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ВСТУП 

 

В процесі розвитку вітчизняних підприємств об`єктивно 
виникають проблеми адаптації ринкових нововведень до реалій 

економічного життя. Відстеженню проблем ринкових перетворень, 

розробці напрямів їх вирішення присвячено роботи провідних 
вітчизняних вчених: О. Амоші, В. Геєця, В. Мамутова, М. Долішнього, 

Ю. Пахомова, А. Чухна, І. Лукінова, М. Чумаченка. Одним із ринкових 

нововведень є впровадження новітніх технологій фінансово-
економічного управління. 

Процеси підвищення ефективності управління підприємствами 

набувають активного розвитку, проте не всі задачі вирішено. Це 
стосується деяких суттєвих питань інформаційного забезпечення 

управління діяльністю підприємства, розробки механізму систем 
внутрішньоуправлінської інформації (СВУІ) на підприємствах 

України. У ринкових умовах конкурентоспроможність підприємств 

все більш залежить від того, наскільки ефективно організовано 
формування управлінської інформації та її використання. Організації 

систем фінансово-економічного управління та їх інформаційного 

забезпечення на підприємствах присвячено роботи В. Амітана,  Я. 
Берсуцького, C. Біра, І. Булєєва, В. Вишневського, В. Глушкова, М. 

Гузя, І.Журавльової, М. Лепи, Ю. Лисенка, О. Махмудова, К. 

Шеннона. СВУІ та їх окремі елементи використовуються часто в 
конкретних умовах, що формують їх як специфічні. Тому виникає 

необхідність і доцільність уніфікації (узагальнення) і конкретизації 

найбільш поширених понять, що й обумовило потребу у дослідженні 
сутності системи, її мети, завдань та структури. Побудова таких 

систем є актуальною в сучасних умовах, оскільки вони надають 

можливість управлінцям оперативно одержати необхідну достовірну 
інформацію, визначити ефективність діяльності компанії в цілому, 

кожного підрозділу чи співробітника окремо. Це забезпечує прийняття 

своєчасних обґрунтованих управлінських рішень, дозволяє підвищити 
ефективність управління підприємствами, їх конкурентоспроможність. 

Діючі системи інформаційного забезпечення вітчизняних 

підприємств харчової промисловості мають певні недоліки: 
невпорядкованість звітів, неузагальненість та недостатня 

опрацьованість інформації структурних  підрозділів (груп, окремих 

користувачів), що надходить керівництву. Має місце велика кількість 
звітів з некоректними даними, що призводить до необґрунтованості 
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рішень. 

Розробка механізму формування СВУІ повинна проводитись з 

урахуванням конкретних умов його реалізації. Тому виникає потреба у 
аналізі особливостей механізмів обліку, звітності, узагальнення та 

аналітико-статистичної обробки даних, необхідних для прийняття 

управлінських рішень. Особливої уваги потребують питання 
обґрунтування структури СВУІ, її моделі. Подальше удосконалення 

СВУІ підприємств та їх об`єднань, встановлення ефективних 

інтеграційних зв`язків різних рівнів управління залишаються 
актуальними задачами економічної науки і практики. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ІНЖИНІРИНГУ СИСТЕМ 

ВНУТРІШНЬОУПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

1.1. Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації 

у ринкових умовах 

 

На сьогодні для того, щоб побудувати і запустити в 

експлуатацію нове виробництво або переобладнати старе, окрім 
грамотної організації робочого процесу необхідно враховувати цілий 

ряд технічних відкриттів і наукових досягнень. Окрім того, плануючи 

діяльність майбутнього підприємства, треба спочатку представляти 
фінансові, управлінські, маркетингові, кадрові та інші принципи, на 

яких будуватиметься його функціонування. Саме потреба в 
комплексному підході послужила поштовхом до зародження нового 

напряму у сфері консультаційних послуг – інжинірингу [1-17]. 

