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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
FORMATION OF INFORMATION SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
У статті розкрито методологічні, методичні, організаційні та технологічні аспекти,
пов’язані з формуванням інформаційного продукту, який генерується в управлінському обліку.
У результаті розкриття методологічного аспекту визначено концептуальні положення
управлінського обліку з урахуванням принципів сталого розвитку. Проаналізовані методи
управлінського обліку, які забезпечують формування інформації про вартість підприємства
та рівень впливу на неї екологічних і соціальних чинників. Висвітлено сутність організаційного
та технологічного аспектів дослідження управлінського обліку як елементу облікової
підсистеми у системі інформаційного забезпечення сталого розвитку. Доведено, що тільки у
результаті комплексного підходу до побудови управлінського обліку на підприємстві може
бути сформована інформація, яка забезпечить управлінський персонал для прийняття
ефективних рішень у сфері економічних, екологічних і соціальних аспектів діяльності
підприємства.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, управлінський облік, інформація, концепція
управлінського обліку, методи.
The article substantiates the conceptual provisions of management accounting, taking into
account the socially oriented approach, which will provide solutions to management problems that
arise in the process of achieving sustainable development goals. Methodological, methodological,
organizational and technological aspects related to the formation of the information product
generated in management accounting are revealed. The concepts of management accounting related
to the function of management accounting, the use of results, process and technology, the potential of
the function are considered. As a result of the disclosure of the methodological aspect, the conceptual
provisions of management accounting are determined, taking into account the principles of
sustainable development. The essence of management accounting, the purpose and tasks of its
maintenance which consider the certain purposes of sustainable development of the enterprise are
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defined. The subject, objects, elements of the method, functions and principles of management
accounting, taking into account the socially oriented approach, are revealed. The methods of
management accounting are analyzed, which provide the formation of information about the value of
the enterprise and the degree of influence of environmental and social factors on it. Methods of target
costing, Kaiser costing, JIT, the concept of strategic cost management, the system of balanced scores,
benchmarking are considered. Emphasis is placed on the relevance of strategic management
accounting, which will ensure the solution of sustainable development of the enterprise. The essence of
organizational and technological aspects of the study of management accounting as an element of the
accounting subsystem in the system of information support of sustainable development is highlighted.
The evaluation of classical and compilation approaches within the organizational aspect of
management accounting is carried out. It is proved that only as a result of a comprehensive approach
to the construction of management accounting at the enterprise can be formed information that will
provide management staff to make effective decisions in the field of economic, environmental and
social aspects of the enterprise.
Key words: information support, management accounting, information, concept of
management accounting, methods.
JEL Classification: М11; М15; М41
Постановка проблеми. Успіх діяльності підприємства залежить від уміння приймати
ефективні управлінські рішення, які базуються на інформації, що формується в системі
інформаційного забезпечення управління підприємством, однією із складових якої є облікова
підсистема. Важливим елементом облікової підсистеми є управлінський облік, який надає
можливість здійснювати ефективне управління підприємством, зокрема, дозволяє здійснювати
об’єктивну оцінку стану підприємства, його потенційні можливості, виявити сильні та слабкі
сторони у діяльності, скорегувати показники, оптимізувати бізнес-процеси. Водночас, в умовах
орієнтації підприємства на досягнення визначених цілей сталого розвитку, постає завдання
щодо формування та розвитку соціально-орієнтованого підходу в управлінському обліку.
Зважаючи на це, актуальними є питання розвитку управлінського обліку в системі
