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Постановка проблеми. Всі операції, які здійснюються у всіх галузях 

народного господарства потребують постійного нагляду і контролю за ними. 

Для виконання цих функцій служить господарський облік; тобто облік, 

об’єктом якого є все господарство. Господарський облік містить в собі різні 
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види обліку, які використовуються в залежності від поставлених задач, 

зокрема: оперативний, статистичний, а також і бухгалтерський.  

Найбільш обґрунтованим є таке визначення вченими і спеціалістами 

бухгалтерського обліку, яке відповідає його суті: «Бухгалтерський облік це – 

суцільне, безперервне, документоване, взаємопов’язане відображення 

діяльності підприємства». Слід зазначити, що організація і система 

бухгалтерського обліку на підприємстві визначаються характером і 

особливостями діяльності самого підприємства.  

В Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» [1] 

визначено, що :  

- бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;  

- внутрішньогосподарський (управлінський) облік - система обробки та 

підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх 

користувачів у процесі управління підприємством.  Управлінський облік 

називають внутрішній, що відповідає його суті; 

У міжнародній практиці як види бухгалтерського обліку існують 

фінансовий, управлінський та податковий облік.  До функцій бухгалтерських 

служб входить не тільки ведення бухгалтерського обліку, а і керівництво та 

координація роботи по підготовці звітної інформації та її інтерпретації для 

прийняття рішень, аналізі даних тощо.  

В Україні раніше за часів командно - адміністративної системи ці роботи 

крім бухгалтерів виконувались економічними, плановими службами та бюро 

економічного аналізу. А роль бухгалтера зводилась до складання 

бухгалтерської звітності та підготовки інформації для адміністрації 

підприємства.  Нові умови ринкової економіки зумовили потребу більш 

конкретно зайнятись стратегічним управлінням, яке раніше було в основному 

прерогативою державних служб, то зараз – це важлива умова ефективної 

діяльності підприємства.  
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У зв’язку з такими змінами зростають вимоги до підготовки фахівців 

економічних спеціальностей, які повинні використовувати облікову 

інформацію для підготовки і прийняття управлінських рішень, а також для 

аналізу господарської діяльності підприємства. В першу чергу це відноситься 

до бухгалтерів і менеджерів.  

Метою статті є аналіз проблеми організації і системи бухгалтерського 

обліку на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з особливостей 

побудови бухгалтерського обліку в сучасних умовах є його поділ на фінансовий 

і управлінський. Обумовлено це тим, що інформація з цих видів обліку має 

своїх користувачів, а тому вона може мати різні – зміст, структуру і форми 

подання.  

Управлінський облік або управлінська бухгалтерія ведеться виключно для 

задоволення внутрішніх потреб підприємства.  Управлінський облік є 

інформаційною основою для прийняття управлінських рішень всередині 

підприємства як оперативного, поточного так і перспективного характеру; 

тобто на відміну від фінансового обліку, направленого на ретроспективу,  

управлінський облік орієнтується і на майбутнє.  Вибір економічної стратегії і 

прийняття обґрунтованих рішень щодо її виконання -  одне з самих важливих 

питань, вирішенням яких займаються фахівці з управлінського обліку.  

Економічна стратегія – сукупність господарських дій, спрямованих на 

ефективну виробничу, комерційну та іншу діяльність в перспективі.  

Завдання, які вирішує бухгалтерський облік є досить різноманітними. 

Основними завданнями обліку є:  

1) Отримання і обробка первинних даних про господарську діяльність 

підприємства;  

2) Систематизація цих даних і формування підсумкової інформації про 

діяльність підприємства;  

3) Забезпечення даними для управління підприємством;  

4) Забезпечення збереження майна підприємства;  
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5) Пошук  резервів для підвищення рентабельності роботи підприємства.  

Отже - управлінська бухгалтерія це значно ширше поняття, ніж суто 

бухгалтерський облік і дані бухгалтерського обліку потрібні для здійснення 

управління підприємством.  В поле управлінського обліку для виконання його 

основних завдань, крім облікової, залучається також і не облікова економічна 

інформація - планова, нормативна, технологічна, кадрова, а також інша 

інформація - психологічна, природна, екологічна, політична тощо, яка може 

впливати на оптимізацію управлінських рішень, спрямованих на зменшення 

витрат, збільшення доходів і прибутку.  

Більш детально взаємозв’язок фінансового і управлінського обліку - 

наведено в Таблиці 1.  