Хоча зарубіжний промисловий світ вже майже півстоліття 
оперує термінами і категоріями інжинірингу, в Україні цей напрям 

консультаційних послуг в його сучасному західному розумінні 

з'явився відносно нещодавно [2, 7, 9, 12, 14, 15]. Під інжиніринговою 
діяльністю мають на увазі надання комплексу послуг у виробничій, 

комерційній і науково-технічній областях. Дати точний перелік видів 

робіт, які повинні входити в «пакет інжинірингу» досить складно. Це 
залежить як від вибору замовника, так від нюансів тієї або іншої 

промислової сфери. 

При цьому елементи інжинірингу дозволяють економити 
ресурси компанії [18], організувати, керувати та оптимізувати 

виробничу діяльність. Він орієнтований на належну практику 

організації виробництва [14, 15], вдосконалення технологічних 
процесів [19, 20], використання особливостей режимів при протіканні 

явищ з позицій підвищення якісних показників [21-30] при 

досягненні цільового технологічного ефекту [19], відтворюваності 
параметрів і результатів процесів, оптимального апаратурного 

оформлення, енерго- і ресурсозбереження [18]. 

Щоб підприємство було конкурентоздатне, воно повинне 
ефективно працювати, але для цього йому потрібні певні засоби. 

Якщо підприємство не має у розпорядженні таких коштів або вони є 

не в достатній кількості, то їх треба притягнути з боку, але це треба 
робити на взаємовигідних умовах для усіх учасників угоди. Ці схеми 
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фінансування дозволяють притягнути необхідні засоби на розвиток 

закладу, при цьому не ущемляючи права учасників цих операцій. 

Працюючи за цими схемами підприємство має в розпорядженні 
необхідний об'єм капіталовкладень і можливість отримувати надалі 

прибуток, який може піти на розвиток підприємства. 

В сучасній практиці використовують наступні визначення 
поняття інжинірингу: 

Інжиніринг (від англ. Engineering, лат. Ingenium – 

винахідливість, вигадка, знання) – одна з визнаних форм підвищення 
ефективності бізнесу, суть якої полягає у наданні послуг 

дослідницького, проектно-конструкторського, розрахунково-

аналітичного, виробничого характеру, включаючи підготовку 
обґрунтувань інвестицій, вироблення рекомендацій в області 

організації виробництва і управління, а також реалізації продукції [8]. 
Інжиніринг – це роботи і послуги, що включають: складання 

технічних завдань; проведення НДР, складання проектних 

пропозицій і ТЕО будівництва промислових і інших об'єктів; 
проведення інженерно-дослідницьких робіт; розробку технічних 

проектів і робочих креслень будівництва нових і реконструкції 

діючих промислових та інших об'єктів; розробку пропозицій у 
внутрішньозаводському і внутрішньоцеховому плануванні, 

міжопераційним зв'язкам і переходам; проектування і 

конструкторську розробку машин, устаткування, установок, приладів, 
виробів: розробку складів матеріалів, сплавів, ін. речовин і 

проведення їх випробувань; розробку технологічних процесів, 

прийомів і способів; консультації і авторський нагляд при шеф-
монтажу, пуско-налагоджувальних роботах і експлуатації 

устаткування і об'єктів в цілому; консультації економічного, 

фінансового або іншого порядку [16]. 
Інжиніринг – творче застосування наукових методів і 

принципів: до проектування і розробки будівель (споруд), машин, 

апаратів, виробничих процесів і методів їх використання окремо або в 
комбінації; до будівництва і експлуатації, прогнозам поведінки 

усього цього в специфічних умовах експлуатації – усе це при обліку 

функціонального призначення, економічності використання і безпеки 
для життя і майна [17]. 

Інжиніринг ставить метою вироблення не кращого, а 

оптимального рішення, яке, зважаючи на усі існуючі обмеження і 
вимоги, є найбільш бажаним. Це може бути найбільш надійне 
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рішення у рамках заданих обмежень, найбільш простим з точки зору 

безпеки або найбільш ефективним за економічними показниками. 

