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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність функціонування підприємств визначаєть-

ся якістю та повнотою технічного забезпечення техноло-
гічних процесів, що залежать від стану їх матеріально-тех-
нічно бази. Зазначимо, що матеріально-технічне забезпе-
чення визначає не лише ресурсний потенціал господарю-
ючих суб'єктів галузі, але й потенціал, що до стійкого
відтворення, оскільки від додержання оптимальних
термінів проведення окремих технологічних процесів і за-
безпечення необхідної якості робіт залежать як об'ємні,
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Сучасні автоматизовані системи обліку інформаційних масивів дозволяють розширити спектр наданої

інформації та прискорити процес її отримання, але принципово не вирішують проблему оперативного
управління виробництвом.

У такому контексті проблема оперативного забезпечення управлінського персоналу достовірною уп-

равлінською інформацією є однією з основних на шляху підвищення ефективності виробництва.

Управлінська звітність призначена для використання в управлінні фінансово-господарської діяльності

суб'єктів господарювання, при цьому її зміст, періодичність, терміни, форми і порядок складання визна-

чаються самостійно підприємством. У цьому полягає головна відмінність формування управлінської

звітності від фінансової, складання якої чітко регламентовано.

Управлінська звітність центрів відповідальності витрат підприємства, сформована за запропонованим

алгоритмом, дозволить задовольнити інформаційні потреби внутрішньогосподарського управління, опе-

ративно контролювати витрати на різних рівнях управління, оцінювати діяльність підрозділів за результа-

тами аналізу форм звітності.

Узагальнення витрат, які формуються в кожному сегменті діяльності підприємства, повинно грунтува-
тися на обліку й аналізі всіх витрат протягом звітного періоду. Кожний сегмент діяльності підприємства,

сформований у межах системи управлінського обліку, звітності та бюджетування, повинен не тільки якіс-

но вести управлінський облік, але і складати форми управлінської звітності та формувати операційні та

фінансові бюджети.

Modern automated systems of accounting of information arrays allow expanding the range of information

provided and accelerating the process of obtaining it, but fundamentally do not solve the problem of operational

management of production.
In this context, the problem of operational management of management personnel with reliable management

information is one of the main ways to increase the efficiency of production.

Management accounting is intended for use in the management of financial and economic activities of business

entities, while its content, frequency, timing, form and procedure of compilation are determined independently

by the enterprise. This is the main difference between the formation of managerial reporting from financial, the

composition of which is clearly regulated

Management reporting of cost centers of the enterprise, formed according to the proposed algorithm, will

meet the information needs of the internal management, quickly control the costs at different levels of

management, evaluate the activities of units through the analysis of reporting forms.

The generalization of costs, which are formed in each segment of the enterprise, should be based on the

accounting and analysis of all expenses during the reporting period. Each segment of the company's activity,

formed within the system of management accounting, reporting and budgeting, should not only maintain high-
quality management records, but also form management accounts and form operational and financial budgets.
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так і якісні показники, що характеризують ефективність
виробництва продукції.

В умовах необхідності забезпечення росту обсягів вироб-
ництва застосування, нової техніки і новітніх технологій має
формувати адекватний економічний механізм господарюван-
ня. Нові підходи до управління виробництвом вимагають ство-
рення відповідного масиву даних і застосування складних
методик та програм обробки інформації. Однак використо-
вувані в виробництві методики інформаційного забезпечен-
ня процесу управління часто не спроможні надати достовірні
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дані про стан виробництва і не розраховані на високу опера-
тивність, тому що базуються на системі фінансового обліку.
Сучасні автоматизовані системи обліку інформаційних ма-
сивів дозволяють розширити спектр наданої інформації та
прискорити процес її отримання, але принципово не вирішу-
ють проблему оперативного управління виробництвом.

У цьому контексті проблема оперативного забезпечен-
ня управлінського персоналу достовірною управлінською
інформацією є однією з основних на шляху підвищення
ефективності виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аспекти формування управлінської звітності дослід-
жували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці: Бутинець
Ф.Ф., Кірейцев Г.Г., Карпова Т.П., Нагірська К.Є., Напа-
довська Л.В., Пушкар М.С., Озеран В.О., Сльозко Т.М. та ін.
Підтримуємо думку Кірейцева Г.Г. та Пушкаря М.С. щодо
розробки та впровадження системи бюджетів по основних
центрах відповідальності суб'єкта господарювання. Сфор-
мовані інформаційні масиви даних на основі бюджетів є
основою для прийняття оперативних рішень щодо оптимі-
зації витрат і доходів підприємства.

