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У статті розглянуто особливості організації управлінського обліку у сільськогосподарських пі-

дприємствах. Проаналізовано основні системи організації управлінського обліку в Україні, виокрем-
лено їх переваги та недоліки. Визначено оптимальну систему організації управлінського обліку для 
підприємств аграрного сектору. 
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Постановка проблеми. Ефективність виро-
бничо-господарської діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств залежить від управлінських 
рішень, які приймаються на різних рівнях управ-
ління. Правильність управлінського рішення в 
значній мірі залежить від інформаційного забез-
печення керівників різних рівнів управління. В 
цьому процесі провідну роль займає управлінсь-
кий облік. 

Організація та ведення управлінського обліку 
не є обов’язковим, але зважаючи на його важли-
ву роль в розвитку підприємства є необхідним. 
На більшості сільськогосподарських підприємст-
вах він не ведеться, або ведеться не ефективно. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми організації, становлення та ведення 
управлінського обліку на підприємстві досліджу-
вали відчинянні та зарубіжні науковці, зокрема 
П.Й. Атамас, Ф. Бутинець, С. Голов, С.Г. Джойла, 
К. Друрі, Р. Ентоні, О.М. Калініна, Г.Г.Кірейцев, 
В.Б. Моссаковський, П.Л. Сук, М.З. Матвійчук, 
Л.В. Нападовська, Дж. Фостер, М. Чумаченко, 
А.Д. Шеремета та ін. В більшості їх публікацій 
висвітлюються питання важливості внутрішнього-
сподарського обліку для підприємств. Л.П. Напа-
довська розглянула проблеми становлення та 
розвитку управлінського обліку в Україні, І. Білоу-
сова дослідила напрями вдосконалення управ-
лінського обліку, В.Б. Моссаковський дослідив 
проблеми організації управлінського обліку. Про-
те питання ефективної організації та ведення 
управлінського обліку у сільському господарстві 
має свої особливості, які в повній мірі не врахо-
вані та потребують подальших досліджень. 

Мета статті є визначення проблем та на-
прямів удосконалення організації управлінського 
обліку у сільськогосподарських підприємствах як 
однієї з умов високоефективного їх функціону-
вання. 

Виклад основного матеріалу. В умовах ри-
нкової економіки мета управлінського обліку по-
лягає у формуванні інформації, корисної керівни-
цтву для прийняття управлінських рішень. При 
цьому зміст, порядок формування та способи 
надання інформації визначаються керівництвом 
підприємства самостійно. 

Законом України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в України» визначено поняття 
управлінського (внутрішньогосподарського) облі-

ку як системи обробки та підготовки інформації 
про діяльність підприємства для внутрішніх кори-
стувачів у процесі управління підприємством [1]. 

На нашу думку, найбільш повним є визна-
чення системи управлінського обліку, запропоно-
ване економістом Д.А. Волошиним. Під системою 
управлінського обліку на підприємстві слід розу-
міти спостереження, оцінку, реєстрацію, вимірю-
вання, обробку, систематизацію та передачу ін-
формації переважно про витрати і результати 
господарської діяльності в інтегрованій системі 
обліку, нормування, планування, контролю та 
аналізу з метою формування достатньої інфор-
маційної бази внутрішнім користувачам для при-
йняття оперативних (тактичних) і прогнозних 
(стратегічних) управлінських рішень [2, с. 54]. 

Організація та ведення управлінського обліку 
у сільськогосподарських підприємствах пов'язана 
зі складністю технологій управління та впрова-
дження, які обумовлені як зовнішніми, так і внут-
рішніми причинами: 

по-перше, це глобалізація та посилення кон-
куренції на зовнішньому і внутрішньому ринках, 
постійних змін у зовнішньому і внутрішньому се-
редовищі; 

по-друге, це сезонність виробництва сільсь-
когосподарської продукції; 

по-третє, залежність ефективності виробни-
цтва від природнокліматичних умов; 

по-четверте, тривалість виробничого циклу; 
по-п’яте, керівникам вже недостатньо знати 

собівартість та ціну продукція, їх цікавить чому 
вона стільки коштує, а також які резерви знижен-
ня витрат в розрізі калькуляційних статей. 

Тому М. Д. Корінько констатує про необхід-
ність ведення управлінського обліку, який може 
бути визначений як процес ідентифікації, вимірю-
вання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерп-
ретації та передачі інформації (як фінансової, так 
і операційної), яка використовується управлінсь-
ким персоналом для планування, оцінки і контро-
лю роботи підприємства [3, c. 121]. Завдяки залу-
ченню різних видів інформації управлінський об-
лік дозволяє отримувати системну інформацію, 
яка допомагає уникати невизначеності, при при-
йнятті управлінських рішень. 

