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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Політична та соціально�економічна нестабільність

української економіки, суперечливість окремих норма�

тивно�правових актів ускладнює для вітчизняних під�

приємств процес організації та ведення бухгалтерсько�

го обліку, а отже, опосередковано впливає на правди�

вість, в кінцевому підсумку, відображення узагальню�

ючих даних у фінансовій звітності. Для підтвердження

достовірності даних облікової системи багато підпри�

ємств створюють систему управлінського контролю як

засобу покращення інформаційного забезпечення про�

цесів управління [1]. Незважаючи на те, що системи

фінансового обліку та управлінського контролю взає�

мопов'язані, можуть виникати конфліктні ситуації в ході

формування та використання їх інформаційного маси�

ву при прийнятті управлінських рішень.
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ва, О. Бородкіна, В. Бурцева, Ф. Бутинця, А. Кармінсь�

кого, Б. Валуєва, А. Герасимовича, О. Деменіної, Є. Ка�

люги, Г. Кірейцева, М. Корінька, М. Кужельного, А. Кузь�

мінського, Л. Нападовської, І. Пилипенка, Н. Брохун,

Р. Савченка, В. Суйца, О. Редька, М. Чумаченка, В. Шев�

чука, Дж. Робертсона, Р. Адамса, А. Аренса, Дж. Лоб�

бека, Дж. Монтгомері, А. Яругової, Ю. Яковлева та

інших. Теоретико�методологічним засадам та практич�

ним аспектам організації ведення фінансового обліку

також приділяється значна увага вчених таких, як:

Дж. Блейка, Н. Бреславцева, Ф. Бутинця, С. Голова,

В. Жука, Г. Кірейцева, Н. Малюги, Д. Міддлтона, В. Па�

лія, В. Сопка, Л. Сука, В. Ткача, М. Чумаченка, В. Шев�

чука та інших. Проте взаємозв'язок систем фінансово�

го обліку та управлінського контролю розглянутий по�

верхнево, лише в частині інформаційного забезпечен�

ня прийняття управлінських рішень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження виступає необхідність розумі�

ння того, як системи управлінського контролю та фінан�
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сового обліку взаємозалежні одна від одної, як інфор�

маційні запити користувачів цих систем впливають на їх

побудову, в чому полягає їх єдність, а в яких питаннях

виникають протиріччя.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Організація та методологія фінансового обліку ос�

таннім часом виступає одним із головних об'єктів су�

спільної дискусії як серед практиків, так і серед вче�

них�економістів. Це прослідковується, наприклад, у

підвищеному інтересі до оцінки об'єктів обліку за спра�

ведливою вартістю та її впливу на формування показ�

ників фінансової звітності. Деякі дослідники навіть об�

говорюють вплив нещодавньої економічної кризи на

збільшення питомої ваги сум справедливої вартості у

звітних формах великих компаній. В той же час потре�

би власників та інвесторів, а також інших користувачів

даних фінансового обліку зумовлюють необхідність

поглиблення єдиної стандартизації ведення бухгал�

терського обліку в різних країнах світу, що дозволить

цій категорії користувачів мати уявлення про страте�

гію розвитку та порядок управління конкретним

підприємством.

Одним із прикладів такої стандартизації є введений

в дію МСБО 8 "Операційні сегменти" метою розробки

якого стала необхідність представлення інформації

власникам та інвесторам про практичні аспекти управ�

ління суб'єктами господарювання. В сукупності це все

підводить до вирішення основного проблемного питан�

ня взаємодії і функціонування систем фінансового об�

ліку та управлінського контролю: чи ці дві інформаційні

системи сумісні та чи здатні вони до інтеграції. Багато

вчених [2; 6] закликають до їх інтеграції, однак доціль�

ним є більш детальний розгляд взаємозв'язків цих двох

систем та виокремлення суперечливих цілей, які підля�

гають узгодженню.

Фінансовий облік і управлінський контроль являють

собою дві найбільші інформаційні системи, дані яких

використовуються для прийняття управлінських рішень.