Інжиніринг практично завжди є вирішенням конкретної 
проблеми або їх сукупності. Це можуть бути фізичні або економічні 

проблеми, вони можуть бути обумовлені, як кількісними так і 

якісними чинниками. Інжинірингом при вирішенні проблем є процес 
творчого аналізу, синтезу і моделювання, поєднання різних ідей і 

концепцій в цілях створення нового, оптимального рішення. 

Тому, під інжинірингом СВУІ будемо розуміти сукупність 
інтелектуальних видів діяльності, що мають за кінцеву мету 

отримання найкращих результатів від капіталовкладень або інших 

видатків, що пов'язані з реалізацією проектів різноманітного 
призначення, за рахунок найбільш раціонального підбору та 

ефективного використання ресурсів, а також методів організації та 
управління, на базі сучасних науково-технічних досягнень та з 

урахуванням конкретних умов й факторів реалізації проектів. 

СВУІ є важливим елементом у механізмі управління 
підприємством, що забезпечує своєчасне прийняття ефективних 

управлінських рішень. В сучасних умовах на підприємствах активно 

створюються та розповсюджуються автоматизовані системи 
фінансово-економічного управління, корпоративні управлінські 

інформаційні системи, системи управлінського обліку (УО) та 

системи бюджетування. Особливо актуальне це питання для середніх 
та великих підприємств. Але такі системи більшою частиною 

впроваджуються фрагментарно, відсутня також загальновизнана 

стандартизована структура СВУІ. Серед спеціалістів не склалося 
одної думки щодо того, як саме будувати таку систему, і це 

пояснюється у першу чергу тим, що й до цього часу серед науковців 

не має одностайної думки щодо визначення принципів ведення 
обліку управлінської інформації. Тому зараз необхідно уточнити 

поняття СВУІ (на основі сучасних підходів) та описати (визначити й 

конкретизувати) складові частини і структурні елементи системи. 
Проблемами управління діяльності корпоративних об`єднань 

підприємств присвячено роботи українських вчених І.О. 

Золотарьової, Ю.М. Кривошапки, Н.Ю. Горлач. За кордоном 
розробкою концептуальних основ, принципів та методології 

формування системи управління діяльністю корпоративних об`єднань 

різних типів присвячено роботи А.В. Бандуріна, де досліджено схеми 
діяльності корпорацій та розроблена організаційна концепція системи 
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управління діяльністю корпоративного об`єднання, що включає в 

себе потоковий підхід (фінансовий та виробничий потоки) до його 

діяльності. При дослідженні сучасних умов розвитку корпорацій 
вчені вказували на важливість та необхідність формування систем 

інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівної ланки 

підприємств. 
Необхідно зауважити, що СВУІ пов`язана з терміном УО, 

оскільки включає його елементи, але виходить за його рамки.  

Таким чином, необхідно також дослідити УО як особливу форму 
обліку, організаційно-правове поле дії УО, його мету та завдання. 

Незважаючи на те, що УО як особлива форма обліку, що у межах 

однієї організації забезпечує її управлінський апарат інформацією, 
використовується для планування, безпосереднє управління та 

контролю за діяльністю організації, - серед експертів, науковців, 
бухгалтерів, фінансових спеціалістів та керівників існують різні 

точки зору щодо розуміння термінології та кола завдань УО. Іноземні 

науковці визначають УО як підсистему бухгалтерського обліку [31]. 
Частина директорів та керівників фінансових служб вітчизняних 

компаній найчастіше ототожнюють його з фінансовим обліком, що 

призначений для задоволення інформаційних потреб податкової 
інспекції, інвесторів або акціонерів [32]. 

У світовій практиці існують різні підходи щодо визначення 

терміну «УО» [33, 34]. Англійською «УО» – management accounting. 
Але він також відображає європейський аналог – «контролінг». 

Таким чином, ці два поняття ототожнюють два підходи щодо 

розуміння терміну «УО». Європейський контролінг розглядається як 
інтегрований процес збору та інтерпретації інформації про діяльність 

компанії, у тому числі про витрати, результати діяльності підрозділів 

та собівартість продукції; при цьому велика увага приділяється 
нормативно-плановому характеру економічного управління [33]. 

