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ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Анотація. Досліджено: проблема вдосконалення процесу підготовки бухгалтерської аналітичної інфор^
мації для прийняття управлінських рішень, методичні аспекти формування облікової інформації із викори^
станням комп’ютерних систем обробки інформації.
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Summary. The problem of perfection of the process of book^keeping analytical information preparation is
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Постановка проблеми. На сучасному етапі роз�
витку економіки відбувається значне зростання
потоків інформації, які мають бути використані
для прийняття управлінських рішень. Для управ�
ління діяльністю будь�якого підприємства не до�
сить тільки облікових і звітних даних та складе�
них на їх основі аналітичних і планових розра�
хунків, тому є необхідним переглянути методи бух�
галтерського обліку, економічного аналізу й кон�
тролю, частин обліково�аналітичної системи в
умовах застосування автоматизованих систем об�
робки інформації. Для вдосконалення управління
економікою підприємства вимальовується попит
застосування нових підходів до організації роботи
та запровадження комплексної автоматизації об�
лікової, аналітичної та управлінської діяльності,
що дасть можливість скоротити затрати на отри�
мання необхідної управлінської інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вели�
кий внесок у вирішення окремих проблем, пов’я�
заних з розробкою методологічних, організацій�
них, інформаційних аспектів розвитку управ�
лінського обліку у дослідження теоретичних і
практичних аспектів інформаційного забезпечен�
ня управління діяльністю підприємств із викори�
станням комп’ютерних інформаційних систем
зробили І. О. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, Г. Г. Кірейцев,
В. В. Ковальов, Н. М. Малюга, Є. В. Мних, О. М. Пет�
рук, В. К. Савчук, В. В. Сопко та інші вчені.

Перегляд літератури показав, що вчені дослі�
джують ті або інші теоретико�методологічні і
практичні питання бухгалтерського обліку та
аналізу, проте питанню ефективності застосуван�
ня інформації бухгалтерськогообліку в процесі
прийняття управлінських рішень присвячено не�
достатньо робіт. Практика показує,що інформа�
ція, яку одержують менеджери з комп’ютерних

облікових систем, не повністю задовольняє їх
потреби. Залишаються невирішеними питання
повноти бухгалтерської інформації для внут�
рішніх і зовнішніх користувачів.

Мета статті. Розглянути методичні питання
підготовки та використання інформації бухгал�
терського обліку та економічного аналізу в прий�
нятті управлінських рішень. Обґрунтування й
удосконалення теоретичних засад, розробка при�
кладних рекомендацій з поліпшення інформа�
ційного забезпечення користувачів обліково�ана�
літичної інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження.
У розширеному розумінні прийняття рішень

ототожнюється з усім процесом управління. Роз�
ширене розуміння охоплює не тільки процес
прийняття рішень, але і його виконання та кон�
троль результатів його реалізації. Але це не відпо�
відає уявленню, що кінцевим результатом прий�
няття рішення є саме рішення. У вузькому ро�
зумінні прийняття рішень розглядається лише як
вибір кращого рішення з чисельних альтернатив.
Процес прийняття рішень складається не тільки
з вибору кращого варіанта, але й з пошуку аль�
тернатив, встановлення критеріїв оцінки, вибо�
ру способу оцінки альтернатив тощо. На практиці
застосовуються такі етапи процесу підготовки і
ухвалення рішень: проведення аналізу і виявлен�
ня проблеми; знаходження альтернативних
рішень цієї проблеми; організація роботи з реа�
лізації ухваленого рішення.

Управлінські рішення приймаються на рівні
керівництва, менеджерів, начальників відділів,
цехів, ділянок. Вибір моделі рішення та розробка
програми розрахунків створюють основу для виз�
начення складу необхідної інформації. Як модель
рішення, так і інформація мають забезпечити
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можливість варіантних рішень. Облікова інфор�
мація, що використовується для прийняття уп�
равлінських рішень, мусить бути релевантною,
своєчасною і достовірною. Релевантність означає,
що дані обліку мають задовольняти конкретні
інформаційні потреби користувачів.

