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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Проанализированы типичные проблемы, которые возникают в 

современных условиях при применении управленческого учета на 

предприятиях Украины и предложены пути решения этих проблем. 

 

Актуальність. За умов розвитку ринкових відносин та 

підприємництва в нашій країні потрібно вирішувати численні проблеми, 

пов’язані з управлінням підприємствами. Саме такі проблеми і покликаний 

розв’язувати управлінський облік, основною метою якого є забезпечення 

керівників усіх рівнів оперативною та своєчасною інформацією з метою 

прийняття ефективних рішень щодо управління бізнесовою діяльністю. 

Мета дослідження. Висвітлити існуючі проблеми управлінського 

обліку на підприємствах України та запропонувати шляхи їх вирішення. 

Основна частина. Незважаючи на те, що питанням організації 

управлінського обліку присвячено багато наукових досліджень, і донині 

існують об’єктивні і суб’єктивні проблеми впровадження його на окремих 

підприємствах. Досвід свідчить, що на підприємствах України практичне 

застосування системи управлінського обліку ще не одержало належного 

поширення. Практична сторона застосування управлінського обліку 

ставить перед керівництвом підприємства конкретні задачі організаційного 

характеру, пов’язані з необхідністю проектування організаційної 

структури відділу управлінського обліку, визначенням цілей і задач, виду і 

періодичності надання інформації центрів відповідальності, формуванням 

системи контролю за повнотою, вірогідністю та оперативністю надання 

звітності, необхідність застосування інформаційних технологій тощо.  

Окреслюючи проблеми в функціонуванні системи управлінського 

обліку на українських підприємствах, варто зупинитися на найбільш 

типових на сьогодні. 

Перша. Вибір варіанту побудови системи - це найбільш 

відповідальний крок. Адже розмір підприємства, галузь та сфера 

діяльності вимагатимуть індивідуального підходу 

Друга. Робота над побудовою системи управлінського обліку. Перш 

за все, необхідно визначити параметри інформації, що надходитиме з 

інших організаційних рівнів, продумати форми її вираження, терміни 

надходження, відповідальних за вчасне та правильне подання цієї 

інформації. 
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Третя. Відсутність продуманої організаційної структури 

підприємства, невизначеність з виконавцями та користувачами інформації 

призводитиме до конфлікту даних та неможливості не тільки отримувати 

результати роботи, але й здійснювати їх контроль. Прикладом можуть бути 

підприємства, на яких відділи збуту та маркетингу знаходяться в “одній 

особі”.  

Четверта. Невизначеність кваліфікаційних вимог до спеціалістів, котрі 

відповідають за постановку та ведення управлінського обліку. 

П’ята. Відсутність у менеджменті розуміння необхідності мотивації 

працівників складати якісні звіти призводить до спотворення 

результативності роботи всього підприємства. Якщо система винагород 

ґрунтуватиметься на реальних результатах, відображених у звіті 

підрозділу, то керівництво зможе реально контролювати ситуацію. 

Шоста. Складність у технічному функціонуванні системи. На багатьох 

сучасних українських підприємствах управлінський облік ведеться шляхом 

ручного заповнення даних у форми, або з використанням стандартних 

пакетів MSExcel (MSAccess), або в додатковій бухгалтерській програмі. 

Використання MSExcel (MSAccess) призводить до багаторазового 

дублювання (кожний користувач - окремий файл) при введенні інформації, 

великої кількості помилок, можливість несанкціонованої зміни інформації 

або помилкового використання старої інформації. Підготовка звітів 

потребує великої кількості часу, а отримати певний показник часом є 

важкою працею [2]. 

Достатньо велика кількість проблем при організації системи 

управлінського обліку на підприємстві спонукає до пошуку шляхів їх 

вирішення як на мікрорівні, так і на макрорівні. Тому сучасна система 

управлінського обліку повинна складатися із щонайменше трьох 

складових: 

- облік та управління витратами; 

- розробка показників діяльності товариства; 

- планування виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності [3]. 

Особливу увагу при впровадженні управлінського обліку і проведенні 

заходів, спрямованих на його удосконалення, слід приділяти внутрішньої 

управлінської звітності, що виступає об’єктом управлінського обліку і 

систематизує всю інформацію, що необхідна для менеджерів підприємства. 

Слід зазначити, що від правильної організації документообігу по цьому 

важливому об'єкту управлінського обліку залежить якість і 

обґрунтованість прийнятих управлінських рішень. На сьогоднішній день 

найчастіше має місце безсистемність, а іноді і суперечливість звітів, 

наданих різними структурними підрозділами підприємства, що значно 

знижує ефективність функціонування системи управлінського обліку. Що 

стосується структури внутрішньої звітності, вона повинна відповідати 

операційному, тактичному і стратегічному рівням керування 
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підприємством. 

Процес організації управлінського обліку повинний бути поступовим, 

взаємозалежним і обґрунтованим. Для досягнення поставлених цілей 

необхідно враховувати загальні напрямки розвитку, а також дійсний стан 

фінансового обліку, аналізу, планування і контролю на підприємстві. Крім 

того, слід брати до уваги, що система управлінського обліку на кожному 

підприємстві унікальна, оскільки враховує специфіку його діяльності. 

Висновки. Таким чином, розглянуті аспекти впровадження 

управлінського обліку на українських підприємствах висвітлили їхні 

проблеми, а саме: 

1) з метою забезпечення більшої оперативності та аналітичності 

управлінської інформації на підприємствах доцільно в складі 

бухгалтерської служби виділити службу управлінського обліку, що 

надасть більше можливостей у реалізації його функцій. Питання 

управлінського обліку мають розподілятися між бухгалтером-аналітиком, 

бухгалтером-контролером та бухгалтером-фінансистом, кожен з яких 

виконуватиме свою функцію; 

2) для того, щоб оперативно і вчасно отримувати і систематизувати 

інформацію на підприємстві, необхідно використовувати у роботі 

підприємства внутрішню звітність. Створення системи внутрішньої 

звітності на підприємстві можна лише за наявності: масиву основних 

даних; узгодженості змісту та форми звітів; функціонального підходу до 

накопичення та підсумовування інформації. 

Управлінський облік є ефективним інструментом управління, створює 

конкуренті переваги в ринковому середовищі та забезпечує підприємство 

ключовою інформацією, яку адміністрація підприємства має змогу 

своєчасно отримувати і аналізувати. Впровадження управлінського обліку 

на підприємствах дасть бажаний результат діяльності, оскільки при 

зниженні витрат досягається більший прибуток. Процес організації 

управлінського обліку на підприємствах повинен бути поступовим, 

взаємопов’язаним та обґрунтованим. Впровадження управлінського обліку 

на підприємствах є необхідною умовою для їх успішної роботи, створення 

оптимальної ринкової інфраструктури, виживання підприємств в умовах 

вільної конкуренції та зростання їх економічного потенціалу. 
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