Таблиця 1 

Порівняння фінансового і управлінського обліку 

Ознака (порівняльні 

показники, критерії) 

 

Відмінності 

Фінансовий облік  Управлінський облік  

Обов’язковість ведення 

обліку 

Визначається 

нормативним 

законодавством 

Визначається потребами 

управлінського персоналу 

підприємства 

Користувачі інформації 

Ступінь її відкритості 

Зовнішні (державні, 

податкові органи, 

кредитори) і внутрішні. 

Внутрішні; Обмежене коло 

працівників управлінського 

персоналу підприємства 

Мета обліку Складання фінансової, 

статистичної, податкової 

звітності 

Надання інформації для 

планування, аналізу та контролю 

при оперативному управлінні та 

визначення стратегії майбутнього 

розвитку підприємства 

*Обов’язковість ведення Обов’язковий Необов’язковий 

Об’єкти обліку та 

звітності 

Підприємство в цілому Центри відповідальності, окремі 

підрозділи 

Точність інформації Точна і визначається 

законодавчо 

Визначається управлінським 

персоналом і має значну кількість 

приблизних оцінок 

Вимірники інформації Грошові Натуральні, трудові, Грошові; Інші 

якісні 

Часовий аспект 

(націленість ) 

Відображає минулі події 

(факти діяльності) 

На підставі аналізу минулих подій 

розробка планів на майбутнє 

Частота, періодичність 

звітності 

Місячна, квартальна, 

річна 

Змінний інтервал; оперативна 

Залежність від діяльності 

підприємства 

Залежить не повністю Залежить в повній мірі 
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Обов’язковість ведення обліку визначається різними структурами. Так 

ведення фінансового обліку підприємством є обов’язковим для зовнішніх 

користувачів і державних структур. В той же час для них ведення 

управлінського (внутрішньогосподарського) обліку не є обов’язковим, хоча це 

є необхідним для самого підприємства.  

За кордоном управлінський  облік не є обов’язковим і ведеться за 

рішенням керівництва фірми. Він, як правило, децентралізований і ведеться за 

сегментами господарської діяльності. В Україні також управлінський облік не 

регламентується нормативними документами. Підприємство веде його 

відповідно до самостійно розроблених чи прийнятих систем та форм, що 

визначено Законом України «Про бухгалтерський  облік та фінансову звітність 

в Україні». [1].  

Незважаючи на відмінності, в управлінського і фінансового обліку є і 

багато спільного – вони ґрунтуються на єдиній інформаційній системі 

первинного обліку; використовують принципи побудови обліку на основі 

подвійного запису; ведуться в єдиному середовищі яким є діяльність 

підприємства, мають єдину концепцію відповідальності тощо.  

В сучасних умовах і виробничий облік називають управлінським 

(management accounting), через те що бухгалтер дивиться на діяльність 

підприємства як менеджер і керівник, а робота керівника і менеджера часто 

залежить від бухгалтерських даних.  Обґрунтовано це тим, що система всього 

бухгалтерського обліку підприємства – це основна інформаційна система 

підприємства призначена для формування внутрішніх і зовнішніх звітів - з 

метою планування, контролю, для прийняття рішень і виборі політики фірми.  

Практично виробничий і управлінський облік тісно взаємопов’язані і 

межа між ними нечітка і умовна. Управлінський облік (internal accounting) 

трактують як:  збір, ідентифікацію, вимірювання, систематизація, інтерпретація 

і передача інформації для управління будь якими об’єктами.   

З цих позицій виробничий облік включає в себе управлінський облік 

стосовно отримання інформації для аналізу і деяку частину фінансового обліку. 
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Функції управлінського обліку на великих підприємствах виконують 

економічні служби, інші аналітики, зокрема і головний бухгалтер, що вимагає 

від них знання прийомів управлінського обліку.  

Організація і система управлінського обліку повинна відповідати 

функціональному поділу підприємства і забезпечувати ефективність роботи 

кожної сфери діяльності, а саме:  

1) Управлінський облік постачальницько-заготівельної діяльності.  

Задовольняє інформаційні потреби щодо формування заготівельної 

вартості товарно- матеріальних цінностей (ТМЦ), в оптимальних розмірах 

ТМЦ,  вибору постачальників тощо.  

2) Управлінський облік виробничої діяльності (центральна ланка).  

Складаються кошториси витрат виробничої собівартості, проводиться 

класифікація витрат виробництва, обираються методи розподілу 

загальновиробничих витрат між виробництвами, центрами відповідальності та 

видами продукції. Кінцевий продукт – планування, облік та калькулювання 

виробничої собівартості продукції і контроль виробничих витрат.  

3) Управлінський облік витрат на робочу силу.  