Так, система фінансового обліку використовується для

оцінки обраних об'єктів за допомогою вартісних показ�

ників, а також для визначення конкурентоспроможності

продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства. В гло�

бальному сенсі метою ведення фінансового обліку є на�

дання інформації користувачам про фінансовий стан

підприємства. Система ж управлінського контролю є

більш широким поняттям ніж управлінський облік і ви�

користовується в процесі створення сильної конкурен�

тної позиції компанії, шляхом надання відповідної

інформації для прийняття стратегічних, тактичних і опе�

ративних рішень. Таким чином, метою управлінського

контролю є надання керівникам підприємства та її

співробітникам (в тому числі менеджерам нижчої лан�

ки) інформації для розробки і реалізації стратегії роз�

витку суб'єкта господарювання. Ці дві інформаційні си�

стеми розроблені і використовуються для прийняття

рішень різними заінтересованими сторонами із різни�

ми потребами в інформації.

Суперечливі завдання фінансового обліку та управ�

лінського контролю, добре відомі практикам і вченим�

економістам. Одним із негативних моментів є те, що в

систему фінансового обліку завжди був закладений пев�

ний відсоток ризику помилкового відображення госпо�

дарських операцій, неправильного проведення необхі�

дних розрахунків, умисного чи неумисного порушення

принципів ведення обліку від чого безпосередньо зале�

жить процес управління суб'єктом господарювання. Це

робить його інформацію менш актуальною для управ�

ління та в кінцевому підсумку негативно позначається

на конкурентоспроможності підприємства та створен�

ня доданої вартості, а також стало причиною того, що

суперечливість цих двох систем не була докладно дос�

лідженою професійною спільнотою.

Одними із головних споживачів даних фінансового

обліку є власники підприємства і вони вважаються заін�

тересованими сторонами. Причиною цього є те, що влас�

ники вкладаючи грошові кошти або ж інші активи пла�

нують одержувати прибуток від діяльності підприємства.

В 90�ті роки ХХ століття увага облікових працівників

була зосереджена на тому, як створюється додана

вартість для власників і особливо як слід її вимірювати.

Так, наприклад, А. Рапапорт у 1998 році зазначав, що

сукупний дохід для акціонерів визначається шляхом

додавання вартості інвестицій та загальної суми диві�

дендів. Інші заінтересовані сторони вважаються важли�

вими, якщо вони впливають на здатність підприємства

створювати цінність для власників [4].

Дослідження процесу прийняття рішень є важливим

і займає вагоме місце в історії розвитку бухгалтерсько�

го обліку, хоч із зміщенням акценту на систему управ�

лінського обліку. Припущення того, що інформація

фінансового обліку в основному призначена для вико�

ристання зовнішніми користувачами було підсилене тим

фактом, що власники були вказані, як найбільш заінте�

ресовані користувачі даних фінансової звітності. Така

тенденція пояснюється тим, що інтерпретація даних за�

фіксованих у фінансовій звітності повинна містити мак�

симальну кількість інформації про діяльність підприєм�

ства так, щоб власники могли використовувати її для

задоволення потреб.

Та з часом було поставлено під сумнів твердження

про те, що власник є найбільш заінтересованим корис�

тувачем. Під гаслом "корпоративної соціальної відпов�

ідальності" сформувалася більш критична позиція про

цінність інформації для акціонерів. Адже існують і інші

заінтересовані сторони, які сприяють задоволенню по�

треб власників. Підприємства мають більш широкий

спектр відповідальності як перед працівниками, так і

перед суспільством в цілому. Суб'єкт господарювання

має функціонувати відповідально та етично при ство�

ренні додаткової вартості для своїх власників, беручи

до уваги також інтереси клієнтів, постачальників, пра�

цівників підприємства. В сучасних умовах господарю�

вання корпоративна соціальна відповідальність набула

важливого значення, їй приділяється велика увага з боку

власників. В зв'язку з цим великі компанії за власним

бажанням включають у свої щорічні доповіді, в ході

проведення зборів акціонерів, інформацію про те, як

підприємство веде себе в частині соціальної відповідаль�

ності. Прикладом може бути: формування підприємства�

ми так званих звітів з екології, які надають уявлення

проте як воно впливає на навколишнє середовище;

інформація про безпеку продукції; дані про імідж, ре�

путацію, культуру підприємства та ін. Отже, заінтересо�
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вані сторони мають різні потреби в інформації, які в

свою чергу, впливають на організацію та функціонуван�

ня систем фінансового обліку та управлінського конт�

ролю, а також викликають конфліктні ситуації між цими

двома інформаційними системами.

