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ВСТУП  

Стратегічний управлінський облік є підсистемою обліку, що пов’язана 

з деталізацією витрат на виробництво та калькулюванням собівартості 

продукції в такому аспекті, який задовольняє систему управління. Дані 

управлінського обліку використовуються для прогнозування собівартості, 

пошуку шляхів зниження норм витрат і ціни продукції. Управлінський облік, 

на відміну від фінансового, не регламентується, і методика його ведення 

залежить від потреб системи управління конкретного підприємства. 

Особливістю стратегічного управлінського обліку є те, що на місце 

суто обліково–економічних завдань висувається нове завдання – 

забезпечення потреби користувачів у такій інформації, яка носить адресний 

характер. 

Стратегічний управлінський облік дає інформацію для внутрішнього 

використання в системі управління, на відміну від фінансового обліку, який 

орієнтується на задоволення потреб зовнішніх користувачів. 

Побудова системи управлінського обліку в компанії полягає у 

формуванні набору формалізованих процедур, забезпечуючи менеджерів всіх 

рівнів інформацією, отриманою як із внутрішніх, так  із зовнішніх джерел, 

для ухвалення своєчасних та ефективних рішень в рамках своєї компетенції. 

Як базові компоненти системи стратегічного управлінського обліку й 

аналізу необхідно виділити: облік і управління витратами; розробку 

показників діяльності; стратегічне і оперативне планування діяльності.  

У системі управлінського обліку, на відміну від фінансового і 

податкового, генеруються  дані  як в  грошовому, так  і в  натуральному 

вираженні.  

У навчальному матеріалі наведено теми відповідно до другого 

(магістерського) рівня, перелік розглянутих питань та стислий текст лекції, що 

може слугувати базою для вирішення практичних завдань. Навчальний матеріал 

розрахований на студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 
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Тема 1 

СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ 

КОМПЛЕКСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

План 

1.1 Поняття стратегічного управлінського обліку (СУО): основні 

етапи розвитку, функції, завдання, відмінності.  

1.2 Місце стратегічного обліку в системі управління підприємством. 

1.3 Поняття стратегії, її види та типи, вплив на облікову систему 

підприємства.   

1.4 Інструменти та методи стратегічного управлінського обліку.  

 

1.1 Поняття стратегічного управлінського обліку (СУО): основні 

етапи розвитку, функції, завдання, відмінності 

Офіційне визначення наведено Сертифікованим інститутом фахівців з 

управлінського обліку (англ. Chartered Institute of Management Accountants), в 

якому зазначається, що «стратегічний управлінський облік – це форма 

управлінського обліку, при якій основний акцент робиться на інформації, 

пов’язаній із зовнішніми факторами, що впливають на діяльність фірми. 

Однак поряд з цим належна увага приділяється і внутрішній інформації (у 

тому числі і не фінансовій)». 

У той же час у нашій літературі існують різні підходи до визначення 

СУО, які можливо згрупувати за такими розділами: 

− облікова система, яка включає фінансовий, управлінський облік, 

моніторинг зовнішнього середовища, стратегічне планування, що дозволяє 

внутрішнім, зовнішнім користувачам приймати стратегічні рішення; 

− глобальна модель інформаційної технології, що об’єднує в рамках 

єдиної системи фінансовий та управлінський облік та забезпечує керівників і 

спеціалістів підприємства виробничою інформацією для прийняття 
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ефективних рішень, а також забезпечує інвесторів інформацією про 

діяльність підприємства. Стратегічний облік використовує інформаційні 

потоки про зовнішні фактори макросередовища, сформовані маркетинговими 

службами, відділами управління ризиком; 

− як інформацію, що забезпечує підтримку прийняття в організації 

стратегічних рішень. Зазвичай стратегічні рішення мають довгостроковий 

характер, вони впливають на всі сторони життя і діяльності компанії і, хоча 

можуть і не мати внутрішньої складової, як правило, мають зовнішню 

спрямованість; 

− як управлінський облік в контексті бізнес-стратегій, що плануються 

до впровадження або вже впроваджених у компанії, який повинен 

відображати відносні фінансові результати, досягнуті бізнесом у порівнянні з 

конкурентами; 

− спосіб аналізу власного бізнесу і бізнесу конкурентів, який 

застосовується при розробці та моніторингу стратегії власного бізнесу. 

− стратегічний облік відноситься до фінансового аналізу проблем, 

пов’язаних із зобов’язаннями, контролем, готівкою та потенціалом.   

Отже, стратегічний управлінський облік – це система управлінського 

обліку, спрямована на прийняття стратегічних управлінських рішень. 

Функції СУО: забезпечення контролю і оцінки реального стану 

підприємства, а також показників економічної безпеки підприємства; контроль 

оперативної діяльності підприємства; розробка та контроль виконання 

стратегічних рішень підприємства; розробка конкурентоспроможної стратегії; 

планування стратегічної діяльності підприємства; 

Завдання СУО: стратегічне планування; визначення критичних 

показників стратегічних планів; визначення вузьких і пошук слабких місць 

управлінських рішень; визначення основних підконтрольних показників 

відповідно до стратегічних цілей;  порівняння планових і фактичних значень 

підконтрольних показників з метою виявлення причин і наслідків цих 

відхилень; аналіз впливу відхилень на виконання стратегічних планів, 
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затверджених стратегічним планом. 

Особливість СУО: 

− інформаційне забезпечення розробки декількох варіантів стратегії 

розвитку підприємства і вибору найбільш оптимального з них; 

− оцінка досягнення оперативних і стратегічних цілей, фінансового 

стану та виробничого потенціалу підприємства; 

− інтеграція прогнозних, планових, нормативних і фактичних даних 

фінансово-виробничої діяльності та їх обчислення в довгостроковій 

перспективі; 

− облік факторів зовнішнього середовища, часу, капіталу, 

прибутковості, ризику та ін.  

Принципи СУО: 

1) цілеспрямованість – необхідна для забезпечення місії підприємства, 

яка є призначенням і головною причиною існування підприємства. Наявність 

та розуміння головної загальної цілі консолідує зусилля працівників 

підприємства для досягнення результату;  

2) системність – передбачає цілісний і всебічний підхід до 

запровадження системи стратегічного обліку на підприємстві. Полягає в 

підтримці вищого керівництва, розробленні чіткого переліку завдань, 

делегуванні відповідних повноважень щодо організації стратегічного обліку 

працівникам;  

3) систематичність – довгострокова відданість цілям та завданням 

стратегічного обліку і аналізу, що повинно стати органічним елементом 

корпоративної культури підприємства;  

4) своєчасність – полягає у негайному реагуванні на зміни у 

зовнішньому середовищі, які можуть становити небезпеку для 

функціонування підприємства, з метою ймовірного коригування стратегії;  

5) оптимальність – передбачає, що очікуваний економічний ефект від 

впровадження системи стратегічного обліку і аналізу повинен бути 

позитивним. 
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Таблиця 1.1 – Відмінності стратегічного обліку від традиційного 

управлінського обліку 

Ознака порівняння Управлінський облік Стратегічний управлінський облік 

1. Облік і аналіз 

внутрішніх факторів та 

процесів 

Здійснюється надмірна 

концентрація на внутрішніх 

факторах 

Проводиться облік і аналіз зміни внутрішніх 

факторів 

2. Облік і аналіз 

зовнішніх факторів та 

процесів 

Облік і аналіз зовнішніх 

факторів та процесів не 

проводиться 

Облік і аналіз зовнішніх факторів та процесів 

проводиться, причому багато зовнішніх факторів 

виносяться на перший план 

3. Облік і аналіз 

нефінансових факторів і 

показників 

Нефінансові фактори, як 

правило, не враховуються 

Здійснюється систематизований облік і оцінка 

нефінансових факторів і показників 

4. Придатність до умов 

динамічного середовища 

Не завжди придатний, 

оскільки враховуються лише 

внутрішні фактори 

Придатний до умов динамічного, зовнішнього 

середовища 

5. Характер показників Використовуються 

абсолютні показники 

Акцент робиться на відносних  показниках, таких 

як рентабельність, фондовіддача, фондомісткість 

та ін. 

6. Ставлення до аналізу 

витрат 

Єдиним фактором, що 

визначає динаміку витрат є 

обсяг виробленої продукції. 

На цій підставі витрати 

поділяються на змінні і 

постійні 

Для стратегічного аналізу обсяг виробленої 

продукції не є найбільш істотним фактором, який 

пояснює динаміку витрат. Не всі фактори є 

однаково важливими в будь-який момент часу, 

але деякі (більше, ніж один), ймовірно, дуже 

важливі в кожному конкретному випадку. Для 

кожного фактора витрат існує своя система 

аналізу 

7. Фокус уваги Акцентує увагу на 

результатах підприємств 

компанії в цілому 

Розділяє весь бізнес підприємства на основні 

компоненти і дозволяє обробляти інформацію з 

конкретних підгруп 

8. Прийняття 

стратегічних 

управлінських  рішень 

Не спрямований на 

впровадження, підтримку 

стратегічних управлінських 

рішень 

Спрямований на впровадження, підтримку та 

розвиток стратегічних управлінських рішень. 

Своєчасно забезпечує керівництво необхідною 

інформацією 
 

 

1.2 Місце стратегічного обліку в системі управління підприємством  

Виникнення стратегічного управлінського обліку пов’язано із 

стратегічним управлінням.  Стратегічне управління, як правило, розглядають 

як динамічну сукупність п’яти взаємопов’язаних управлінських процесів: 

1. Визначення сфери діяльності і формулювання стратегічних напрямів. 

2. Постановка стратегічних цілей та задач для їх досягнення. 

3. Формулювання стратегії для досягнення визначених цілей і 

результатів діяльності. 

4. Реалізація стратегічного плану. 



9 
 

5. Оцінка результатів діяльності та зміна стратегічного плану або 

методів його реалізації. 

Значення стратегічного управлінського обліку у формулюванні 

стратегії підприємства є прозорішим і полягає у розробці форм стратегічної 

звітності (про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів 

тощо). Стратегічну звітність розробляють враховуючи події, що 

відбуваються як усередині, так і за межами підприємства. До цієї стратегічної 

звітності, якщо є потреба, повинні вноситися поправки з метою адаптації до 

нової ситуації. 

До етапів впровадження системи СУО відносять: калькулювання та 

аналіз собівартості; планування і контроль за рухом матеріальних запасів і 

готової продукції; розподіл підрозділів за центрами відповідальності; 

впровадження системи бюджетування; впровадження збалансованої системи 

показників.  

Для досягнення позитивних результатів, постановку управлінського 

обліку на підприємстві доцільно здійснювати в кілька етапів: 

 – виділення центрів відповідальності;  

– побудова механізму надання управлінської звітності; 

– складання облікової матриці використання рахунків в управлінських 

цілях;  

– складання інструкцій з відображення господарських операцій в 

управлінських цілях;  

– розробка корпоративних стандартів на підприємстві;  

– розробка бюджетного регламенту з метою середньо- і 

довгострокового прогнозування та здійснення контролю поточної діяльності 

всіх підрозділів підприємства. 

До основних функцій системи СУО належать: 

•  інформаційна – забезпечення менеджерів всіх рівнів інформацією, 

необхідною для ефективного планування, організації та контролю; 

•  комунікаційна – формування інформації, що є засобом внутрішнього 
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комунікаційного зв’язку між рівнями управління і структурними підрозділами. 

Сприяючи підвищенню якості процесу обміну інформацією, управлінський 

облік забезпечує ефективність функціонування всієї системи; 

•  контрольно–аналітична – здійснення контролю за виконанням 

планових показників та бюджетів, досягнення тактичних та стратегічних цілей 

підприємства, результатів діяльності структурних підрозділів та окремих 

виконавців, ефективності прийнятих рішень та їх впливу на результати 

діяльності підприємства; дослідження поведінки витрат та встановлення 

причин відхилень фактичних виробничих витрат від кошторисних; 

•  прогнозна – забезпечення перспективного планування та 

спрямування розвитку підприємства на досягнення його стратегічних цілей. 

• планування – складання бюджетів і підготовка бюджетів на 

оперативному, тактичному і стратегічному рівнях; 

• забезпечення координації та взаємодії між рівнями управління, 

структурними підрозділами та окремими виконавцями, організацію 

оперативного обліку й аналізу; 

•  мотивації – встановлюючи внесок кожного працівника у загальний 

результат діяльності підприємства, сприяє підвищенню мотивації праці.  

 

1.3 Поняття стратегії, її види та типи, вплив на облікову систему 

підприємства 

Стратегія – це набір політик, процедур і підходів до бізнесу для 

забезпечення довгострокового успіху. 

Стратегічний менеджмент – це розробка стійкої конкурентної позиції, 

в якій переваги компанії забезпечують постійний успіх. 

У процесі обґрунтування перспективних напрямків функціонування 

підприємства можуть формуватися різноманітні типи стратегій, які можна 

класифікувати за такими ознаками: 

1. Залежно від масштабу розробки: загальна (генеральна) стратегія; 

допоміжні (підтримуючі) стратегії. 
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2. За напрямками діяльності розробляють такі види допоміжних 

стратегій: маркетингову, виробничу (операційну), фінансову, інвестиційну 

стратегію здійснення інших напрямків та видів діяльності. 

3. Залежно від виду ресурсів, управління якими здійснюється, 

розробляються допоміжні стратегії формування та використання трудових 

ресурсів, основних фондів та матеріально–технічної бази, формування 

власного капіталу, залучення позикового капіталу та інших необхідних 

підприємству ресурсів. 

4. Залежно від темпів розвитку розрізняють: 

– стратегію прискореного зростання – передбачає значне підвищення 

рівня коротко- та довгострокових цілей над досягнутими показниками. Така 

стратегія характерна для підприємств, що розвиваються, та пов’язана з 

високим ризиком; 

– стратегію обмеженого зростання – характерне встановлення цілей від 

досягнутого. Така стратегія характерна для підприємств, що в основному 

задоволені своїм становищем, прибуткові та ефективні; 

– стратегію збереження становища – орієнтована на забезпечення 

стабільного становища підприємства на ринку, зміцнення його ринкових 

позицій. Показники діяльності підприємства визначаються, виходячи з 

темпів, що прогнозуються, та характеру зміни ринку діяльності 

підприємства; 

– стратегія скорочення – приймається тоді, коли показники діяльності 

підприємства продовжують погіршуватися, при економічному спаді та при 

загрозі банкрутства. 

5. Залежно від способів забезпечення розвитку розрізняють такі види 

стратегій: 

– стратегію концентрованого розвитку – подальший розвиток 

підприємства забезпечується за рахунок удосконалення діяльності в межах 

освоєного ринку функціонування (ринкової ніші); 

– стратегію диверсифікованого розвитку – за рахунок диверсифікації 
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діяльності та освоєння нових ринків збуту; 

– стратегію інтегрованого розвитку – за рахунок утворення нових 

структурних підрозділів, розвитку нових видів діяльності, застосування 

різноманітних форм інтеграції із своїми контрагентами. 

6. Залежно від стратегії управління підприємством існують: 

– стратегія наступу – характерна для фірм, які будують свою діяльність 

на принципах підприємницької конкуренції. Вона пов’язана з прагненням 

фірм досягти технічного та ринкового лідерства шляхом створення та 

впровадження нових продуктів. Така стратегія передбачає тісний зв’язок 

фірми зі світовими досягненнями науки й технології, наявність наукових 

доробок, що фінансуються та здійснюються самою фірмою, можливість 

останньої швидко реагувати та пристосовуватися до нових технологічних 

можливостей. Наступальну стратегію можуть використовувати як малі 

інноваційні (венчурні) фірми, так і великі підприємства, які активно 

вивчають ринок для поширення свого впливу на інші привабливі сфери 

діяльності; 

– стратегія захисту – спрямована на те, щоб утримати конкурентні 

позиції фірми на вже існуючих ринках. Даної стратегії дотримуються 

більшість фірм, які уникають надмірного ризику. Такі фірми прагнуть йти на 

крок позаду від «піонерів» і впроваджують новацію, тільки впевнившись у її 

перспективності. Але це не проста імітація новинки. Як правило, у неї 

вносяться істотні поліпшення, що дозволяє новацію використати в інших 

сферах, за іншим призначенням чи перенести на інші ринки. Головна функція 

такої стратегії – оптимізувати співвідношення «витрати-випуск» у 

виробничому процесі. Захисна стратегія також потребує значних зусиль у 

науково–дослідницькій сфері, що дозволяє використовувати її лише досить 

потужним високотехнологічним фірмам. 

– імітаційна стратегія – використовується фірмами, які не є піонерами у 

випуску на ринок тих або інших нововведень, але були залучені до їх 

виробництва, придбавши у фірми-піонера ліцензію. Деколи імітація може 



13 
 

відбуватися і без дозволу фірм–лідерів, піратським способом. При цьому 

фірмою–імітатором не тільки копіюються основні споживчі властивості 

нововведень, але і досягаються при її виробництві певні переваги.  

Отже, для кожного виду стратегії буде характерний специфічний набір 

обліково–аналітичної інформації, яка має бути отримана у циклі 

стратегічного управління.  

Таким чином, метою системи обліку для стратегічного управління є 

інформаційне забезпечення функціонування підприємства в умовах 

невизначеності, кризи, ризику, зниження виробничого потенціалу. 

Завданнями такої підсистеми є: створення інформації для побудови та 

реалізації стратегій підприємства, стратегічне планування, розробка 

альтернативних стратегій, вивчення зовнішніх та внутрішніх умов 

функціонування підприємства, виявлення «вузьких» місць у його діяльності, 

визначення підконтрольних показників для стратегічного планування, 

вивчення та прогноз економічної ефективності основної, фінансової, 

інноваційної та інвестиційної діяльності.  

Предметом стратегічного управлінського обліку є процеси й явища 

внутрішнього середовища підприємства, які характеризуються певними 

показниками – індикаторами в їхній динаміці, та фактори зовнішнього 

середовища підприємства, що безпосередньо впливають на економіку 

підприємства в довгостроковій перспективі розвитку (від 3 до 5 років).  

Об’єктами стратегічного управлінського обліку є фактори 

виробництва, бізнес–процеси та показники їхньої ефективності, економічний 

потенціал, прогнозовані показники фінансового стану і ринкові фактори 

розвитку підприємства. 

 

1.4 Інструменти та методи стратегічного управлінського обліку 

Крім методів, що використовуються в бухгалтерському обліку, 

стратегічний управлінський облік для дослідження свого предмета 

використовує загальнонаукові та спеціальні методи. 
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Методи прогнозування і перспективного планування допомагають 

простежити майбутні тенденції різних змінних величин, передбачити наступ 

найбільш ймовірних подій. 

Методи моделювання дозволяють досліджувати будь-який об’єкт 

формалізацією абстрактного опису найбільш істотних зв’язків техніко-

економічних змінних систем та об’єктів, вести пошук найкращих 

стратегічних рішень при різних варіантах вихідних і результативних даних. 

Методи контролю виконання рішень призначені для аналізу впливу 

стратегічно значимих рішень і подій на результати діяльності підприємства. 

До спеціальних методів стратегічного управлінського обліку можна 

віднести:  

− методи моніторингу конкурентної позиції (аналіз трендів за 

певними параметрами); 

− методи моніторингу динаміки вартості підприємства (бренду, 

марки, бізнесу тощо); 

− методи стратегічного ціноутворення та калькулювання (ABС-

costing, LC-costing, JIT-costing, target-costing, калькулювання на основі 

ланцюга цінностей, PFC-калькулювання); 

− методи стратегічного позиціонування; 

− методи планування та гнучкого бюджетування; 

− система збалансованих показників (BSC);  

− методи стратегічного (SWOT-аналіз, GAP-аналіз, CVP-аналіз, 

аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, аналіз прибутковості за 

споживачами, продуктами, бізнес–процесами тощо) та системного аналізу, 

модель доданої вартості (EVA), відстеження необхідності зміни стратегії, 

формування сигнальних індикаторів для виявлення проблем та інші. 
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Тема 2  

ОЦІНКА ВИТРАТ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІНСЬКОМУ 

ОБЛІКУ. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ГОСПОДАРЮЮЧИХ 

СУБ’ЄКТІВ 

 

План 

2.1. Поняття й цілі витрат.  

2.2. Класифікація витрат для оцінки запасів. 

2.3. Класифікація витрат для прийняття рішень. 

2.4. Класифікація витрат для планування й контролю. 

 

2.1. Поняття й цілі витрат  

Цільова витрата – це будь-який вид діяльності, що вимагає 

відособленого виміру понесених витрат.  

Загальна мета класифікації витрат полягає в створенні впорядкованої 

структури про витрати підприємства. Без такої структури неможливі 

ефективне ведення рахунків і прив’язка витрат до об’єкта. Хоча класифікація 

витрат здійснюється й фінансовим обліком, але вона не завжди прийнятна 

для задоволення інформаційних потреб керівництва; більше того, вона навіть 

може формувати недостовірну інформацію. 

Класифікація витрат, по суті, зводиться до формування груп витрат з 

однаковими характеристиками щодо встановленого об’єкта витрат.  

В управлінському обліку метою будь-якої класифікації витрат повинно 

бути надання допомоги керівнику в прийнятті правильних, раціонально 

обґрунтованих рішень. Ухвалюючи рішення, менеджер повинен знати 

ступінь впливу витрат на рівень собівартості й рентабельності продажів. 

Тому суть процесу класифікації витрат − це виділити ту частину витрат, на 

яку може вплинути керівник. 

 Відповідно до напрямків обліку витрат в управлінському обліку 

виділяють такі класифікаційні групи витрат (таблиця 2.1). 
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Таблиця 2.1 – Класифікація витрат в управлінському обліку 

ВИТРАТИ 

Управління собівартістю, оцінка 

вартості запасів і отриманого 

прибутку 

Прийняття рішень, планування й 

прогнозування 

Контроль і регулювання 

Вхідні й вихідні 

Прямі й непрямі 

Основні й накладні 

Виробничі й невиробничі 

Одноелементні й комплексні 

Постійні й змінні 

Прийняті й неприйняті 

Безповоротні і поворотні 

Приросні й граничні 

Планові та позапланові 

Регульовані й нерегульовані 

Ефективні й неефективні 

У межах норм і за відхиленнями 

від норм 

Контрольовані й неконтрольовані 

 

Розглянемо класифікацію витрат більш детально. 