Термін «контролінг» підкреслює зв`язок обліку з функцією 

контролю; облік організується для мети внутрішнього контролю та 
управління діяльністю підприємством. 

В англійському «management accounting» основною задачею 

облікової діяльності є забезпечення управлінського персоналу 
підприємства своєчасною і повною інформацією для прийняття 

рішення; при цьому мається на увазі, що більшість рішень 

спрямовано на задоволення потреб зовнішнього учасника процесу 
управління, особливо акціонерів та власників [33]. У цьому підході 
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найбільша увага приділяється таким завданням, як оцінка та 

підвищення «вартості компанії», управління собівартістю та 

грошовими потоками; при цьому УО звичайно функціонує як 
самостійна облікова система [33]. Цей підхід близький до практиці 

багатьох комерційних фірм, але в умовах сучасного стану 

економічних процесів на вітчизняних підприємствах цього 
недостатньо, бо необхідні ще елементи контролінгу. 

У вітчизняній практиці часто під терміном «УО» розуміється 

облік і контроль втрат і прибутків, що пов`язані із (основною) 
діяльністю, включаючи аспекти бюджетування витрат [33]. Але в 

сучасних концепціях УО велике значення приділяється підвищенню 

ролі стратегічних задач в управлінні компанією, а отже, підвищенню 
значущості нефінансових факторів в управлінні діяльністю [33]. 

Згідно терміну «УО», що є в ухваленому у 1999 р. Законі 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

[35]: «Внутрішньогосподарський облік (УО) – система обробки та 

підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх 
користувачів у процесі управління підприємством». Але якщо 

виходити із аналогічного терміну цього ж Закону – бухгалтерського 

обліку, облік є процесом, а не системою. 
Навколо поділу обліку на фінансовий, управлінський, 

бухгалтерський точиться багато дискусій. М. Чумаченко [36], В. 

Палій [37], В. Івашкевич [38] вважають, що розподіл обліку на 
фінансовий та управлінський не порушує єдності системи 

бухгалтерського обліку, оскільки йдеться не про методологічний 

поділ обліку, а про організаційні зміни [39]. 
Я. Соколов [40], Б. Валуєв [41], О. Бородкін [42] вважають, що 

бухгалтерський облік є єдиним і неподільним, а УО – це облік витрат 

і калькуляція собівартості, які штучно намагаються відірвати від 
бухгалтерського обліку окремі фахівці [39]. 

М. Пушкарь вважає УО складовою бухгалтерського разом із 

іншими його складовими – фінансовим обліком та контролінгом [43]. 
На думку С. Петренко та Л. Сухарева [44] УО є складовою 

контролінгу. 

Фахівці експертно-консультаційної Ради з питань УО (ЕКРУО) 
розширюють традиційне визначення УО, пропонуючи таке: «УО – 

процес визначення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, 

інтерпретації та надання інформації, необхідної управлінцям 
підприємства для здійснення планування, оцінки, контролю 
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господарської діяльності та прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень, забезпечення оптимального використання ресурсів 

підприємства та контролю за повнотою їх обліку. Окрім цього, УО 
включає до себе підготовку фінансової звітності для зовнішніх 

користувачів інформації, таких як акціонери, кредитори, органи 

державного і податкового врегулювання» [33]. 
С. Голов визначає, що основними причинами дискусій з приводу 

змісту УО є [39]: необґрунтоване «розширення» функцій УО 

внаслідок ототожнення функцій бухгалтера та функцій обліку; 
необґрунтоване «звуження» функцій УО внаслідок традиційного 

підходу до поняття «облік»; плутанина німецької та англосаксонської 

концепції УО. С. Голов вважає, що включення до визначення УО 
термінів планування, прогнозування, аналізу та ін. не є виправданим, 

оскільки участь бухгалтера-аналітика у цих процесах означає не 
розширення функцій обліку, а залучення бухгалтера до команди, що 

здійснює управління [39]. С. Голов не погоджується з точкою зору В. 