У системі бухгалтерського обліку накопи�
чується багато інформації, але це не означає, що
вся ця інформація буде корисною для менеджера.
Важливою є тільки та інформація, що може впли�
нути на рішення менеджера. Інформація має бути
оперативно надана менеджерові, оскільки з часом
вона втрачає свою цінність. На даний час удоско�
налення бухгалтерського обліку та аналізу все
більше пов’язані із використанням електронно�
обчислювальних машин та відповідного програм�
ного забезпечення. Це обумовлено, насамперед,
тенденціями розвитку інформатизації процесів
управління та складністю в отримуванні необхід�
них даних, що дозволяє оцінювати фінансовий
стан кожного суб’єкта господарювання, виявляти
зміни параметрів фінансових потоків і мати мож�
ливість впливати на їх розподіл і коригування.

Застосування первинних документів в Ук�
раїні регулюється низкою законодавчих і норма�
тивних документів. Згідно із Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні», підставою для відображення госпо�
дарських операцій у регістрах бухгалтерського
обліку є первинні документи, які фіксують фак�
ти здійснення господарських операцій. Первинні
документи повинні бути складені під час здійс�
нення господарської операції, а якщо це немож�
ливо — безпосередньо після її закінчення. Для
контролю та впорядкування оброблення даних на
підставі первинних документів можуть складати�
ся зведені облікові документи [1, п. 1 ст. 9].

Правильно організований первинний облік
надає можливість впливати на доцільність вико�
ристання ресурсів підприємства. Під організацією
первинного обліку слід розуміти сукупність за�
ходів, спрямованих на оптимальне поєднання
елементів процесу облікового спостереження, що
покращують інформаційне забезпечення управ�
лінського персоналу з приводу розширеного
відтворення ресурсів на підприємстві [2, с. 14].

Вагомою перевагою новітніх інформаційних
технологій є орієнтація їх на існуючі форми веден�
ня бухгалтерського обліку, що не вимагає докорін�
ної зміни обліку. В той же час застосування ком�
п’ютерних інформаційних систем вдосконалюють
бухгалтерські методи. Безпаперові технології забез�
печують вирішення традиційної проблеми авто�
матизації первинного обліку. Автоматизовані фор�
ми обліку дозволяють забезпечити оперативність
оцінки стану господарської діяльності, а також її
аналізу. Менеджер може отримати на будь�яку дату
звітні форми, проглянути інформацію щодо гос�
подарських операцій за будь�якою ознакою.

Зараз пропонується досить велика кількість
програмних продуктів, які здатні вирішувати зав�
дання відносно створення баз даних, обліку, ана�
лізу, управління та їх захисту тощо. Важливим
кроком у реалізації управлінської функції бухгал�
терського обліку є створення ефективної систе�
ми первинного обліку. Як відомо, основою інфор�
мації для обліку є дані, отримані внаслідок спо�
стереження, сприймання, вимірювання і первин�
ного відображення господарських операцій.

Безпомилково організований первинний
облік надає можливість впливати на доцільність
використання ресурсів підприємства. Під орга�
нізацією первинного обліку слід розуміти су�
купність заходів, спрямованих на оптимальне
поєднання елементів процесу облікового спосте�
реження, що покращують інформаційне забезпе�
чення управлінського персоналу з приводу роз�
ширеного відтворення ресурсів на підприємстві.

Для оцінки первинного обліку, визначення
його ролі в обліково�аналітичному механізмі важ�
ливо розглядати його з різних боків: як первинно�
го етапу технологічного процесу облікового відоб�
раження; як актив юридичного закріплення фактів
здійснення діяльності; як організаційно�госпо�
дарські форми взаємодії обліковців та інших
суб’єктів фінансово�господарських операцій і
відносин, що складаються внаслідок цього.

Подібний підхід зумовлений необхідністю
комплексного та системного трактування про�
цесів і процедур первинного обліку. Взаємне їх
поєднання та доповнення сприятиме реалізації
функцій обліку й розвитку функцій системи об�
ліково�аналітичного забезпечення.

Первинний облік на сьогодні не отримує
достатньої уваги управлінців у розумінні впливу
системи обліково�аналітичного управління на
ефективність господарської діяльності підпри�
ємств. Ми визначили, що первинний облік мож�
на вважати придатним до обліково�аналітичного
забезпечення на будь�якому підприємстві лише
тоді, коли він вчасно й у повному обсязі відобра�
жає інформацію з урахуванням господарських
процесів та явищ, що мають місце як у вироб�
ництві, так і поза ним, для об’єктивного прий�
няття рішень стосовно об’єкта управління.

Головним завданням первинного обліку є
забезпечення повної реєстрації всіх господарсь�
ких фактів і гарантування юридичної доказовості
достовірності відображуваних даних.