 

2.2. Класифікація витрат для оцінки запасів 

Вимоги з надання фінансової звітності в зовнішні структури в більшості 

країн передбачають, що при оцінюванні товарно-матеріальних запасів у 

калькуляцію їх собівартості повинні включатися тільки виробничі витрати. 

Тому бухгалтери класифікують понесені витрати як витрати за звітний період 

і собівартість продукції. Собівартість продукції − це витрати, що можна 

ідентифікувати щодо придбаних або вироблених для перепродажів товарів. У 

виробничій компанії ними є ті витрати, які бухгалтер відносить на конкретні 

види продукції, і тому вони враховуються при визначенні собівартості 

товарно-матеріальних запасів (готової продукції) або вартості незавершеного 

виробництва (що перебуває в процесі виготовлення) доти, доки вони не 

продані; після цього вони враховуються як витрати й для обчислення 

величини прибутку зіставляються з виручкою від реалізації.  

Витрати за звітний період − це витрати, що не враховуються при 

визначенні собівартості запасів, тому вони розглядаються як витрати, що 

відносяться на період, коли були понесені. Тому будь-яка спроба пов’язати 

витрати звітного періоду з витратами, що враховуються при визначенні 

собівартості товарно-матеріальних запасів, повинна бути виключена. 

Наприклад: аудиторські, бухгалтерські, юридичні послуги; витрати на 

рекламу, збут і маркетингові дослідження; зарплата адмінперсоналу; витрати 

за відсотками і комісії банків; витрати на офісні матеріали та інші. 
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Понесені витрати, що розподіляються за цільовими витратами, можна 

розділити на дві категорії: прямі й непрямі витрати. Прямі витрати − це ті 

витрати, які можуть бути точно і єдиним способом віднесені до конкретної 

цільової витрати. Приклади прямих витрат: витрати на придбання бетону, 

який пішов на будівництво конкретного об’єкта будівництва; витрати на 

зарплату бетонників, що працювали на укладанні цього бетону на 

конкретному об’єкті будівництва; витрати з амортизації будівельного крана, 

що працював на цьому конкретному об’єкті й у конкретний час. 

Непрямі витрати до якої-небудь цільової витрати точно і єдиним 

способом віднести не можна. Приклади непрямих витрат: зарплата 

контролерів якості в цеху виробництва побутової техніки; витрати на 

видаткові матеріали майстрів виробничого цеху, що займаються 

налагодженням обладнання; витрати на амортизацію будинку заводу. 

Вхідні витрати – це ті кошти, ресурси, які були придбані, є в наявності 

й, як очікується, повинні принести доходи в майбутньому. У балансі вони 

відображаються як активи. 

Якщо ці кошти (ресурси) протягом звітного періоду були витрачені для 

одержання доходів і втратили здатність приносити дохід надалі, то вони 

переходять у розряд минулих. У бухгалтерському обліку минулі витрати 

відображаються по дебету рахунку «Доходи від реалізації». 

Як приклад вхідних витрат торговельного підприємства можна навести 

одну статтю активу балансу − товари. Якщо ці товари не реалізовані й 

зберігаються на складі, то вони реєструються в балансі як вхідні. Якщо ж ці 

товари продані, то понесені у зв’язку з ними закупівельні витрати слід віднести 

до минулих. 

 

2.3. Класифікація витрат для прийняття рішень 

Для ухвалення рішення важливо знати й те, як витрати та надходження 

варіюються при різних рівнях активності (або обсягах виробництва). 

Активність, або обсяг виробництва, може вимірюватися в одиницях 
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випущеної або реалізованої продукції, відстані, на яку здійснено перевезення 

та ін. 

Традиційно в літературі з управлінського обліку застосовуються терміни 

«змінні», «постійні», «напівзмінні» і «напівпостійні витрати» для опису того, 

як ті або інші витрати змінюються при зміні рівня активності. Так, 

короткострокові змінні витрати змінюються прямо пропорційно обсягу 

продукції або рівню діяльності, тобто активізація діяльності у два рази 

приведе до подвоєння змінних витрат. Отже, загальні змінні витрати є 

лінійною функцією, а витрати цього роду на одиницю продукції − величиною 

постійною. 

Постійні витрати − це витрати, що залишаються незмінними за 

величиною в широкому діапазоні обсягів виробництва протягом 

розглянутого періоду часу. Прикладами таких витрат є амортизаційні 

відрахування за фабричні будинки, заробітна плата майстрів, плата за оренду 

автомобілів, якими користуються торговельні представники.  

Загальні постійні витрати є однаковими для всіх рівнів активності, у той 

час як постійні витрати на одиницю продукції (одиничні) знижуються 

пропорційно росту рівня активності.  

Для ухвалення рішень краще працювати із загальними постійними 

витратами, а не з постійними витратами на одиницю продукції. Однак на 

практиці малоймовірно, що постійні витрати будуть однаковими для всіх 

обсягів виробництва.  

Відмінності між постійними й змінними витратами слід ухвалювати з 

урахуванням розглянутого періоду часу. Якщо брати досить довгий період у 

кілька років, насправді практично всі витрати є змінними. Протягом такого 

тривалого періоду, наприклад, зниження попиту на продукцію буде 

супроводжуватися змінами, спостережуваними по всіх категоріях витрат. 

Так, за цей час можуть бути звільнені старші менеджери, старе обладнання 

може бути замінене на нове й навіть якісь будинки й ділянки землі можуть 
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бути продані. Те ж спостерігається й у випадку, коли активність компанії 

різко зростає, у результаті чого витрати всіх категорій збільшуються. 

Протягом більш коротких періодів часу витрати будуть постійними або 

змінними, залежно від рівня активності. Чим коротший часовий період, тим 

вища ймовірність, що конкретний вид витрат можна вважати постійним. 

Розглянемо, наприклад, період часу тривалістю в один рік. Витрати, 

пов’язані із забезпеченням виробничої потужності компанії, такі, як 

амортизаційні відрахування й заробітна плата старших менеджерів, 

відповідальних за виробництво, у такому тимчасовому форматі при 

зіставлянні їх зі змінами рівня активності можна вважати незмінними. Однак 

рішення про передбачуваний майбутній рівень необхідних виробничих 

потужностей вплинуть на витрати, які будуть понесені згодом. Ці рішення 

робляться заздалегідь у ході складання кошторису капіталовкладень і 

процесу довгострокового планування. Однак після того, як рішення прийняті, 

протягом невеликого часу змінити їх важко. Тому рішення про інвестиції у 

виробництво або про припинення якогось виду діяльності не повинні 

ґрунтуватися на короткочасних коливаннях попиту, що спостерігається 

протягом звітного року. Замість цього з’являється необхідність періодично 

повторно їх розглядати як частину довгострокового процесу планування й 

рішень, прийнятих на основі довгострокового попиту, тобто такого, в основі 

якого лежить проміжок часу тривалістю в кілька років. Таким чином, 

витрати, пов’язані з виробничою потужністю, швидше за все з погляду змін 

рівня активності, якщо їх розглядати в короткостроковому плані, наприклад, 

протягом одного року, будуть трактуватися як постійні. Однак, якщо перейти 

до більш тривалого тимчасового масштабу − тривалістю в кілька років, то 

значні зміни в попиті неминуче викличуть зміни й у величині витрат, 

пов’язаних з виробничими потужностями. 

Витрати на деякі види постійних витрат, такі, як праця основних 

працівників і заробітна плата майстрів, можуть коригуватися досить швидко, 

що дозволяє оперативно враховувати зміни рівня активності. Якщо, наприклад, 
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виробнича активність знижується дуже сильно, то виробничі працівники й 

майстри якийсь час можуть продовжувати працювати, тому що у керівництва 

компанії є надія, що спад попиту є тимчасовим і ситуація незабаром 

відновиться, однак якщо відновлення попиту не відбувається, цей персонал 

зрештою може стати зайвим. Але якщо виробнича потужність збільшується до 

деякого критичного рівня, можна наймати додаткових працівників, однак цей 

процес може зайняти тільки кілька місяців. Тому протягом такого 

короткострокового періоду, як один рік, витрати на виробничих працівників 

можуть змінюватися, відображаючи зміни попиту. Витрати, які поводяться 

таким чином, часто описуються як напівпостійні витрати.  

Для простоти такі витрати, як правило, вважаються або постійними (у 

певній широкій зоні релевантності, тобто в зоні прийняття рішень), або 

розглядаються як змінні витрати (якщо зона релевантності дуже вузька). 

Відмітною рисою напівпостійних витрат є те, що протягом розглянутого 

періоду часу в рамках якогось діапазону рівнів активності вони є 

стабільними, але зрештою при настанні якогось критичного рівня діяльності 

вони збільшуються або зменшуються на якусь величину. 

Слід розуміти, що протягом короткострокового періоду, наприклад, 

одного року, витрати можуть бути змінними, постійними або 

напівпостійними. Протягом тривалих періодів часу (наприклад, у кілька 

років), швидше за все, усі витрати змінюються, відображаючи й реагуючи на 

значні зміни в діяльності бізнесу (або на зміни асортиментів і різноманітність 

видів продукції й послуг, пропонованих на ринку), і тому постійні витрати 

стають напівпостійними. Оскільки в довгостроковому періоді постійні 

витрати насправді не залишаються постійними, деякі аналітики вважають їх 

довгостроковими змінними витратами, однак, ми будемо користуватися 

терміном «постійні витрати», тому що в спеціальній літературі цей вид 

витрат найчастіше називається саме так. 

Однак у короткостроковому періоді постійні витрати, які, як 

передбачається, повинні залишатися незмінними, незважаючи на зміни в 
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рівні активності, все–таки можуть змінюватися, реагуючи на інші фактори. 

Наприклад, якщо рівні цін зростають, то деякі постійні витрати, такі, як 

винагорода менеджерів, також збільшуються. 

 Перш ніж закінчити обговорення динаміки витрат з урахуванням рівня 

активності, розглянемо напівзмінні витрати. До них включаються як 

постійна, так і змінна складові. Витрати на обслуговування обладнання − це 

приклад напівзмінних витрат, у які включаються планові види 

обслуговування (постійна складова), проведені при будь-якому рівні 

активності, і змінна складова, яка прямо залежить від рівня активності. 

Змішані витрати складаються з постійної й змінної частини. Змішані 

витрати також називають напівзмінними витратами. 

Безповоротні витрати – це витрати, які були понесені й не можуть бути 

змінені рішенням керівника. 

Виручка від реалізації є релевантним показником, який потрібно брати 

до уваги при виборі остаточного рішення. 

Альтернативні витрати визначаються як потенційна вигода, яка 

втратчена в результаті вибору одного з варіантів дій, при якому від інших 

варіантів доводиться відмовлятися. 

Приросні витрати (їх також називають диференційованими 

витратами) – це будь-які витрати, що мають місце при одному варіанті дій, 

але відсутні в цілому або частково при іншому варіанті дій. Приросні витрати 

можуть бути як постійними, так і змінними витратами. 

Релевантні й нерелевантні витрати й доходи змінюються при 

ухваленні рішення, у той час як прийняття рішення не впливає на 

нерелевантні витрати й доходи. 

 

2.4. Класифікація витрат для планування й контролю 

Нормативні витрати − це плановані витрати на одиницю продукту. Їх 

використовують для складання бюджетів і оцінки виконання запланованих 
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результатів. По закінченню кошторисного періоду фактичні витрати 

порівнюються з нормативними витратами для виявлення відхилень. 

Контрольовані витрати є предметом регулювання з боку менеджера, 

сфера відповідальності якого пов’язана із цими витратами. Як правило, 

менеджери здійснюють контроль над витратами через центр витрат. Ціль 

менеджера центру витрат – мінімізація витрат і оцінка на основі планованих і 

фактичних витрат. 

Поведінка витрат − це характер реагування витрат на зміни в 

діяльності підприємства. 

Фактор витрат  це діяльність, яка впливає на витрати.  

Функція витрат − це математичний опис взаємозв’язків між витратами 

і їх факторами. 

Функцію витрат можна описати у вигляді рівняння прямої лінії:  

Y= a+ bx, 

де Y – загальні витрати за період; а – загальні постійні витрати за період; b – 

змінні витрати на одиницю виду діяльності; x – обсяг виду діяльності або 

фактору витрат за період. 

При оцінюванні функцій витрат на основі попередніх даних необхідно: 

− вибрати залежну змінну Y (витрати), яку необхідно спрогнозувати; 

− вибрати потенційні фактори витрат; 

− зібрати дані щодо залежної змінної і факторів витрат;  

− оцінити функцію витрат; 

− тестувати функції витрат на вірогідність.  

Існує п’ять основних методів обчислення функцій витрат: технологічний 

аналіз; аналіз рахунків; метод візуального пристосовування; методи 

найбільшого й найменшого значень; регресійний аналіз методом найменших 

квадратів. 

Технологічний аналіз (інженерний метод) − системний аналіз функції 

діяльності з метою визначення технологічного взаємозв’язку між витратами 

ресурсів і результатом діяльності. 
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Даний аналіз вимагає детального вивчення всіх операцій, доцільності їх 

здійснення, визначення необхідних операцій, потреби ресурсів і оцінки 

адекватності їх використання. Це своєрідний функціонально-вартісної аналіз 

діяльності. Даний метод є зручним і ефективним на підприємствах, які 

використовують систему «стандарт-кост». 

Перевагою даного аналізу є те, що він орієнтований на майбутні 

операції, а не на вивчення минулої діяльності. 

Однак недоліком є те, що він вимагає значних витрат коштів і часу. 

Метод аналізу рахунків (метод аналізу облікових даних, метод аналізу 

бухгалтерських рахунків) − метод визначення функцій витрат шляхом їх 

поділу на змінні й постійні щодо відповідного фактору на підставі вивчення 

даних рахунків бухгалтерського обліку. Проводиться фахівцем на основі 

інтуїції, досвіду й спостереження за динамікою витрат минулих періодів. 

Перевагою даного методу є можливість розрахунків функцій усіх витрат 

підприємства. Також цей метод досить широко використовується на практиці 

завдяки простоті й зрозумілості. Оскільки цей метод базується на досвіді 

менеджерів і аналізі минулих подій, то недоліками методу вважають певну 

суб’єктивність і можливість істотних відмінностей між майбутніми й 

минулими умовами діяльності. 

Метод візуального пристосування (графічний метод візуального 

спостереження, графічний метод) − це графічний підхід до визначення 

функції витрат, за який аналітик візуально проводить пряму лінію, беручи до 

уваги всі точки витрат. Перевагою є наочність характеру поведінки витрат. 

Недоліком даного методу є суб’єктивізм, оскільки результати розрахунків 

суттєво залежать від точності ока й руки аналітика. 

Метод найбільшого й найменшого значень (вищої-нижчої 

точки, метод абсолютного приросту, мінімаксний метод) − це метод 

визначення функції витрат на підставі припущення, що змінні витрати є 

різницею між загальними витратами за найвищого й найнижчого рівнів 

діяльності. Тобто цей метод використовує вищу й нижчу точки. Вища точка 
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визначається як точка, що відповідає найбільшому випуску, або високому 

рівню діяльності. Нижча точка визначається як точка з найменшим випуском, 

або низьким рівнем діяльності. 

Регресійний аналіз − це статистична модель, яку використовують для 

визначення зміни середнього значення залежної змінної величини під 

впливом зміни значення однієї або декількох незалежних змінних величин. 

Під час застосування регресійного аналізу для визначення функції витрат 

загальну суму витрат розглядають як змінну величину, що залежить від 

певного фактора (обсягу виробництва, кількості замовлень і т.д.), який 

виступає як незалежна величина. 

Метод найменших квадратів − це статистичний метод, який дозволяє 

розрахувати елементи функції витрат та припускає, що сума квадратів відстані 

від усіх точок сукупності, що вивчається до лінії регресії є найменшою. 

Метод найменших квадратів передбачає, що сума квадратів відхилень 

фактичних значень функцій Y від значень, знайдених за рівнянням регресії, 

повинна бути найменшою. Ця умова приводить до системи нормальних 

рівнянь, розв’язання яких дозволяє визначити параметри рівняння регресії. 

Ці рівняння мають такий вигляд: 

∑Y = nа + b∑Х, 

∑ХY = а∑Х + b∑Х²,  

де n − кількість спостережень; ∑Х − сума значень незалежної змінної; ∑Y − 

сума значень залежної змінної; ∑ХY − сума добутків всіх значень Х і В; ∑Х² − 

сума квадратів значень Х; а − постійні витрати; b − змінні витрати на 

одиницю продукції. 

Алгоритм розв’язання: 

1-й етап: розраховуються суми щодо Х, В, ХY, Х²; 

2-й етап: розраховані величини підставляються в систему; 

3-й етап: система рівнянь розв’язується щодо одного з параметрів, 

звичайно параметра b, тобто змінних витрат на одиницю продукції. 
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Тема 3 

ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СКЛАДАННЯ 

СТРАТЕГІЧНИХ БЮДЖЕТІВ. АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ. ГНУЧКИЙ 

БЮДЖЕТ 

План 

3.1. Суть бюджетування й види бюджетів. 

3.2. Складання й взаємозв’язку бюджетів. 

3.3. Переваги використання гнучких бюджетів.  

3.4. Аналіз відхилень. 

 

3.1. Суть бюджетування й види бюджетів 

Фахівці розрізняють короткострокове планування (складання 

кошторису) і довгострокове планування. 

Довгострокове планування передбачає стратегічне планування на кілька 

років і ідентифікацію базової стратегії фірми (тобто майбутній напрямок, у 

якому організація буде рухатися), а також розриви, що існують між 

майбутніми й поточними характеристиками бізнесу. 

Формування бюджетів – це трансформація загального довгострокового 

плану в план на майбутній рік. Бюджет – ця ясна вказівка на те, чого 

планується досягти протягом кошторисного періоду, а довгострокові плани 

– це загальні напрямки, яким керівництво компанії має намір випливати. 

Цілі складання бюджетів такі: 

1) планування щорічних операцій; 

2) координація діяльності різних підрозділів компанії та забезпечення 

гармонійності їх взаємодії; 

3) інформування (ознайомлення із планами) менеджерів, відповідальних 

за діяльність різних центрів відповідальності; 

4) мотивування менеджерів на досягнення цілей компанії; 

5) управління видами діяльності; 

6) оцінювання ефективності роботи менеджерів. 
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3.2. Складання й взаємозв’язок бюджетів 

Етапи складання бюджетів 

При складанні кошторису можна виділити такі важливі її етапи: 

1) інформування осіб, відповідальних за складання бюджетів, про 

бюджетну політику; 

2) визначення фактора, що обмежує випуск продукції; 

3) підготовка кошторису реалізації продукції; 

4) первісна підготовка різних варіантів бюджетів; 

5) обговорення бюджетів з вищим керівництвом; 

6) координація й аналіз бюджетів; 

7) остаточне затвердження бюджетів; 

8) наступний аналіз бюджетів. 

Бюджет, який охоплює загальну діяльність підприємства, називається 

генеральним. Його ціль – об’єднати й підсумувати кошторис й плани різних 

підрозділів підприємства.  

У результаті складання генерального бюджету створюються: 

прогнозований баланс; план прибутків і збитків; прогнозний бюджет руху 

грошових коштів.  

Генеральний бюджет будь-якої компанії складається із двох частин:  

1) операційного бюджету – включає план прибутків і збитків, який 

деталізується через допоміжні (частки) кошторису статті, що відображають, 

доходів і витрат компанії;  

2) фінансового бюджету – включає бюджети капітальних вкладень, рух 

грошових коштів і прогнозований баланс. 

На відміну від фінансової звітності, форма бюджету не стандартизована. 

Його структура залежить від об’єкта планування, розміру компанії й ступеня 

кваліфікації розробників.  

Бюджетування, як правило, починається з розробки операційних 

бюджетів, серед яких прийнято виділяти: 

1. Бюджет продажів. 



27 
 

2. Виробничий бюджет (виробнича програма); 

3. Бюджет запасів готової продукції. 

4. Бюджет прямих матеріальних витрат. 

5. Бюджет прямих витрат праці. 

6. Бюджет загальновиробничих видатків. 

7. Бюджет адміністративних витрат. 

8. Бюджет витрат на збут. 

Бюджети 1-6 розробляються на продукт (бізнес, цех, ділянка 

виробництва), вони формують в остаточному підсумку виробничу 

собівартість виготовленої продукції. Загальні організаційні витрати (7, 8) 

доповнюють виробничі витрати, формують повну собівартість обсягу 

продажів і являють собою інформаційну базу для складання основних 

бюджетів: бюджету доходів і витрат, бюджету руху грошових коштів, 

розрахункового балансу. 

Спеціальні бюджети: 

1. Бюджет балансового прибутку. 

2. Бюджет чистого прибутку. 

3. Бюджет науково-дослідних, дослідно-конструкторських і 

технологічних робіт. 

4. Податковий бюджет. 

Кожний бюджет не тільки займає певне місце в процесі бюджетування, 

але й виконує конкретне завдання. 

Бюджет продажів показує обсяг продажів – помісячний і 

поквартальний – за видами продукції й по компанії в цілому в натуральних і 

вартісних показниках. У ньому представлений прогноз сукупного доходу, на 

основі якого будуть оцінюватися наявні надходження від споживачів. Обсяг 

продажів є основою інших бюджетів. Щоб розробити бюджет продажів, 

керівництву компанії слід прийняти до уваги всі зовнішні обмеження й 

прогнозні оцінки, що стосуються особливостей даного виду діяльності і 
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ринкової ситуації (наприклад, можливі дії конкурентів або коливання цін на 

продукцію, що випускається), а також оцінку загальноекономічних факторів 

бізнесу, дія яких відноситься до планованого періоду (наприклад, очікуваний 

темп інфляції або зміна податкової політики). Адміністрація повинна брати 

до уваги і якісні фактори, такі, як можливі коливання попиту або вплив 

передбачуваних змін специфікації або асортиментів продукції, що 

випускається. І тільки після ретельної оцінки всіх факторів (зовнішніх і 

внутрішніх), які можуть вплинути на обсяг продажу продукції, слід 

приступати до складання бюджету. 

Бюджет виробництва формується щомісячно й поквартально тільки в 

кількісних показниках і входить у сферу відповідальності керівника 

виробництва. Його завдання – забезпечення обсягу виробництва достатнього 

для задоволення купівельного попиту й створення економічно доцільного 

рівня запасів. Компанія приймає рішення про структуру виробництва 

продукції, беручи до уваги прогнозований попит, відображений у бюджеті 

продажів, і бажаний обсяг запасів на кінець планованого періоду (з 

урахуванням кінцевого запасу продукції поточного року). 