Мосаковського [45], Л. Нападовської [46] та інших авторів, які 
вважають, що до функцій УО входять безпосередньо розробка планів 

(кошторисів), виконання аналітичних розрахунків, підготовка 

відповідних проектів рішень тощо [39]. З іншого боку, недоцільно 
розглядати УО лише як облік витрат і калькулювання собівартості, до 

того ж, не слід вважати УО складовою контролінгу або розглядати 

контролінг як складову бухгалтерського обліку [39]. 
Але все ж таки С. Голов дає визначення УО як підсистеми 

бухгалтерського обліку, та й, оскільки УО оперує не тільки 

грошовими вимірниками, надає бухгалтерському обліку нової якості. 
С. Голов вважає, що ядром інформаційного забезпечення управління 

є бухгалтерський облік. Разом із тим він впроваджує термін 

глобальної системи обліку, спираючись на три типи облікової 
інформації згідно з Ч. Хорнгрені [39; 47], зокрема для: рахівництва 

(безперервне накопичення і класифікація даних для оцінки діяльності 

підприємства); привернення уваги (регулярна звітність, яка містить 
інформацію про відхилення та їх інтерпретацію за окремими 

сегментами); вирішення проблеми (інформація щодо можливих 

результатів майбутніх дій при виборі оптимального варіанту). 
Необхідність створення глобальної системи обліку пояснюється 

необхідністю забезпечення інформаційної потреби як зовнішніх, так і 

внутрішніх користувачів. Тому УО розглядає як підсистему обліку, 
яка забезпечує фінансову та нефінансову інформацію, необхідну для 
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прийняття рішень, спрямованих на досягнення стратегічної мети 

підприємства [39]. Таким чином, є два визначення терміну системи 

УО у одного автора: з одного боку йдеться мова про УО як 
підсистему бухгалтерського, а з другого – як підсистему глобального 

обліку. 

Необхідно зазначити, що у багатьох фахівців та науковців 
поняття УО ототожнюється із поняттям системи УО, це не є 

коректним, оскільки облік – це процес, а не система. 

Р.В. Романів [48], виходячи з визначення терміну УО як 
підсистеми бухгалтерського обліку, все ж визначає, що оскільки УО є 

підсистемою загальної інформаційної системи управління, для 

визначення його місця, ролі і функцій у процесі прийняття 
управлінських рішень необхідно застосовувати методику системного 

підходу; системний підхід дозволяє ідентифікувати УО як підсистему 
бухгалтерського обліку; використання системного принципу 

ієрархічності, в свою чергу, дає змогу розглядати даний вид як 

самостійну систему із вхідними та вихідними параметрами. 
Принципам формування та функціонування системи УО на 

промислових підприємствах було присвячено багато наукових робіт – 

дисертаційні дослідження Р.В. Романова, І.А. Герасимович, Л.В. 
Нападовської, А.В. Озеран, Н.І. Попової, Н.М. Погребняк, З.Ф. 

Канурни [48-54]. 

Розглядаючи теоретичні, методологічні та практичні питання 
організації системи УО, Р.В. Романів [48] на прикладі підприємств 

лакофарбової промисловості приділяє увагу вдосконаленню 

групування витрат, рекомендує перелік прогресивних методів 
калькулювання собівартості продукції, обґрунтовує перелік вимог 

щодо організації системи внутрішньогосподарської звітності, 

визначає підходи щодо формування інтегрованої автоматизованої 
інформаційної системи підприємства та принципи функціонування в 

її складі облікової підсистеми з використанням моделі повного 

документообігу. 
З.Ф. Канурна [54], вивчаючи стратегічні аспекти обліку в 

системі управління великого машинобудівного підприємства, 

розробляє методологію організації УО витрат, доходів і фінансових 
результатів з розмежуванням за центрами прибутку та 

відповідальності, пропонує комплекти внутрішньої звітності, подає 

послідовність здійснення стратегічного аналізу витрат та відхилення 
даних фактичного прибутку від показників бізнес-плану. 
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