Так, у процесі постачання використовується
інформація щодо відхилень фактичних даних від
планів за показниками: витрати на постачання,
кількість запасів на складі, ціни на матеріальні
цінності, надходження запасів. У процесі вироб�
ництва для ухвалення рішень необхідна інформа�
ція про відхилення фактичних даних від плано�
вих щодо витрат на виробництво за видами про�
дукції, загальновиробничих витрат, кількості ви�
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готовленої продукції. В процесі реалізації визна�
чаються відхилення фактичних даних від плано�
вих за такими показниками, як: витрати на збут,
собівартість реалізованої продукції, ціни на про�
дукцію, об’єми продажів, прибуток від реалізації.

Управлінські рішення розробляються за на�
явності відхилень адміністративних і інших вит�
рат від запланованих. Дані про відхилення вар�
тості об’єктів у бухгалтерському обліку від їх спра�
ведливої вартості використовуються для ухвален�
ня рішення про їх переоцінку, а результати інвен�
таризації — для таких рішень, як невизнання
об’єктів активами і списання їх з балансу, зни�
ження ціни матеріальних цінностей, здійснення
ремонту. Для ухвалення управлінських рішень
необхідна інформація бухгалтерського обліку про
неоплачений капітал, прострочену дебіторську і
кредиторську заборгованість, рівень прибутко�
вості цінних паперів, збитковість продукції і видів
діяльності підприємства. В. В. Сопко [3, с. 262]
визначає цільову функцію бухгалтерського обліку
виробничої діяльності та вважає, що дані бухгал�
терського обліку мають відображати: скільки і
яких ресурсів було витрачено на виробництво,
їхні натуральні та вартісні параметри, характери�
стику процесу перетворення речовин і сил при�
роди у новий продукт праці. При цьому їх має
бути достатньо, щоб оцінити відповідність затрат
попередньо визначеним нормам. Одним з основ�
них об’єктів обліку, за даними якого ухвалюють�
ся рішення, є облік витрат.

Існують різні класифікації витрат, направлені
саме на прийняття управлінських рішень. Фахівці
класифікують витрати для визначення собівар�
тості продукції, організації контролю, а також для
ухвалення управлінських рішень.

У статті Л. В. Нападовської [4, с. 52] наведена
детальна класифікація затрат для аналізу і прий�
няття управлінських рішень: за центрами відпо�
відальності; релевантні і нерелевантні; додаткові і
маржинальні; дійсні і альтернативні; постійні і
змінні. Класифікацію витрат можна трактувати як
групування затрат згідно з завданням, що виника�
ють у системі управління. Наведені ознаки затрат
сприятимуть вирішенню таких управлінських зав�
дань, як: прогнозування майбутніх і виявлення
альтернативних затрат, створення проектів управ�
лінських рішень, які можна реалізувати в системі
управлінського обліку. В. О. Ластовецький [5, с. 9]
пропонує групи витрат, що «є водночас і центра�
ми відповідних витрат, у розрізі яких можна виз�
начити і центри відповідальності»: — технологи
або інші фахівці можуть бути відповідальними за
витрачання технологічних матеріалів; — керівни�
ки служб, які забезпечують функціонування за�
собів праці, є відповідальними за витрати на засо�
би праці; — керівник підрозділу або майстер по�
винен нести відповідальність за витрати на робо�
чу силу; — керівник економічної служби несе

відповідальність за дотримання кошторису загаль�
новиробничих накладних витрат. З метою підви�
щення відповідальності за прийняття та здійснен�
ня рішення, а також створення передумов для
ефективного контролю за його виконанням рішен�
ня має бути задокументованим. Документація рі�
шення оформлюється з урахуванням чинних зако�
нодавчих та інших правових актів.

Форма документування рішення залежить від
його призначення, а зміст повинен відповідати
таким вимогам: у документованому рішенні
відображають мету, визначають засоби досягнен�
ня цієї мети у вигляді конкретних заходів, визна�
чають очікувані результати, котролюють строки
виконання кожного заходу та називають конкрет�
них осіб, які відповідають за реалізацію рішення.
Для того, щоб ухвалювати управлінські рішення,
інформація повинна бути якісною і подана в
зручній формі у вигляді таблиць, діаграм, схем,
графіків. Для своєчасного ухвалення як оператив�
них, так і стратегічних рішень менеджерам по�
трібна як зовнішня, так і внутрішня інформація.