Високі темпи економічного зростання підприємства

є доказом його конкурентоспроможності. Як вже було

зазначено вище, підприємство може мати багато заін�

тересованих сторін і всі вони розглядають порядок ство�

рення додаткової вартості по�різному (рис. 1).

При цьому потрібно досягти балансу інтересів цих

категорій користувачів. Адже зосередженість на інфор�

маційному забезпеченні лише однієї категорії користу�

вачів є недалекоглядним та помилковим. Неможливо

створювати додаткову вартість, якщо інтереси власників

і працівників підприємства не збігаються. Важливість

такої єдності стає зрозумілою, якщо враховувати, що

вартість компанії, а отже відповідно і ціна його акцій є

відображенням здатності компанії створювати додат�

кову вартість протягом якомога більш тривалого періо�

ду часу.

Для того, щоб ефективно функціонувати в довго�

строковій перспективі, підприємство повинно мати уяв�

лення проте, як цього можна досягнути. Дослідження

довели важливість розробки стратегії розвитку та

шляхів її досягнення за для створення сильної позиції

на ринку. Ще на початку 80�х років минулого століття

М. Портер [3] стверджував, що суб'єкт господарюван�

ня повинен обирати в основному між двох типів стра�

тегій:

— розробка унікальної за своїми якісними харак�

теристиками продукції (робіт, послуг);

— виробництво продукції (робіт, послуг) із понесен�

ням найменшої суми витрат.

Підприємства, які намагаються об'єднати ці дві стра�

тегії зазвичай не мають уявлення про те, як їхні продук�

ти мають конкурувати на ринку та ризикують "застряг�

ти по середині". Така позиція не буде виступати підгрун�

тям для створення конкурентних переваг, не буде ство�

рювати цінності ні для власників, ні для інших заінтере�

сованих сторін таких, як клієнти або ж співробітники. Із

посиленням конкурентної боротьби, позиціонування

продукції (робіт, послуг) стає як ніколи актуальним та

має вагомий вплив на розробку та реалізацію стратегії

на різних організаційних рівнях. Економічно ефективні

підприємства обов'язково взаємоузгоджують корпора�

тивні, ділові та функціональні стратегії, тобто виникає

так звана стратегічна конгруентність. Необхідною є

комплексне планування діяльності підприємства, що по�

легшить координування цілей суб'єкта господарюван�

ня та стратегії їх досягнення на різних організаційних

рівнях. Серед інших переваг корпоративного управлін�

ня є синергізм діяльності. Таким чином, стратегічна кон�

груенція поліпшує можливості узгодження стратегій із

середовищем, в якому функціонує підприємство та си�

стемою управління, що забезпечує реалізацію цих стра�

тегій.

Також важливими є формування формальних струк�

тур і процесів. Це не виключає того, що деякі стратегії

розвиваються більш неструктурованим і емерджентним

шляхом. Проте найбільш успішні стратегії є результа�

том формальних та неформальних процесів. Важливою

відправною точкою є те, що підприємство повинно мати

ефективну систему управлінського контролю з відпові�

дним механізмом дії, використання якого дасть змогу

сформулювати конкурентні стратегії, успішно їх реалі�

зовувати із врахуванням їх здатності створювати додат�

кову вартість.

