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AT THE TRADING ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
Управлінський облік є джерелом інформації для прийняття 

різних управлінських рішень. Його дані мають бути інформа-
тивними з погляду масиву даних, тобто охоплювати різні сег-
менти діяльності підприємства, його бізнес-процеси. Оскільки 
саме процесний підхід до управління є найбільш ефективним, 
діяльність торговельного підприємства варто теж розглядати в 
розрізі його бізнес-процесів, проте систематизувати їх за окре-
мими центрами відповідальності. Ефективність побудованого 
управлінського обліку доцільно оцінювати, виходячи із реаліза-
ції поставлених перед ним завдань. Також варто врахувати на-
явність різних регламентів та оціночних показників. Організа-
цію управлінського обліку в роботі наведено в розрізі окремих 
етапів, на кожному з яких виділено певні види робіт, починаючи 
із загальної оцінки діяльності підприємства і закінчуючи фор-
муванням управлінських звітів та визначенням недоліків діючої 
системи управлінського обліку. 

Ключові слова: управлінський облік, бізнес-процеси, ор-
ганізація обліку, модель обліку, центи відповідальності. 

АННОТАЦИЯ
Управленческий учет является источником информации 

для принятия различных управленческих решений. Его дан-
ные должны быть информативными с точки зрения массива 
данных, то есть охватывать разные сегменты деятельности 
предприятия, его бизнес-процессы. Поскольку именно про-
цессный подход к управлению является наиболее эффек-
тивным, деятельность торгового предприятия следует также 
рассматривать в разрезе его бизнес-процессов, однако си-
стематизировать их по отдельным центрам ответственности. 
Эффективность управленческого учета целесообразно оце-
нивать, исходя из реализации тех задач, которые перед ним 
ставятся. Также следует учесть наличие различных регламен-
тов и оценочных показателей. Организация управленческого 
учета в работе представлена в разрезе отдельных этапов, на 
каждом из которых выделены определенные виды работ, на-
чиная с общей оценки деятельности предприятия и заканчи-
вая формированием управленческих отчетов и определением 
недостатков действующей системы управленческого учета.

Ключевые слова: управленческий учет, бизнес-процессы, 
организация учета, модель учета, центры ответственности.

ANNOTATION
Nowadays, financial accounting data do not meet the informa-

tion needs of users. Other reporting forms are relevant today: cor-
porate reporting, non-financial, sustainable development reporting 
and others. To compile them, it is necessary to operate with other 
information that accumulates in the management accounting sys-
tem. Management accounting is a source of information for making 

various management decisions. Its data should cover various seg-
ments of the enterprise, all business processes. It is the implemen-
tation of these business processes that requires significant costs, 
which are the main object of management accounting. Since the 
process approach to management is the most effective, the activi-
ties of a commercial enterprise should also be considered in terms 
of its business processes. However, it is advisable to systematize 
business processes by separate centers of responsibility. This will 
allow you to separate costs not only for a single business process, 
but also for the entire center of responsibility. The components of an 
effective management accounting system are responsibility centers, 
business processes, various regulations and evaluation indicators. 
In addition, the effectiveness of the built management accounting 
should be assessed based on the implementation of the tasks set 
before him. In order to organize management accounting at the trad-
ing company, separate stages are proposed, at each of which the list 
of works is systematized. The work includes a general assessment 
of the enterprise, the development of various internal regulations, 
classification of costs, the formation of registers and management 
reports. At the final stage, the effectiveness of the accounting sys-
tem is assessed, the shortcomings of the current management ac-
counting system are identified and measures to eliminate them are 
developed. It is this approach to the organization of management 
accounting allows you to focus on important aspects, without the im-
plementation of which to build an effective management accounting 
system in the enterprise is impossible.

Key words: management accounting, business processes, 
accounting organization, accounting model, centers of respon-
sibility.

