерського обліку і фінансової звітності.
Тому дані фінансового обліку відображають
результати минулої діяльності підприємства.
Усвідомлення потреби і бажання ввести управ�
лінський облік ще недостатньо для здійснення
цього наміру. На шляху впровадження управ�
лінського обліку є певні обмеження, які поля�
гають у подоланні дискусійних проблем мето�
дології обліку і в необхідності організаційних
заходів щодо його впровадження [2].

Управлінський облік — це галузь знань, яка
необхідна кожному, хто займається під�
приємництвом. Менеджер несе відповідаль�
ність за виконання цілей, поставлених йому
адміністрацією або засновниками підпри�
ємства. Результати діяльності менеджера бага�
то в чому залежать від інформації, яку він ви�
користовує для планування, контролю і регу�
лювання управлінської діяльності і ухвалення
рішень.
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Управлінський облік організовується, вихо�
дячи з цілей і завдань керуючих, ніяк не регла�
ментується державою, служить лише інтересам
підприємства, в чому і полягає його перевага
перед фінансовим обліком. Загальні принципи
цього обліку зводяться до того, щоб максима�
льно забезпечити керівництво корисною ін�
формацією. Управлінський облік переважно
заснований на логіці і досвіді або на загальній
прийнятності. У цьому сенсі можна говорити
про децентралізацію управлінського обліку, а
також про його конфіденційність [4].

Об'єктами управлінського обліку є:
— витрати (поточні і капітальні) підприєм�

ства та його окремих структурних підрозділів —
центрів відповідальності;

— результати господарської діяльності як
усього підприємства, так і окремих центрів
відповідальності (сегментів підприємства);

— внутрішнє ціноутворення, яка передба�
чає використання трансфертних цін;

— бюджетування і внутрішня звітність.
Предметом управлінського обліку є вироб�

нича діяльність підприємства та його окремих
структурних підрозділів (сегментів), званих
центрами відповідальності, очолювані керівни�
ками, які несуть відповідальність за результа�
ти їх роботи.

Сегментарний облік є складовою управлі�
нського обліку. Цей облік можна визначити як
систему збору, відображення та узагальнення
інформації про діяльність окремих структур�
них підрозділів підприємства. На базі інфор�
мації сегментарного обліку будується система
всього управлінського контролю підприємства.
Дані сегментарного обліку задовольняють
інформаційні потреби внутрішнього управлін�
ня, дозволяють контролювати витрати і резуль�
тати на різних рівнях управління, складати сег�
ментарну звітність. Аналізуючи останню, мож�
на судити про ефективність функціонування
того чи іншого структурного підрозділу під�
приємства.

Ґрунтуючись на інформації сегментарного
обліку та звітності, адміністрація підприємства
може приймати різні управлінські рішення, на�
приклад, про доцільність розукрупнення (де�
централізації) бізнесу.

Слід зауважити, що хибною є думка деяких
противників управлінського обліку про те, що
управлінський облік охоплює всю діяльність
підприємства і повністю забезпечує управлін�
ня інформацією. При трансформації обліку
витрат виробництва управлінський облік вихо�
дить з того, що управління виробництвом, по�
стачанням, персоналом, маркетингом, інвести�

ціями, запасами забезпечується оперативним
обліком і одержана по закінченню місяця уза�
гальнена бухгалтерська інформація використо�
вується управлінням додатково [6].

Управлінський облік не регламентується і
не регулюється державними органами. Його
принципи і методи розробляються професій�
ними організаціями бухгалтерів. Однією з та�
ких організацій є Міжнародна федерація бух�
галтерів (МФБ). Створений нею спеціальний
комітет розробив і видав ряд положень та дос�
ліджень з управлінського обліку, призначених
для гармонізації методів і прийомів управлі�
нського обліку в різних підприємствах і краї�
нах.

Організація управлінського обліку на під�
приємстві залежить від його організаційної
структури, обсягу діяльності, структури управ�
ління та політики керівництва. Характерною
рисою для багатьох великих підприємств є цен�
тралізація фінансового і децентралізація уп�
равлінського обліку задля наближення його до
місць виникнення витрат і прийняття рішень [1].

Загальна структура підприємства ство�
рюється або проектується, потім вже форму�
люються завдання, визначається вплив еконо�
мічних обставин, політика і тактика організації
та взаємовідносини влади.

Організаційна структура стає більш міцною
і життєздатною в тому випадку, коли на під�
приємстві встановлюється чітка ієрархічна
взаємодія між дорученнями керівництва, тоб�
то коли власний прояв управлінських дій кері�
вника здійснюється по всій вертикалі. Саме при
таких умовах на підприємстві формується не�
перервний ланцюг керування, який забезпечує
підпорядкування будь�якого суб'єкта діяль�
ності тільки одній особі — вищому керівникові.

У побудові системи управління важливу
роль відіграє не тільки об'єднання функцій, але
й розподіл повноважень, тобто прав на прий�
няття управлінських рішень. При визначенні
повноважень часто необхідно коректувати по�
чаткові варіанти об'єднання функцій. Тут мо�
жуть виникнути проблеми ієрархії системи
управління, децентралізації, гнучкості і т.д.

ВИСНОВКИ
Управлінський облік є невід'ємною складо�

вою частиною фінансової системи. Нормами
законодавства ведення управлінського обліку
майже не регулюється, підприємство само�
стійно розробляє системи і форми управлінсь�
кого обліку, звітності і контролю господарсь�
ких операцій, в той час як фінансовій облік ви�
значається міжнародними стандартами бухгал�
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терського обліку і фінансової звітності. І дані
фінансового обліку відображають результати
минулих подій, а управлінський націлений на
системний аналіз оперативного планування,
контролю і обліку окремих видів діяльності для
внутрішніх користувачів у процесі управління
підприємством.

Проаналізувавши розвиток управлінського
обліку, можна зробити висновок, що головною
метою управлінського обліку є допомога під�
приємству в досягненні його стратегічних ці�
лей, що означає задоволення потреб клієнтів,
акціонерів та інших учасників господарської
діяльності.

Отже, управлінський облік виступає важли�
вим інструментом ефективної діяльності під�
приємства, що забезпечує координацію, взає�
модію та погодженість елементів управління
для досягнення стратегічних цілей.

Недоліком є те, що на сьогоднішній день
управлінський облік не набув значного поши�
рення на український підприємствах, оскільки
потребує висококваліфікованих спеціалістів та
повноцінної матеріальної бази, а також знач�
них грошових витрат.
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