Облікова інформація застосовується в опе�
раційній, фінансовій і інвестиційній діяльності
підприємства при поточному плануванні і про�
гнозуванні, здійсненні економічного аналізу і
контролю. Фінансовий аналіз займає суттєве
місце в забезпеченні виконання чи не найважли�
вішої вимоги до управлінських рішень — науко�
вого обґрунтування варіантів таких рішень, досяг�
нення максимальних економічних результатів за
мінімальних витрат ресурсів.

Заслуговує на увагу думка І. Білоусової [6,
с. 33], яка, досліджуючи роль управлінського обліку
та оперативного економічного аналізу в сучасних
умовах, робить висновок: «Оперативний економіч�
ний аналіз, на наш погляд, не потребує особливих
обґрунтувань — його елементи більшою чи меншою
мірою у виробництві виконує кожний керівник —
від майстра дільниці до генерального директора».
Обсяг ведення цього аналізу визначається потреба�
ми керівника. Проте принципи його ведення до�
цільно розглянути на прикладі процесу підготовки
рішення щодо ресурсозбереження.

Підготовка кожного управлінського рішення
у сфері управління ресурсозбереженням повинна
враховувати всі альтернативні варіанти, та при
цьому вони не повинні вступати у протиріччя з
головною метою діяльності підприємства, страте�
гічними напрямками його розвитку. Якість та
ефективність управлінської праці в цьому напрям�
ку виражається через призму якості та ефектив�
ності прийнятих і реалізованих рішень. Для ухва�
лення ефективного управлінського рішення з
ресурсозбереження на підприємстві необхідно
визначити послідовність його прийняття. Ефек�
тивність споживання ресурсів підприємством ба�
гато в чому залежить від якості підготовки управ�
лінських рішень з ресурсозбереження. Цей процес
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включає в себе обробку вхідної інформації, вибір
та наукове обґрунтування перспективних цілей уп�
равління ресурсозбереженням, засобів їх досягнен�
ня та ресурсного забезпечення, завдяки по�
рівняльній оцінці альтернативних варіантів.

Плюси та мінуси автоматизованої форми
бухгалтерського обліку наведені нижче:

Плюси
Аналітичність
На основі прописаних алгоритмів система

може формувати будь�яку інформацію, за умови,
що для її формування є достатні дані і відповідно
розроблена методика.

Оперативність
Полегшує працю облікових працівників,

зменшує її рутиність, зменшує термін обробки
потрібної інформації та підвищує достовірність
інформації бухгалтерського обліку.

Підпорядкування системних алгоритмів цілям
обліку та аналізу

Полегшується процедура одержання інфор�
мації, що необхідна для управлінського персона�
лу та складання різноманітної звітності. Показни�
ки формуються у звітах, що містяться в аналітич�
ному блоці програм без додаткових вибірок. Сис�
тема готова для здійснення оперативного аналізу.

Зменшення записів та поліпшення техніки ви^
конання облікової роботи

Специфіка роботи на персональному комп’ю�
тері виключає необхідність у складанні різних
проміжних регістрів бухгалтерами, достатнім є
лише внести дані при створенні первинних до�
кументів. Внаслідок цього покращується обліко�
вий процес, значно зменшується кількість поми�
лок, дублювання документів. Є умови для нала�
годження аналітичного обліку.

Мінуси
Необхідна висока кваліфікація кадрів
Потребує високої кваліфікації облікового

штату, оскільки використання облікових інфор�
маційних систем вимагає знання не лише основ
бухгалтерського обліку, а й апаратного та про�
грамного забезпечення.

Послаблення функції контролю
Якщо у програмному забезпеченні не перед�

бачити процедури виправлення помилок у доку�
ментах та їх «ліквідації», то облік у автоматизова�
ному середовищі може перетворитися на «набір
недоречних цифр».

Головним недоліком паперових форм об�
ліку є їх функціональна обмеженість та велика
трудомісткість використання. Через те авто�
матизація обліково�аналітичних процедур під�
вищує як оперативність, так і аналітичність ін�
формації, однак при цьому може знижуватися
управлінська функція інформаційної системи.
Тому своєчасним є зосередження уваги на уп�
равлінському питанні функціонування системи
обліково�аналітичного забезпечення.

