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Незважаючи на те, що кожне підприємство відображає 

господарські операції в бухгалтерському обліку, формує фінансову 
звітність, власникам, для ефективної організації діяльності 
компанії потрібна максимально повна інформація. Тому питання 
щодо розробки та впровадження управлінського обліку є 
актуальним, проте компанії потрібно докласти чимало зусиль та 
витратити час, хоча ефект може бути видний не відразу. 

Основним продуктом управлінського обліку є інформація й 
саме до неї висувається багато вимог, оскільки керівництво 
компанії, не маючи всієї необхідної інформації, не зможе 
ухвалювати зважених управлінських рішень, однак якщо 
інформації дуже багато, то йому важко виділити ті дані, які 
впливають на розвиток компанії [1]. 

Типовим для багатьох компаній є випадок, коли одні й ті ж 
дані (наприклад, по одній господарській операції), що надходять із 
різних структурних підрозділів, можуть містити різні цифри, тому 
що кожний підрозділ збирає інформацію під свої потреби. Тому 
основним завданням, яке стоїть перед управлінським обліком – 
звірка даних, що надходять від різних підрозділах, щоб фінансово-
економічна служба розуміла, чиї показники вона може 
використовувати в управлінському обліку. 

Виникає часто й питання із приводу того, хто повинен 
займатися управлінським обліком на підприємстві: фінансово-
економічна служба або ж усередині кожного підрозділу компанії 
призначити співробітника, визначивши йому повноваження й 
відповідальність залежно від об'єктів управлінського обліку й 
бізнес-процесів, у яких задіяний підрозділ? Вважаємо, що 
найбільш правильним варіантом для компанії буде створення 
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відділу усередині фінансово-економічної служби, який буде 
займатися питаннями управлінського обліку, а також закріплення 
за кожним центром фінансової відповідальності фінансового 
менеджера. 

Не менш важливим є і питання щодо управлінської звітності 
для сучасної компанії, яка повинна відображати показники, що 
будуть характеризувати ефективність кожного центру 
відповідальності та компанії в цілому.  

Корпоративну управлінську звітність можна згрупувати на 
звітність про: 1) фінансовий стан, результати діяльності й зміні 
фінансового стану компанії; 2) ключові показники діяльності 
центрів відповідальності та компанії; 3) виконання бюджетів 
компанії [2]. 

Відмінності фінансової звітності від управлінської 
спостерігаються при розробці методики її складання, оскільки 
управлінська звітність деталізована, групування інформації 
визначене вимогами користувачів такої звітності [3].  

В управлінській звітності допускається використання 
приблизних даних. Як правило, щомісячна управлінська звітність 
у компанії складається в період між 5-м і 10-м числами місяця, що 
йде за звітним. Однак іноді виникає ситуація, коли власнику 
компанії потрібна хоча б приблизна звітність за поточний місяць 
уже 29-го числа, тобто до закінчення звітного періоду. У цьому 
випадку можна побудувати імітаційні моделі бізнесу, в вводяться 
доступні на теперішній момент дані, проводиться їхня 
екстраполяція на дні, що залишилися до кінця звітного періоду. У 
результаті виходить управлінська звітність, побудована в 
основному на фактичних даних, але з певними припущеннями. Як 
правило, точності такого розрахунків цілком достатньо для 
прийняття оперативних рішень. 

Незважаючи на складний фінансовий стан більшості 
компаній, витрати, пов'язані з побудовою такої звітність, яка б 
відповідала вимогам сучасної компанії, є вирішальним чинником 
розвитку компанії й перемоги над конкурентами. 
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