Бюджет прямих матеріальних витрат формує інформацію про витрати 

для заготовляння й придбання товарно-матеріальних цінностей, необхідних 

для виготовлення продукції, розраховуючи на одиницю продукції й у цілому 

по компанії в натуральних і вартісних показниках. Містить також 

інформацію про запаси основних матеріалів у вартісних показниках на 

початок і кінець бюджетного періоду. Для розробки бюджету використання 

матеріалів також будуть потрібні відомості про планований випуск, 

відображений у бюджеті виробництва, і про нормативи використання 

матеріалів при виготовленні кожного виду продукції. Включення в бюджет 

очікуваних втрат сировини дозволить керівництву контролювати рівень 

реальних втрат, і якщо він перевищить бюджетний, оперативно вжити 

заходів до виправлення ситуації. Бюджет використання матеріалів відіграє 

роль відправного пункту при складанні бюджету закупівель матеріалів. 



29 
 

Сировина повинна купуватись в кількості, достатній для досягнення 

запланованого рівня виробництва й для формування бажаного рівня запасів 

сировини на кінець бюджетного періоду. При складанні цього бюджету слід 

враховувати рівень початкових запасів (тобто запасів на кінець поточного 

періоду). 

Бюджет прямих витрат праці відображає витрати на оплату праці у 

розрахунку на одиницю готової продукції за видами продукції й у цілому по 

компанії в натуральних (людино-години) і у вартісних (з урахуванням 

тарифних ставок) показниках. 

Бюджет накладних (загальновиробничих) витрат показує витрати на 

оплату праці адміністративно-управлінського, інженерно-технічного й 

допоміжного персоналу, безпосередньо зайнятого в конкретному 

структурному підрозділі (цеху, виробництві), орендні платежі, комунальні й 

відрядні витрати, витрати на поточний ремонт, вартість спецодягу й інші 

витрати протягом бюджетного періоду. У міру можливості в бюджеті 

накладних витрат слід розмежовувати змінні й постійні витрати. 

Бюджет адміністративних витрат містить інформацію про витрати на 

оплату праці адміністративно-управлінського, інженерно–технічного й 

допоміжного персоналу в апараті управління компанією, орендні платежі, 

комунальні й відрядні витрати, витрати на поточний ремонт та інші витрати 

протягом бюджетного періоду. 

Бюджет витрат на збут відображає витрати на рекламу, комісійні 

збутовим посередникам, транспортні послуги та інші витрати зі збуту 

продукції компанії. 

Бюджет виробничих витрат (виробничої собівартості) є 

завершальним операційним бюджетом. З його допомогою визначається 

виробнича собівартість виготовленої продукції,  

Визначення набору операційних бюджетів – внутрішня справа компанії, 

що займається бюджетуванням, однак, слід ураховувати, що операційні 

бюджети формують вихідні дані для складання основних фінансових 
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бюджетів, з їхньою допомогою заплановані в натуральних одиницях виміру 

показники переводяться у вартісні. 

Основні бюджети – бюджет руху грошових коштів (БРГК), бюджет 

доходів і витрат (БДВ) і розрахунковий (прогнозний) баланс – призначені для 

управління фінансами компанії, оцінки фінансового стану бізнесу, для 

виконання управлінських завдань з оптимізації діяльності компанії. 

Бюджет руху грошових коштів є головним документом у системі 

внутрішнфірмового бюджетування. Він покликаний забезпечити 

збалансованість надходження і використання коштів компанії на майбутній 

період. Практично БРГК – це план руху розрахункових рахунків і наявних 

коштів у касі компанії, що відображає всі прогнозовані надходження й 

списання коштів у результаті господарчої діяльності.  

Бюджет доходів і витрат (бюджет прибутків і збитків), або план 

фінансових результатів діяльності компанії показує співвідношення 

доходів компанії, запланованих на певний (бюджетний період) з видатками, 

які компанія повинна понести за цей же період. Основне призначення 

бюджету – показати керівникам компанії ефективність її майбутньої 

діяльності. 

Розрахунковий баланс – прогноз співвідношення активів і зобов’язань 

компанії на певний період. 

Основні бюджети взаємозалежні між собою, щоб підкреслити цей 

взаємозв’язок, вони поєднуються такими назвами: «основні» або «основний» 

бюджет, «генеральний бюджет», «майстер-бюджет». 

Класифікація бюджетів, крім основних і операційних бюджетів, 

пропонує допоміжні бюджети й спеціальні бюджети. 

Допоміжні бюджети: бюджет капітальних витрат і кредитний план іноді 

поєднуються однією назвою – інвестиційний бюджет.  

Бюджет капітальних витрат розробляється до бюджету доходів і 

витрат, набір статей бюджету капітальних витрат визначається індивідуально 
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не тільки для компанії в цілому, але й для кожного окремого проєкту, 

виходячи з його специфіки. 

 

3.3. Переваги використання гнучких бюджетів  

В основі обліку відповідальності лежить застосування принципу 

контрольованості, що означає включення в зону відповідальності 

менеджера конкретного центру відповідальності тільки тих ділянок, на які 

він може реально впливати. Принцип контрольованості може бути 

забезпечений або за рахунок усунення зі звіту неконтрольованих статей і 

уточнення сфери, за яку відповідає менеджер, або шляхом обчислення 

впливу неконтрольованих ділянок, щоб у звітах показати різницю між 

контрольованими й неконтрольованими статтями. 

Для усунення впливу неконтрольованих факторів на оцінювані 

результати після завершення звітного періоду можна скористатися 

декількома способами, зокрема аналізом відхилень і гнучкими нормативами 

показників функціонування. Аналіз відхилень призначений для розгляду 

факторів, що викликає відмінності фактичних результатів від попередньо 

встановлених кошторисних цілей. Зокрема, аналіз відхилень допомагає 

розрізнити контрольовані й неконтрольовані статті й установити тих 

співробітників, через кого відбулися ці відхилення. Наприклад, відхилення, 

проаналізовані за кожним типом витрат щодо їх впливу на ціну й кількість, 

дозволяють відстежити їх до окремого працівника й відокремити ці 

відхилення від тих, поява яких викликана неконтрольованими факторами. 

Гнучкі нормативи показників функціонування застосовуються в тому 

випадку, коли мета коригується, щоб урахувати відхилення в результаті дії 

неконтрольованих факторів, які проявляються через те, що деякі зовнішні 

обставини не були відомі або не враховувалися при встановленні цілей. 

Гнучкі нормативи показників функціонування застосовуються в гнучких 

кошторисах, за допомогою яких зі звітів про роботу менеджера усувається 
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вплив неконтрольованих факторів на динаміку витрат. Оскільки деякі 

витрати змінюються зі зміною рівня активності компанії, при застосуванні 

принципу контрольованості це слід обов’язково враховувати. 

Гнучкі бюджети являють собою корисну реалізацію в процесі 

планування аналізу чутливості, оскільки керівники компанії завжди, перш 

ніж затвердити бюджет, розглядають цілий спектр можливих варіантів 

розвитку подій.  

Той бюджет, який ухвалюється як єдино правильний, називають 

статичним бюджетом, оскільки в його основу покладено певний показник 

обсягу діяльності компанії. 

 

3.4. Аналіз відхилень 

Відхилення щодо матеріалів 

Витрати на матеріали залежать від двох основних факторів: ціни матеріалів 

і їх кількості, використаної у виробництві. Можливо, що фактичні витрати 

будуть відрізнятися від нормативних, тому що фактична кількість використаних 

матеріалів буде відрізнятися від нормативного й (або) фактичні ціни від 

нормативних. Отже, можна розрахувати відхилення з використання матеріалів і 

відхилення за ціною матеріалів. 

Відхилення за ціною матеріалів дорівнює різниці між нормативною 

(SP) і фактичною ціною (АР) одиниці матеріалів, помноженої на кількість 

закупленого матеріалу (QP), або: (SP – АР) · QP. 

Відхилення з використання матеріалів дорівнює різниці нормативної 

кількості (SQ) матеріалів, необхідної для фактичного випуску продукції, і 

фактичної кількості (AQ), помноженої на нормативну ціну матеріалів (SP), 

або (SQ – AQ) · SP. 

Загальне відхилення за матеріалами – це різниця між нормативними 

витратами на матеріали (SC) для фактичного випуску продукції й 

фактичними витратами (АС), або SC – АС. 

Відхилення з витрат на оплату праці 
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Витрати на працю визначаються з урахуванням ціни праці й кількості 

використаної праці. Таким чином, і тут виникають відхилення за ціною й 

кількістю.  

Відхилення щодо ставки заробітної плати дорівнює різниці між 

нормативною (SR) і фактичною ставками заробітної плати (AR), помноженою 

на фактично відпрацьовані години (АН), або (SR – AR) · АН. 

Відхилення з продуктивності праці дорівнює різниці нормативного 

часу в годинах, витраченого на фактичний випуск продукції (SH), і 

фактичного часу в годинах (АН), відпрацьованого за розглянутий період, 

помноженої на нормативну погодинну ставку заробітної плати (SR), або (SH 

– АН) · SR. 

Загальне відхилення щодо праці – це різниця між нормативними 

витратами (SC) на фактичний випуск продукції й фактичними витратами на 

працю (АС), або SC – АС. 

Відхилення щодо змінних накладних витрат 

Загальне відхилення щодо змінних накладних витрат – це різниця між 

нормативними змінними накладними витратами, віднесеними на продукцію 

(SC), і фактичними змінними накладними витратами (АС), або SC – АС. 

Коли змінні накладні витрати змінюються залежно від часу праці 

основних працівників або часу роботи обладнання (вихідних ресурсів), 

загальне відхилення щодо змінних накладних витрат може бути викликане 

такими причинами, які діють окремо або спільно: 

1) відхилення за ціною, яке має місце, якщо фактичні витрати 

відрізняються від кошторисних; 

2) відхилення за кількістю, якщо фактичний час праці основних 

працівників або час роботи обладнання (вихідні ресурси) відрізняються від 

часу, який повинен бути витрачений на виробництво по нормативах. 

Відхилення щодо змінних накладних витрат дорівнює різниці між 

кошторисними скоригованими змінними накладними витратами (BFVO) для 
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фактичного часу праці основних працівників і фактичними змінними 

накладними витратами (AVO), або BFVO – AVO. 

Відхилення щодо ефективності змінних накладних витрат – це 

різниця між випуском продукції при нормативному (SH) і при фактично 

витраченому часі на працю (АН) за звітний період, помножена на нормативну 

ставку змінних накладних витрат (SR), або (SH – АН) · SR. 

Відхилення щодо постійних накладних витрат являє собою різницю 

між кошторисними (BFO) і фактичними постійними накладними витратами 

(AFO), або BFO – AFO. 

Відхилення з реалізації продукції 

Загальне відхилення з маржі реалізації – це різниця фактичного (АС) і 

кошторисного прибутку (ВР) (обидві величини розраховуються на основі 

нормативних витрат на одиницю продукції), або АС – ВР. 

Відхилення за ціною реалізації – це різниця фактичної (AM) і 

нормативної маржі внеску в прибуток (SM) (обидві величини розраховуються 

на основі нормативних витрат на одиницю продукції), помножена на 

фактичний обсяг реалізації (AV), або (AM – SM) · AV. 

Відхилення за рахунок обсягу реалізації – це різниця між фактичним 

(AV) і кошторисним обсягом реалізації (BV), помножена на нормативний 

внесок у прибуток (SM), або (AV – BV) · SM. 

Якщо існує небезпека, що детальний аналіз відхилень може стримувати 

реакцію менеджерів, то слід знайти більш гнучкий підхід, або переглянути 

методи планування й аналізу виконання бюджетів, або навіть відмовитися від 

такого аналізу.  
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Тема 4  

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ 

План 

4.1. Трансфертне ціноутворення в системі управління підприємством. 

4.2. Трансфертні ціни на основі ринкових. 

4.3. Трансфертні ціни на основі маржинальних витрат. 

4.4. Трансфертні ціни на основі повних витрат. 

4.5. Трансфертні ціни типу «витрати–плюс». 

4.6. Трансфертні ціни на основі переговорів. 

4.7. Міжнародне трансфертне ціноутворення. 

 

4.1 Трансфертне ціноутворення в системі управління підприємством  

Трансферти − це операції, у ході яких підрозділи підприємства 

передають один одному товари або надають послуги. 

Встановлені трансфертні ціни є витратами для підрозділу покупця і 

доходами для підрозділу продавця. Тому трансфертна ціна впливає на 

рентабельність кожного підрозділу, на рішення підрозділів щодо величини 

вихідних ресурсів і випуску продукції, тобто на загальний розмір прибутку 

всього підприємства. 

Існує п’ять основних типів трансфертних цін, які компанії можуть 

використовувати для передачі товарів і надання послуг між підрозділами:  

1. Трансфертні ціни, встановлені на основі ринкових цін. Ці ціни 

встановлюються на основі прейскурантних цін на такі ж або схожі товари або 

послуги; це фактична ціна, за якою підрозділ, що поставляє, продає проміжну 

продукцію зовнішнім замовникам (може бути, що для трансфертів усередині 

групи дається знижка, що враховує більш низькі реалізаційні витрати) або 

ціна, пропонована конкурентом. 

2. Трансфертні ціни, встановлені на основі маржинальних 

витрат. Більшість бухгалтерів виходить із припущення, що маржинальні 



36 
 

витрати приблизно рівні короткостроковим змінним витратам, які 

трактуються як прямі витрати плюс змінні непрямі витрати. 

3. Трансфертні ціни, установлювані на основі повних 

витрат. Терміни «повні витрати» або «довгострокові витрати» 

використовуються для визначення всієї суми витрат на всі ресурси, витрачені 

на продукт або послугу в довгостроковому плані. Деякі компанії, щоб 

покрити постійні витрати, додають до змінних витрат умовні надбавки, що в 

підсумку приблизно відповідає повним витратам. 

4. Трансфертні ціни за методом «витрати-плюс». При трансфертних 

цінах, установлених на основі собівартості підрозділів, що поставляють, не 

одержують прибутку від продуктів або послуг, переданих іншим підрозділам. 

Тому ці показники не придатні для виміру показників їх функціонування. 

Щоб подолати цю проблему, до собівартості додається надбавка, що 

дозволяє підрозділам, які поставляють, при трансфертах усередині компанії 

отримувати прибуток. 

5. Трансфертні ціни, встановлювані на основі переговорів. У деяких 

випадках трансфертні ціни встановлюються в ході переговорів між 

менеджерами підрозділів, що поставляють, та підрозділів, що одержують. Як 

базу для ведення таких переговорів сторони використовують інформацію про 

ринкові ціни, маржинальні або повні витрати. 

 

4.2 Трансфертні ціни на основі ринкових 

У більшості випадків, коли для проміжного продукту існує  

конкурентний ринок, як для цілей прийняття рішень, так і для оцінювання 

діяльності компанії оптимально встановлювати трансфертні ціни за цінами 

конкурентного ринку. Конкурентний ринок існує в тому випадку, якщо 

продукт є однорідним і якщо жоден покупець та жоден продавець не можуть 

впливати на ринкові ціни. 

Коли трансферти встановлюються за ринковими цінами, показники 

діяльності підрозділів з більшою ймовірністю відображають реальний 
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економічний внесок підрозділу в загальні прибутки компанії. Якщо 

підрозділу, що поставляє, не існує, проміжний продукт необхідно 

закуповувати на зовнішньому ринку за поточною ринковою ціною. І навпаки, 

якщо не існує підрозділу, що одержує, проміжний продукт доводиться 

реалізовувати на зовнішньому ринку за поточною ринковою ціною. Отже, у 

цьому випадку прибутки підрозділів, мабуть, схожі на прибуток, який 

підрозділи одержали б, виступаючи як окремі компанії. У цьому випадку 

рентабельність підрозділів може бути зіставлена безпосередньо з 

рентабельністю аналогічних компаній, що діють у цій же галузі бізнесу. 

 

4.3 Трансфертні ціни на основі маржинальних витрат 

Коли ринок для проміжного продукту є недосконалим або взагалі 

відсутній, трансфертні ціни, встановлені на основі маржинальних витрат, 

можуть спонукати менеджерів підрозділів, як тих, що поставляють, так і тих, 

що одержують, діяти на тому рівні випуску продукції, при якому прибуток 

компанії в цілому є максимальним. Згідно з економічною теорією 

обґрунтованою трансфертною ціною, що стимулює оптимальний результат 

діяльності компанії при відсутності обмежень на потужність, є ціна на основі 

маржинальних витрат на виробництво проміжного продукту при 

оптимальному рівні виробництва компанії в цілому. 

Більшість бухгалтерів при визначенні маржинальних витрат виходять із 

короткострокової перспективи й припускає, що маржинальні витрати є 

постійними на одиницю продукції у всьому діапазоні випуску продукції й у 

короткостроковому плані еквівалентні змінним витратам. У цьому випадку 

теоретично обґрунтована трансфертна ціна може інтерпретуватися як 

еквівалент змінних витрат підрозділу, що поставляє, при передачі їм 

проміжного продукту або наданні послуги. Однак використання 

короткострокових змінних витрат оптимальне тільки в межах невеликого 

тимчасового горизонту. 
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Чисті маржинальні надходження належать до маржинальних 

надходжень від готової продукції мінус маржинальні конверсійні витрати 

(без урахування трансфертної ціни), понесені підрозділом-продавцем, при 

цьому чисті маржинальні надходження будуть еквівалентні її маржинальним 

витратам, що враховуються при встановленні трансфертної ціни. Отже, 

оптимальним виходом продукції з погляду компанії в цілому буде варіант, 

при якому трансфертна ціна встановлюється на рівні маржинальних витрат 

проміжного продукту або послуги. Якщо встановлюється більш висока ціна, 

щоб покрити повні витрати, або якщо до маржинальних витрат додається 

надбавка, то підрозділ, що поставляє, обмежить свій випуск на рівні, який не 

є оптимальним. 

 

4.4 Трансфертні ціни на основі повних витрат  

Повні витрати або повні витрати плюс надбавка широко застосовуються 

в практиці багатьох компаній. Привабливість цього методу пояснюється тим, 

що менеджери розглядають рішення, пов’язані з випуском продукції, як 

довгострокові, і тому їм потрібні показники довгострокових маржинальних 

витрат. 

Трансфертні ціни, установлені на основі повних витрат, повинні 

визначатися за допомогою системи функціональної калькуляції собівартості. 

 

4.5 Трансфертні ціни типу «витрати–плюс»  

Трансфертні ціни з надбавкою на основі методу «витрати-плюс» – це 

спроба задоволення потреб трансфертного ціноутворення, дозволяючи 

підрозділам, що поставляють, отримувати прибуток від товарів і послуг, 

переданих по трансферту. Базою витрат виступають повні витрати. Іноді в 

якості такої бази застосовуються змінні витрати, і надбавка повинна покрити 

як постійні витрати, так і внесок у прибуток. Якщо реалізується такий підхід, 

то оцінювання повних витрат виявляється навіть більш неточним, ніж при 

використанні традиційних систем калькуляції собівартості. 
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Оскільки такі ціни включають маржу, що перевищує або 

короткострокові, або довгострокові змінні витрати, трансфертні ціни, в 

основі яких лежить надбавка «витрати–плюс», будуть нижче рівня, 

оптимального для компанії в цілому.  

 

4.6 Трансфертні ціни на основі переговорів  

Трансфертні ціни, установлювані на основі переговорів, найбільше 

підходять для ситуацій, у яких проявляються ринкові недосконалості щодо 

проміжного продукту, зокрема, коли є різні реалізаційні витрати для 

внутрішнього й для зовнішнього ринків або коли існує кілька ринкових цін. 

Є переконливі аргументи на користь того, що в деяких ситуаціях, якщо 

підрозділам дозволити вільно вести переговори про ціни один з одним, вони, 

як правило, будуть ухвалювати рішення, у результаті яких загальні прибутки 

компанії в цілому стануть максимальними. Це буде в тому випадку, якщо 

виходити з допущення, що менеджери є компетентними й уміють 

користуватися бухгалтерською інформацією. Щоб переговори були 

ефективними, важливо, щоб менеджери обох сторін мали рівні можливості. 

Якщо підрозділ, що одержує, має безліч джерел одержання проміжного 

продукту або послуги, а в підрозділу, що поставляє, число виходів на 

замовників обмежене, то можливості з ведення переговорів у менеджерів цих 

підрозділів будуть нерівними. Те ж спостерігається й у випадку, якщо 

трансферти становлять відносно невелику частку бізнесу одного з підрозділів 

і відносно більшу частку бізнесу іншого. 

 

4.7 Міжнародне трансфертне ціноутворення 

Необхідність у міжнародному трансфертному ціноутворенні виникає 

тоді, коли ціни, що використовуються компанією для трансфертну продукції 

між підрозділами, розташованими в різних країнах, також різні. Тобто поява 

мультинаціональних компаній породжує додаткові проблеми, які необхідно 

враховувати при встановленні трансфертних цін. 
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Органи, відповідальні за оподатковування, в кожній країні знають про 

те, що компанії можуть скористатися системами трансфертного 

ціноутворення для маніпулювання оподатковуваними прибутками, тому 

досліджують механізми трансфертного ціноутворення компаній для того, 

щоб з’ясувати, чи не використовуються ці механізми для ухиляння від сплати 

податків. 

Може здатися, що мультинаціональні компанії повинні користуватися 

двома системами трансфертного ціноутворення: однією для внутрішніх 

цілей, а іншою – для цілей оподаткування. Однак наявність двох систем 

трансфертного ціноутворення приверне більшу увагу податкових служб. 

Тому для компаній, якщо вони користуються тим же методом трансфертного 

ціноутворення як для внутрішніх, так і для цілей оподатковування, легше 

стверджувати, що вони не маніпулюють розмірами прибутку й не 

намагаються знизити суму податків. Із цієї причини й для спрощення 

бухгалтерії мультинаціональні компанії все частіше використовують метод 

трансфертного ціноутворення як для національних, так і для міжнародних 

трансферів. 
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Тема 5  

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ 

План 

5.1. Збалансована система показників. 

5.2. Інструментарій реалізації стратегії. 

5.3. Поле системи збалансованих індикаторів.    

5.4. Основні етапи розробки ЗСП (стратегічний рівень). 

