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Постановка проблеми. Організація бухгалтерського обліку в нашій країні на сьогодні є малопри-
датною для вирішення завдань внутрішньогосподарського контролю та планування, адаптації до нових 
умов господарювання. Зарубіжний досвід свідчить, що запорукою прибуткової діяльності та конкурент-
ної позиції на ринку є наявність достовірної та повної інформації, необхідної для прийняття правильних 
та ефективних управлінських рішень. Однак реалії сьогодення показують, що керівники та менеджери 
вітчизняних суб’єктів господарювання досі не усвідомили місця цього виду обліку в системі корпора-
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тивного управління, що є головною перешкодою у процесі становлення систему управлінського обліку 
в Україні.

Виявлення особливостей управлінського обліку на різних етапах його становлення та розвитку дасть 
змогу прослідувати за різними технологіями та методиками формування собівартості та зіставити їх із 
потребами часу, виявити напрями розвитку управлінського обліку в теперішній час та в майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами розвитку і стану управлінського обліку за-
ймались вітчизняні й закордонні вчені, серед яких В. В. Бобиль, О. Бородкін, Ф. Ф. Бутинець, В. С. Лень,  
В. С. Рудницький, М. І. Скрипник, я. В. Соколов та інші.

Не зважаючи на численні наукові розробки у сфері управлінського обліку, в вітчизняних публікаціях 
недостатньо досліджено еволюцію управлінського обліку, етапи його становлення, процес виокремлен-
ня (або інтеграції) в контексті співіснування з системою бухгалтерського обліку. Усе це свідчить про 
актуальність теми, а тому зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.

Метою і завданням статті є дослідження передумов виникнення управлінського обліку, визначення 
основних етапів його становлення та оцінка наявних підходів щодо поділу бухгалтерського обліку на 
фінансовий та управлінський із визначенням їх головних відмінностей.

Виклад основного матеріалу. для прийняття обґрунтованих управлінських рішень менеджерам під-
приємств необхідна обліково-аналітична інформація, яку продукує бухгалтерія й інші економічні служ-
би. Водночас підприємства зобов’язані подавати дані про результати діяльності акціонерам, кредиторам, 
податковим інспекторам та іншим органам. Тому система бухгалтерського обліку в більшості зарубіж-
них фірм поділяється на дві підсистеми – управлінський і фінансовий облік.

Окремі вчені вважають, що методика управлінського обліку зародилися ще на початку ХХ ст.; тоді 
він називався «виробничим обліком» [10, с. 14]. Поступово його методи і технічні прийоми все більше 
наближалися до управлінського обліку. Ці тенденції в середині 50-х років спричинили заміну терміна 
«виробничий облік» терміном «управлінський облік», тобто виробничий облік виокремився із системи 
фінансового обліку. Така заміна була спричинена зміною технології виробництва в результаті науково-
технічного прогресу, зростанням величини витрат на освоєння нових виробництв. Від управлінського 
обліку очікували вирішення ряду нових питань: складання попередніх кошторисів, організації оператив-
ного аналізу та розробки варіантів управлінських рішень тощо. 

У міжнародній практиці 1972 р. вважається роком виділення в бухгалтерському обліку фінансового 
та управлінського [13, с. 332]. Щодо України, то перше офіційне визначення управлінського обліку було 
надане в Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [1], де відзначено, 
що підприємство самостійно розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) 
обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгал-
терських документів.

Проте сьогодні питання щодо поділу єдиного бухгалтерського обліку залишається досить дискусій-
ним. Існує два основних підходи визначення автономності управлінського обліку. 

Прихильники першого підходу [8; 11; 15] вважають, що поділ бухгалтерського на фінансовий та 
управлінський є виправданим, не порушує єдності системи бухгалтерського обліку. У цій системі фі-
нансовий облік спрямований на визначення фінансового результату до оподаткування, а управлінський 
покликаний виявити економічно обґрунтований із погляду фірми результат.

Прихильники другого підходу [7; 13; 4; 14], яких в Україні значно більше, вважають, що бухгалтерсь-
кий облік є неподільним, а управлінський облік інтегрований у бухгалтерський: система обліку виробни-
чих витрат і калькулювання собівартості продукції включена в загальну бухгалтерію.

У міжнародній практиці, як самостійні галузі бухгалтерського обліку, існують податковий, фінансо-
вий та управлінський облік. У функції бухгалтерських служб входить не лише ведення бухгалтерського 
обліку, але й керівництво та координація роботи зі складання кошторисів витрат, підготовка звітної ін-
формації та її інтерпретація для прийняття рішень, аналіз даних та участь у виборі рішення [9].

У розвинених країнах із кожним роком спостерігається зростання ролі управлінського обліку в сис-
темі корпоративного управління, а фахівці у сфері управлінського обліку є важливими стратегічними 
партнерами під час формування команди управління.

На нашу думку, поділ бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський зумовлений необхід-
ністю інформаційного забезпечення зовнішніх і внутрішніх користувачів в умовах ринку. Необхідність 
забезпечення конференційної інформації, секретів виробництва, процедури формування собівартості 
та прибутковості окремого виду продукції, яка виробляється, зумовила виокремлення управлінського 
обліку. 