Оскільки стратегії, що розробляються підприєм�

ствами є унікальними, принаймні в якісь мірі, система

управлінського контролю також має бути унікальною

для того щоб задовольнити інформаційні потреби кер�

івників та працівників підприємства, які докладають усіх

зусиль за для реалізації обраної стратегії. Як згадува�

лося раніше така інформаційна система відіграє важ�

ливу роль у створенні конкурентних переваг суб'єктів

господарювання та має цінність для основних користу�

вачів даних.

У ході розвитку ринкової економіки перед фінан�

совим обліком постала проблема у необхідності зрос�

тання відстані між постачальниками капіталу (акціоне�

рами) та апаратом управління підприємства. Ця пробле�

ма створена інституціональним тиском на систему бух�

галтерського обліку на рівні підприємства. Оскільки

фінансовий облік є чітко регламентованою системою,

механізм ведення якого чітко прописаний в норматив�

но�правових актах, то менеджер не завжди може пря�

мо впливати на інформаційне наповнення звітів, що по�

даються акціонерам підприємства.

Фінансовий облік не тільки відображає факти гос�

подарського життя минулих звітних періодів, але й без�

перечно впливає на ті події, які стануться в майбутньо�

му. Гармонізація стандартів бухгалтерського обліку та

фінансової звітності стали причиною того, що звітні

форми стали більш прозорими, зменшилась асиметрія

між принципалом (власником підприємства) та агентом
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Рис. 1. Потреби в інформації різної категорії користувачів
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(адміністрацією підприємства), виникла можливість по�

рівнювати звіти різних підприємств за для оцінки ефек�

тивності їх діяльності. Попит на порівнюваність систем

фінансового обліку різних суб'єктів господарювання —

це теж результат прагнення знизити рівень складності

при їх описі і порівнянні діяльності. Проте не слід відки�

дати судження вчених, наприклад Д. Скіннера [5, с. 236],

які скептично ставляться до доцільності запроваджен�

ня уніфікованих правил ведення фінансового обліку

(наприклад, МСФЗ), особливо тих, що вимагають оцін�

ки за справедливою вартістю об'єктів бухгалтерського

обліку, яка в кінцевому підсумку призве до стандарти�

зації бухгалтерського обліку.

Проте існують авторитетні організації, такі наприк�

лад як Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського

обліку, що прагнуть до гармонізації стандартів бух�

галтерського обліку з метою досягнення релевантності

та порівнюваності даних різних суб'єктів господарюван�

ня. Забезпечення порівняння даних фінансового обліку

різних підприємств знизить вартість збору облікової

інформації та підвищить її якісні характеристики для

бізнес�аналітиків.

Отже, існують протиріччя двох вимог до інформації,

яка необхідна для користувачів даних в ході прийняття

рішень: універсальності та унікальності. Дослідження

такого протиріччя є на сьогодні актуальним, тому що воно

прямо впливає на системи фінансового обліку та управл�

інського контролю. Виникає необхідність розгляду не

тільки того питання як стандарти бухгалтерського обліку

впливають на формування звітних показників, але і як

вони пливають на систему управління. Вплив цей прояв�

ляється через свободу вибору підприємствами окремих

елементів облікової політики, що прямо впливають на

порядок формування показників у фінансових звітах. В

такому випадку можна говорити про вплив системи уп�

равління на систему обліку, а не навпаки. Такі складні

взаємовідносини впливають на порядок організації

фінансового обліку та управлінського контролю, мають

фундаментальне значення для розуміння того, як на ці

системи впливають зовнішні та внутрішні чинники сере�

довища в якому функціонує підприємство.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

При визначенні проблемних аспектів, що виникають

між двома інформаційними системами (управлінського

контролю та фінансового обліку) слід мати уявлення

про: вплив чинників на побудову та функціонування цих

двох систем; порядок взаємодії фінансового обліку та

управлінського контролю; вузькі місця, що виникають

при цій взаємодії. Дуже важливим є розуміння того як

співвідносяться системи управлінського контролю та

фінансового обліку у практиків, що задіяні в цих систе�

мах. Одним із прикладів є така посадова особа як фінан�

совий директор, що, як правило, має загальну відпові�

дальність за розробку і використання інформаційного

масиву цих двох систем.
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