 

5.1 Збалансована система показників 

Протиріччя між намаганням створити широкі конкурентні можливості і 

моделлю фінансової бухгалтерської звітності послужило причиною 

створення збалансованої системи показників (ЗСП). Ця система зберігає 

традиційні фінансові параметри, які відображають історичний аспект подій, 

що вже відбулись. Це важливо для промислових підприємств, для яких 

інвестиції в довгострокові потенційні можливості й взаємини із клієнтами не 

були визначальними з погляду досягнення успіху. Однак такі фінансові 

критерії не придатні для управління та оцінки діяльності компаній у столітті 

інформації, що спрямоване на створення вартості за допомогою інвестування 

в клієнтів, постачальників, працівників, технологію й інноваційні проєкти.  

Показники даної системи формуються залежно від стратегії кожної 

компанії і розглядають її діяльність за 4-ма критеріями: фінансовим, 

відносинами із клієнтами, внутрішніми бізнес-процесами, а також за 

навчанням і розвитком персоналу. 

 

5.2 Інструментарій реалізації стратегії 

Збалансована система показників (далі ЗСП) – це управлінський 

інструмент, який забезпечує опис стратегії, механізм досягнення 

стратегічних завдань, виражених у кількісних і якісних індикаторах. ЗСП – 

це маршрутна карта для руху; інструмент фокусування персоналу компанії на 

реалізації стратегії. 
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Збалансована система показників − це тактична або операційна оціночна 

система. ЗСП використовується для вирішення принципових завдань процесу 

управління. Послідовність формування плану менеджменту підприємства: 

1.  Чітко сформулювати стратегію й перевести її в площину 

конкретних стратегічних завдань.  

Робота зі збалансованою системою критеріїв оцінки починається з 

обговорення топ-менеджерами проблеми визначення конкретних 

стратегічних завдань на основі прийнятої стратегії.  

Після встановлених фінансових та клієнтських цілей, компанія 

розробляє завдання й показники для свого внутрішнього бізнеспроцесу, що є 

одним із принципових нововведень і очевидною перевагою підходу ЗСП. 

Традиційні системи оцінки діяльності, навіть ті, що застосовують 

нефінансові показники, фокусують увагу на зниженні вартості, поліпшенні 

якості й скороченні тимчасового циклу вже існуючих процесів.  

2.  Встановити відповідність між стратегічними цілями й показниками 

їх досягнення й проінформувати про це всі підрозділи компанії.  

Про стратегічні завдання компанії й показники їх виконання 

повідомляють всіх співробітників компанії за допомогою інформаційних 

листів і бюлетенів, оголошень, відео й електронної пошти. У цьому випадку 

комунікативна мета спрямована на усвідомлення персоналом того, що для 

успішного здійснення стратегії компанії необхідно вирішувати завдання, які 

є визначальними. Компанії намагаються проєктувати загальні стратегічні 

показники ЗСП, розроблені для вищого керівництва, у вигляді окремих 

специфічних показників. Таким чином, конкретні зусилля на операційному 

рівні стають фактором успіху підприємства в цілому. Як тільки всі 

співробітники зрозуміють, у чому полягають загальні стратегічні завдання й 

показники, вони зможуть самостійно формулювати завдання на своєму рівні, 

вносячи в такий спосіб особистий внесок у здійснення глобальних цілей своєї 

фірми.  
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3.  Планувати, визначати цілі й проявляти стратегічні ініціативи.      

ЗСП надає первісне обґрунтування й загальну концепцію програм 

безперервного удосконалення й перетворення. Зусилля менеджера 

спрямовані на покращення й перебудову процесів, особливо важливих для 

досягнення стратегічних цілей компанії. Цілі стратегічних ініціатив 

обґрунтовані такими показниками системи, як різке скорочення строків 

виконання замовлень, прискорення просування нових продуктів на ринок, а 

також розширення можливостей працівників.  

4.  Розширювати стратегічний зворотний зв’язок і поінформованість. 

Система дозволяє контролювати процес виконання й коригувати його, а 

якщо буде потреба, – робити серйозні зміни самої концепції стратегії.  

Маючи короткострокові прогнози всіх показників збалансованої 

системи, на щомісячних і квартальних нарадах менеджери можуть не тільки 

порівняти фінансові результати із прогнозними, але й аналізувати, наскільки 

компанія близька до досягнення цілей клієнтів, інновацій, внутрішніх бізнес-

процесів, до вирішення завдань, поставлених перед персоналом в області 

створення систем і процедур. Менеджери обговорюють не тільки те, як вони 

були досягнуті, але й наскільки точно їх власні очікування й прогнози 

відповідають реальності. 

 

5.3 Поле системи збалансованих індикаторів    

Кожна зі складових – фінанси, якість, клієнти, можливості, процеси, 

люди й системи – важлива й відіграє певну роль у створенні вартості 

організації. Творці збалансованої системи показників, Р. С. Каплан і 

Д. П. Нортон, запропонували розглядати чотири основні перспективи: 

фінансову; перспективу клієнтів; внутрішні бізнес-процеси; навчання й 

розвиток.  

Перспектива «Фінанси» визначає, які цілі компанія повинна перед 

собою поставити, виходячи з фінансових очікувань своїх засновників. 

Перспектива містить мету та показники, які відображають фінансовий 
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результат реалізації стратегії компанії й показують, чи досягається кінцева 

мета ведення бізнесу – одержання прибутку в довгостроковій перспективі. 

Каплан і Нортон називають цю перспективу «Фінансова складова». 

У перспективі «Клієнти» відображені цілі щодо структури й вимог 

клієнтів, які повинні бути поставлені компанією для досягнення фінансових 

цілей. Каплан і Нортон називають цю перспективу «Клієнтська складова». 

Клієнтська складова визначає цільові сегменти споживчого ринку й 

цільову групу клієнтів. До ключових показників клієнтської складової 

відносять: частку ринку, збереження клієнтської бази, розширення клієнтської 

бази, задоволення потреб клієнта, прибутковість клієнта (табл. 5.1).  

 

Таблиця 5.1 – Показники клієнтської складової в ЗСП 

Складова Характеристика 

Частка ринку Відображає частку підприємства на даному ринку (з погляду кількості клієнтів, 

витрачених коштів або обсягу проданих товарів). 

Збереження 

клієнтської бази 

Оцінює в абсолютних або відносних одиницях показник, що відображає збереження 

наявної клієнтської бази компанії. 

Розширення 

клієнтської бази 

Оцінює в абсолютних або відносних одиницях показник, що відображає розширення 

клієнтської бази компанії, яка залучає або завойовує клієнтів. 

Задоволення потреб 

клієнта 

Оцінює ступінь задоволеності клієнта відповідно до спеціальних критеріїв 

результатів діяльності. 

Прибутковість 

клієнта 

Оцінює чистий Прибуток від клієнта або сегмента ринку після того, як здійснені 

виняткові витрати на їхню підтримку. 

 

Приблизний перелік клієнтських показників: задоволеність клієнтів, 

лояльність клієнтів, кількість скарг, отриманих від клієнтів, ціна в порівнянні 

з конкурентами, загальні витрати на клієнта, відсоток доходів, отриманих від 

нових клієнтів, середній дохід від продажів (на клієнта) та інші. 

Перспектива «Процеси» визначає, за якими процесами необхідно 

досягати високої ефективності, щоб забезпечити досягнення цілей, 

сформульованих у перспективах «Фінанси» і «Клієнти». При цьому мова йде 

не про розгляд усіх процесів компанії, а про фокусування на тих з них, які є 

критично важливими для успішної реалізації стратегії. Р. Каплан і Д. Нортон 

називають цю перспективу «Складова внутрішніх бізнес-процесів». 
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Складова внутрішніх бізнес-процесів визначає види діяльності, 

найбільш важливі для досягнення цілей споживачів і акціонерів. Цілі та 

показники даної складової формулюються після розробки фінансової й 

клієнтської складових, що дозволяє орієнтувати параметри внутрішніх 

бізнес–процесів на задоволеність клієнтів і акціонерів. При цьому 

рекомендується визначити вартісний ланцюжок внутрішніх бізнес-процесів, 

що включає три основні складові бізнес-процесу: інноваційний, операційний 

і післяпродажне обслуговування. Відповідно по кожному із внутрішніх 

бізнес-процесів повинні бути визначені ключові показники їх оцінки. 

Найважливіші показники для оцінки основних внутрішніх бізнес-процесів − 

собівартість, якість продукції (послуг) і тривалість тимчасового циклу 

(проведення, реалізація продукції, обслуговування клієнтів і т.д.). 

Показники для складової внутрішніх процесів: середні витрати на 

операцію, своєчасна доставка, оборотність запасів, викиди забруднюючих 

речовин, витрати на дослідження й розробки, кількість заявок на патенти, 

відсоток браку та інші. 

Цілі перспективи «Ріст і розвиток» стосуються розробки стратегічно 

необхідної інфраструктури. Ресурси цієї перспективи – співробітники, 

знання, інновації й креативність, технології, інформація й інформаційні 

системи. Ці фактори потенціалу компанії створюють передумовою для 

майбутніх змін і адаптації. Каплан і Нортон називають цю перспективу 

«Навчання й розвиток».  

Складова навчання й розвитку персоналу формує на підприємстві 

відповідне кадрове забезпечення. Основні показники цієї складової 

дозволяють оцінити кадрову ситуацію в компанії. До них належать: 

задоволеність працівника, збереження кадрового складу й ефективність 

працівника. Задоволеність працівника вважається умовою, що забезпечує два 

інших показники. На задоволеність працівника впливають такі стимулюючі 

фактори, як сфери компетентності персоналу, технологічна інфраструктура 

підприємства, сприятливий клімат у колективі.  
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Показники для навчання й розвитку персоналу: участь працівників у 

професійних об’єднаннях, інвестиції в навчання, розрахунок на клієнта, 

середній стаж роботи на підприємстві, відсоток працівників, що мають 

наукові ступені, кількість працівників, що мають кілька спеціальностей, 

плинність кадрів та інші. 

Впровадження ЗСП − процес, що вимагає часу, частина якого йде на 

налагодження системи і її підтримку. Для поліпшення ЗСП вище керівництво 

повинно постійно проводити аналіз і оцінку діяльності компанії. 

 

5.4 Основні етапи розробки ЗСП (стратегічний рівень) 

Етапи розробки ЗСП: 

1. Розробка базової стратегічної орієнтації компанії.  

2. Визначення стратегічних цілей, індикаторів і цільових значень 

індикаторів за перспективою «Фінанси» (які параметри фінансового стану 

будуть прийнятними для засновників компанії?).  

3. Визначення стратегічних цілей, індикаторів і цільових значень 

індикаторів за перспективою «Клієнти» (як ми повинні виглядати в очах 

наших клієнтів (у порівнянні з конкурентами), щоб досягати тих фінансово–

економічних цілей, які ми перед собою поставили?).  

4. Визначення стратегічних цілей, індикаторів і цільових значень 

індикаторів за перспективою «Бізнес-процеси» (яким критеріям – витрати, 

час, якість) повинні відповідати наші процеси, щоб ми змогли досягати тих 

цілей, які ми перед собою поставили за перспективою «Клієнти»?). 

5. Визначення стратегічних цілей, індикаторів і цільових значень індикаторів 

за перспективою «Співробітники» (яка інфраструктура й які співробітники нам 

потрібні для досягнення цілей за перспективою «Бізнес-процеси»?).  

6. Побудова причинно-наслідкового ланцюжка стратегічних цілей. На 

нижньому рівні системи цілей розташовуються цілі перспективи 

«Співробітники», що служать засобом реалізації цілей перспектив «Бізнес-

Процеси», «Клієнти» і «Фінанси».  
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Тема 6  

УМОВИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. ВИМІРЮВАННЯ РЕЛЕВАНТНИХ 

ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

План 

6.1. Підхід в інтересах прийнятого рішення. 

6.2. Рішення про власне виробництво або закупівлю.  

6.3. Рішення про продаж або подальшу переробку.  

6.4. Рішення про створення сегмента або відмова від нього.  

6.5. Рішення про асортимент продукції при обмеженнях за потужністю. 

 

6.1. Підхід в інтересах прийнятого рішення 

При ухваленні рішення значимими для нього є тільки ті витрати й 

доходи, величина яких залежить від прийнятого рішення. Такі витрати й 

доходи називаються релевантними, тобто прийнятими в розрахунки. Витрати 

й доходи, величина яких не залежить від прийнятого рішення, є 

нерелевантними й тому при ухваленні рішення не враховуються. Таким 

чином, релевантними фінансовими параметрами, що аналізуються в процесі 

ухвалення рішення, є майбутні потоки коштів, величина яких залежить від 

розглянутих альтернативних варіантів.  

Найчастіше оцінити у вартісному вираженні всі складові важко. 

Ті фактори, які не можуть бути виражені в грошовому вигляді, 

класифікуються як якісні. Прикладом такого фактору може служити 

погіршення дисципліни праці працівників у результаті надлишку виробленої 

продукції й наступного ухвалення рішення про закриття частини 

виробництва. Дуже важливо, щоб якісні фактори в процесі ухвалення 

рішення враховувалися керівництвом, тому що в іншому випадку перевага 

може бути надана не найраціональнішому варіанту. Наприклад, витрати на 

виробництво якогось компонента компанією самостійно можуть бути 

вищими, ніж витрати на його закупівлю у зовнішнього постачальника. Однак 

рішення закуповувати цей компонент на стороні може привести до закриття 

частини виробництва в самій компанії.  



48 
 

6.2. Рішення про власне виробництво або закупівлю  

Угода із зовнішніми організаціями на виконання деяких функцій 

(аутсорсинг) − це процес одержання товарів або послуг від зовнішніх 

постачальників замість їхнього виробництва самою компанією. Багато 

компаній одержують товари або послуги у зовнішніх компаній, наприклад, 

до цієї категорії відносяться виплата заробітної плати через фінансові органі 

або здійснення закупівель через спеціалізовані структури. Сьогодні усе 

більше місцевих послуг, таких, як збір сміття, підтримка технічного стану 

доріг і інших подібних, надаються зовнішніми структурами.  

 

6.3. Рішення про продаж або подальшу переробку  

Рішення про продаж або подальшу переробку – це рішення, пов’язані з 

можливістю реалізації продукції на певній стадії її виробництва або 

продовження обробки з метою одержання додаткового прибутку. Додаткова 

обробка продукції (або доповнення спектра послуг) може забезпечити нові 

риси або функції продукції (гнучкість або якість послуг) і реалізації її по 

більш високій ціні. Наприклад, підприємство може розглядати альтернативу: 

реалізувати врожай помідорів або направити частину врожаю на переробку з 

метою виготовлення томатного соку.  

Необхідність рішення про продаж або подальшу переробку може 

виникнути у підприємств, де існує комплексне виробництво. 

 

6.4. Рішення про створення сегменту або відмова від нього  

Під сегментом розуміють вид продукції, тип замовника, географічний 

район або інший елемент діяльності підприємства, який може розглядатися з 

погляду розширення або скорочення обсягу цієї діяльності. 

Рішення про розширення або скорочення послуг, виробів, підрозділів і 

інших сегментів на підставі аналізу їх прибутковості. Аналіз інформації для 

прийняття таких рішень базується на калькулюванні змінних витрат, 
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визначенні прямих і загальних постійних витрат, зіставленні маржинального 

доходу. 

Заміна обладнання − це капіталовкладення або довгострокове рішення, 

що вимагає застосування процедур дисконтування потоків коштів. Один з 

аспектів рішень, обумовлених заміною активів, пов’язаний з визначенням 

балансової вартості (вартістю активу за винятком зносу) старого обладнання. 

Це завдання, як відомо, часто викликає труднощі, і правильний підхід до 

нього ґрунтується на застосуванні принципів релевантних витрат (минулі або 

безповоротні витрати для ухвалення рішення є нерелевантними).  

 

6.5. Рішення про асортимент продукції при обмеженнях за 

потужністю 

У короткостроковому плані попит на продукцію може перевищувати 

поточну виробничу потужність. Наприклад, вихід продукції може бути 

обмежений наявністю кваліфікованих працівників, матеріалів, обладнання. 

Якщо попит на продукцію перевищує виробничу потужність компанії, слід 

виявити, що обмежує можливості збільшення виходу продукції. Такі рідкі 

ресурси називаються обмежуючими факторами. Протягом короткого 

проміжку часу малоймовірно, що виробничі обмеження можна усунути або 

придбати додаткові ресурси. Якщо з’являються обмежуючі фактори, 

прибуток буде максимальним, коли забезпечується одержання найбільшого 

внеску в прибуток за обмежуючим фактором (рідким ресурсом).  
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Тема 7 

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ. ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 

ДЛЯ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

План 

7.1. Правила визначення фінансових показників.  

7.2. Рентабельність інвестицій.  

7.3. Залишковий прибуток.  

7.4. Економічна додана вартість.  

7.5. Варіанти визначення прибутки й можливі бази оцінки інвестицій. 

 

7.1 Правила визначення фінансових показників  

Показники визначаються на періодичній основі, за методиками, які 

залежать від використання комп’ютерної системи. 

Для кожного елемента структури центрів відповідальності необхідно 

визначити систему планування показників, систему оцінки результатів, 

систему стимулювання й покарання. 

Правила визначення фінансових показників повинні задовольняти такі 

вимоги: кожен показник повинен мати вимірюваний матеріальний носій; 

правила розподілу витрат повинні максимально відповідати сутності 

функціональних відносин між центрами фінансової відповідальності; кожний 

показник, його матеріальний носій і база розподілу витрат повинні бути 

закріплені в персональну відповідальність за керівником відповідного 

підрозділу.  

Показники визначаються на періодичній основі, за методиками, які 

залежать від використовуваної комп’ютерної системи. 

Центральне місце в подібній схемі управління займають місця 

виникнення (центри) прибутків, оскільки сутність діяльності підприємства 

полягає в одержанні прибутку. Тому повинен існувати хоча б один центр 

прибутку, що не виключає наявності в структурі підприємства інших центрів 

прибутку. 
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Дуже важливо розуміти різницю між «центром прибутку» і «центром 

доходу». В обох випадках є як витрати, так і доходи. Однак, якщо згадати 

про необхідність визначення відповідальності, а отже, про можливість 

впливати на рівень витрат і доходів, то стає зрозумілим, що якщо у випадку 

«центру прибутку» така можливість є й для видаткових і для дохідних статей, 

то у випадку «центру доходу» реальної можливості впливати на витрати з 

боку адміністрації відповідного підрозділу не передбачається. При 

впровадженні управління за центрами відповідальності завжди слід 

пам’ятати про адекватне співвіднесення використовуваних показників 

діяльності з делегованими керівнику підрозділу. 

Для виділення центрів відповідальності використовуються такі критерії: 

 організаційний − відповідно до внутрішньої організаційної ієрархії 

підприємства (цех, бригада, ділянка, відділ та інші); 

 напрямок бізнесу − відповідно до категорії вироблюваної продукції; 

 регіональний − відповідно до територіальної відособленості; 

 функціональний − відповідно до участі в бізнес-процесах підприємства 

(сфери постачання, основного виробництва, збуту та інші); 

 технологічний − відповідно до технологічних особливостей виробництва. 

 

7.2 Рентабельність інвестицій  

Рентабельність інвестиції (ROI, return on investment) для підрозділу − 

це синонім облікового коефіцієнта окупності (АRR), який використовується 

для оцінювання інвестиційних варіантів. ROI виражає прибуток підрозділу як 

процентну частку від активів, якими розпоряджається підрозділ. 

Використовувані активи можна визначити як загальні активи підрозділу, 

контрольовані менеджером активи підрозділу або як чисті активи. 

Інвестований капітал може використовуватися різними способами, і 

менеджери вищого рівня прагнуть переконатися, що надходження, одержані 

на використаний капітал у підрозділі, перевищують альтернативні витрати 
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для цього капіталу (тобто надходження, які можна було б одержати від 

іншого варіанта використання капіталу). 

ROI забезпечує загальний корисний приблизний показник успішності 

попередньої інвестиційної політики компанії, даючи узагальнений показник 

фактичних доходів на інвестований капітал. Без виміру фактичного доходу 

на капітал у компанії під час процесу складання бюджетів капіталовкладень 

буде недостатньо для одержання точних оцінок майбутніх потоків коштів. 

Вимір доходу на інвестований капітал також привертає увагу менеджерів з 

погляду впливу величини обігового капіталу (особливо акціонерного й 

позикового) на значення ROI. 

Ще одна характерна риса ROI − цей показник може застосовуватися як 

загальний деномінатор для обчислення доходів різних видів бізнесу, 

наприклад, для підрозділів, що входять у компанію, або конкурентів. ROI 

широко застосовується протягом багатьох років для всіх типів компаній, і 

тому більшість менеджерів добре розуміють, що він відображає, і вважають 

його важливим інструментом управління. 

 

7.3 Залишковий прибуток  

Щоб подолати деякі дисфункційні наслідку від застосування ROI, можна 

скористатися підходом, який називають залишковий дохід. Термін 

«залишковий дохід» визначається як контрольований внесок у прибуток 

мінус вартість капіталу, нарахована на інвестиції, контрольовані менеджером 

підрозділу. Для оцінювання економічного функціонування підрозділу 

залишковий дохід можна визначити як внесок у прибуток підрозділу мінус 

вартість капіталу загальних інвестицій в активи, задіяні в підрозділі. Якщо 

залишковий дохід використовується для виміру показника роботи менеджера 

інвестиційного центру, з’являється більша ймовірність того, що менеджер 

одержить мотивацію діяти як у власних інтересах, так одночасно й в 

інтересах компанії в цілому.  
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Дослідження методів, що застосовуються у компаніях для оцінювання 

роботи менеджерів підрозділів, демонструє перевагу доходів на інвестиції в 

порівнянні з показником залишкового доходу.  

 

7.4 Економічна додана вартість  

Модель доданої економічної цінності (Economic Value Added − EVA) 

була розроблена на початку 1990-х років Б. Стюартом, засновником 

консалтингової компанії «Stern Stewart & Co». Ключовим поняттям даної 

моделі є поняття економічного прибутку.  

У ХХ сторіччі дане поняття одержало назву економічного прибутку, або 

залишкового доходу. Під економічним прибутком розуміється дохід, що 

отримує бізнес за період після вирахування всіх витрат, включаючи вартість 

інвестованого капіталу. Бухгалтерський розрахунок прибутку враховує 

тільки вартість позикового капіталу (відрахування процентних платежів при 

формуванні чистого прибутку), у той час як власний капітал розглядається як 

безкоштовний ресурс. Таким чином, залишається підсумкове значення 

прибутку. Прихильники економічного прибутку, зіставляючи його з 

бухгалтерським чистим прибутком, стверджували, що останній може 

вводити акціонерів в оману, показуючи високі значення, у той момент, коли 

економічний прибуток є негативним.  