інформаційного забезпечення сталого розвитку підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями теоретико-методологічних
(концептуальних) положень формування та розвитку управлінського обліку займалися такі
науковці як Р.Ф. Бруханський [1], С.В. Булгакова [2], М.А. Вахрушина [3], С.Ф.Голов, К. Друрі,
Л.М. Кіндрацька, С.І. Крилов [4], О.А. Лаговська, Л.В. Нападовська [5], Н.Л. Правдюк [6], М.С.
Пушкар [7], С.П. Суворова [8], О.В. Фоміна [9], М.С. Чумаченко [10] та ін.
Аналіз їхніх наукових праць свідчить, що головним призначенням управлінського
обліку є генерування інформації для зацікавлених користувачів для прийняття ними
ефективних управлінських рішень оперативного, тактичного та стратегічного характеру.
Водночас потребують подальшого дослідження питання формування концептуальних
положень управлінського обліку, інформаційні можливості якого забезпечують інформаційні
потреби для прийняття управлінських рішень у сфері досягнення цілей сталого розвитку.
Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування концептуальних положень
управлінського обліку з урахуванням соціальноорієнтованого підходу, що забезпечить
вирішення управлінських проблем, які виникають в умовах вибору підприємством стратегії,
спрямованої на його сталий розвиток.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управлінський облік є важливою
складовою оцінки та аналізу діяльності господарюючого суб’єкта. При цьому управлінський
облік можна визначити як сукупність методів та інструментів, які дозволяють керівництву
ефективно управляти ресурсами підприємства для максимізації прибутку з урахуванням
принципів соціальної відповідальності компанії. Це обумовлює якісно новий підхід до
побудови системи управлінського обліку на підприємстві у сучасних умовах розвитку ринкової
економіки. Головне призначення управлінського обліку полягає в забезпеченні менеджменту
підприємства вичерпною фінансовою та нефінансовою інформацією для прийняття
управлінських рішень.
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Ефективна побудова управлінського обліку в компанії забезпечить керівництво
підприємства інформацією, яка дозволить контролювати і прогнозувати фінансові показники
діяльності підприємства, визначати собівартість продукції, а також витрати за елементами,
розраховувати показники діяльності підприємства та визначати проблемні місця, здійснювати
ефективне управління грошовими потоками. Управлінський облік дозволить також впровадити
на підприємстві систему бюджетування та побудувати систему якісного внутрішнього
контролю на підприємстві, що забезпечить можливість оперативного прийняття управлінських
рішень та, відповідно, розробку ефективної стратегії розвитку компанії.
Підприємство самостійно визначає принципи організації та методи ведення
управлінського обліку. Побудова системи управлінського обліку залежить від таких факторів
як стратегічні цілі та потреби підприємства, сфера та масштаб діяльності, організаційна
структура, корпоративна політика підприємства.
Формування інформаційного продукту у результаті ведення управлінського обліку,
який задовольнятиме потреби внутрішніх стейкхолдерів щодо можливості сприяти вирішенню
проблем, які торкаються економічних, екологічних та соціальних аспектів діяльності,
досягається поєднанням його методологічного, методичного, організаційного та технологічного
аспектів.
Методологічний підхід до дослідження управлінського обліку в системі інформаційного
забезпечення управління сталим розвитком обумовлює необхідність визначення його
теоретико-методологічних (концептуальних) положень з урахуванням принципів сталого
розвитку.
Концептуальне підґрунтя управлінського обліку формують чотири групи концепцій (рис. 1).
Концепції управлінського обліку
- пов’язана з функцією управлінського обліку (орієнтує управлінський облік на
продуктивність ресурсів, створення доданої вартості, взаємозв’язок господарських
процесів у межах вартісного ланцюжка та їх зв'язок з технологіями та стратегіями щодо
продуктів, а також зосередження уваги на командних цілях та діях)
- пов’язана використанням результатів (передбачає використання результату здійснення
функцій управлінського обліку з точки зору підзвітності, результативності та порівняння
з еталоном)
- пов’язана з процесом і технологією (є основою для розробки технологій, які
використовуються управлінським обліком та пояснює його зв'язок з іншими процесами
управління)
- пов’язана з потенціалом функції (розглядає потенціал, необхідний для ефективного
виконання функцій управлінського обліку з позицій компетентності, безперервного
вдосконалення, творчих можливостей та критичної свідомості)

