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Богуш, О. Кожемякіна, О. Шпикуляк та інші науковці.
На основі опрацювання літературних джерел нами 

сформульовано власне визначення соціального капіталу як сукупності 
здатних приносити доход зв’язків та соціально-економічних відносин, 
які виникають у певній соціальній мережі на основі існуючих норм та 
довіри. Вважаємо, що соціальний капітал сприяє здійсненню 
трансакцій, які, у свою чергу, безпосередньо впливають на процеси 
виробництва та реалізації продукції підприємства.

Перспективами подальших досліджень цього питання є 
визначення напрямів удосконалення управління процесами 
формування та використання соціального капіталу підприємницької 
діяльності.

РОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО 
ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Демчук О.М., к.е.н.
Таврійський державний агротехнологічний університет

Головною проблемою становлення управлінського обліку в 
Україні є те, що він не є самостійною системою обліку, а лише 
підсистемою бухгалтерського. З кожним днем збільшується кількість 
керівників українських підприємств, які перестають сумніватися в 
необхідності вести облік, відмінний від бухгалтерського, який 
практично повністю зосереджений на задоволенні потреб зовнішніх 
споживачів інформації. Але в практичній діяльності керівники 
українських компаній досі не мають чіткого розуміння цього виду 
обліку, що, мабуть, є головною проблемою процесу постановки 
системи управлінського обліку.

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

Проблеми організації, становлення та ведення управлінського 
обліку на підприємстві досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці, 
зокрема: Ф. Бутинець, Л.В. Нападовська, О.М. Калініна, С. Голов, С.Г. 
Джойла, К. Друрі, Р. Ентоні, Г.Г.Кірейцев, М. С. Пушкар. Однак на 
практиці лишед еякі вітчизняні підприємства застосовують систему 
управлінського обліку для ефективнішого вирішення питань і проблем 
ведення бізнесу. Головна проблема цього полягає у відсутності 
достатнього обсягу знань у керівництва. При цьому багато керівників 
не завжди усвідомлюють роль управлінського обліку в організації і 
недостатньо чітко розуміють поставлену мету та завдання.

Метою статті є обґрунтування необхідності управлінського
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обліку та основних принципів побудови його системи на підприємстві з 
метою забезпечення ефективного функціонування.

Поява управлінського обліку обумовлена тим, що традиційні 
методи бухгалтерського обліку перестали відповідати вимогам 
управління. Загострення конкуренції, ускладнення технології та 
організації виробництва, розвиток науково-технічного прогресу 
потребували інших методів для вирішення принципово нових проблем.

У міжнародній практиці виділення управлінського обліку із 
загальної системи бухгалтерського обліку пов'язано з необхідністю 
підвищення ефективності підприємницької діяльності та спрямуванням 
на досягнення стратегічної мети.

Сучасною вимогою до спеціаліста з управлінського обліку є 
володіння ширшим спектром знань, вмінь та навичок, ніж вимагалося 
від нього будь-коли. Фахівець з управлінського обліку вміє оперувати 
не лише кількісною фінансовою інформацією, він готовий працювати з 
нефінансовими показниками, які інколи важко піддаються кількісній 
оцінці; він не лише інформаційно забезпечує прийняття рішень, а в 
певний момент готовий приймати рішення в багатофункціональній 
управлінській команді; він не лише оцінює поточне виконання 
операційних бюджетів, а розуміє стратегію організації, бере участь у її 
розробці і контролює її втілення.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність», «внутрішньогосподарський (управлінський) облік 
-система обробки та підготовки інформації про діяльність 
підприємства для внутрішнього користування у процесі управління 
підприємством». Виходячи із приведеного визначення, управлінський 
та внутрішньогосподарський обліки -  це тотожні терміни.

Головні завдання управлінського (внутрішньогосподарського)
обліку:

-  забезпечення керівників та їх представників необхідною 
інформацією для прийняття управлінських рішень шляхом інтеграції 
процесів збору, обробки, підготовки, аналізу, інтерпретації інформації;

-  коригування управлінської діяльності у досягненні мети 
підприємства;

-  надання інформації та здійснення консультаційної підтримки 
для прийняття управлінських рішень;

-  сприяння виявленню проблемних питань у сфері витрат і 
розробці альтернативних рішень для їхнього розв’язання;

-  забезпечення життєздатності підприємства на рівнях 
стратегічного й тактичного управління;

-  сприяння оптимізації залежності «виручка -  витрати -  
прибуток»;

-  забезпечення бюджетного контролю;
-  створення та забезпечення функціонування загальної

48



Бізнес-інкубатор ууТ,£

інформаційної системи управління підприємством.
За словами Н.Л. Нападовської сучасний управлінський облік -  

не суто облік, а оптимізація господарської діяльності.
Перед керівництвом підприємства постає надзвичайно важлива 