Суть концепції EVA зводиться до наступного. Якщо в кожний період 

компанія заробляє рівно стільки, скільки є середньозважені витрати на 

капітал, то дисконтована вартість її вільного грошового потоку повинна 

дорівнювати величині інвестованого капіталу. Компанія коштує більше або 

менше, ніж її інвестований капітал, лише в тій мірі, у якій вона заробляє 

більше або менше своїх середньозважених витрат на капітал. Отже, надбавка 

або знижка до інвестованого капіталу повинна дорівнювати наведеній 

вартості майбутнього економічного прибутку компанії.  

Таким чином, основна ідея даної моделі полягає в тому, що ринок 

оцінює вартість підприємства, беручи до уваги й ринкову вартість майна 
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(інвестований капітал), що використовується в бізнесі, і потенціал майбутніх 

доходів, хоча фактично це означає комбінацію двох різних підходів до оцінки 

бізнесу: майнового й дохідного. 

Концепція EVA 
(ТМ)

 розширює ідею традиційного залишкового доходу й 

включає в неї коригування фінансових показників діяльності підрозділів 

через викривлення, обумовлені використанням загальноприйнятих принципів 

бухгалтерії (GAAP). EVA 
(ТМ)

 можна визначити в такий спосіб: 

EVA 
(ТМ)

 = Прибуток підрозділу, що розраховується традиційним способом ± 

Бухгалтерські коригування – Вартість капіталу, що нараховується на 

активи підрозділу. 

Щоб замінити початкові облікові дані значеннями економічному 

прибутку й вартості активів, для уточнення результатів, отриманих за 

допомогою традиційного способу виміру прибутків підрозділу, робляться 

коригування. У літературі запропоновано понад 160 облікових коригувань, 

які можуть знадобитися для того, щоб перейти від традиційного значення 

прибутку до більш точного – на основі EVA
(ТМ)

. 

В основному зазначені виправлення вносяться для нівелювання 

загальної спрямованості традиційної бухгалтерської звітності на інтереси 

кредитора. Наведемо найбільш істотні коригування прибутку й величину 

капіталу: 

− Капіталізовані нематеріальні активи. Частина нематеріальних 

активів (наприклад, НДДКР) забезпечують одержання вигід у майбутньому. 

Вартість таких активів для розрахунку EVA повинна капіталізуватися, а не 

списуватися на витрати. Таким чином, величина капіталу повинна бути 

скоригована на величину капіталізованих нематеріальних активів за 

винятком накопиченої амортизації. На величину амортизації аналізованого 

періоду повинна бути відкоригована величина NOPAT (зростання 

операційного прибутку). 

− Відкладені податки. Загальна сума відкладених податків додається до 

величини капіталу. Для розрахунків величини NOPAT приріст суми 
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відкладених податків за розглянутий період також додається до суми 

прибутку. 

− Амортизація «гудвіл». При розрахунку EVA необхідно виміряти дохід 

(у грошових еквівалентах), зароблений за рахунок коштів, вкладених в 

підприємство. Із цієї причини при розрахунках величини капіталу додається 

накопичена амортизація гудвіл, а при розрахунках NOPAT – додається 

амортизація за розглянутий період. 

− Різні резерви (резерв за сумнівною дебіторською заборгованістю та 

ін.). Збільшення суми резерву за поточний період додається до суми 

прибутку для розрахунків величини NOPAT. 

Підприємство залучає додатковий капітал для покриття інвестиційних 

потреб: реалізації високоприбуткових проєктів, розвитку виробничої 

інфраструктури, приросту запасів тощо. Незалежно від загального числа 

напрямків інвестування, структура джерел фінансування кожного з них 

повинна залишатися незмінною. Тому в ході інвестиційного проєктування 

використовуються не ціни окремих джерел капіталу (акціонерного, 

позикового й ін.), а середня ціна сукупного капіталу заданої структури. 

Оскільки ціна кожного з перерахованих джерел є нічим іншим, як повною 

прибутковістю відповідних фінансових інструментів, цілком логічно 

припустити, що сукупна ціна всіх джерел визначається за формулою 

середньої прибутковості, тобто за формулою середньої арифметичної 

зваженої. Одержана в такий спосіб середня величина витрат із залучення 

капіталу позначається WACC (Weighted Average Cost of Capital): 

 

WACC = Kb · wb + Kps · wps + Kd ·wd 

 

де w (b, ps, d) – питома вага конкретного джерела в загальному обсязі 

капіталу; Kb – ціна власного капіталу; Kps – ціна капіталу, залученого за 

рахунок випуску привілейованих акцій; Kd – ціна позикового капіталу. 
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Основним стратегічним завданням менеджменту є збільшення вартості 

бізнесу. Тому завдання ефективного управління EVA зводиться до того, щоб 

забезпечити позитивне значення цього показника, оскільки це означає, що 

бізнес-компанія розвивається більш ефективно, ніж ринок у цілому. Отже, 

при зростанні EVA підвищується інвестиційна привабливість даної компанії. 

І навпаки, якщо спостерігається стійка динаміка до зниження показника EVA, 

то можна говорити про зменшення вартості компанії й втрату до неї інтересу 

зовнішніх інвесторів. 

Основними перевагами EVA є:  

1. Вартість інвестованого капіталу компанії внаслідок того, що в моделі 

EVA використовуються поняття економічного прибутку (інакше кажучи, 

очікувані чисті доходи у вигляді середньорічного показника зменшуються на 

величину, рівну покриттю вартості капіталу, що використовується), є більш 

точною, а не завищеною, як у моделях, де не проводиться подібного 

коригування.  

2. Економічний прибуток дає інформацію про результати діяльності 

компанії в будь-якому окремо взятому році, у той час як вільний грошовий 

потік не має такої властивості. Справа в тому, що неможливо простежити за 

успіхами компанії шляхом порівняння її фактичних і прогнозних вільних 

грошових потоків, тому що обсяг вільного грошового потоку в будь-якому 

році визначається досить довільними інвестиціями в основні й обігові кошти. 

Керівники компанії з легкістю можуть на час відкласти інвестиції просто для 

того, щоб поліпшити показник вільного грошового потоку в даному році за 

рахунок довгострокового створення нової вартості.  

3. EVA є ефективним і наочним інструментом управління вартістю 

компанії. 

Максимізація приросту EVA при ефективному управлінні активами 

зводиться до виявлення факторів, що дозволяють досягти: зростання 

операційного прибутку (NOPAT); мінімізації вартості капіталу, що 
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використовується при оптимальному співвідношенні власних і позикових 

коштів. 

До факторів, що збільшують значення NOPAT, можна віднести: 

підвищення темпів росту реалізації; збільшення оборотності активів; 

побудову ефективного співвідношення активів за групами ліквідності; 

зниження сумарних витрат на виробництво й реалізацію продукції. 

Оптимізація структури капіталу й управління його вартістю відбувається 

за двома напрямками:  

1) залучення більш дешевих позикових коштів (але з урахуванням 

оптимального співвідношення власного й позикового капіталу);  

2) перерозподіл фінансових резервів між центрами інвестицій компанії, 

виходячи з максимізації прибутку, отриманого цими центрами. 

4. Використання EVA допомагає у вирішенні однієї з основних проблем 

відносин акціонерів і менеджерів − агентської проблеми. Наприклад, відома 

несхильність менеджерів до реалізації ризикових, хоч і прибуткових 

проєктів. Оскільки EVA відображає віддачу від ризикових проєктів, а 

винагорода менеджерів прямо пов’язана зі зростанням доданої економічної 

вартості, менеджери починають більш охоче ухвалювати ризикові проєкти, 

які надалі забезпечують не тільки збільшення прибутків компанії, але й 

зростання вартості акцій, тому що ринок дуже високо оцінює очікування 

майбутніх високих прибутків. 

 

7.5 Варіанти визначення прибутку й можливі бази оцінки інвестицій 

Для оцінки роботи підрозділів або менеджера необхідно враховувати: 

контрольованість активів, що включаються до інвестиційної бази; вплив 

інфляції на основні засоби й амортизаційні відрахування; вибір методу 

оцінки основних активів (первісна, залишкова, економічна).  

 Для оцінки інвестицій повинні включатися тільки ті активи, які 

перебувають під контролем такого менеджера або підрозділу. Будь-які 

зобов’язання, які перебувають під контролем менеджера підрозділу, повинні 
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вираховуватись з бази активів. Для опису чистої бази активів, яка перебуває 

під управлінням менеджерів підрозділів, використовується термін 

контрольовані інвестиції. 

 З іншого боку, якщо мета полягає в оцінюванні економічної діяльності 

підрозділів, то при включенні в базу тільки контрольованих інвестицій 

рентабельність підрозділів може бути завищеною. Це пояснюється тим, що 

підрозділ не може діяти без корпоративних активів, управління якими 

здійснюється на корпоративному рівні. Тому такі активи доцільно включати 

в інвестиційну базу, що дозволить розглядати ситуацію так, ніби підрозділ є 

незалежною компанією. 

 Як ROI і RP, так і EVA
(ТМ)

, швидше за все, виявляться перекрученими 

показниками, якщо в них не буде врахована дія інфляції. Амортизаційні 

відрахування й вартість основних засобів повинні коригуватися з 

урахуванням індексу інфляції, якщо таких коригувань не робити, то 

амортизаційні відрахування й вартість основних засобів будуть занижені; у 

цих умовах прибуток підрозділу виявиться завищеним, а інвестиції в 

підрозділ – заниженими. Комбінація завищеного прибутку й занижених 

інвестицій призведе до того, що значення ROI і EVA
(ТМ)

 виявляться значно 

завищеними.  

 Загальною практикою при обчисленні ROI, RP і EVA
(ТМ)

 є оцінювання 

вартості основних активів або за їх первісною вартістю, або за вартістю 

списання (залишковою вартістю), однак, обидва методи оцінювання не 

зовсім придатні для цих показників. Теоретично правильним рішенням є 

оцінка основних засобів за їх економічною вартістю, тобто поточною 

вартістю та вартістю чистих надходжень коштів, але цей підхід дуже важко 

реалізувати на практиці. На практиці для визначення ROI, RP і EVA
(ТМ)

 

найчастіше застосовується оцінка основних засобів за первісною вартістю. 
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Тема 8 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

План 

8.1. Важливість застосування нефінансових показників оцінки 

діяльності.  

8.2. Відмінності між фінансовими й нефінансовими показниками.  

8.3. Концепція «сталого розвитку» і її вплив на формування системи 

нефінансових показників діяльності.  

8.4. Взаємозв’язок між нефінансовими й фінансовими показниками 

діяльності. 

 

8.1 Важливість застосування нефінансових показників оцінки 

діяльності  

Існує небезпека, якщо звіт про показники функціонування включає 

тільки ті складові, які можна виразити в грошовій формі, менеджери будуть 

приділяти в основному увагу тільки цим змінним і ігнорувати інші важливі 

змінні, які не можна показати в грошовій формі. При управлінні витратами 

завжди можна досягти короткострокового покращення окремих показників, 

що можливо при цілеспрямованому тиску верхніх ланок ієрархічної 

структури, що вимагають зниження витрат і підвищення продуктивності, 

однак, це призведе до негативного впливу у вигляді негативних мотивацій, 

підвищеної плинності кадрів і зниження якості продукції, через що 

показники функціонування менеджерів погіршаться. Проблема 

ускладнюється тим, що зниження витрат виміряється та відображається у 

звітах про показники функціонування, а от атмосферу в колективі навряд чи 

можна виміряти так же легко. Тому звіти про показники функціонування 

повинні включати й інші змінні, а не обмежуватися тільки даними про 

витрати й доходи. Проте основою таких звітів часто є лише витрати й 
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доходи, що не дозволяє прогнозувати майбутні результати, на основі 

поточної діяльності. 

Фінансові узагальнені показники функціонування дозволяють лише 

обмежено судити про ефективність і продуктивності фактично виконуваних 

операцій. Розглянемо таку ситуацію. Відділ закупівель регулярно 

намагається досягти бюджетних показників за всіма статтями витрат. 

Повідомлення, отримане від системи складання звітів про показники 

функціонування, що включає тільки фінансові параметри, дозволяє зробити 

припущення, що підрозділом добре управляють. Насправді цей підрозділ 

надає погані послуги. Він вибирає дешевих постачальників, які продають 

матеріали низької якості й часто не можуть доставити їх у встановлений 

строк. Це призводить до більших витрат, тому що замовлення доводиться 

виконувати в напружених умовах, і ставить під сумнів здатність компанії 

виконувати в строк замовлення її клієнтів. Щоб оцінити показники 

функціонування підрозділу, необхідно аналізувати й нефінансові параметри, 

що надають інформацію про якість послуг цього підрозділу. 

 

8.2 Відмінності між фінансовими й нефінансовими показниками  

Показник – кількісна характеристика певного об’єкта, що містить єдине 

кількісне значення й набір якісних ознак, необхідних для його однозначної 

ідентифікації. Показником також є якісно певна змінна величина, з якою 

можуть бути співвіднесена безліч можливих кількісних значень і щодо якої 

визначено алгоритм розрахунку цих значень на основі вихідних даних.  

На практиці набагато частіше використовуються кількісні показники. 

Якісні показники розглядаються як недостатньо точні й тому менш значимі.  

Значення кількісного показника визначається безпосередньо засобами 

виміру (прямий вимір) або будь-якою формулою, що пов’язує його з іншими 

кількісними показниками, обумовленими прямими вимірами (непрямі 

виміри).  
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Якісні характеристики процесу є менш відчутними й виміряються, як 

правило, побічно, з використанням безлічі показників.  

Якщо як класифікаційну ознаку використовувати одиницю виміру, то 

показники можна розділити на фінансові та нефінансові.  

Фінансові показники включають прямі або непрямі показники, які мають 

безпосередньо фінансовий характер і/або використовують грошові значення 

як одиницю виміру.  

Фінансові показники служать індикаторами ефективності як комплексу 

в цілому, так і окремих структурних одиниць. Фінансові показники скоріше 

обернені в минуле, ніж в майбутнє, оскільки вимірюють результати 

ефективності в минулому. Роль фінансових результатів як характеристики 

перспектив розвитку залежить від ступеня їх впливу на собівартість капіталу 

компанії та її репутацію. Фінансові показники узагальнюються знизу вверх (з 

рівня структурних одиниць до рівня компанії в цілому), і каскадно 

дезагрегуються зверху вниз (з рівня компанії до окремих структурних 

одиниць) з метою порівняння ефективності різних бізнес-одиниць.  

 До фінансових показників належать як показники фінансових 

результатів (такі, як розмір прибутків), так і показники оцінки компанії на 

фінансових ринках (рентабельність акціонерного капіталу, додана ринкова 

вартість). Нефінансові показники – показники, у якості одиниць виміру яких 

не використовуються грошові одиниці. Вони можуть бути як кількісні, так і 

якісні, наприклад: частка дефектів, якість продукції, задоволеність клієнта.  

Нефінансові показники мають більш складний характер. З одного боку, 

нефінансові показники самі по собі всеосяжні, оскільки саме процеси 

функціонування визначають фінансові результати й ринкову оцінку даних 

результатів. Наслідком цього є велика кількість нефінансових показників, що 

характеризують інновації, операційну ефективність, відповідність якості 

продукції технічним вимогам, задоволеність клієнтів і співробітників.  

З іншого боку, через спеціалізованість функціональних підрозділів у 

межах окремих структурних одиниць їх порівняння на основі нефінансових 
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показників є важким, крім того, складним є завдання агрегування 

нефінансових показників для узагальнення оцінки ефективності декількох 

функціональних підрозділів.  

Більшість нефінансових показників не можна з легкістю узагальнити 

знизу вверх або каскадно дезагрегувати зверху вниз за рівнями компанії.  

Фінансові показники часто розглядалися як синоніми показників взагалі 

внаслідок їх прямого зв’язку з фінансовими результатами. Розуміння 

взаємозв’язку ключових факторів успіху з нефінансовими показниками 

приводить до переоцінки традиційних систем виміру ефективності.  

Для збалансованої оцінки ефективності ступінь важливості фінансових і 

нефінансових показників однакова. Причиною проблем оцінки є виключення 

із системи показників ефективності однієї з розглянутих категорій. 

Більшість компаній (як західних, так і вітчизняних) зайняті вирішенням 

непростого завдання − добором нефінансових критеріїв на додаток до 

існуючих фінансових показників. Найбільші труднощі виникають не стільки 

в оцінці (вимірі) нефінансових показників, скільки у визначенні того, що 

повинно бути оцінене, чому слід приділити увагу, а що можна проігнорувати. 

У зв’язку з тим, що нефінансові аспекти діяльності потенційно 

впливають на фінансові результати підприємства, багато менеджерів 

намагаються виміряти все, що пов’язано з персоналом, виробничими 

процесами, продукцією й покупцями. 

Визначення інформативного й керованого набору фінансових і 

нефінансових критеріїв оцінки діяльності − це одна з основних проблем 

управлінського контролю, що стоїть перед адміністрацією компанії. 

Вирішуючи це завдання, необхідно зрозуміти ключові відмінності між 

фінансовими й нефінансовими критеріями. 

По-перше, нефінансових критеріїв оцінки діяльності набагато більше, 

ніж фінансових, які в більшості випадків регламентовані, стандартизовані й 

тісно пов’язані між собою. У сфері нефінансових критеріїв оцінки діяльності 

підрозділів такої стрункості немає. Існує безліч критеріїв оцінки якості 
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процесів і виробів: швидкість виконання замовлення, задоволення вимогам 

стандартів якості, відповідність або перевищення показників конкурентів та 

ін. Колись не брали до уваги такий показник, як «рівень задоволеності 

покупця». Сьогодні численні маркетингові дослідження дали підстава 

говорити про існування зв’язку між задоволеністю клієнтів і прибутковістю: 

майже всі великі західні компанії аналізують рівень задоволеності покупців 

обслуговуванням і порівнюють отримані результати з показниками своїх 

конкурентів. 

По-друге, зв’язок нефінансових показників з кінцевими результатами 

діяльності компанії може бути визначений тільки на основі статистичних 

даних, збір яких може зайняти кілька місяців або навіть років. Якість 

продукції підрозділу й задоволеність тим, як була проведена угода, можуть 

вплинути на готовність замовника укладати нову угоду із цим підрозділом, 

що позначиться на фінансових результатах діяльності сегмента в 

майбутньому. 

Однак установити наявність і ступінь взаємозв’язків між нефінансовими 

показниками й, наприклад, розміром доходу підрозділу досить складно, тому 

що вони розділені часовим проміжком. 

По–третє, нефінансовим критеріям властива втрата в міру їх 

використання своєї репрезентативності. Інакше кажучи, із часом об’єктивно 

оцінювати діяльність підрозділу за допомогою того ж нефінансового 

критерію стає усе складніше. Це пов’язано з тим, що із часом значення 

нефінансових показників досягають практично максимально можливого 

рівня й/або відмінності між нефінансовими показниками порівнюваних між 

собою підрозділів стають незначними. 

Зниження репрезентативності нефінансових показників може 

відбуватися не тільки завдяки їх удосконаленню, але й через різну поведінку 

з боку виконавців. 

 Завдання менеджера полягає в тому, щоб визначити, коли зниження 

репрезентативності нефінансового показника свідчить про удосконалення 
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роботи сегмента, а коли − про прямий обман з боку виконавців. Як правило, 

менеджери замість вирішення подібного завдання шукають нові, більш 

досконалі й надійні нефінансові критерії оцінки діяльності підрозділу. Зі 

сказаного випливає два висновки: 

– розробка нефінансових критеріїв − складне завдання, однак, без його 

вирішення нелегко займатися стратегічним плануванням діяльності 

сегментів; 

– якщо за допомогою фінансових показників керівництву компанії 

вдається оцінити результати минулої діяльності підрозділу, то нефінансові 

критерії дозволяють спрогнозувати результати майбутньої роботи підрозділу. 

Існує кілька правил комбінованого використання фінансових і 

нефінансових показників для оцінки діяльності сегментів. 

1. Число показників повинно бути більше 2, але менше 6. 

2. У системі показників повинні бути представлені як фінансові, так і 

нефінансові критерії оцінки діяльності. 

3. Нефінансові показники повинні відповідати таким вимогам: 

а) у сегментів існує можливість їх поліпшення (удосконалення); 

б) вони повинні контролюватися відповідальною особою, здатною 

вживати заходів щодо їх покращення; 

в) вони повинні бути пов’язані з фінансовими результатами, тобто 

покращення нефінансових показників повинно викликати покращення 

фінансових результатів. 

4. Показники повинні бути взаємозалежні й обмежувати один одного, 

однак, ступінь цієї взаємозалежності повинен бути помірним. Слід уникати 

такої ситуації, коли покращення одних показників може бути досягнуто лише 

на шкоду іншим показникам. З іншого боку, при доборі критеріїв оцінки 

діяльності необхідно пам’ятати, що покращення одного показника не завжди 

приводить до покращення інших. 



65 
 

5. Необхідно розробляти нові альтернативні показники на випадок, якщо 

наочність існуючих критеріїв знизиться. Цей процес повинен бути 

перманентним. 

 

8.3 Концепція «сталого розвитку» і її вплив на формування системи 

нефінансових показників діяльності  

В 1987 році багато країн прийняли принцип сталого розвитку 

суспільства, що передбачає відповідальність держави й суспільства в 

забезпеченні можливості задоволення потреб як теперішнього, так і 

наступних поколінь. 

У цьому ж році Міжнародною комісією з навколишнього середовища й 

розвитку вперше було використане поняття «сталого розвитку». Сталий 

розвиток передбачає задоволення потреб нинішнього часу, при цьому, не 

піддаючи загрозі можливість наступних поколінь задовольняти свої потреби. 

Сама ж концепція сталого розвитку була прийнята на Конференції ООН 

з розвитку навколишнього середовища в місті Ріо-де-Жанейро в 1992 році.  

Концепція сталого розвитку поєднує три основні аспекти: економічний, 

соціальний і екологічний. 