Організація управлінського обліку на підпри-
ємствах аграрного сектору повинна забезпечува-
ти можливість отримувати інформацію про:  
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− повний управлінський баланс компанії;  
− структуру доходів і витрат;  
− прямі і непрямі витрати по різних статтях;  
− фінансовий результат за видами діяльно-

сті та/або за підрозділами;  
− фінансовий результат за групами товару 

(асортименту, номенклатури);  
− фінансовий результат за менеджерами;  
− бюджети за підрозділами, і порівняння 

сценаріїв бюджету;  
− різні звіти (про прибутки і збитки, про про-

дажі, про рух грошових коштів тощо).  
Слід зазначити, що управлінський облік дає 

можливість проводити аналіз діяльності і на його 
основі прогнозувати подальший розвиток: збіль-
шення продажів, скорочення витрат і непродук-
тивних витрат, підвищення рентабельності окре-
мих підрозділів або видів бізнесу, збільшення 
вартості компанії в цілому [4, c.138]. 

І.А. Білоусова виділяє декілька варіантів ве-
дення управлінського обліку на українських підп-
риємствах [5, c. 41]. Першим і найбільш пошире-
ним є ведення управлінського обліку, ґрунтую-
чись виключно на касовому методі. Іншими сло-
вами, всі господарські операції фіксуються тільки 
тоді, коли надходять або оплачуються грошові 
кошти (причому, не тільки по розрахункових ра-
хунках, але і через касу). І відповідно, єдиним 
звітом, який використовується керівником, є Звіт 
про рух грошових коштів у різних його інтерпре-
таціях. Досить складно зрозуміти, які управлінські 
рішення може прийняти керівник, ґрунтуючись 
виключно на даній інформації, але точно можна 
ідентифікувати основні слабкі місця:  

1. Керівник не отримує коректну інформацію 
про фінансовий результат діяльності компанії за 
звітний період, а моніторить тільки рух грошових 
коштів.  

2. Звіт, складений з використанням касового 
методу, залежить не від активності ведення біз-
несу, а від платіжної політики компанії та плато-
спроможності покупців.  

3. Керівник не може аналізувати основні по-
казники фінансової стабільності компанії, такі, як: 
ліквідність, платоспроможність, коефіцієнт авто-
номності та ін.  

4. Керівнику достатньо складно аналізувати і 
контролювати погашення заборгованості покупців 
за придбаний товар.  

5. У цьому звіті ігноруються не грошові статті 
витрат, такі як: амортизаційні нарахування, втра-
ти та уцінки товарів та ін.  

Другим популярним варіантом можна назва-
ти змішане ведення обліку. У цьому випадку ком-
панія використовує метод нарахування при ви-
знанні доходів і касовий метод для відображення 
витрат компанії. У нормальних умовах ведення 

бізнесу досить часто існує відстрочка платежу, 
при якій частина неоплачених витрат звітного 
періоду переходить на майбутні періоди, поки 
оплата не буде зроблена. Використання різних 
методів не дає можливості, як мінімум, проаналі-
зувати валовий прибуток від реалізації товарів, а 
як максимум спотворює фінансовий результат 
діяльності компанії за весь період. Такий метод 
можна назвати недостовірним, особливо коли 
регламентовані звіти показують не такі райдужні 
результати як управлінська звітність. 

Як зазначає Л. В. Нападовська, розподіл об-
ліку на фінансовий і управлінський, по-перше, 
посилюватиме управлінську орієнтацію фінансо-
вого обліку і, по-друге, спрямовується на конкре-
тні фінансові результати, що сприятиме реаліза-
ції системи на основі моделі “затрати – випуск – 
результат” [6, с. 39]. Отже, завершення періоду 
поступової трансформації централізованої пла-
нової економіки в ринкову зумовило формування 
нової парадигми управління виробництвом, що 
вимагає для свого ефективного функціонування 
якісно іншого інформаційного забезпечення, яке 
комплексно представляє процеси виникнення 
витрат, визначення собівартості випуску всієї 
продукції та її окремих видів, а також фінансових 
результатів господарської діяльності структурних 
підрозділів і підприємства загалом. Це спонукає 
до переосмислення значення облікової функції 
управління й надає нового якісного значення бух-
галтерському управлінському обліку як галузі 
наукових знань, яка поки що перебуває на почат-
ковій стадії свого розвитку. 