В економічній літературі виділяють достат�
ньо методів та засобів забезпечення безпеки
інформації: перешкоди, управління доступом,
шифрування, протидія атакам вірусів, регламен�
тація, фізичні, апаратні, примусові заходи, мо�
тивація, організаційні, законодавчі, програмні,
морально�етичні, процедури фіксування та ме�
тодика виправлень у документах, технічні, фор�
мальні засоби, неформальні засоби,

Комп’ютерна облікова система знижує
пильність та може ускладнювати управлінську
функцію бухгалтерського обліку. Тому одним із
важливих елементів автоматизованих форм обліку
є процедура фіксування та методика виправлень
у документах. Створення транспорентних по суті
форм бухгалтерського обліку.

При використанні паперових форм у праців�
ників є чітка регламентація внесення виправлень як
у первинні документи, так і у регістри обліку, алго�
ритмів оброблення облікової інформації з метою
проведення економічного аналізу. А при викорис�
танні автоматизованої форми весь захист спрямо�
ваний на обмеження втручання ззовні, розподіл
відповідальності за об’єкти управління та створен�
ня умов для підвищення мотивації у працівників.
Але все це не передбачає можливості перевірки і з
часом здійснення коригувань та їх впливів на ре�
зультати діяльності господарюючих суб’єктів.

Система інформації повинна дати цілісну
картину господарських процесів — розвитку пев�
ного явища, послідовної заміни стадій, етапів,
ступенів, якісно нових форм виконання робіт, у
той час коли для існуючих інформаційних техно�
логій характерні негативні риси — обмеженість,
фрагментарність, мозаїчність відображення гос�
подарських процесів як сукупності послідовно
виконуваних операцій, способів і засобів перебігу
процесів постачання, виробництва, збуту та інве�
стування [7, с. 56].

Базову основу складають інформаційні сис�
теми, за допомогою яких співробітники�вико�
навці займаються операційною обробкою даних,
а менеджери нижчої ланки — оперативним управ�
лінням. На рівні стратегічного управління інфор�
маційні системи змінюють свою роль і стають
стратегічними, такими, що підтримують діяль�
ність менеджерів вищої ланки щодо ухвалення
рішень в умовах незадовільної структурованості
поставлених завдань.

Інформаційна система оперативного рівня
підтримує фахівців�виконавців, обробляючи дані
про операції і події (рахунки, накладні, зарплата,
кредити, потік сировини і матеріалів). Призначен�
ня інформаційної системи на цьому рівні — відпо�
відати на запити про поточний стан і відстежува�
ти потік операцій у фірмі, що відповідає оператив�
ному управлінню. Щоб з цим справлятися, інфор�
маційна система повинна бути досяжною, такою,
що безперервно діє, і надавати точну інформацію.
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Завдання, цілі і джерела інформації на опе�
раційному рівні заздалегідь визначені і у високо�
му ступені структуровані. Рішення запрограмова�
не відповідно до заданого алгоритму.

Інформаційна система оперативного рівня є
сполучною ланкою між фірмою і зовнішнім се�
редовищем. Якщо система працює погано, то
організація або не отримує інформації ззовні, або
не видає інформацію. Крім того, система — це
основний постачальник інформації для решти
типів інформаційних систем в організації, оскіль�
ки містить і оперативну, й архівну інформацію.

Відключення цієї інформаційної системи
привело б до необоротних негативних наслідків.

Приклади інформаційних систем оператив�
ного рівня:

1) складського обліку;
2) розрахунків з дебіторами;
3) розробки замовлень;
4) реєстрації заявок;
5) розрахунків із зарплати.
Висновки і пропозиції. Таким чином, з метою

ефективної реалізації управлінської функції бух�
галтерського обліку, в програмному середовищі
будь�яких розробників інформаційних продуктів
має бути передбачено процедури моніторингу за
внесенням виправлень до документів, а відпові�
дно має бути розроблене положення щодо про�
цедур внесення змін до інформаційної бази.

Управлінський облік та економічний аналіз у
процесі прийняття управлінського рішення відігра�
ють провідну роль. Ефективність управління вит�
ратами підприємства залежить від рівня організа�
ційності та узгодженості процесів обліку та аналізу
собівартості продукції в попередньому періоді, пла�
нування витрат, контролю за виконанням планів та

прийняттям управлінських рішень щодо підвищен�
ня ефективності роботи підприємства.

З метою підвищення відповідальності за
прийняття та здійснення рішення, а також ство�
рення передумов для ефективного контролю за
його виконанням, рішення має бути задокумен�
тованим. Інформація повинна бути високоякіс�
ною і подана в зручній формі.
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