Проте швидкоплинні зміни в економічному житті при-
зводять до перегляду деяких основних положень, щодо
формування управлінської звітності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка практичних рекомен-

дацій щодо формування системи управлінської звітності
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективне функціонування сучасної обліково-аналітич-

ної системи в сільськогосподарських підприємствах перед-
бачає створення системи управлінського обліку, звітності та
бюджетування, що враховує функціонально-принципові
особливості цих економічних підсистем, а це дає змогу вико-
ристовувати облікові інформаційні ресурси для цілей аналі-
зу, оцінки та прогнозування результатів діяльності підприєм-
ства та його структурних підрозділів, а також здійснювати
контроль за забезпеченням оптимального використання мате-
ріально-технічних ресурсів суб'єкта господарювання [1].

Обліково-аналітична інформація, що базується на існую-
чих підходах і концепціях до організації управлінського обліку,
не дозволяє в сучасних економічних умовах системно і своє-
часно забезпечувати внутрішніх користувачів необхідною об-
ліковою інформацією з метою прийняття ефективних управ-
лінських рішень у межах їхньої компетенції. У сучасних умо-
вах необхідно орієнтувати менеджмент підприємств на засто-
сування гнучких підходів і моделей управління виробництвом.

Оскільки вихідним базисом методологічних засад
організації системи інформаційного забезпечення є дані
управлінського обліку, фінансової звітності, виробничого
обліку, розрахунково-конструктивні, планові показники
формування управлінської звітності та бюджетування, про-
гнозування внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають
на діяльність підприємства, то необхідно провести систем-
не дослідження цих процесів у рамках формування центрів
відповідальності та сегментів діяльності підприємств.

Методологічні й організаційно-методичні аспекти си-
стеми управлінського обліку, звітності та бюджетування,
які діють у нинішніх умовах, не повною мірою відобража-
ють галузеві особливості суб'єктів господарювання, що в
свою чергу не сприяє веденню якісного обліку, проведен-
ню аналізу і формуванню та розподілу витрат і доходів [2].

Моделювання облікової інформації про витрати і до-
ходи підприємства може здійснюватися на основі системи

рахівництва, яка використовується для цілей фінансового
або безпосередньо управлінського обліків. Сукупність бух-
галтерських проводок відображає конкретну структуру
формування собівартості сільськогосподарської продукції,
а дані управлінської звітності можуть бути визнані як на-
слідок прийнятих ефективних управлінських рішень.

Інформаційні дані управлінського обліку характеризу-
ють структуру та динаміку витрат і доходів, що дозволяє
використовувати нові можливості моделі перетворення об-
лікової інформації про витрати і доходи для задоволення
потреб в інформації внутрішніх користувачів. Модель по-
будови інформаційних масивів в управлінському обліку
підприємств є відкритою, що дає можливість відображати
безперервний кругообіг господарських засобів і процесів,
порівняти фактичні витрати з планованими й одержувани-
ми доходами, при цьому організаційно-методичні аспекти
моделювання розглядаються в органічній єдності системи
управлінського обліку, звітності та бюджетування [3].

На основі аналізу статистичних даних частка мате-
ріальних витрат підприємств становить близько 70% ви-
робничих витрат. Тому впровадження системи управ-
лінського обліку, звітності та бюджетування матеріальних
витрат у сільськогосподарських підприємствах, що сприяє
порівнянню фактичних витрат із нормативами, а також
правильній організації контролю за їх наявністю, рухом та
оцінкою, має першорядне значення.

Система управлінського обліку, звітності та бюджетуван-
ня матеріальних витрат у підприємствах має бути організова-
на таким чином: обліково-інформаційне забезпечення над-
ходження предметів праці (матеріалів, палива, і т.д.), обліко-
во-інформаційне забезпечення складського зберігання, об-
ліково-інформаційне забезпечення відпуску предметів праці
у виробництво, зведене обліково-інформаційне забезпечен-
ня в межах синтетичного й аналітичного обліку, формування
бюджету закупівель та управлінської звітності (рис. 1).

Якісна оцінка управлінського обліку матеріальних ресурсів
дає можливість забезпечувати їх економію, що зумовлює роз-
ширення джерел інвестування за рахунок більш ефективного
використання засобів праці в процесі виробництва продукції.
Якість обліково-інформаційного забезпечення матеріальних
витрат у межах системи управлінського обліку, звітності та бю-
джетування в підприємствах робить можливим упорядкуван-
ня ключових факторів, які впливають на створення й ефектив-
не функціонування багатоцільової обліково-звітної системи,
крім того, зробити облікові процеси керованими, позитивно
впливати на формування результатної облікової інформації
протягом всього інформаційного циклу. У свою чергу це доз-
воляє задовольняти різноманітні інформаційні потреби
внутрішніх користувачів облікової інформації з мінімальними
для підприємства витратами і ризиками.

Для забезпечення діяльності підприємств у виробниц-
тво залучаються основні засоби та предмети праці, які фор-
мують матеріально-технічні ресурси підприємства. Еконо-
мічно обгрунтована оцінка основних засобів необхідна для
визначення рентабельності суб'єктів господарювання, про
ведення розрахунків між підприємствами при передачі в
оренду основних засобів або їх реалізації [4].