Постановка проблеми. В основі ефективного 
менеджменту підприємства лежить системний 
підхід до управління різними процесами, який 
можливо реалізувати за умов наявності достат-
нього інформаційного забезпечення. Якість та-
кого забезпечення залежить передусім від іс-
нування налагодженої на підприємстві системи 
збору, обробки, передачі та накопичення інфор-
мації, яка застосовується для прийняття різного 
роду рішень. Особливо актуальним є це питан-
ня для підприємств торгівлі, які в умовах сві-
тової кризи Covid-19 стали одними із суб’єктів 
критичної інфраструктури та діяльність яких 
характеризується різними бізнес-процесами, 
на кожному з яких формується певний масив 
інформації, акумулюються витрати, які потре-
бують ефективного управління з метою мінімі-
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зації. Саме такі дані накопичуються в системі 
управлінського обліку, яку варто правильно ор-
ганізувати, щоб отримувати якісну інформацію 
для прийняття управлінських рішень. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Питання управлінського обліку за останні 
роки все частіше стають предметом уваги ві-
тчизняних науковців. Окремі з них вивчають 
загальні аспекти організації цього обліку на 
підприємствах (О.Є. Шмигель [1], Н.Ю. Єршо-
ва [2], Т.А. Гоголь та В.Г. Маргасова [3]), інші 
ж зосереджують увагу на галузевих особливос-
тях діяльності суб’єктів та їхньому впливі на 
організацію управлінського обліку (О.В. Фо-
міна [4], Н.І. Пилипів [5], М.М. Марків [6], 
О.В. Рудницька [7] А.М. Шворак [8] та інші). 
Не зменшуючи науковий доробок учених, варто 
зазначити, що питання й досі залишається ак-
туальним, враховуючи потреби користувачів в 
інформації та наявність невирішених проблем-
них аспектів організації управлінського обліку 
саме на торговельних підприємствах. 

Метою статті є формування моделі організа-
ції управлінського обліку на підприємствах тор-
гівлі, яка базуватиметься на системному підхо-
ді та враховуватиме усі бізнес-процеси суб’єкта. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність 
суб’єкта господарювання пов’язана з величезним 
потоком інформації, яка створюється, система-
тизується на різних рівнях та використовуєть-
ся для прийняття рішень. Як показує практи-
ка, дані фінансового обліку уже не є достатнім 
джерелом інформації для різних користувачів, 
а тому нині актуальними є звіти в частині кор-
поративного управління, соціального розвитку, 
нефінансової звітності тощо. Формування тако-
го роду звітності вимагає дієвого способу нако-
пичення інформації, яку можна сформувати в 
системі управлінського обліку. Проте управлін-
ський облік має бути не просто присутнім на під-
приємстві, він має бути передусім ефективним. 

При цьому ефективність управлінського об-
ліку оцінюється по-різному. Так, О.В. Фоміна 
вважає, що він буде ефективним, якщо система 
управлінського обліку базуватиметься на засто-
суванні окремих принципів формування, розро-
блення, впровадження та використання системи, 
серед яких: структурування діяльності за бізнес-
процесами, можливість постійної оцінки резуль-
татів як загалом по підприємству, так і за кож-
ним бізнес-процесом, обов’язкова регламентація 
усіх процесів на підприємстві, комплексність 
і аналітичність використовуваних для управ-
лінського обліку результатів [4, с. 265–266]. 
О.Є. Шмигель ефективність управлінського облі-
ку розглядає через призму оцінки системи окре-
мо за його організаційною структурою, методич-
ним та технічним забезпеченням [1, с. 186]. 

Вважаємо, що управлінський облік можна 
вважати ефективним на підприємстві тоді, коли 
він виконує усі поставлені завдання. Зокрема, 
для підприємств торгівлі такими завданнями 
можуть бути як загальні (підвищення конку-

рентоспроможності суб’єкта, розширення сфери 
діяльності, охоплення нових ринків збуту), так 
і в розрізі окремих процесів (підвищення обо-
ротності запасів, зменшення втрат тощо). 