Задовольняє інформаційні потреби щодо витрат на робочу силу, 

професійний і кваліфікаційний склад, форми і системи оплати праці, 

преміювання і т.п.  

4) Управлінський облік інвестиційної діяльності і фінансування.  

Забезпечення підприємства капіталом, планування і аналіз фінансів.  

5) Управлінський облік фінансово-збутової діяльності. 

Задовольняє інформаційні потреби про ринки збуту товарів, ціну на 

товар; складається кошторис витрат на збут, проводиться аналіз виконання 

кошторису, визначається прибутковість виробництва і реалізації, 

рентабельність реалізованої продукції, робіт, послуг. При необхідності 

здійснюється розрахунок і аналіз варіантів альтернативних дій.  

6) Управлінський облік організаційної діяльності.  
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Необхідний для задоволення інформаційних потреб менеджерів різних 

рівнів про витрати, пов’язані з управлінням підприємством в цілому та за 

центрами відповідальності.  

Предметом управлінського обліку виступає сукупність об’єктів в процесі 

всього циклу управління підприємством. Об’єктами обліку виступають 

виробничі ресурси, якими є запаси, обладнання, трудові ресурси, а також 

господарські процеси.  

Перехід економіки України до ринку вплинули на виникнення суттєвих 

змін не тільки у методології і організації бухгалтерського обліку. В зв’язку з 

цим зазнала змін також і система аудиту, як форми зовнішнього і внутрішнього 

контролю за діяльністю підприємства.  На сучасному етапі матеріальне 

забезпечення і оперативне управління господарськими процесами потребують 

надійної і достовірної інформації, яка є важливою інформаційною базою в 

системі управління підприємством. Поточне безперервне і оперативне 

спостереження за діяльністю підприємства і його об’єктів є основними 

завданнями внутрішньогосподарського обліку і контролю.  

Визнаючи важливість і необхідність внутрішньогосподарського 

контролю, ряд авторів в своїх літературних джерелах обмежують процедури 

внутрішньогосподарського контролю тими, що виконуються в системі 

бухгалтерського обліку. В той же час внутрішньогосподарський контроль не є 

тільки прерогативою бухгалтерського обліку, а його контрольні функції 

здійснюються на всіх стадіях діяльності підприємства. Ефективність 

внутрішньогосподарського контролю багато в чому залежить від дієвості 

функціональних служб підприємства. Для визначення дієвого, ефективного 

внутрішньогосподарського контролю необхідне чітке обґрунтування його 

процедур, виходячи з потреб оперативного управління і своєчасного реагування 

на недоліки на підприємстві та своєчасного усунення цих недоліків і 

прорахунків. Це дасть змогу забезпечити надійність системи управління і 

обліку достовірною інформацією та здійснювати оперативне коригування 
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відхилень від нормативних визначень у виробництві і уникнути появи 

можливих негативних явищ у подальшій діяльності.  

В сучасних умовах внутрішньогосподарський (далі - внутрішній) 

контроль слід розглядати як механізм внутрішньогосподарського управління 

бізнесом, орієнтованого на ефективне використання матеріальних і трудових 

ресурсів. Для цього потрібно чітко визначити всю систему внутрішнього 

контролю на різних рівнях управління і в залежності від періодичності 

процедур контролю на підприємстві, послідовності і етапів їх здійснення. 

Характерною особливістю такого контролю є те, що він здійснюється 

безпосередньо на підприємствах всіма службами, що дає можливість своєчасно 

виявляти недоліки та завчасно вживати заходів щодо їх усунення.  

Практика показує, що в ряді випадків на підприємствах система 

внутрішнього контролю ще не відпрацьована, відсутня чітка методика його 

проведення. Враховуючи ці недосконалості методики проведення контролю, 

доцільно в кожній галузі промисловості розробити типові положення, або 

рекомендації про систему внутрішньогосподарського контролю і методику його 

проведення. Це пояснюється тим, що в нашій державі фактично відсутня 

нормативна і правова база, яка б регламентувала систему внутрішнього 

контролю на підприємствах.  

Аналізуючи погляди провідних економістів, система внутрішнього 

контролю повинна здійснюватись за такими напрямками:  

- забезпечення збереження активів та раціонального використання 

матеріальних і трудових ресурсів;  

- забезпечення законності та економічної доцільності здійснення 

господарських операцій;  

- забезпечення достовірності фінансової звітності;  

- виконання планів і завдань з випуску готової продукції;  

- технічний контроль за якістю матеріальних запасів і продукції.  