Економічна складова передбачає оптимальне використання обмежених 

природних ресурсів і застосування екологічних  природо-, енерго-, і 

матеріалозберігаючих технологій, у тому числі видобуток і переробку 

сировини, створення екологічної продукції, мінімізацію, переробку й 

знищення відходів. 

Соціальна складова спрямована на збереження стабільності існуючих 

соціальних і культурних систем та скорочення числа руйнівних конфліктів 

між людьми.  Важливим аспектом такого підходу є розподіл ресурсів і 

можливостей між усіма членами суспільства, збереження культурного 

капіталу. Певний гарантований мінімальний рівень життя повинен бути 

невід’ємним правом будь-якої людини. Розвитком соціальної складової 



66 
 

концепції сталого розвитку стала ідея дотримання прав майбутніх поколінь, 

оскільки природні ресурси Землі є загальною спадщиною всього людства. 

З екологічної точки зору, сталий розвиток повинен забезпечувати 

цілісність і життєздатність біологічних і фізичних природних систем, 

насамперед тих, від яких залежить глобальна стабільність усієї біосфери. 

Поняття природних систем і ареалів проживання можна розуміти досить 

широко, включаючи в них створене людиною середовище, наприклад, міста. 

Основна увага приділяється збереженню їх здатностей до змін і 

самовідновлення. 

Успішність бізнесу пов’язана зі здатністю інтегрувати в поточну 

діяльність такі аспекти, як менеджмент якості, екологічний менеджмент, 

управління репутацією бренда; споживча лояльність і корпоративна етика. 

Усі ці аспекти входять до поняття сталого розвитку, що дозволяє аналізувати 

роль стабільності бізнесу в створенні його цінності. 

Конкурентоспроможність бізнесу в умовах стійкого соціально–

економічного розвитку суспільства, ефективного й дбайливого використання 

природних ресурсів багато в чому визначається інформаційною відкритістю, 

у тому числі в області екологічних і соціальних аспектів та результатів 

діяльності.  

Інтегрована звітність (сукупність фінансових і нефінансових показників) 

стає додатковою конкурентною перевагою для компаній, які прагнуть надати 

зацікавленим сторонам прозору й достовірну інформацію про вплив своєї 

діяльності на економіку, екологію й соціальне середовище.  

Міжнародна програма, ініційована в 1997 році коаліцією за екологічно 

відповідальну економіку (CERES) у партнерстві із Програмою 

навколишнього середовища ООН (UNEP), Глобальна ініціатива зі звітності 

(Global Reporting Initiative − GRI) передбачала підняти звітність сталого 

розвитку до рівня фінансової звітності, забезпечивши при цьому 

порівнюваність, вірогідність, точність, своєчасність і можливість перевірки 

звітної інформації.  
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Стандарт GRI є однією з найбільш поширених систем звітності сталого 

розвитку, він формує звітність за принципом «трьох кошиків», або 

«триєдиного підсумку»: економіка компаній, екологія виробництва 

й соціальна політика.  

Уперше Посібник зі звітності в області сталого розвитку GRI було 

опубліковано у вигляді проєкту для обговорення в 1999 р. За підсумками 

пілотного застосування й обговорення у червні 2000 р. GRI випустила першу 

версію Керівництва. У цей час міжнародною організацією GRI розроблена 

четверта версія Керівництва (G4) для складання компаніями нефінансової 

звітності. 

При дослідженні існуючої практики формування нефінансової звітності 

(НФЗ) можна виділити такі класифікаційні ознаки (табл. 8.1). 

 

Таблиця 8.1 –  Види нефінансової звітності 

Класифікаційна ознака Види нефінансової звітності 

Комплексність утримання Екологічна, соціальна, галузева, змішана, комплексна. 

Наявність методології 

У вільній формі. 

Стандартизована (складена з використанням однієї методології, з 

використанням декількох методологій). 

Передбачувана область 

застосування 

Для зовнішніх цілей. 

Для внутрішніх цілей. 

Орієнтованість на користувачів 
Для конкретної цільової аудиторії. 

Для будь-яких користувачів. 

Звітний період Один рік, два роки, більше двох років. 

 

Ключовою перевагою нефінансової звітності є її доступність не тільки 

менеджменту, але й усім зацікавленим особам, включаючи державні органі. 

Користувачами нефінансової звітності є: акціонери, кредитори, власники 

облігацій, члени правління, співробітники компанії, клієнти, контрагенти, 

конкуренти, уряд, суспільство в цілому. 

Нефінансова звітність у добровільному порядку підлягає також під 

незалежну перевірку. У цей час експертним співтовариством 

використовується така класифікація підходів компаній, що звітують щодо 
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верифікації нефінансових звітів: верифікація проводиться, наприклад, 

аудиторськими компаніями. 

Щоб діяльність соціально відповідальної компанії була подана 

щонайкраще, у  рекомендаціях GRI пропонується використовувати в  

нефінансових звітах групи й види показників, наведені нижче (табл. 8.2).  

 

Таблиця 8.2 – Перелік показників, що застосовуються у системі 

соціальної звітності GRI 

Показники GRI Визначення Параметри оцінки 

1. Економічні Охоплюють усі аспекти економічної 

діяльності організації:  

а) традиційні оцінки, що 

використовуються в бухгалтерському 

обліку;  

б) оцінки нематеріальних активів, які 

не завжди знаходять висвітлення 

у фінансових звітах. Виходять за межі 

традиційних фінансових показників за 

своїм призначенням й області 

застосування: економічні індикатори 

в контексті звітності сталого розвитку 

більшою мірою відображають вплив 

корпорації на зацікавлені сторони, 

з якими вона вступає в прямі й непрямі 

економічні відносини. 

1. Успіхи в досягненні бізнесу.  

2. Обсяг сплачених податків.  

3. Ключові тенденції в галузі.  

4. Інвестиції в економічний розвиток регіонів, 

де розташована компанія.  

5. Розвиток малого й інноваційного бізнесу.  

6. Інвестиції в співтовариства (суспільна 

інфраструктура).  

7. Соціально відповідальне інвестування 

з боку фінансових інститутів (описує вплив 

компанії на економічні умови зацікавлених 

сторін і на економічні системи місцевого, 

національного й глобального рівнів) та ін. 

2. Соціальні  Характеризують вплив компанії на 

соціальні системи, у яких вона 

функціонує. 

1. Якість трудових відносин (оплата праці, 

рівень соціальної підтримки працівників 

та ін.).  

2. Права людини.  

3. Добродійність і спонсорство та ін. 

3. Екологічні Відображають вплив компанії на живі 

й неживі природні системи, включаючи 

екосистеми, землю, повітря й воду. 

1. Екологічна політика.  

2. Природоохоронні заходи. 

3. Впровадження сертифікованих систем 

управління.  

4. Підтримка з боку компаній екологічних 

ініціатив суспільних і професійних 

організацій та ін. 

 

Більшість компаній публікують фінансові звіти та звіти зі сталого 

розвитку як самостійні документи, що дозволяють показати залежність 

фінансових показників від досягнутого рівня економічних, екологічних 

і соціальних показників. 
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8.4 Взаємозв’язок між нефінансовими й фінансовими показниками 

діяльності 

Один з аспектів критики діючої моделі корпоративної звітності полягає 

в тому, що у ній не приділяється увага таким факторам, як ризик, стратегія, 

нагляд і стабільність бізнес-моделі підприємства. Захисники нової моделі 

інтегрованої звітності припускають, що включення всіх цих нефінансових, 

але проте критичних для функціонування бізнесу компонентів у звітність 

дозволить покращити її якість і відобразити істотний вплив фактору 

навколишнього середовища, соціального й наглядового факторів 

(environmental, social and governance, ESG): мова йде про використання 

природних ресурсів, захист прав людини й вплив бізнесу на суспільні явища 

й зміни клімату. 

Нова модель розглядається як можливий спосіб одержання більш повної 

інформацію про діяльність підприємства, що звітує й поєднує фактори ESG і 

фінансові результати. 

Метою є створити єдину концепцію корпоративної звітності, яка була б 

структурована навколо стратегічних завдань компанії, її моделі бізнесу й 

корпоративного управління. Завдання такої концепції сформульовані таким 

чином: 

1. Задовольнити інформаційні потреби довгострокових інвесторів, 

показавши наслідок прийняття рішень у довгостроковій перспективі. 

2. Відобразити взаємозв’язок між факторами ESG і фінансовими 

факторами в прийнятті рішень, що впливають на довгострокові результати 

діяльності бізнесу, зробивши зрозумілим й прозорим зв’язок між 

стабільністю бізнесу (sustainability) і його економічною цінністю (economic 

value). 

3. Забезпечити формат звітності за Esg-факторами для систематичного 

включення в процес прийняття рішень. 

4. Змістити акцент у показниках оцінки результатів роботи бізнесу з 

короткострокових на довгострокові. 
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5. Відобразити у звітності більше інформації, яку використовує 

менеджмент для щоденного управління операціями. 

Основні компоненти інтегрованої звітності, які повинні знайти своє 

місце в розробленій концепції: звітність, що публікується у різних формах та 

відображає фінансову інформацію, інформацію щодо соціального фактору й 

впливу бізнесу на навколишнє середовище, інформацію з реалізації нагляду й 

існуючих компенсацій керівництва, а також коментарі менеджменту. 

Звітність еволюціонує через необхідність відображення змін у самому 

бізнесі, інформаційних технологіях, потребах користувачів.  

Основна критика існуючої моделі фінансової звітності зосереджена в 

таких областях: 

1. Фінансова звітність не вирішує поставлених перед нею завдань,  

створює неправильне враження про компанію у користувачів, тому що вона 

«історична» − відображає результати минулих подій, кількісна й «тільки 

фінансова». 

2. Існуюча модель неадекватно відображає нематеріальні активи − 

більшість нематеріальних активів, створених «усередині» компанії, не 

проходять тест на визнання активів відповідно до МСФЗ й тому не 

відображаються в балансі компанії. 

3. Неспроможність оцінок з поточної вартості − у період фінансової 

кризи й після нього − були висловлені більші сумніви в правомірності 

використання оцінок з ринкової вартості. 

4. Неспроможність оцінок з історичної вартості − цей аргумент існує 

вже понад 60 років і прямо протилежний попередньому: новий підхід 

повинен базуватися на поточній вартості. Форми поточної вартості 

варіюються в часі. 

Як видно з визначення моделі, під бізнес-звітністю розуміється не тільки 

річний звіт. Для багатьох компаній річний звіт уже давно став тільки малою 

частиною тієї інформації, яка розкривається для зовнішніх користувачів. 
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 Ще одним з аспектів критики існуючої ситуації є спосіб «доставки» 

інформації до користувача. Тут варто сказати про нові методи «маркування» 

фінансової інформації у звітності або присвоювання тегів − XBRL (Business 

Reporting Language). Комісія із цінних паперів і бірж США (SEC) роз’яснює, 

що «теги унікально ідентифікують окремі дані у фінансовій звітності 

компанії, так що по них можна легко робити пошук в Інтернеті, їх можна 

завантажувати в розрахункові таблиці, бази даних і використовувати в будь-

якого роду порівняльній і аналітичної роботі інвесторів, аналітиків і 

журналістів». 

Поширення XBRL зростає: SEC поступово вводить вимоги для публічних 

компаній США надавати інформацію у форматі XBRL, і процес почався з 

найбільших компаній; у Великобританії цей формат уже використовується й 

для податкових файлів і для системи зберігання інформації про публічні 

компанії (Company House), і ця вимога стане обов’язковою вже через кілька 

років і для інших компаній. 

Згідно зі звітом компанії «Делойт» «Write from the Start: Surveying 

Narrative Reporting in Annual Reports», за останні 10 років обсяг фінансової 

інформації збільшився майже вдвічі, а нефінансової інформації − в 6 разів і 

тепер займає майже 54 % річного звіту (вибірка взята з публічних компаній 

Великобританії). 

При цьому, незважаючи на таку кількість нефінансової інформації, як 

такої загальноприйнятої моделі нефінансової звітності, відповідної до 

визначення, не існує. Є тільки обов’язкові вимоги органів різних юрисдикцій 

− в основному вимоги комісій із цінних паперів і бірж і Європейської ради: 

– для публічних компаній розкривати будь-яку інформацію, яка з 

великою ймовірністю може вплинути на ціну акції; 

– деякі принципи, що застосовуються до деяких частин бізнес-звітності, 

такі як бізнес-огляди в Європі; 

– більш конкретні вимоги до розкриття окремих категорій інформації, 

що, наприклад, ставляться до директорів компанії. 
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Великий обсяг інформації, що розкривається компаніями добровільно, 

відображає бажання менеджменту донести ці повідомлення до зовнішнього 

світу і його припущення про те, що зовнішньому світу було б цікаво. Тому 

модель, яка говорить відповідальним за підготовку інформації, що вони 

повинні робити, а користувачам − чого вони можуть очікувати; модель, яка 

забезпечує достатній рівень розкриття й, що, можливо, найважливіше, 

гарантує прийнятний рівень порівнянності інформації, − така модель 

нефінансової звітності внесла б певний порядок в «хаос», що існує зараз. 

Існує ряд проблем, пов’язаних з розробкою й впровадженням такої 

моделі. Одне з головних питань полягає в тому, наскільки можливо 

визначити в деталях інформацію, необхідну для розкриття, щоб вона була 

корисною. Поняття «корисності» настільки сильно диверсифіковане по 

ринках, бізнесах і навіть зважаючи на обставини функціонування компаній, 

що неможливо об’єктивно визначити, яким є внесок тих або інших 

показників в успіх бізнесу. Іноді менеджери самі не знають, що приводить їх 

корпорацію до успіху. До того ж вартість збору й підготовки такої інформації 

обіцяє бути високою, і це викличе негативну реакцію компаній, що 

здійснюватимуть підготовку таких звітів. 

Однак це не означає, що єдині загальні принципи підготовки такої 

звітності не будуть корисні. Прикладами таких спроб є пропозиції Комітету з 

міжнародних стандартів фінансової звітності щодо документу «Коментарі 

менеджменту» і Директива з удосконалювання звітів Європейського союзу.  

Вимоги Директиви: 

а) річний звіт повинен включати принаймні адекватний огляд розвитку й 

результатів роботи бізнесу і його нинішнього стану, а також опис істотних 

ризиків і невизначеностей, які впливають на компанію. В огляді повинен 

наводитися аналіз розвитку, результатів роботи й поточного стану відповідно 

до масштабу й складності операцій; 

б) для забезпечення розуміння розвитку бізнесу, його результатів і стану 

у звіт необхідно включати, поряд з фінансовими, і нефінансові ключові 
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показники ефективності, релевантні для даного бізнесу, включаючи питання 

охорони праці й навколишнього середовища; 

в) у рамках подібного аналізу в річному звіті повинні наводитися 

посилання й даватися додаткові коментарі значенням статей, що фігурують у 

звітах. 

І нарешті, є те, що оголосив своїм завданням створений Комітет з 

міжнародної інтегрованої звітності, − модель, що поєднує два види звітності, 

фінансову й нефінансову, в одну інтегровану бізнес-звітність, одержану не 

«простим додаванням», а в результаті більш складного процесу, що виявляє 

взаємозв’язки між двома «пакетами» інформації, що забезпечує необхідний 

для розуміння, але не зайвий рівень дублювання й крос–посилань і 

гарантуючого стратегічний фокус. 

Комітет з міжнародної інтегрованої звітності було створено в серпні 

2010 р. проєктом A4S і GRI. Новий комітет визначив собі за мету створення 

Загальновизнаної концепції звітності зі стабільності − концепції, яка 

об’єднала б інформацію з фінансів, суспільного нагляду, питань 

навколишнього середовища й соціальних аспектів в один чіткий, 

взаємопов’язаний і придатний для порівнянь формат, − інакше кажучи, 

інтегрований формат. Поставлене завдання одержати повну інформацію про 

діяльність підприємства як у минулому, так і в перспективі, як того вимагає 

нова глобальна більш стійка економічна модель. 
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Тема 9 

КОНТРОЛЬ І УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

План 

9.1. Облік відповідальності в системі управлінського контролю. 

9.2. Центри витрат.  

9.3. Центри доходів.  

9.4. Центри прибутку.  

9.5. Центри інвестицій.  

9.6. Виділення центрів відповідальності.  

9.7. Децентралізація внутрішньофірмового управління. 

9.8. Етапи обліку відповідальності. 

 

9.1. Облік відповідальності в системі управлінського контролю 

Контроль є компасом, користуючись яким можна направляти роботу 

всіх співробітників компанії (це вже завдання управління) на досягнення 

поставлених цілей. В компаніях застосовуються різні механізми контролю й 

управління. Системи управлінського контролю − це один з багатьох 

механізмів контролю роботи в компанії її менеджерів і співробітників. Тому, 

щоб повною мірою зрозуміти значення систем управлінського контролю в 

загальному процесі управління, необхідно знати, як ці системи поєднуються з 

іншими механізмами управління, що використовуються в компанії. 

У компаніях застосовується багато різних механізмів, призначених для 

здійснення організаційного управління. Щоб розібратися із цими численними 

устроями, класифікуємо їх на три категорії: 

1) управління діями (поведінкою); 

2) управління через взаємний контроль, тобто особистісні або кадрові 

типи управління, і культуру в компанії (кланові й соціальні типи управління); 

3) управління за результатами (або виходом продукції). 

Управління діями або поведінкою 
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Управління поведінкою передбачає відстеження дій співробітників під 

час їх роботи. Ці типи управління найкраще підходять у випадках, коли 

можна легко виявити залежність між причиною й наслідком контрольованого 

процесу, у результаті чого можна застосовувати відповідні коригувальні 

заходи, щоб на виході процесу був бажаний результат. За таких умов можна 

досягти ефективного рівня управління, маючи для цього, наприклад, 

майстрів або бригадирів, що контролюють діяльність працівників. 

 Замість використання управління поведінкою в літературі 

використовують термін управління діями. Він визначає управління діями 

щодо тих ситуацій, коли центром уваги при управлінні є самі дії. Такі типи 

управління стають корисними й ефективними тоді, коли менеджери добре 

знають, які дії є для компанії бажаними (або небажаними) і мають 

можливість діяти так, щоб стимулювати бажані дії й, навпаки, перешкоджати 

небажаним. Форми управління діями включають поведінкові обмеження, 

попередні аналізи й звітність за дії. 

Ціль введення в компанію поведінкових обмежень (behavioural 

constraints) − не допустити, щоб співробітники вживали ті дії, які вони не 

повинні робити. Сюди входять фізичні обмеження, такі, як паролі в 

комп’ютерах, що обмежують доступ до джерел інформації тим 

співробітникам, яким вона по роботі не потрібна, і адміністративні 

обмеження. Прикладом останнього типу, тобто адміністративного 

обмеження, є встановлення ліміту коштів, які менеджер може дозволити 

витратити своїм підлеглим. Наприклад, при підготовці загального річного 

кошторису менеджери більш нижчого рівнів можуть давати дозвіл на 

витрати при капіталовкладеннях менш 10 000 грн. при загальному кошторисі, 

скажемо, в 100 000 грн. Мета у цьому випадку − забезпечити, щоб тільки 

співробітники, що володіють необхідним досвідом і повноваженнями, могли 

дозволяти здійснювати більші витрати й щоб ці витрати залишалися під 

контролем. 
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Попередній аналіз (preaction reviews) включає вивчення й схвалення 

планів дій окремих співробітників, тобто контроль у цьому випадку 

відбувається до того, як відбудеться дія. Прикладами цього можна назвати 

затвердження керівниками місцевих органів влади планів з будівництва 

суспільних споруд до того, як це будівництво почалося, або схвалення 

керівником плану дипломної роботи до того, як студент починає її 

виконувати. 

Звітність за дії (action accountability) включає виділення тих видів дій, 

які для компанії прийнятні й неприйнятні, контроль дій; винагорода за 

прийнятні дії й покарання за неприйнятні. Прикладами звітності за дії є 

встановлення правил і процедур роботи в компанії або на робочому місці, а 

також розробка й прийняття кодексу поведінки в компанії, яким повинні 

керуватись всі співробітники. 

Ідеальною формою управління є управління діями, сфокусоване на 

запобіганні небажаних дій, оскільки тут метою стає запобігання дії. Цей тип 

кращий, ніж варіант виявлення небажаних дій, що використовується після 

того, як дія відбулася, тому що в цьому випадку з’являються витрати, 

пов’язані з небажаною поведінкою. Проте форми виявлення також можуть 

бути корисними, якщо вони застосовуються вчасно й дозволяють припиняти 

небажані дії на початку їх розвитку. Наявність таких типів управління також 

застерігає співробітників від здійснення подібних дій у майбутньому. 

Особистісні, культурні й соціальні типи управління 

Другим типом управління є кланові й соціальні типи управління. В 

основі управління кланового типу лежить переконання, що створення в 

компанії почуття, яке сильно проявляється, солідарності й залучення в 

загальні цілі сприяє інтересам усієї компанії. 

Основна характеристика кланового управління − висока дисципліна 

співробітників, що досягається через прагнення кожної людини служити 

інтересам усього колективу. На більш низькому рівні кланові типи 

управління можна розглядати у вигляді корпоративної культури або окремої 
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форми соціального управління, скажімо, у ході відбору співробітників, що 

вже пройшли достатню соціальну обробку й готові для виконання 

конкретних завдань. Наприклад, якщо в компанії на посаді менеджерів 

просуваються тільки свої співробітники й тільки ті, які показують прагнення 

до досягнення цілей компанії, то інших форм управління може й не 

знадобитися, звичайно, за умови, що менеджери налагоджені на досягнення 

поставлених цілей. 

У літературі також класифікують як другу форму управління 

особистісні (кадрові) і культурні типи контролю – це механізми, що 

дозволяють співробітникам добре виконувати роботу за рахунок 

природнього прагнення людей контролювати власну поведінку. Зокрема, ці 

типи контролю виходять із пропозиції, що у співробітника є здатності (з 

погляду його знань, кваліфікації й досвіду) і необхідні ресурси для якісного 

виконання роботи. Виділяють три основні форми здійснення особистісного 

управління: відбір і розміщення персоналу, його підготовку й відповідне 

проєктування робіт, забезпечення персоналу необхідними ресурсами. Відбір і 

розміщення персоналу включає пошук співробітників, здатних виконати 

конкретну роботу. Підготовка може використовуватися для того, щоб 

упевнитися, що співробітники знають, як виконувати доручені їм завдання, і 

допомогти їм добре зрозуміти, які результати і які дії від них очікуються. 