та складна проблема -  забезпечити безперервність його розвитку в 
умовах надзвичайно динамічного зовнішнього середовища, яке 
постійно стимулює появу нових методів, систем і підходів. Слід 
ураховувати, що завдяки системі управлінського обліку мають 
вирішуватися практичні проблеми менеджменту. Звідси випливає 
важливий висновок - система обліку повинна змінюватись зі зміною 
стратегій менеджменту. Очевидно, потрібна система обліку, яка, 
постійно пристосовуючись, набувала б все нових форм і 
трансформувала б вже набуті якості для прийняття та реалізації 
управлінських рішень, адекватних цим ситуаціям. Це пов’язано, по- 
перше, зі взаємодією та взаємовпливом різноманітних систем, що 
забезпечують розвиток економіки будь-якого підприємства, які 
настільки взаємопов’язані та взаємозалежні, що без урахування 
механізмів цієї взаємодії неможливе ефективне управління 
економічними процесами на мікрорівні. По-друге, визнання 
об’єктивності існування цієї взаємодії вимагає виявлення та 
використання міжсистемних оболонок, які містять додатковий 
потенціал для створення нових концептуальних систем, дослідження та 
виявлення ефективних інструментів його реалізації.

Сьогодні, на відміну від минулого століття, різні технології 
постійно перетинаються. На їх перетині відбуваються суттєві прориви. 
Традиційні підходи, побудовані за принципом «для кожної галузі знань 
характерна власна унікальна технологія підготовки інформації», в 
сучасний період виявились неспроможними й змінились на підхід, 
згідно з яким для вирішення конкретних завдань необхідна специфічна 
технологія підготовки інформації. Це пов’язано з її залежністю від 
інших галузей -  тих, на яких традиційно базувалась технологія 
підготовки інформації, й тих, задля яких вона здійснюється.

З метою підвищення якості облікової інформації було 
реформовано принципи бухгалтерського обліку, проте на практиці 
належним чином вони не були реалізовані. Саме тут відбулося 
зіткнення теорії і практичного застосування. Причиною стало те, що 
бухгалтерський облік сприймається як необхідність з метою надання 
звітності у податкові органи, а не як джерело інформації, на підставі 
якої можуть прийматися правильні рішення. Також негативно впливає 
присутність податкового обліку, який, по-перше, відрізняється від 
бухгалтерського, а по-друге, його ведення є більш пріоритетним через 
те, що саме його найбільш контролюють податкові органи.

В Міжнародних стандартах фінансової звітності відображені 
загальні показники й основні принципи ведення управлінського обліку.
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Але останнім часом на Заході спостерігається помітний відхід від 
кількісних показників у бік якісних. До того ж беруться до уваги зовсім 
нові фактори, на які раніше управлінці майже не звертали уваги: 
система бізнес-процесів усередині підприємства, конкурентне 
середовище, система взаємин із клієнтами (CRM) та ін. Це, звичайно, 
свідчить про новий рівень розвитку управлінського обліку. І якщо 
говорити про вітчизняні підприємства, то це завтрашній день, хоча на 
даному етапі в нашій країні спостерігається посилення інтересу до цієї 
теми, а також збільшення продажів програмних продуктів по 
автоматизації системи управлінського обліку.

Вітчизняні підприємства при застосуванні управлінського 
обліку приділяють недостатньо уваги мотивації співробітникам і 
контролю за якістю продукції, при цьому розглядаючи його переважно 
як підсистему обліку поточного управління.

В сучасних умовах управлінська інформація повинна містити 
не тільки числові показники та фінансово-економічні розрахунки 
альтернативних варіантів дій, але ще й пропонувати висновки і 
надавати рекомендації щодо вибору найбільш привабливих з них. 
Невирішені практичні питання управлінського обліку обумовлюють 
нераціональне використання інтелектуальних, інформаційних, 
організаційних, фінансових ресурсів підприємств України, 
невиправдане збільшення витрат на програмне забезпечення, 
придбання засобів обчислювальної техніки, на стандартизацію бізнес- 
процесів і автоматизацію управління. Керівниками, які прагнуть 
приймати ефективні управлінські рішення, необхідно створити 
сприятливі умови для розвитку управлінського обліку, адже це 
запорука успішної конкурентоспроможної діяльності в сучасних 
умовах господарювання.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Завадських Г.М. к.е.н., доцент 

Таврійський державний агротехнологічний університет

Розвиток малого підприємництва є одним із найпріоритетних 
напрямів розвитку економіки. Для України на сьогоднішній день 
особливо актуальним є розробка та реалізація обґрунтованої та 
ефективної державної політики підтримки розвитку малого бізнесу та 
стимулювання такої підприємницької діяльності, що є основою 
економічного та соціального добробуту держави.

Серед вітчизняних дослідників проблем розвитку малого 
підприємництва можна виділити роботи А. Бутенка, 3. Варналія, Л. 
Воротіної, В. Гейця, О. Кужель, Д. Ляпіна, В. Ляшенка, Ю. Макогона,
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