У провідних економістів нашої країни нема єдиного визначення об’єктів і 

суб’єктів внутрішньогосподарського контролю. Дослідження показують, що 



НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ» 

№ 2 (2016) 

9 

питання об’єктів внутрішнього контролю визначаються в літературних 

джерелах неоднозначно. Одні спеціалісти об’єкти внутрішнього контролю 

визначають в межах об’єктів бухгалтерського обліку. Інші вважають, що 

поняття “об’єкт контролю” є значно ширшим і охоплює всі операції і процеси 

діяльності підприємства. На думку автора не можна погодитись з таким 

трактуванням об’єктів внутрішнього контролю, які визначаються лише в 

системі бухгалтерського обліку. Тому, що крім суто бухгалтерських об’єктів 

контролю, є також інші об’єкти (наприклад дії посадових осіб), які теж 

включаються в систему об’єктів внутрішнього контролю. Таким чином, об’єкти 

внутрішньогосподарського контролю можуть бути як об’єктами контролю в 

системі бухгалтерського обліку і співпадати з об’єктами обліку, так і бути 

об’єктами контролю як функції управління. Під об’єктами контролю, які 

охоплені системою бухгалтерського обліку, розуміються матеріальні запаси, 

господарські процеси, дії посадових і матеріально відповідальних осіб, на яких 

спрямовані контрольні функції бухгалтерського обліку. В той же час слід 

визначити, що об’єкти внутрішньогосподарського контролю не тільки пов’язані 

з системою бухгалтерського обліку, але також і з системою управління 

господарськими процесами, які виходять за межі бухгалтерського обліку.  

Тому обґрунтованим є визначення академіка М. Чумаченко, що “учет сам 

по себе не является контролем, учет - это отражение в соответствующем 

порядке всех происходящих процессов, что в совокупности образует 

информационную систему предприятия” [7].  

В зв’язку з цим слід підкреслити необгрунтованість трактувань деяких 

авторів, які обмежують систему внутрішньогосподарського контролю тільки 

процедурами бухгалтерського обліку.  

Дослідження показують, що існують різні думки щодо використання в 

процесі здійснення контролю засобів обчислювальної техніки. Значна частина 

спеціалістів підкреслює важливість використання засобів обчислювальної 

техніки при проведенні контролю. Поряд з цим окремі вчені і практичні 

робітники більш стримано підходять до визначення питань, пов’язаних з 
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застосуванням засобів обчислювальної техніки для виконання процедур 

контролю, обґрунтовуючи це тим, що значна частина контрольних функцій 

важко піддається автоматизації, що безумовно є також обґрунтованим. Проте 

ймовірність помилок при здійсненні обліку і контролю в умовах застосування 

обчислювальної техніки і програмного забезпечення значно нижча ніж при 

здійсненні цих процедур ручним способом.  При цьому слід підкреслити, що 

забезпечуючи суто технічні процедури контролю, технічні і програмні засоби 

мало допомагають в здійснювати економічні і логічні процедури контролю. В 

той час використання зазначених засобів полегшує проведення обліку і 

контролю, а також дає можливість своєчасно здійснювати виправлення 

можливих помилок. Отже комп’ютерна техніка і програмне забезпечення 

можуть бути використані в деякій мірі і для процедур контролю, а також при 

проведенні аналізу і аудиту.  

Отже управлінський облік – це сукупність методів отримання та надання 

інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях 

управління. Разом з тим управлінський облік є складовою всієї системи 

бухгалтерського обліку підприємства.  

Внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль також є важливою 

функцією управління підприємством,  оскільки дозволяє надавати керівництву 

інформацію, яка зібрана на основі аналізу операцій, процесів та оцінки об’єктів 

обліку і контролю.  

Висновок. Отже, на підставі вищенаведеного матеріалу, необхідно 

враховувати, що викладаючи дисципліну «Облік і аудит» при підготовці 

керівників і менеджерів більшу увагу приділяти саме управлінському обліку, 

який по суті є облік для менеджерів (management accounting). Тому 

обґрунтованим є виділення предмету управлінський облік в окрему дисципліну.  

Так само обґрунтованим при підготовці менеджерів є включення до 

навчального процесу предмету, пов’язаного з вивченням системи 

оподаткування. Але тільки цим проблема не вирішується. Як було зазначено, 

що система обліку, визначається а по суті залежить від характеру діяльності 
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підприємства (організації). Особливо це стосується управлінського обліку, який 

є внутрішньогосподарським. При цьому потрібно робити орієнтир не лише на 

діяльність в сфері освіти, а і на діяльність в інших галузях, особливо на 

діяльність суб’єктів господарювання.  В зв’язку з цим варто процес викладання 

зробити різноманітнішим.  
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