Рис. 1. Концептуальне підґрунтя управлінського обліку
Джерело: узагальнено авторами на підставі [11]

Управлінський облік логічно представляти, як систему виявлення, вимірювання,
накопичення, аналізу, підготовки та подання інформації про економічну, екологічну та
соціальну результативність господарської діяльності, на підставі якої суб'єктами управління
ухвалюються оптимальні управлінські рішення, спрямовані на досягнення цілей сталого
розвитку [4]. Зміст управлінського обліку може змінюватися залежно від цілей управління і
обраної стратегії компанії. Водночас ознаки, які характеризують його як цілісну підсистему в
системі інформаційного забезпечення підприємства залишаються незмінними. До них слід
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віднести повноту і прозорість інформації, цілеспрямованість та практичне відображення
економічних процесів на підприємстві.
Концептуальні засади управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення
управління сталим розвитком з урахуванням обраної підприємством стратегії сталого розвитку
наведені на рис. 2.
Управлінський облік
Мета – надання суб'єктам управління повного комплексу фактичних, планових і
прогнозних даних про економічні, екологічні та соціальні аспекти господарської
діяльності як економічної та виробничої одиниці у цілому і в розрізі функціональних
підрозділів для забезпечення можливості ухвалювати оптимальні управлінські рішення,
спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку
Завдання – формування інформації про доходи та витрати, у тому числі екологічного та
соціального характеру у вигляді інформації, придатної для вирішення управлінських
проблем;
- забезпечення інформацією суб'єктів управління для контролю поточної діяльності
організації у цілому та у розрізі її окремих підрозділів, видів діяльності, для оптимізації
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- формування інформації для виміру та оцінки ефективності господарювання у цілому, у
розрізі економічних, екологічних та соціальних аспектів діяльності та у розрізі центрів
відповідальності
Предмет – виробнича діяльність у розрізі економічних, екологічних та соціальних
аспектів організації та її підрозділів у процесі всього циклу управління
Об’єкти – виробничі, фінансові, трудові ресурси, витрати, доходи, господарські операції
(соціально-економічні та екологічні процеси)
Елементи методу – документування, інвентаризація, калькулювання, оцінка,рахунки,
подвійний запис, нормування, планування, контроль, прийоми економічного аналізу,
звітність
Функції – основні: інформаційна; контрольна; похідні: прогнозна, пізнавальна;
додаткові: комунікаційна, аналітична, підготовка управлінських рішень
Принципи – методологічної незалежності, комунікації, використання релевантної
інформації, орієнтації на досягнення цілі, оцінка результатів діяльності, результативність

Рис. 2. Теоретико-методологічні положення управлінського обліку в умовах реалізації
підприємством стратегії сталого розвитку
Джерело: узагальнено авторами на підставі [1;3;5-7, 9]

Вищезазначені теоретико-методологічні положення управлінського обліку вказують на
його важливу роль для менеджменту підприємства як необхідної складової у системі
інформаційного забезпечення управління сталим розвитком компанії. При цьому значення
управлінського обліку не слід перебільшувати шляхом надання йому ознак окремої системи
для управління підприємством, не пов’язаної з обліково-аналітичною системою.
Ефективність використання можливостей управлінського обліку у результаті його
впровадження у практичну діяльність залежить і від методичного аспекту, який передбачає
необхідність вибору таких методик його ведення, які б забезпечили відповідних стейкхолдерів
інформацією про сталий розвиток. Традиційні методики надають можливість визначити
собівартість продукції та здійснювати облік витрат за центрами відповідальності, що дає
можливість визначити стан підприємства на поточний момент часу. Водночас результати їх
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використання не дають змогу у повному обсязі досягти мети управлінського обліку, яка тісно
пов’язана з необхідністю використання підприємством у своїй діяльності принципів сталого
розвитку. За цих умов важливого значення набуває використання сучасних методик ведення
управлінського обліку, які дозволять визначити вартість підприємства та вплив на неї екологосоціальних факторів (рис. 3).
Методи управлінського обліку
таргет-костинг (цілісна концепція управління, яка підтримує стратегію зниження витрат
та реалізовує функції планування нових продуктів, превентивного контролю витрат і
калькулювання цільової собівартості відповідно до ринкових реалій)
кайзер-костинг (метод, який передбачає забезпечення необхідного рівня собівартості
продукта та пошук можливостей зниження витрат до певного цільового рівня)
just-in-time (JIT) (збалансована система, за допомогою якої забезпечуються потреби
менеджерів в прийнятті ефективних управлінських рішень про вид, ціну, вартість і
шляхи збуту продукції)
концепція стратегічного управління витратами (SCM)
система збалансованих показників (забезпечує функції збору, систематизації і аналізу
інформації, необхідної для прийняття стратегічних управлінських рішень)
бенчмаркінг (система, спрямована на визначення, розуміння та адаптацію кращих
прикладів ефективного функціонування компаній з метою підвищення результативності
власної діяльності)