Система організації управлінського обліку 
повинна орієнтуватися на дві головні особливості 
управлінського обліку - орієнтація на користувача 
інформації й оперативність надання даних. За 
результатами досліджень організації управлінсь-
кого обліку на підприємствах України можна виді-
лити три системи (рис. 1). 

Перший варіант організації передбачає роз-
дільне ведення управлінського та фінансового 
обліку, з можливістю використання двох автоно-
мних систем рахунків. Другий варіант передбачає 
використання одних журналів з подальшим роз-
поділом даних обліку відповідних у книзі управ-
лінського та книзі фінансового обліку. Третій ва-
ріант передбачає використання одну систему 
зведених регістрів з яких переносяться дані до 
головної книги і потів на основі облікових даних 
формується бухгалтерська і фінансова звітність. 

Свої недоліки і переваги має кожна із систем 
організації управлінського обліку. Перша і друга 
системи дають можливість отримувати чітку ін-
формації по кожній операції, формувати звітність 
до закриття бухгалтерського періоду, висока де-
талізація інформації. 
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Рис. 1 Системи організації управлінського обліку. 

 

Недоліком є дублювання даних, особливо це 
відноситься до перерозподілу витрат та кальку-
лювання собівартості. Існує ймовірність виник-
нення конфлікту даних та відмінності у розмірі 
економічних показників, що виникає в наслідок 
різної систематизації інформації. 

Варіант системи на основі єдиної головної 
книги ставитиме управлінські звіти в часову за-
лежність від закриття періоду. При цьому втрача-
ється оперативність управлінських рішень та 
можливості отримання аналітичних звітів в будь-
який проміжок часу. Проте третій варіант побудо-
ви управлінського обліку для сільськогосподарсь-
кого підприємства є найбільш вдалим оскільки 
зменшує трудомісткість обліку та виникнення 
похибок. 

Слід зазначити, що переважна більшість під-
приємств аграрного сектору ведуть облік і вико-
ристанням журнально-ордерної системи обліку. 
Для зниження трудомісткості, підвищення опера-
тивності та аналітичності обліку слід впроваджу-
вати автоматизовану форму обліку. 

Висновки. Сільськогосподарське виробниц-
тво – специфічна галузь народного господарства, 
яка має багато особливостей. Постійний процес 

інтеграції внутрішніх та зовнішніх ринків, підви-
щення рівня конкуренції створюють умови, в яких 
ефективність функціонування підприємства за-
лежить від управлінських рішень. Це визначає 
необхідність ведення управлінського обліку. 

Організація розробки і впровадження систе-
ми управлінського обліку повинна проходити у 
поступовому, взаємообумовленому та обґрунто-
ваному втіленні в практичну обліково-аналітичну 
діяльність ідей управлінської орієнтації. На побу-
дову інформаційних моделей управлінського об-
ліку впливає ряд об’єктивних факторів. Вона пе-
ребуває у постійному русі, змінюючись відповідно 
до потреб управління. 

Склад доходів і витрат на підприємствах слід 
формувати, виходячи з організації управлінського 
обліку на підприємстві і рахунків, які використо-
вують при цьому. 

Для сільськогосподарських підприємств най-
більш вдалою є організація спільної системи 
управлінського та фінансового обліку. При чому 
недолік даної системи, який пов'язаний з низькою 
оперативність обліку, можна вирішити шляхом 
впровадження автоматизованої форми обліку. 
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Найда А.В. Проблемы организации управленческого учета в сельскохозяйственных пре-
дприятиях 

В статье рассмотрены особенности организации управленческого учета в сельскохозяйст-
венных предприятиях. Проанализированы основные системы организации управленческого учета 
в Украине, выделены их преимущества и недостатки. Определенно оптимальную систему органи-
зации управленческого учета для предприятий аграрного сектора. 

Ключевые слова: управленческий учет, информация, управленческие решения, система, 
сельскохозяйственное предприятие. 

 
Naida A. Problems of management accounting agricultural enterprises 
In the article the features of organization of administrative account are considered in agricultural 

enterprises. The basic systems of organization of administrative account are analysed in Ukraine, their 
advantages and failings are selected. The optimal system of organization of administrative account is certain 
for enterprises agrarian to the sector. 

Keywords: administrative account, information, administrative decisions, system, agricultural 
enterprise. 
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