Проєктування робіт обумовлено прагненням зробити роботу такою, щоб 

співробітнику було легше зрозуміти свої завдання й легше досягти успіху. 

Для цього виконувані роботи не повинні бути занадто складними, 

монотонними або такими, коли співробітники не знають, що від них 

очікується. 

Культурні типи управління відображають набір цінностей соціальних 

норм і переконань, які поділяють члени компанії й впливають на їх дії. 

Культурні типи контролю фактично здійснюються кожним співробітником 

над усіма іншими; прикладами цього типу є процедури дій, які 

застосовуються в групах, що дозволяють регулювати роботу їх окремих 
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членів і приводити їх у порядок, якщо поведінка працівника починає 

відрізнятися від групових норм. З наведеного опису ясно, що культурні типи 

контролю − це практично те ж саме, що й соціальні типи контролю. 

Управління за результатами або виходом продукції включає збір і 

передачу інформації про результати виконаної роботи. Основною перевагою 

управління за результатами є те, що старші менеджери в цьому випадку не 

повинні знати про кошти, необхідні для досягнення бажаних результатів, або 

безпосередньо брати участь в управління діями підлеглих. Щоб довідатися, 

досягнуті чи ні бажані результати, вони покладаються на звіти про 

результати. Системи управлінського контролю можна представити як одну з 

форм управління за результатами. Ці типи головним чином описуються в 

грошових одиницях, таких, як доходи, витрати, прибутки, і співвідношеннях, 

як, наприклад, доходи на інвестиції. Вимір результатів також включає й інші 

показники, наприклад, кількість одиниць бракованої продукції або кількість 

оброблених заявок на позики, і співвідношення, такі, як кількість клієнтів, 

обслужених за певний час, або частку від загальних поставок. 

Типи управління за результатами реалізуються поетапно. 

1. Визначення тих результатів (тобто одержання показників 

функціонування), при яких мінімізується небажана поведінка співробітників. 

2. Установлення цільових показників функціонування. 

3. Вимір показників функціонування. 

4. Винагорода або покарання за отримані результати. 

В ідеалі бажана поведінка співробітників і менеджерів повинна 

підвищувати показники функціонування, а небажана − впливати на 

аналізовані параметри. Не маючи заздалегідь установлених цільових 

показників функціонування, окремі співробітники не будуть знати, до чого 

вони повинні прагнути. 

Третій етап, виділений вище, пов’язаний безпосередньо з виміром 

показників функціонування. Тут є свої складнощі, що виникають через 

труднощі ефективного виміру деяких результатів. Наприклад, дуже важким 
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може виявитися вимір показників функціонування допоміжних відділів. 

Розглянемо, приміром, відділ кадрів. Діяльність відділу кадрів, швидше за 

все, виміряти в чисельних показниках важко, і тому можуть знадобитися інші 

форми управління його діяльністю. Для того щоб за допомогою певних 

показників стимулювати бажану для компанії поведінку, вони повинні бути 

точними, об’єктивними, своєчасними й зрозумілими. 

Хоча досягти 100-відсоткової точності неможливо, необхідно 

забезпечити ту точність, яка виявиться достатньою для конкретних цілей. 

Якщо цього не буде, то застосовувані показники будуть давати мало 

інформації й можуть привести менеджерів до неправильних висновків. 

Показники повинні бути також об’єктивними, тобто на них не повинні 

впливати будь-чиї упередження. Якщо показники одержує й надає сам 

співробітник, то виникає небезпека, що вони будуть перекрученими. Ступінь 

об’єктивності можна підвищити, якщо виміри робляться співробітниками, які 

самі не беруть участь в аналізованих процесах. Дуже важлива і своєчасність, 

тобто часовий проміжок між фактичною діяльністю й повідомленням про її 

результати. Більші тимчасові відставання в наданні звітів призводять до того, 

що менеджери втрачають більшу частину мотиваційного впливу, і виникає 

тривала затримка в прийнятті коригувальних заходів, які потрібні, якщо 

результати відмінні від цільових. Показники повинні бути такими, щоб їх 

розуміли ті особи, чия поведінка контролюється. Якщо цього не буде, важко 

добитися, щоб менеджери знали, як їх дії вплинуть на оцінювані показники, і 

з’являється небезпека, що такі показники перестануть бути мотивуючими. 

І нарешті, останній етап управління за результатами − заохочення до 

досягнення цілей компанії − використовує винагороду (або покарання), 

розмір якої залежить від ступеня їх успіху або невдачі в роботі. В компаніях 

винагорода включає підвищення заробітної плати, виплату бонусів, 

просування по службі й визнання заслуг. Крім того, менеджери можуть 

одержати й винагороду неформального характеру, одержуючи почуття 

задоволення від вирішення важкого завдання або досягнення високих 
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результатів. Серед покарань відзначимо пониження по службі, невиплату 

винагороди, звільнення. 

Управління зі зворотним зв’язком включає: контроль виходу продукції в 

порівнянні із цільовим результатом і здійснення, у випадку відхилення, якщо 

це необхідно, коригувальних дій. При управлінні з випереджувальним 

зв’язком замість порівняння фактичних результатів з необхідним даються 

оцінки очікуваного результату до того або іншого моменту в майбутньому. 

Якщо ці оцінки відрізняються від запланованих показників, то вживають 

відповідні дії, спрямовані на те, щоб звести майбутні відмінності до 

мінімуму. Тут основна мета − встановити контроль до того, як виникнуть 

відхилення від необхідного результату. Тобто при управлінні з 

випереджальним зв’язком можливі помилки можуть бути відвернені, тобто 

вживають дії, щоб уникнути помилок, у той час як при управлінні зі 

зворотним зв’язком фактичні помилки виявляються після того, як вони 

зроблені, і коректування проводять для того, щоб у майбутньому одержувані 

результати не відрізнялися від установлених. 

 Для реалізації управління з випереджальним зв’язком потрібна 

наявність прогнозної моделі з досить високим ступенем надійності 

прогнозування майбутніх результатів, тому що без цього коригувальні 

заходи, що вживають, можуть не тільки не зменшити очікуване відхилення, а 

навпаки, його збільшити, тобто фактично погіршити ситуацію. При 

управлінні на основі зворотного зв’язку коригувальні дії виявлених помилок 

відбуваються досить оперативно. Інакше кажучи, управління на основі 

випереджального зв’язку переважніше тоді, коли між виявленням відхилення 

і його настанням часовий проміжок є значним. Процес складання бюджетів 

можна віднести до категорії управління на основі випереджального зв’язку. 

У тому ступені, у якому одержувані результати відрізняються від 

запланованих, відбувається розгляд альтернативних варіантів, і зрештою 

складається такий кошторис, який, як очікується, буде реалізований із 

заданими цільовими показниками. Прикладом управління на основі 
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зворотного зв’язку є порівняння фактичних результатів з кошторисними для 

виявлення відхилень від кошторису й наступного виконання коригувальних 

дій. Таким чином, системи управлінського обліку поєднують у собі елементи 

як зворотному зв’язку, так і випереджального. 

Щоб краще зрозуміти роль, яку системи управлінського контролю 

відіграють у загальному процесі управління, розглянемо широке тлумачення 

систем управлінського контролю. 

Управлінський облік є домінуючим видом контролю, тому що:  

1. Компаніям необхідно одержати результати за широким спектром 

різних видів діяльності, використовуючи для цього звичайні показники. 

Можливо, найкраще для цього підходять грошові показники.  

2. Найважливішими характеристиками, що свідчать про ступінь 

успішності діяльності всіх компаній, є рентабельність і ліквідність, через що 

фінансові показники за цими напрямками уважно відслідковуються 

акціонерами й іншими зацікавленими в результатах діяльності компанії 

особами. Тому, природно, менеджери прагнуть відслідковувати показники 

функціонування саме в грошовому вираженні.  

3. Фінансові показники дозволяють менеджерам, що розглядають 

альтернативні варіанти дій, користуватися при прийнятті рішень єдиним 

підходом. Варіант дій виявиться для компанії сприятливим в тому випадку, 

якщо в результаті його вибору й реалізації фінансові показники її діяльності 

стануть більш високими.  

4. Вимір результатів у грошовому вираженні дозволяє менеджерам мати 

більший ступінь автономності. Коли результати роботи менеджерів в 

узагальненому вигляді подаються у фінансових показниках, це дозволяє 

менеджерам обирати ті дії, які вони вважають найбільшою мірою 

відповідними й сприятливими одержанню бажаних результатів. Результати, 

виражені в грошовому еквіваленті, продовжують бути ефективним 

показником і в умовах невизначеності, коли не ясно, яким курсом слід 

рухатися далі. 
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Можна виділити чотири типи центрів відповідальності: центри витрат; 

центри доходів; центри прибутків; інвестиційні центри. 

Створення центрів відповідальності є важливою характерною рисою 

систем управлінського контролю. Тому важливо чітко розуміти відмінності 

між зазначеними типами центрів відповідальності. 

 

9.2. Центри витрат  

Центри витрат − це центри відповідальності, менеджери яких, як 

правило, відповідають тільки за ті витрати, які перебувають під їхнім 

контролем. Цей тип центрів можна підрозділити на дві категорії: центри 

нормативних витрат і центри дискреційних видатків.  

Основними характеристиками центрів нормативних витрат є те, що 

результат їх діяльності може бути виміряний і можна визначити вихідні 

ресурси, необхідні для випуску кожної одиниці продукції. У цьому випадку 

контроль здійснюється шляхом порівняння нормативних витрат (тобто 

витрат на вихідні ресурси, які повинні бути спожиті при випуску 

запланованого обсягу продукції) з тими витратами, які центр фактично поніс. 

Різниця між фактичними й нормативними витратами називається 

відхиленням.  

Центри нормативних витрат найкраще підходять для тих підрозділів, які 

виділяються в складі виробничих компаній, але їх можна створювати й у 

галузях обслуговування, наприклад, у банках, де результати діяльності 

можуть вимірятися в числі оброблених кредитних заявок. 

Центр дискреційних витрат – це такі центри відповідальності, де 

результат не може бути змінений у фінансовому вираженні і де немає чіткої 

залежності між вихідними ресурсами (спожитими ресурсами) і отриманими 

результатами. Тут управління виступає у вигляді забезпечення того, що 

фактичні витрати за кожною категорією витрат відповідають кошторисним, і 

того, що завдання, доручені центру, успішно виконуються. Прикладами 
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дискреційних центрів можна назвати відділи з реклами й відділи, що 

займаються дослідженнями і розробками.  

В дискреційних центрах менші витрати коштів у порівнянні з 

кошторисними показниками не обов’язково є позитивним чинником, 

оскільки це може свідчити про більш низький рівень обслуговування 

споживачів, ніж планувалося керівництвом. Наприклад, менший обсяг витрат 

на дослідження й розробку може вказувати на те, що сума коштів, 

витрачених на ці напрямки діяльності, в остаточному підсумку виявиться 

недостатньою. Однієї з більших проблем, з якими зустрічаються дискреційні 

центри, є вимір ефективності витрачених ними коштів.  

 

9.3. Центри доходів  

Центри доходів − це ті центри відповідальності, де менеджери 

відповідають тільки за фінансові результати, одержувані у формі доходів від 

реалізації продукції. Типовими прикладами таких центрів є регіональні 

підрозділи з реалізації, менеджери яких відповідають за забезпечення обсягу 

реалізації на певній території. Менеджери центрів доходів можуть також 

відповідати за реалізаційні витрати, наприклад, за розмір заробітної плати 

продавців, комісійну винагороду і витрати на обробку замовлень. Однак за 

вартість продукції, яку вони реалізують, вони не відповідають. 

 

9.4. Центри прибутку  

 Відносно  прийнятих рішень менеджери як центрів витрат, так і центрів 

доходів мають обмежені можливості. Менеджери центру витрат відповідають 

за управління вихідними ресурсами своїх центрів, але рішення щодо 

кінцевих результатів ухвалюються іншими підрозділами компанії. Центри 

доходів відповідають за реалізацію товарів і послуг, однак. вони не можуть 

контролювати витрати. Коли ж менеджери наділяються відповідальністю як 

за доходи, так і за витрати, то відбувається істотне підвищення автономності 

їх діяльності. У цьому випадку менеджери, як правило, можуть самі 
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встановлювати ціну на реалізацію продукції, обирати ринки, де буде 

реалізовуватися продукція, визначати асортименти продукції і її обсяг, а 

також обирати постачальників. Ті підрозділи компанії, менеджери яких 

відповідають як за доходи, так і за витрати, називаються центрами прибутку. 

 

9.5. Центри інвестицій  

Інвестиційні центри − це центри відповідальності, менеджери яких 

відповідають за доходи від реалізації, витрати й крім того, вони 

уповноважені ухвалювати рішення щодо обігового капіталу й 

капіталовкладень. Типовими показниками функціонування інвестиційного 

центру є доходи на прибуток і економічно значима додана вартість. На 

значення цих показників впливають доходи, витрати, використані активи, 

тим самим показуючи всю відповідальність, покладену на менеджерів як за 

одержання прибутку, так і за керування інвестиційною базою.  

 

9.6. Виділення центрів відповідальності  

Системи управлінського контролю мають дві основні відмінні риси:  

1) формалізований процес планування, що виступає у формі складання 

бюджетів, або довгострокового планування;  

2) облік діяльності центрів відповідальності, що досягається за 

допомогою створення центрів відповідальності. Центри відповідальності 

дозволяють контролювати фінансові результати й зв’язувати кінцеві 

результати з конкретними співробітниками компанії.  

Мета обліку відповідальності − накопичувати показники з витрат і 

доходів для кожного окремого центру відповідальності, щоб виявляти 

відхилення від цільових показників функціонування (як правило, 

кошторисних) і знати, який із центрів це допустив.  

Для кожного центру відповідальності цей процес передбачає завдання 

цільового показника з функціонування, його вимір, порівняння фактичного 

результату із цільовим, аналіз відхилень і вживання коригувальних заходів, 
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якщо відхилення стають значними. Цільові фінансові показники для центрів 

прибутки й інвестицій виражаються в значеннях прибутку, доходу на 

інвестований капітал або економічної доданої вартості, а цільові показники 

для центрів витрат визначаються в одиницях витрат. 

Виділення центрів відповідальності вимагає: 

1) створення системи фінансового планування − затвердження форми 

внутрішньофірмової звітності, удосконалення бухгалтерського обліку; 

2) психологічної й професійної підготовки персоналу. По-перше, люди 

повинні розуміти, що вони роблять і яке значення має їхня робота для всієї 

фірми, а по-друге − вони повинні бути здатні «рости й розвиватися» разом з 

компанією;  

3) встановлення нової інформаційної системи. Необхідна кардинальна 

зміна всієї системи інформаційного менеджменту компанії: принципово 

новим стає не тільки обсяг інформації, але її користувачі. Основою обліку 

діяльності центрів відповідальності є закріплення витрат і доходів за 

керівниками різних рівнів і систематичний контроль за виконання ними 

затверджених бюджетів. 

У зв’язку із цим першим кроком організації обліку діяльності центрів 

відповідальності є виділення відповідних центрів з метою закріплення 

відповідальності. Для виділення центрів відповідальності, насамперед, 

необхідно звернути увагу на організаційну й технологічну структуру 

підприємства, посадові інструкції, що встановлюють права й обов’язки 

конкретних працівників. 

 

9.7. Децентралізація внутрішньофірмового управління 

У разі, коли багаторазово прискорюється процес зміни джерел сировини 

й матеріалів, технології виробництва, ринків збуту, типу продукції, географії 

її виробництва й реалізації, вирішальною є дія конкурентного динамічного 

ринкового середовища. Як наслідок − різко збільшується число 

управлінських рішень усіх типів, потік оперативної інформації зростає, 
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центральний орган управління перевантажений, його діяльність стає 

неефективною. Звідси − необхідність децентралізації як розподілу влади 

(повноважень) для ухвалювання рішень між різними рівнями управління. 

Як правило, менеджер (керуючий) на децентралізованому підприємстві 

має право самостійно, без узгодження з керівництвом оперативно 

ухвалювати рішення в певних питаннях і (у вигляді верхньої межі) на певну 

суму грошей. Іншим аспектом децентралізації є розподіл (делегування) між 

менеджерами відповідальності в частині планування й контролю витрат і 

результатів діяльності підрозділу, за який відповідає даний менеджер. 

Децентралізація внутрішньофірмового управління − це розподіл 

повноважень ухвалювати рішення між різними рівнями управління, при 

якому менеджер має право самостійно й оперативно ухвалювати рішення в 

певних питаннях, при цьому відповідає за результати діяльності підрозділу, 

за який він відповідає. 

Переваги децентралізації управління підрозділами: 

• для прийняття рішень у менеджера підрозділу більше інформації про 

місцеві умови. Тим часом витрати на передачу такої інформації для 

централізованого прийняття рішень часто високі. Більше того, передана 

інформація може бути неповною й навіть навмисно перекрученою; 

• менеджери підрозділів можуть ухвалювати більш своєчасні рішення, 

що особливо привабливо для потенційних замовників; 

• діяльність менеджерів підрозділів стає більш мотивованою, якщо вони 

можуть виявити ініціативу. Росте почуття власної гідності; 

• наділення менеджерів відповідальністю сприяє розвитку 

управлінського таланту. Важливий не тільки навчальний процес, але й 

накопичений на помилках досвід; 

• невеликі підрозділи при вирішенні завдань мають переваги дружного 

колективу. Діє принцип: маленьке − це прекрасно. 
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• вище керівництво, звільнившись від тягаря щоденного вирішення 

питань, може зосередити свої знання й уміння на стратегічному плануванні 

діяльності підприємства в цілому. 

Недоліки децентралізації управління: 

• прийняття керуючим підрозділу некомпетентних рішень, у результаті 

чого благополуччя підрозділу ставиться вище, ніж збиток, заподіяний 

підприємству в цілому. Ця ситуація може бути викликана: 

– непогодженістю цілей усього підприємства й окремого підрозділу; 

– брак інформації, за якою менеджери підрозділів можуть визначати 

вплив своєї діяльності на інші господарські одиниці підприємства. Такі 

рішення найбільш імовірні на підприємствах з високим ступенем 

самостійності підрозділів; 

• дублювання функцій, зокрема конторських служб; 

• зменшення лояльності щодо підприємства в цілому. Деякі менеджери 

підрозділів можуть не брати до уваги інші підрозділи підприємства, не 

відрізняючи їх від зовнішніх контрагентів. 

В умовах децентралізації завдання керівника полягає у наступному: 

визначити стратегічний напрямок, заручитися згодою підлеглих, дати їм 

гроші й повноваження й залишити в спокої.  

Децентралізація − це не заперечення керування, а його нова якість, що 

дозволяє максимізувати сукупні доходи підприємства. Децентралізація впливає 

на організаційну структуру підприємства, а саме: сприяє більш чіткому, 

формалізованому визначенню всіх рівнів управління й усіх підрозділів. 

 

9.8. Етапи обліку відповідальності 

Облік відповідальності включає: 

1) виявлення різниці між статтями, які менеджер може контролювати й 

за які повинен нести відповідальність, і тими, які перебувають за межами 

його контролю й за які він не повинен відповідати; 



88 
 

2) визначення того, наскільки важкими для досягнення повинні бути 

фінансові цільові показники; 

3) визначення того, якою мірою менеджери можуть впливати на 

встановлення фінансових цільових показників. 

В основі обліку відповідальності лежить застосування принципу 

контрольованості, що означає включення в зону відповідальності менеджера 

конкретного центру відповідальності тільки тих ділянок, на які він може 

реально впливати. Принцип контрольованості може бути забезпечений або за 

рахунок усунення зі звіту неконтрольованих статей і уточнення сфери, за яку 

відповідає менеджер, або обчислення впливу неконтрольованих ділянок, щоб 

у звітах показати різницю між контрольованими й неконтрольованими 

статтями. 

На практиці застосування принципу контрольованості здійснювати 

важко, оскільки багато областей не можуть бути чітко поділені на 

контрольовані й неконтрольовані ділянки. Замість цього вони, як правило, є 

частково контрольованими. Наприклад, навіть тоді, коли на результат 

можуть вплинути події, що лежать поза межами контролю менеджера, такі, 

як дії конкурентів, зміни ціни, нестача матеріалів, що поставляються, 

менеджери можуть почати деякі дії, щоб знизити негативний вплив 

зазначених і подібних факторів. Вони можуть, наприклад, замінити відсутній 

матеріал іншим, якщо ціна дуже сильно підвищиться, або можуть 

відслідковувати дії конкурентів і вчасно на них реагувати. Якщо подібні 

фактори віднести до категорії неконтрольованих, то менеджери можуть 

взагалі перестати на них якось реагувати й тим самим хоча б побічно 

впливати. Ще одна проблема пов’язана з тим, що якщо певний фактор дійсно 

є повністю неконтрольованим, його вплив на кінцеві результати діяльності 

важко визначити й виміряти. 

Дії менеджерів до початку звітного періоду при наявності впливу 

неконтрольованих факторів 

Менеджери можуть спробувати врахувати перекручений вплив 
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неконтрольованих факторів, здійснивши відповідні виправлення до початку 

звітного періоду або після його завершення. Неконтрольовані й 

контрольовані фактори можуть установлюватися до звітного періоду 

виділенням статей у кошторисі, що можуть бути класифіковані як 

контрольовані і як неконтрольовані. Неконтрольовані статті можуть або 

виключатися зі звітів про показники діяльності, або показуватися в окремому 

параграфі цього звіту. Останній підхід кращий, оскільки дозволяє привертати 

увагу менеджерів до витрат, які компанія несе для забезпечення всіх своїх 

видів діяльності. Менеджери можуть побічно впливати на ці витрати, якщо 

вони розуміють, про які суми мова йде. 

Як можна розрізнити між собою контрольовані й неконтрольовані 

статті? К. Мерчант пропонує такі загальні правила, якими повинні 

користуватися всі співробітники: «Нехай ваші співробітники відповідають за 

функціонування тих ділянок, на які ви прагнете, щоб вони звертали увагу». 

Застосування цього правила пояснює, чому деякі організації розподіляють 

витрати загальних ресурсів, такі, як адміністративні витрати, пов’язані з 

діяльністю відділу кадрів або відділу з обробки інформації, по всіх центрах 

відповідальності. Однак розподіл таких витрат дозволяє менеджерам центрів 

відповідальності заперечувати обсяг витрат, що нараховуються на їхні 

центри. Крім того, центри відповідальності стають менш схильними робити 

необґрунтовані запити на використання таких послуг, якщо вони знають, що 

це спричинить додаткове нарахування на них витрат як активних 

користувачів необхідних їм послуг. 