Рис. 3. Методи управлінського обліку
Джерело: складено авторами

Значення управлінського обліку для реалізації концепції сталого розвитку зростає також
і через використання інноваційних методик, які здатні представити процес пізнання
економічних, екологічних і соціальних явищ і фактів. При цьому актуальними є методики, які
дозволяють здійснювати стратегічне управління витратами, доходами і результатами діяльності
компанії [13, с.13-14]. За цих умов важливого значення набуває стратегічний управлінський
облік, як окремий інформаційний контур управлінського обліку. Управлінський стратегічний
облік є інформаційним підґрунтям стратегічних управлінських рішень. Він генерує інформацію
не тільки про внутрішнє середовище підприємства, але й про зовнішнє, що забезпечує
комплексність та повноту інформаційного продукту, який формується. Крім того, можливості
стратегічного управлінського обліку спрямовані на обліку невизначеності, в якій може
функціонувати підприємство та розробку стратегії управління ризиками.
Отже, управлінський облік, а в його складі стратегічний управлінський облік,
перетворюється на важливу складову в системі обліково-аналітичного забезпечення сталого
розвитку, яка є основою формування інформації для обґрунтування правильності рішень.
Важливим аспектом впровадження управлінського обліку в практику діяльності є
визначення його організаційних аспектів, які торкаються безпосередньої побудови облікового
процесу через встановлення умов та елементів його здійснення. Організація управлінського
обліку має враховувати інформаційні потреби менеджменту підприємства, технології
діяльності, а також кваліфікацію облікового персоналу.
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Аналіз наукових джерел дає підстави зробити висновок про наявність двох підходів
організаційного аспекту побудови управлінського обліку: класичного та компіляційного
(рис. 4).
Підходи до організаційного аспекту побудови управлінського обліку

Класичний підхід

Компіляційний підхід

Забезпечення результативності та
ефективності діяльності підприємства у
процесі управління витратами, доходами і
показниками результативності діяльності
через вплив як на витрати, так і на доходи

Система управлінського обліку орієнтована на
досягнення стратегічних, тактичних і
оперативних цілей підприємства і являє собою
симбіоз міждисциплінарних знань з планування,
управління, обліку, контролю, аналізу,
маркетингу, логістики, фінансів, управління
якістю, інтелектуальним капіталом; активами,

Фіксація всіх операцій, пов'язаних з
виробництвом і реалізацією продукції, робіт,
послуг для визначення можливих резервів
підвищення рівня рентабельності як окремих
видів продукції, робіт, послуг, так і загалом
господарської діяльності підприємства

Включає управління якістю, інтелектуальним
капіталом; активами, витратами, стратегічне
управління, контроль грошових потоків і
дебіторської заборгованості, оцінку діяльності
підприємства, управління процесом максимізації
ринкової вартості компанії, планування діяльності

Рис. 4. Підходи до організаційного аспекту побудови управлінського обліку
Джерело: складено авторами на підставі [14]
Класичний підхід передбачає такі напрями організації управлінського обліку, як облік
доходів і витрат за їх видами, за центрами відповідальності та за їх носіями.
Компіляційний підхід передбачає, що управлінський облік формує інформацію про всі
об’єкти управління підприємством і ґрунтується на таких положеннях:
- урахування особливостей діяльності компанії;
- гнучкість та адаптація до змін умов та вимог ринкового середовища;
- формування фінансових та нефінансових показників;
- зрозумілість та доступність методів управлінського обліку для менеджерів будь-якої
ланки.
Зважаючи на це, реалізація принципів сталого розвитку уможливлюється через
застосування класичного підходу до управлінського обліку, оскільки компіляційний підхід
передбачає заміну всієї системи управління компанією.
Технологічний підхід до дослідження управлінського обліку передбачає необхідність
визначення прогресивних інформаційно-комп’ютерних систем і технологій, використання яких
сприятиме отриманню повної інформації для ефективного управління компанією. Результати
досліджень свідчать, що 90 % робочого часу та ресурсів у процесі здійснення бухгалтерського
обліку витрачається на побудову та ведення управлінського обліку [15, с.5]. За цих умов обрані
технології ведення управлінського обліку мають відповідати вимогам, що висуваються до
формування обліково-аналітичної системи як інформаційного підґрунтя сталого розвитку
підприємства.
Висновки. Забезпечення сталого розвитку підприємства може бути досягнуто за умови
ефективного управління і контролю за веденням його діяльності. Саме управлінський облік
може забезпечити формування інформації для прийняття соціально відповідальних рішень
керівництвом підприємства, оскільки він має у своєму арсеналі необхідні інструменти та
методи, які спрямовані на збір, групування та узагальнення фінансової та нефінансової
інформації з метою управління соціально відповідальною діяльністю та відображення
показників про неї у зовнішній та внутрішній звітності.
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