У процесі дослідження встановлено, що підприємства
приділяють мало уваги коректному і своєчасному нараху-
ванню амортизації основних засобів та розподілу її вели-
чини за відповідними об'єктами обліку. На нашу думку, до-
кументування процесу щодо нарахування й розподілу
амортизації необхідно з метою підвищення контрольно-
аналітичних функцій системи управлінського обліку,
звітності та бюджетування в підприємствах.

Управлінська звітність призначена для використання
в управлінні фінансово-господарської діяльності суб'єктів
господарювання, при цьому її зміст, періодичність, термі-
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ни, форми і порядок складан-
ня визначаються самостійно
підприємством. У цьому поля-
гає головна відмінність форму-
вання управлінської звітності
від фінансової, складання якої
чітко регламентовано [5].

Виявлено, що найбільш
ефективною й результативною
є така побудова управлінської
звітності, при якому зміст і по-
рядок її складання базується на
принципах формування фінан-
сової звітності. Методика скла-
дання управлінської звітності
підприємства повинна фокусу-
ватися на основоположних
принципах системи управлін-
ського обліку, звітності та бюд-
жетування. Принципи органі-
зації управлінської звітності
визначаються галузевою спе-
цифікою діяльності підприєм-
ства, а також особливостями
роботи конкретного структур-
ного підрозділу, центру відпо-
відальності або сегменту діяль-
ності. У цьому разі важливо дот-
римувати принципу відособле-
ності, оскільки при визначенні місць виникнення витрат,
розподілі виробничих і фінансових ресурсів відокремлено
розглядається не тільки підприємство в цілому, але і його
центри відповідальності.

Структуру управлінської звітності підприємства мож-
на представити так: 1) звітність про фінансовий стан
підприємства включає в себе управлінський баланс, управ-
лінський звіт про фінансові результати, управлінський звіт
про рух грошових коштів, складений прямим або непря-
мим методом; 2) звітність за основними показниками діяль-
ності сільськогосподарського підприємства, кожного
структурного підрозділу, центру відповідальності, сегменту
діяльності з урахуванням специфіки галузі (показники
ефективності закупівлі матеріальних ресурсів, зберігання,
виробництва продукції, реалізації і т.д.); 3) звітність про
виконання бюджетів у розрізі аналізу "план факт".

Управлінська звітність є одим із найбільш складних і важ-
ливих елементів системи управлінського обліку, звітності та
бюджетування в підприємствах, оскільки, з одного боку, доз-
воляє керівництву підприємства визначити межі своїх мож-
ливостей в отриманні необхідних відомостей від центрів відпо-
відальності середньої та нижчої ланок, а також можливостей
інформаційної та аналітико-прогностичної служб, а з іншого
боку, отримувати конкретні відомості, систематизовані на-
лежним чином, у зручній для користувача формі. При цьому
управлінська звітність є результатом діяльності системи уп-
равлінського обліку, звітності та бюджетування [6].

Процес впровадження управлінської звітності в
підприємстві характеризується виникненням численних
ситуацій, коли необхідно приймати рішення з питань стан-
дартизації й уніфікації облікових процедур, фінансування
впроваджуваних проектів, що вимагає наявності групи опе-
ративного реагування. Якщо підприємство має складну
структуру, тоді необхідна наявність додаткового персона-
лу, який забезпечує розробку та підтримку в актуальному
стані облікових управлінських стандартів.

Нами обгрунтовано алгоритм побудови управлінської
звітності в підприємстві, який охоплює наступні етапи:
1) визначення центрів витрат, відповідальних за виконання

певного обсягу робіт; 2) розподіл статей витрат по кожному
центру відповідальності за принципом контрольованості
витрат; 3) забезпечення конгруентності показників управл-
інських звітів із бюджетними планами; 4) призначення відпо-
відальних працівників за надання управлінської звітності;
5) аналіз відхилень фактичних показників від планових з
метою визначення необгрунтованих витрат, встановлення
можливих шляхів запобігання відхилень, що негативно впли-
вають на фінансовий результат підприємства [7].

Управлінська звітність центрів відповідальності витрат
підприємства, сформована за запропонованим алгорит-
мом, дозволить задовольнити інформаційні потреби внут-
рішньогосподарського управління, оперативно контролю-
вати витрати на різних рівнях управління, оцінювати
діяльність підрозділів за результатами аналізу форм
звітності.

На основі цих даних можлива розробка і вищий рівень
аналітичності форм управлінської звітності залежно від
вимог керівників. З метою забезпечення керівництва
інформацією про рівень фактичних витрат, а також для
визначення суми покриття за окремими бізнес-процесам
пропонується у межах управлінської звітності готувати звіт,
який відображає внесок кожного центру відповідальності
у формування фінансового результату діяльності підприє-
мства.