Дії менеджерів після завершення звітного періоду при наявності впливу 

неконтрольованих факторів 

Для усунення впливу неконтрольованих факторів на оцінювані 

результати після завершення звітного періоду можна скористатися 

декількома способами, зокрема аналізом відхилень і гнучкими нормативами 

показників функціонування. Аналіз відхилень призначений для розгляду 

факторів, що викликають відмінності фактичних результатів від попередньо 
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встановлених кошторисних цілей. Зокрема, аналіз відхилень допомагає 

розрізнити контрольовані й неконтрольовані статті й установити тих 

співробітників, через які відбулися ці відхилення. Наприклад, відхилення, 

проаналізовані по кожному типу витрат щодо їхнього впливу на ціну й 

кількість, дозволяють відстежити їх до окремого працівника й відокремити ці 

відхилення від тих, поява яких викликана неконтрольованими факторами.  

Гнучкі нормативи показників функціонування застосовуються в тому 

випадку, коли цілі коригуються, щоб урахувати відхилення в результаті дії 

неконтрольованих факторів, які проявляються через те, що деякі зовнішні 

обставини не були відомі або не враховувалися при встановленні цілей. 

Гнучкі нормативи показників функціонування застосовуються в гнучких 

кошторисах, за допомогою яких зі звітів про роботу менеджера усувається 

вплив на динаміку витрат неконтрольованих факторів. Оскільки деякі 

витрати змінюються зі зміною рівня активності компанії, при застосуванні 

принципу контрольованості це слід обов’язково враховувати. Наприклад, 

якщо фактичний рівень активності вище кошторисного, то ті витрати, які 

активно змінюються, будуть вище кошторисних уже тільки через це. 

Застосування принципу контрольованості 

Щодо розробки й реалізації систем управлінського контролю важливими 

для компанії є неконтрольовані фактори. Принципи, опубліковані в доповіді 

Комітету з концепцій і стандартів витрат у США: 

1. Якщо менеджер може управляти обсягом отриманої послуги й ціною, 

яку він повинен за неї платити, то він відповідає за всі витрати, пов’язані із 

цією послугою. 

2. Якщо менеджер може контролювати обсяг отриманої послуги, але не 

ціну, яку він повинен за неї платити, то він повинен відповідати тільки за 

розбіжність між фактичними й кошторисними витратами, обумовленими 

кількістю спожитого ресурсу. 
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3. Якщо менеджер не може управляти ні обсягом одержуваної послуги, 

ні ціною, яку він повинен за неї платити, то такі витрати є для нього 

неконтрольованими, і він не повинен нести за них відповідальність. 

Завдання фінансових цільових показників 

Наявність кількісно заданих завдань або цілей мотивує на досягнення 

більш високих показників роботи менеджерів, ніж їх відсутність. Люди 

працюють краще, коли перед ними поставлена чітко задана мета, якої 

необхідно досягти, і коли вони знають про ті стандарти, на основі яких буде 

оцінюватися їхня робота. Існують три підходи, якими можна скористатися 

для встановлення фінансових цілей. Це − цілі, отримані на основі досліджень 

залежностей між вихідними ресурсами й виходом продукції; цілі, 

установлювані на основі колишніх даних, і цілі, установлювані в результаті 

переговорів між працівниками і їх керівниками. 

Технологічно обумовлені цілі можуть застосовуватися в тих випадках, коли 

є чітко встановлені й стабільні залежності між вихідними ресурсами й виходом 

продукції, і тому необхідні ресурси можна визначити безпосередньо зі 

специфікації на продукцію. Наприклад, для ресторану швидкого харчування 

для заданого числа гамбургерів обсяг необхідних ресурсів можна оцінити 

досить точно, оскільки є фізична залежність між такими інгредієнтами, як 

м’ясо, булочки, приправа й пакувальні матеріали, і числом готових гамбургерів. 

Залежності між ресурсами й продукцією можна визначити також і для праці 

працівників, якщо проаналізувати процес виробництва й обчислити кількість 

праці, необхідної для випуску заданого обсягу продукції. 
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Тема 10 

СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

План 

10.1. Сегментна звітність компанії, її структура.  

10.2. Господарські й географічні сегменти. 

10.3. Принципи побудови внутрішньої сегментної звітності.  

10.4. Зміст сегментної звітності. 

10.5. Управлінське значення сегментної звітності. 

 

10.1 Сегментна звітність компанії, її структура  

Багато компаній надає широкий спектр послуг і товарів або здійснює 

діяльність у різних географічних регіонах з різними умовами росту, рівнями 

рентабельності й ризику. Таку інформацію називають інформацією за 

сегментами. 

Звітність за сегментами можна визначити як звітність, сформовану за 

окремими сегментами бізнесу, тобто центрами відповідальності компанії. 

Порядок її складання для зовнішніх користувачів визначений П(С)БО 29 

«Фінансова звітність за сегментами», для внутрішніх користувачів він 

практично не розроблений. В П(С)БО 29 під звітним сегментом розуміють 

господарський або географічний сегмент, який визначений підприємством за 

певними критеріями, у відношенні яких інформація повинна розкриватися в 

річній фінансовій звітності. 

З погляду управлінського обліку сегменти, про які йдеться в П(С)БО 29, 

є найбільше «розвиненими» видами центрів відповідальності, а саме 

центрами інвестицій. Ці сегменти мають власні активи, з ними 

ототожнюються зобов’язання, на них можуть бути віднесені доходи й 

витрати, а отже, і визначений фінансовий результат діяльності. 

 Дані сегментарної звітності дозволяють оцінити якість роботи кожного 

сегмента бізнесу. Адже центр відповідальності являє собою частину системи 
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управління підприємством і, як будь-яка система, має вхід і вихід. На вході в 

центр відповідальності − сировина, напівфабрикати. Центр відповідальності 

розпоряджається необхідним для виробничої діяльності майном − основними 

засобами. У процесі функціонування підрозділ споживає трудові ресурси, 

користується послугами сторонніх підприємств. На виході центру 

відповідальності – напівфабрикат, продукція, послуга, які або надходять у 

наступний центр відповідальності, або реалізуються на сторону. 

Інформація звітності за сегментами дозволяє адміністрації підприємства 

контролювати діяльність центрів відповідальності й об’єктивно оцінювати 

якість роботи їх менеджерів. На її основі роблять висновки про професійну 

придатність менеджера, розробляються фінансові й нефінансові критерії 

оцінки його діяльності, формується система матеріального й морального 

заохочення персоналу підприємства. Вирішення цих завдань ускладнюється 

тим, що діяльність одного менеджера може впливати на діяльність інших 

управлінців. Наприклад, кращі дилери з продажу можуть стикнутися із 

труднощами при збуті неякісних товарів. Повністю виключити таку 

взаємозалежність неможливо, однак її вплив можна мінімізувати при 

ретельному виборі центрів відповідальності, належному інформаційному 

забезпеченні, встановленні об’єктивних критеріїв оцінки діяльності 

структурних підрозділів (наприклад, поклавши на начальників цехів 

відповідальність не тільки за витрати, але й за якість виробленої продукції, 

можна уникнути конфліктів між збутому та виробництвом). 

Крім того, звітність за сегментами допомагає в роботі самим 

менеджерам. Керівнику будь-якого рівня завжди слід знати, наскільки добре 

він працює. Якщо його плани не виконуються, він повинен довідатися про це 

якомога раніше. А якщо ні, то менеджер не зможе вчасно відкоригувати 

плани свого підрозділу, і поставлена перед ним ціль виявиться нереальною. 

Таким чином, чітко налагоджений контроль дозволить керівнику центру 

відповідальності ухвалювати обґрунтовані проміжні рішення й переглядати 

мету довіреного йому підрозділу в період планування. 



94 
 

10.2 Господарські й географічні сегменти 

Компанії зобов’язані розкривати інформацію, необхідну користувачам 

фінансової звітності для оцінки характеру й фінансових наслідків різних 

видів діяльності, які веде компанія. Розкриття цієї інформації регулюється 

МСФЗ 8 «Операційні сегменти». Цей стандарт може бути застосований до 

окремої або консолідованій фінансовій звітності компанії, чиї боргові або 

часткові інструменти реалізуються на біржі або плануються до випуску для 

одержання котирування на біржі. 

Операційні сегменти – це окремі компоненти компанії, які здійснюють 

діяльність, від якої мають доходи та витрати; чиї операційні результати 

регулярно аналізуються управлінням компанії, що ухвалюють операційні 

рішення щодо розподілу ресурсів на сегмент і оцінку результатів його 

діяльності; по яких є відособлена фінансова інформація. 

Сегменти, що мають схожі економічні особливості (характеристики 

продукції або послуг, характеристики виробничого процесу, клас споживачів 

продукції, методи поширення продукції) можуть бути агреговані в окремий 

операційний сегмент. 

Компанія повинна окремо представляти інформацію з операційного 

сегмента, якщо він задовольняє таким кількісним критеріям: 

– його дохід становить 10 або більш відсотків сукупної виручки 

компанії; 

– абсолютне значення прибутку або збитку сегмента, рівне або 

перевищує 10 % більшого з (в абсолютних величинах) сукупного прибутку 

всіх прибуткових сегментів, сукупного збитку всіх збиткових сегментів. 

– його активи становлять 10 і більш відсотків сукупних активів усіх 

операційних сегментів. 

Після проведення даного аналізу слід виконати аналіз сукупної виручки 

операційних сегментів від продажу зовнішнім клієнтам. Якщо сукупна 

величина виручки від зовнішніх клієнтів, що доводиться на звітні сегменти, 

становить менше 75 % від звітної виручки компанії, слід виділити додаткові 
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операційні сегменти таким чином, щоб на звітні сегменти припадало 75 % і 

більш від сукупної виручки компанії. 

Може бути встановлено обмеження щодо виділених сегментів, для того 

щоб не формувати занадто детальної інформації про сегменти, і 

рекомендовано компанії виділяти не більше 10 сегментів. Для дотримання 

цих критеріїв стандартом передбачена можливість об’єднати кілька 

сегментів, що мають подібні економічні характеристики. 

Сегменти мають подібні економічні й аналогічні характеристики за 

такими критеріями: характер продукції, що випускається; характер 

виробничого процесу; тип або клас покупців товарів або послуг; методи 

поширення продукції й надання послуг. 

Компанія може розкривати інформацію й щодо операційних сегментів, 

які не відповідають вказаним вище критеріям, якщо вважає, що така 

інформація необхідна користувачам звітності. Інформація за сегментами, не 

виділеними у звіті, повинна розкриватися компанією в категорії «усі інші 

сегменти». 

У МСФЗ 14 виділено два типи сегментів − господарський і 

географічний. Господарським сегментом названа частина діяльності компанії 

з виробництва певної продукції, виконання певної роботи, надання певної 

послуги або однорідна група товарів, робіт, послуг, яка піддана ризикам і 

одержанню прибутків, відмінним від ризиків і прибутків по інших товарах, 

роботах, послугах або однорідних групах товарів, робіт, послуг. 

Географічний сегмент − частина діяльності компанії з виробництва 

продукції, виконання робіт, надання послуг у певному географічному регіоні 

діяльності компанії, яка піддана ризикам і одержанню прибутків, відмінним 

від ризиків і прибутків, що мають місце в інших географічних регіонах 

діяльності компанії. 

У МСФЗ 14 «Звітність за сегментами» існувала дворівнева система 

сегментування (операційна й географічна). Один вид сегментів вважався 

первинним, а інший − вторинним. МСФЗ 14 обмежував кількість сегментів 
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вимогами до розміру їх частки в доходах від продажів зовнішнім сторонам і 

не вимагав виділення різних стадій вертикально інтегрованої діяльності як 

окремих сегментів.  

Компанія повинна надавати інформацію окремо по кожному 

операційному сегменту, який був ідентифікований відповідно до визначення 

операційного сегмента або є об’єднанням сегментів; перевищує кількісні 

критерії для звітних сегментів. 

 Спочатку компанія повинна визначити всі операційні сегменти, які 

відповідають визначенню, а потім з операційних сегментів визначає звітні 

сегменти. 

У П(С)БО 29 під географічним сегментом розуміють виділену частину 

діяльності підприємства з виробництва й / або продажу певного виду (або 

групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному 

середовищі, яке відрізняється від інших: 

 економічними й політичними умовами географічного регіону; 

 взаємозв’язком між діяльністю в різних географічних регіонах; 

 територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) 

або покупців продукції (товарів, робіт, послуг); 

 характерними для географічного регіону ризиками діяльності; 

 правилам валютного контролю й валютними ризиками в таких 

регіонах. 

У П(С)БО 29 під господарським сегментом розуміють виділену частину 

діяльності підприємства з виробництва й / або продажу певного виду (або 

групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших: 

 видом продукції (товарів, робіт, послуг); 

 способом одержання доходу (способом поширення продукції, товарів, 

робіт, послуг); 

 характером виробничого процесу; 

 характерними для цієї діяльності ризиками; 
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 категорією покупців. 

Відповідно до П(С)БО 29 інформація формується в бухгалтерському 

обліку за господарським та географічним сегментами, які визначаються 

підприємством на основі його організаційної структури. 

Сегмент може бути визначений і за критерієм дотримання єдиного 

технологічного процесу, який може здійснюватися в декількох географічних 

регіонах, що обумовлене стадіями виробництва продукції, політикою 

післяпродажного обслуговування, умовами доставки товарів і т.п. 

Залежно від сутності ризиків і організаційної структури підприємства 

географічні сегменти поділяються на два види: 

1. Географічний виробничий сегмент − виділяється за місцем 

розташування виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства. 

2. Географічний збутовий сегмент виділяється за місцем розташування 

основних ринків збуту й покупців продукції (товарів, робіт, послуг) 

підприємства. 

Основою для виділення географічного сегмента, відповідно до П(С)БО 

29, може виступати діяльність, яка ведеться в окремій області (областях) 

України, в окремій закордонній країні, у декількох закордонних країнах, у 

постійних регіональних угрупованнях країн.  

При об’єднанні господарських сегментів аналізуються особливості й 

призначення продукції (товарів, робіт, послуг), характер виробничого 

процесу, категорія покупців, способи одержання доходу (способи поширення 

продукції, товарів, робіт, послуг) і ін. 

При об’єднанні географічних сегментів враховуються особливості 

регіональних економічних і геополітичних умов.  

Господарський сегмент або географічний сегмент, згідно з 

рекомендаціями П(С)БО 29, визначається звітним, якщо більша частина його 

доходу утворюється від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім 

покупцям і одночасно показники його діяльності відповідають одному з 

таких критеріїв: 
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– дохід даного сегмента підприємства від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими 

розрахунками підприємства становить не менш 10 % сукупного доходу від 

продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками 

усіх сегментів певного виду (господарського або географічного відповідно); 

– фінансовий результат даного сегмента становить не менш 10 % 

сумарного фінансового результату всіх сегментів певного виду 

(господарського або географічного відповідно). Якщо підприємство по 

різних сегментах у звітному періоді має одночасно різні фінансові результати 

( прибутки та збитки), то звітним визначається сегмент, фінансовий результат 

якого становить не менш 10 % більшої із двох абсолютних величин – 

сумарного прибутку або сумарного збитку всіх сегментів даного виду; 

– балансова вартість активів даного сегмента становить не менш 10 % 

сукупної балансової вартості активів усіх сегментів певного виду 

(господарського або географічного відповідно). 

 

10.3 Принципи побудови внутрішньої сегментної звітності  

Задача управлінської сегментарної звітності полягає в тому, щоб 

докладно, з достатнім рівнем аналітичності, точно й вчасно відбити витрату 

виробничих ресурсів у кожному підрозділі й дати якісну оцінку доцільності й 

ефективності цих витрат, забезпечивши контроль витрат за центрами 

відповідальності. 

Формування управлінської сегментарної звітності має самостійне 

значення й переслідує такі цілі: 

1) інформаційне забезпечення процесу аналізу й ефективності діяльності 

структурних підрозділів, що функціонують у рамках компанії; 

2) надання допомоги користувачам зовнішньої фінансової звітності в 

аналізі діяльності компанії, в оцінці її прибутків та ризиків; 

3) надання менеджерам компанії інформаційної підтримки при 

прийнятті управлінських рішень. 
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Таким чином, з метою стимулювання ефективності бізнесу підсилюється 

роль адекватної оцінки внеску кожного сегмента в кінцеві результати 

діяльності компанії. Основою для такої оцінки служить інформація, 

узагальнена в управлінській сегментарній звітності компанії. 

Принцип самостійності компаній при розробці форм сегментарної 

звітності досить доцільний. Адже точність і обсяг даних, що наводяться в 

такій звітності, залежать від організаційно-технічних і економічних 

особливостей, властивих конкретному підприємству, цілей управління щодо 

даного об’єкта обліку, повноважень і відповідальності, які делеговані 

конкретному центру відповідальності і його менеджеру. 

Однак систематизація й визначення загальних принципів складання 

сегментарної управлінської звітності стають об’єктивною необхідністю для 

всіх компаній, що зіштовхнулися із проблемою організації управлінського 

обліку. 

Постановка системи сегментарного обліку передбачає проходження 

підприємством таких етапів. 

Етап I. Формування децентралізованої структури управління з 

виділенням центрів відповідальності. Останні повинні поділятись на центри 

прибутку й центри витрат. 

Управлінська інформація із центрів прибутку має переважний характер, 

оскільки від регулювання діяльності цих центрів залежить фінансовий стан 

компанії. Центри прибутку повинні не тільки покривати витрати компанії в 

цілому, але й забезпечувати отримання прибутку. 

У центрах відповідальності здійснюється управлінський облік і контроль 

(нормування, планування й облік витрат). Робота центрів відповідальності 

контролюється адміністрацією підприємства. 

Етап II. Кодування статей витрат центрів відповідальності. 

Організація системи сегментарного обліку припускає спеціальне кодування 

витратних і доходних статей центрів відповідальності для їх детального 
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відображення в системі управлінського обліку й для такого складання 

сегментарної звітності.  

Для контролю й оцінки діяльності окремих сегментів бізнесу необхідно 

провести: 

1) класифікацію витрат на змінні та постійні; 

2) поділ витрат центрів відповідальності на регульовані й нерегульовані.  

Етап III. Організація планової й звітної роботи з кожного сегмента. Із 

запровадженням у дію системи управлінського обліку з’являється 

можливість планувати витрати й доходи центрів відповідальності та 

розробляти цінову політику сегментів бізнесу, виявляти відхилення 

фактичних показників від планових, установлювати їхні причини. 

 

10.4 Зміст сегментної звітності 

Відповідно до МСФЗ 8 «Операційні сегменти» щодо операційних 

сегментів повинна розкриватися така інформація: 

1. Загальна інформація: фактори, відповідно до яких компанія виділила 

звітні сегменти; види продукції й послуг, що приносять дохід звітним 

сегментам; 

2. Інформація про прибуток або збитки, активи і зобов’язання: доходи, 

отримані від зовнішніх сегментів; доходи від операцій з іншими 

операційними сегментами компанії; процентні доходи та витрати; 

амортизація; найбільш істотні статті доходів та витрат; витрата або доходи по 

податку на прибуток. 

До форм звітності різних підрозділів пред’являються різні вимоги, 

залежно від того, до якого виду центрів відповідальності ці підрозділи 

належать. 

 

10.5 Управлінське значення сегментної звітності 

Інформація за сегментами відіграє важливу роль при прийнятті 

тактичних і оперативних управлінських рішень. Проте не слід забувати про 
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необхідність ухвалювати управлінські рішення на довгострокову 

перспективу й дотримання стратегій розвитку бізнесу. Традиційний 

управлінський облік націлений на внутрішні процеси, що протікають в 

компанії, тому й не приділяється увага факторам зовнішнього середовища, не 

можливо надати інформацію менеджменту про шляхи посилення 

конкурентних переваг фірми, можливості задоволення інтересів усіх груп 

зацікавлених осіб, ефективність структури управління. 

У зв’язку із цим концептуальна модель управлінського обліку 

багатосегментної компанії повинна складатися із двох модулів: 

1) управлінський облік за сегментами; 2) стратегічний управлінський облік. 

Управлінський облік за сегментами включає такі елементи: сегментне 

бюджетування; сегментний облік; сегментна звітність. 

Бюджетування є важливим елементом управлінського обліку, у рамках 

якого здійснюється розробка бюджетів, формується внутрішньогосподарська 

звітність із метою контролю (моніторингу) виконання бюджетів і оцінки 

роботи підрозділів, проводиться план-факт аналіз для усунення недоліків 

бюджетного процесу на майбутні періоди. 

Бюджетування тісно пов’язане із сегментним обліком, оскільки в його 

основі лежить фінансова структура управління і в більшості випадків 

бюджети складаються в розрізі центрів відповідальності, які є центральною 

ланкою сегментного обліку. Крім того, інформація про виконання бюджетів, 

необхідна для складання внутрішньої звітності, також формується в рамках 

сегментного обліку. У такій ситуації немає необхідності виділяти в окремий 

елемент систему обліку витрат і калькулювання собівартості. Область 

сегментного обліку значно ширша, ніж система обліку витрат, у ній можуть 

формуватися дані не тільки про доходи, витрати й результати за сегментами, 

але й про витрати, прибуток за видами продукції, процеси, а також інші 

показники за сегментами, необхідними для формування зовнішньої й 

внутрішньої звітності. 
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Обов’язковою умовою ведення управлінського обліку за сегментами є 

організація обліку істотних показників за центрами відповідальності й 

центрами сегментування як принципової схеми формування інформації. 

Облік за центрами відповідальності є одним із напрямків групування 

інформації, що використовується в управлінському обліку. Однак 

узагальнення й перерозподіл інформації, зібраної за центрами 

відповідальності, у розрізі центрів сегментування з метою її інтерпретації в 

зовнішній звітності є специфічними сприйманнями управлінського обліку за 

сегментами. 

Управлінський облік може бути організований за різними видами 

сегментів – за центрами відповідальності, місцями виникнення витрат, 

видами діяльності.  

Сегментарний облік і складання сегментної звітності є ефективним 

інструментом, що дозволяє вирішити багато задач, які стоять перед 

керівництвом підприємства, а також забезпечити його якісною інформацією 

для прийняття ефективних управлінських рішень. 
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