Зважаючи на еволюцію виникнення та розвитку управлінського обліку та його спорідненість із фі-
нансовим обліком, на сьогодні існує ще багато спільних рис у видів обліку. На думку Ф. Ф. Бутинця, 
спільність управлінського та фінансового обліку полягає в такому:

1) дві облікові системи ґрунтуються на даних єдиної інформаційної системи обліку;
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2) спираються на концепцію відповідальності в управлінні господарюючими суб’єктами;
3) їхня інформація служить прийняттю рішень, хоча й різної спрямованості [6].
Не зважаючи на тісний взаємозв’язок, між фінансовим та управлінським обліком існує ряд відміннос-

тей. Розглянемо головні з цих відмінностей у таблиці 1.
Таблиця 1

Порівняння фінансового та управлінського обліку
Ознаки Управлінський облік Фінансовий облік

Мета обліку Надання інформації для планування, про-
гнозування, управління, аналізу та контролю

Складання звітності для потреб зовнішніх 
користувачів

Основні користувачі 
інформації

Менеджери підприємства, зовнішні корис-
тувачі

Зовнішні користувачі (кредитори, акціонери), 
меншою мірою – керівництво компанії

Регламентація 
Ведення за бажанням керівництва, відсутні 
обмеження у виборі методів та правил 
ведення

Загальноприйняті принципи, офіційні регламен-
ти (стандарти, інструкції), встановлені держав-
ними органами або професійними організаціями

Об’єкт обліку Структурні підрозділи Суб’єкт підприємницької діяльності загалом

Спрямованість у часі Можливість прогнозувати, приймати опти-
мальні рішення та оцінювати їх наслідки

Можливість проаналізувати дані минулих періо-
дів у грошовому вимірнику

Звіти детальні, вільна форма звітів Узагальнені (форми звітності: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, 
Ф5та інші)

Відкритість даних Комерційна таємниця Широкий доступ 
Періодичність звіту-
вання гнучка (на вимогу керівника) Чіткі вимоги до періодичності (річна, кварталь-

на, місячна)

Застосування в практич-
ній діяльності

Оперативне реагування на зміни тактичних 
та стратегічних цілей підприємства, роз-
робка рекомендацій на майбутнє на основі 
даних аналізу минулих подій

Реєструє господарські операції на основі доку-
ментів як факти господарського життя підпри-
ємства, які відбулися

Відповідальність дисциплінарна дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, 
кримінальна

Зв’язок з іншими дис-
циплінами

Зв’язок з іншими дисциплінами: мікро-
економікою, фінансами, економічним 
аналізом, статистикою, виробничим і 
операційним менеджментом

Практично немає, заснований головним чином 
на власному методі

*джерело: систематизовано на основі [13; 9; 6; 2].

Виявлені в таблиці 1 розбіжності між фінансовим та управлінським обліком не означають, що вони 
існують незалежно один від одного. Вони є взаємопов’язаними компонентами облікової системи підпри-
ємства, спрямованої на вирішення питань поставлених перед сучасним менеджментом.

Здійснивши аналіз спільних та відмінних рис фінансового та управлінського обліків, спробуємо сис-
тематизувати наявні підходи та виділити основні періоди в розвитку управлінського обліку (таблиця 2).

Таблиця 2
Періодизація розвитку управлінського обліку у світовій практиці

Етапи Особливості розвитку

І етап до 1950 р.
відокремлення фінансового та управлінського обліків у системі бухгалтерського об-
ліку; виникнення прогнозних розрахунків; обчислення собівартості товарів, робіт, 
послуг; використання кошторису витрат

ІІ етап 1951–1960 рр.
впровадження обліку по центрах відповідальності; використання методів дискон-
тування грошових потоків; концентрація уваги на змінних витратах; розрахунок 
показників рентабельності та показників ліквідності

ІІІ етап 1961–1980 рр. використання процесного аналізу; використання більш точних методів управління 
витратами; модифікація методик управлінського обліку з урахуванням інфляції

IV етап 1981–2000 рр. Інтеграція різних систем обліку; створення методу ABC (1997 р.); розвиток іннова-
ційних систем управлінського обліку

V етап 2001 р. – теперішній 
час

Розвиток стратегічного управлінського обліку; розвиток концепції контролінгу та 
збалансованої системи показників

*джерело: систематизовано на основі [3; 5; 12].

Висновки. Отже, тривала історія та накопичений досвід, широкий вибір методик та інструментів 
калькулювання собівартості продукції, регулярне висвітлення проблематики управлінського обліку в 
періодичних виданнях, практичне впровадження в багатьох зарубіжних компаніях різних країн мали би 
переконати всіх, що управлінський облік є однією з найважливіших на сьогодні галузей економічних 
знань. Проте, як свідчить практика, не всі вітчизняні фахівці бачать переваги від запровадження управ-
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лінського обліку, тому що ототожнюють його з фінансовим обліком. Розглянувши різні підходи науков-
ців щодо автономності управлінського обліку, можемо констатувати, що в сьогоднішній умовах госпо-
дарювання, наявна система бухгалтерського обліку не відповідає вимогам, що виставляються ринком, 
а фінансовий облік не в змозі задовольнити інформації потреби менеджменту. Впровадження системи 
управлінського обліку відкриває принципово нові можливості для українських підприємств, дає змогу 
не тільки одержувати інформацію про виробничі процеси, але й оперативно використовувати її під час 
прийняття управлінських рішень.
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