Цей звіт дозволить визначати внесок кожного центру
відповідальності до загального прибутку підприємства,
встановлювати нижні межі цін, ефективно оцінювати
діяльність працівників конкретних структурних підрозділів
як критерій їхнього матеріального стимулювання.

Система бюджетування для підприємств розглядаєть-
ся як інноваційний підхід до управління виробництвом, зас-
тосування якого сприяє більш коректному визначенню цілей
розвитку економічного суб'єкта в коротко  і довгостроко-
вому періодах, узгодженню інтересів суб'єктів інтеграції та
прийняттю на цій основі якісних управлінських рішень [8].
Процес бюджетування в підприємствах, призначений для
оптимального розподілу виробничих і фінансових ресурсів
у часі, спрямований на: складання, прийняття та аналіз бю-
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Рис. 1. Формування обліково-інформаційного забезпечення

матеріальних витрат у межах системи управлінського обліку,

звітності та бюджетування в підприємствах
Джерело: складено автором.
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джетів різних рівнів, подальший контроль за їх виконанням;
підвищення результативності роботи підприємства в ціло-
му, його структурних підрозділів, центрів відповідальності,
сегментів діяльності за допомогою цільової орієнтації та
координації зовнішніх і внутрішніх економічних процесів;
виявлення ризиків і зниження їх рівня.

Механізм реалізації системи бюджетування в підпри-
ємстві передбачає визначення об'єктів бюджетування,
розробку операційних (бюджету реалізації, виробницт-
ва, виробничих запасів, прямих витрат на матеріали, пря-
мих витрат на оплату праці, загальновиробничих, мар-
кетингових, загальногосподарських витрат, бюджету
прибутків і збитків) і фінансових (інвестиційного бюд-
жету, плану грошових потоків, прогнозного балансу)
бюджетів на базі створеного обліково-інформаційного
забезпечення, розрахунок і аналіз відповідних показ-
ників діяльності кожного структурного підрозділу, цен-
тру відповідальності, сегмента діяльності кожного бюд-
жету, визначення обсягу фінансових ресурсів, що забез-
печують фінансову стійкість і платоспроможність
підприємства, виявлення резервів залучення внутріш-
нього і зовнішнього фінансування, прогнозування до-
ходів, витрат і капіталу підприємств. Отже, впроваджен-
ня в практику роботи підприємств системи бюджетуван-
ня дозволяє вирішувати проблеми оптимізації фінансо-
вих потоків, а також збалансованості надходження
коштів та їх використання.

ВИСНОВКИ
Формування конкретних сегментів діяльності підпри-

ємств базується на таких вимогах: 1) сегменти підприєм-
ства повинні знаходитися в єдиному інтегрованому комп-
лексі в межах конкретної території самого підприємства
або його структурних підрозділів; 2) сегменти будуть ви-
конувати конкретні за змістом і призначенням роботи,
відмінні один від одного, використовуватиметься різна тех-
ніка з різними витратами на одиницю виробленої продукції;
3) передбачається особиста відповідальність за діяльністю
конкретного сегмента підприємства, при цьому необхідно
визначити ступінь диференціації відповідальності за вит-
рати в кожному структурному підрозділі; 4) застосовують-
ся єдині методи розподілу витрат по всіх сегментах діяль-
ності підприємства і виробленої продукції. Ця вимога буде
реалізовуватися у межах функціонування системи управ-
лінського обліку, звітності та бюджетування, впровадже-
ної в конкретному підприємстві.

Узагальнення витрат, які формуються в кожному сег-
менті діяльності підприємства, повинно грунтуватися на об-
ліку й аналізі всіх витрат протягом звітного періоду. Кож-
ний сегмент діяльності підприємства, сформований у ме-
жах системи управлінського обліку, звітності та бюджету-
вання, повинен не тільки якісно вести управлінський облік,
але і складати форми управлінської звітності та формува-
ти операційні та фінансові бюджети. Цей процес нами зап-
ропоновано проводити згідно з методом CVP аналізу: мо-
деллю "витрати обсяг прибуток", оскільки цей метод доз-
воляє оптимально розподіляти виробничі та фінансові ре-
сурси за видами продукції і приймати рішення про їх ви-
робництві.

Облік і аналіз витрат по статям витрат і сегментам ви-
робленої сільськогосподарської продукції дозволяють
сформувати управлінський звіт. Моделі управлінських
звітів за сегментами діяльності сільськогосподарських
підприємств дадуть змогу вести якісний облік і аналіз со-
бівартості сільськогосподарської продукції, контроль за
доцільним та економним витрачанням виробничих і фінан-
сових ресурсів за видами продукції, а також формувати
операційні та фінансові бюджети.
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