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Управлiнський облiк В iнформацiйнiй системi пiДПрИfметва

у статт; розгля//уmо Iliдходu до вUЗIIQчеuня iнформацii; що викй

РUСnlOвУf:mься в СllсmеЛli уnраалiнеького (вllуmрiumьогосnодарського)

облiку, та Н: м;сце в iнформацiйuiй систем; niдnрlю..,сmва. Ifаведеnй

характеристика i"фОр.WQцiйноr- сисmе.мu уnравлiнеького 06лiку.

The approac/les (о dejinitioll о[ the jnforтation whiclz is uscd in the
managemelll (intemal) аССОUIl! !)ystem and its place in аn inle/ligellce

system о/ the ellterprise аге cOIIsidered. The character;stics о/ the рго

ceedin8 in[ormalion is gi\'en. /1 is given Ьу the manageme1Jt aCCQunt sys·
tem.
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• прийняття рiшень;

• управлiння в цiлому.

Необхiдно вказати на деякi зауваження. для

uьoro згадаемо, що менеджмент здiйснЮ( тaKi Фун

Kuii', ЯК контроль, органiзацiя, мотивацiя, ГU1aнyвaH

ня. 1, на нашу думку, система упраИJliнськоro облi

ку якраз i повинна надавати iнформаuiю, що допо

може BiAnoBiдHoMy персонanу пiдприемства здiйс

нювати згаданi функuii MeHeLDКМeН1y. Цей ФВk'

легко Зllаходить пiдтвердження в практицi застосу

вання управлiнського облiку. дпя прикладу розгля

немо облiк за центрами вiдловiдальноетi, що ( од

НИМ з оеНОВIIИХ iнструментiв внyrpiшньогосподар

ського (управлiнського) облiку.

Що стосуcrься надания допомоги менеджерам

.wrя здiйснення контролю, ТО 1yf потрiбно нагадати,

що витрати при застосуваннi 06лiку за центра.~и

вiдповiдальноетi розподiляються на контрольованi

та не контрольованi вiдnовiдним центром BiдnoBi

дanьностi,що i знахОДИТЬ свое вiдображення в звiт

Hocтi, а також рiзноманiтнiй анaniтичнiй iнформацН

за цeHТP~H1· вiдповiдальностi. Робота менед.жерiв

коюролюcrься та оцiНlOCТЬСЯ тiльки В межах 8СТ3-

Розумiння управлiнеького (внутрiшньо*

господарського) облiку нерозрнвно пов'язане з

рiзнаманiтною iнформацiсю, Я""'У SiH обробляс та

надзс внyrpiшнiм корш~тувача"", lUlЯ надзння допо·

МОГИ в прийняттi рiшень. У еконамiчнiй лiтера

тypi представлене велш(е рiзноманiтгя пiдходiв до

визначення iнформацi"i, що викорнставуcrься в

системi управлiнського облiку. Неиiрне розумiн

НЯ дзного питания сприtlИНЯ( неправи.льне розу

мiння CyTi УГlравлiнського облiку, йога заДЗtl i
функцiй, а 011Ке, i невiрний вибiр су ....)'пиостi при

ЙОМIВ i способiп для вирiшення поставлених пе

ред ЮIAI задач.

Оскiлыш в межах даноi· cтaтri неМQЖЛИВО роз

глянуги nOBHiC1lO iнформацiйну систему упрзвлiн

СЬКОГО облi!l.'У, ми обмежимося дослiдженням скла

ду 8ихiДlIо·1 iнформацiУ, що надас система управлiн

ського облiку.

Необхiдно зазllачити, шо в економi4нiй лiтера

тypi icHye ДОСИТЬ багато поглядiв щодо складу i
Зl\tiсту iнформацi"i управлiнського 06лiку та йоro

мiсця в iнформацiйнiй системi пiдприемства в цiло

му (табл. 1). Абстраryoавшись ВЩ рiзночитань, ми

бачимо, шо бiльшiсть спеuiалicтiв вказус на те, що

управлiнський облiк повинен надавати iнформацiю

для:

•
•

КОНТРОЛЮ;

планування;

новлених для них статей в~прат, на якi мшкугь

ВГU1иваПI управпiнськi рiшення, що приймаюТЬСЯ

НJL\lИ. Якщо РОЗГl1ядати таку функцiю менеджмен

ту, як органiзацiя, то, з одного боку, органiзацiйна

cтpy ....l)'pa пiдпрltСМСТва активно ВГU1ива( на п06у

дову облiку витрат за центрами вiдповщальностi,з

iншоro боку - iнформаuiя, що отриro.tyсться при

застосуваllнi систем и 06лiку витрат за центрами

вiдповiдальноетi, дозволя( скоординувати дi'i мене

д.жерiв рiзних piBHiB управлiння та пiдвищуе рiвеиь

взасмозв'язкш на пiдприемствi. Вихiдна iнформа

цiя (наприклад, звiт про витрати за центром вiдпо

вiдальноетi), що отримуcrься при облi ....'У витрат за

центрами вiдповiдальностi, дозволя( керiвниuтву

пiдприемства оuiнити виконання плану за контро

льованими стаlТЯМИ витрат, вчасно здiйснити кори

гування поточних планiв та зроБИПI проГlЮЗ на

майбугнс KpiM цьоro, iнформацiя управлiнського

облiку дозволя( оuiнити роботу окремих менедже

рш пiдприсмства та застосовуваП1 на uiй OCHOBi
BinnoBiDHy систему MOTI1Baui"i.

Слiд вказати на те, що i~lформацiя ВllyrpiШJ-lЬО

rocподарського облiку ( комерцiйною тз(мницею.

3 цим згоднi ВС; Фах;вц;.

у цiлому вихiдну iнформацiю, що надае управ

лiнсьКlШ обl1iк, на нашу думку, можна охарактери

зувати за ознаками, що наведенi на рис. 1.
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Рис. 1. Класифiкацiя iнФормацП в системi упраВЛiнеького облiку
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