Оскільки застосування процесного підходу в 
управлінні сьогодні вважається одним із най-
більш дієвих, науковці [7; 9–10] намагаються 
по різному представити бізнес-процеси саме тор-
говельних підприємств. Зокрема, О.В. Ольшан-
ський групує їх за такими видами, як: основні 
(аналіз ринку і потреб споживачів, розроблення 
асортиментної політики та управління асорти-
ментом, управління закупівлями і логістика, 
управління складуванням та зберіганням то-
вару, управління виробничими операціями та 
інші); допоміжні (управління різними ресур-
сами); бізнес-процеси розвитку (модернізація 
магазинів, впровадження різних технологій 
тощо); забезпечувальні (система менеджмен-
ту якості, організаційна структура управлін-
ня підприємством, система методів прийняття 
управлінських рішень, система мотивації та 
заохочення працівників) [9, с. 23]. О.В. Руд-
ницька вважає доречним з погляду практики 
поділ бізнес-процесів лише на основні, допо-
міжні (обслуговуючі) та бізнес-процеси управ-
ління [7, с. 54]. Однак виділення лише одних 
бізнес-процесів на підприємстві не є достатнім, 
оскільки вони можуть формуватися за різни-
ми ознаками: лінійною (в межах одного центру 
відповідальності) або ж функціональною (реалі-
зація процесу передбачає участь декількох під-
розділів, які виконують окремі операцій). Тому 
під час організації управлінського обліку, крім 
центрів відповідальності та бізнес-процесів, 
варто врахувати обов’язкову наявність таких 
елементів, як регламенти, оціночні показники 
та звіти. Лише наявність зазначених компо-
нентів дозволяє сформувати ефективну систему 
управлінського обліку. 

Варто зауважити, що системний підхід перед-
бачає застосування автономної або інтегрованої 
системи управлінського обліку. Вважаємо, що 
для торговельних підприємств більш раціональ-
ним є підхід формування управлінського обліку 
саме на засадах інтегрованості, що дає змогу од-
ночасно оперувати даними різних видів обліку 
(фінансового, оперативного, податкового, управ-
лінського), завжди керуватися лише достовір-
ною інформацією, не розширювати штат праців-
ників для ведення управлінського обліку. 

Зважаючи на вищезазначене, пропонуємо 
розглядати організацію управлінського обліку 
на торговельному підприємстві в розрізі п’яти 
етапів, на кожному з яких виділити певні 
складники, які наведені на рис. 1. Виокремлен-
ня етапів організації управлінського обліку не є 
новим, проте cаме етапізація дозволяє розмежу-
вати роботу в частині організації управлінсько-
го обліку, виходячи з необхідних структурних 
елементів, реалізація яких у підсумку забезпе-
чує можливість побудови ефективної системи 
управлінського обліку. 
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Кожен із представлених етапів є важливим, 
оскільки передбачає реалізацію певних робіт, 
без яких неможливо створити ефективну систе-
му управлінського обліку. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, управлінський облік на тор-
говельному підприємстві є джерелом інформації 
про усі бізнес-процеси, реалізація яких пов’язана 
з понесенням витрат, які є ключовим об’єктом 
управлінського обліку. Ефективність цього облі-
ку залежить передусім від його правильної орга-
нізації, яку варто розглядати в розрізі окремих 
етапів. Перспектива подальших досліджень вба-
чається в розробленні методичних рекомендацій 
щодо організації та ведення управлінського облі-
ку торговельними підприємствами.
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Визначення складу і структури регістрів аналітичного 
обліку, термінів подання звітності, розробка форм 
документів, бюджетів, управлінських звітів тощо, 
формування програмного забезпечення під 
управлінські потреби.

Організація управлінського обліку торговельного підприємства

Визначення моделі управлінського обліку (автономна 
чи інтегрована), визначення складу і структури 
витрат в розрізі видів діяльності, центів 
відповідальності та бізнес-процесів з метою 
ефективного управління ними, вибір бази розподілу 
непрямих витрат, розробка та обґрунтування системи 
показників діяльності центів відповідальності, 
розробка нормативів.  

Вивчення місця підприємства на ринку, його 
особливостей діяльності, організаційної структури, 
внутрішніх положень, інструкцій, каналів продажу 
продукції підприємством, основних постачальників, 
виокремлення центів відповідальності та бізнес-
процесів у кожному з них, аналіз ресурсної бази 
підприємства, вивчення порядку організації 
бухгалтерського обліку підприємства, загального 
графіку документообігу, оцінка системи 
внутрішнього контролю.

Розробка положень і наказів під організацію 
управлінського обліку, посадових інструкцій, 
формування графіків документообігу управлінською 
інформацією, організація руху вхідних і вихідних 
інформаційних потоків. 

Підготовчий 

Організаційний

Методологічний

Заключний

Технічний

Формування звітів, оцінка ефективності системи  
управлінського обліку, виявлення недоліків, розробка 
пропозицій щодо удосконалення.

Рис. 1. Модель організації управлінського обліку торговельного підприємства 
Джерело: удосконалено автором на підставі джерел [1; 8; 11]
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