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У підручнику на системній основі розкривається сутність управ-

лінського обліку, основним завданням якого є підготовка інформації 
для планування господарської діяльності, контролю роботи окремих 
підрозділів і підприємств у цілому та прийняття рішень на різних рівнях 
управління підприємством (фірмою, комерційним банком чи іншим 
суб’єктом господарювання) в умовах ринкової економіки. Висвітлю-
ються також шляхи оптимізації діяльності підприємств за допомогою 
методів управлінського обліку. Наведені в кінці кожного розділу задачі  
і тести дають можливість читачу самостійно глибоко засвоїти навчаль-
ний матеріал, здобути навички, необхідні для впровадження у практику 
господарювання сучасних форм управлінського обліку.

Розраховано насамперед на студентів вищих навчальних закладів, 
які навчаються за економічними спеціальностями. Підручник буде 
корисним також викладачам, спеціалістам-практикам, підприємцям, 
менеджерам усіх рівнів управління підприємством, керівникам під-
приємств.

 УДК 658.15(076.1)
ББК 65.052я7

ПЕРЕДМОВА

Відомо, що життя суспільства постійно змінюється. Змінюють-
ся як умови існування людей, так і умови діяльності підприємств. 
Чарльз Дарвін говорив, що виживають не найсильніші, не най-
розумніші, а ті, які найбільше пристосувалися до змін. Зі зміна-
ми завжди виникають проблеми, які часто можуть бути вирішені 
для підприємств за допомогою управлінського обліку. Управлін-
ський облік — це насамперед апарат для вирішення проблем, що 
виникають у процесі діяльності підприємства (установи, органі-
зації). Не маючи цього апарату аналізу для вирішення проблем, 
підприємство в умовах постійних змін рано чи пізно припинить 
свою діяльність. У зв’язку з цим важливим є завдання оволодіння 
прийомами та методами управлінського обліку керівниками всіх 
рівнів управління підприємством, які дають змогу максимально 
використати наявну як внутрішню, так і зовнішню інформаційну 
базу підприємства для підготовки і прийняття управлінських рі-
шень та контролю за їх виконанням. 

Управлінський облік не вирішує всіх проблем, які виникають у 
процесі прийняття управлінських рішень, але дозволяє у меншій 
мірі покладатись на здогадки, передчуття та інтуїцію, зменшити 
невідворотну невизначеність, яка присутня при будь-якому про-
цесі прийняття рішень. Він не відкидає потреби у діловому чутті, 
здоровому глузді, але створює міцну і систематизовану базу для їх   
раціонального застосування.

Є різні погляди щодо визнання чи невизнання управлінського 
обліку як окремої дисципліни та його місця у загальній системі 
обліку. Але слід зазначити, що при Міжнародній федерації бух-
галтерів (МФБ) створено окремий комітет з питань фінансового 
та управлінського обліку (КФУО), який вважає необхідним під-
тримувати та розвивати як фінансовий, так і управлінський об-
лік. Комітет також вважає, що сфера застосування управлінського 
обліку розширилася настільки, що він став основним складни-
ком сучасних процесів управління і досягнення стратегічної мети. 
Крім того, комітет видає стандартні положення з практики управ-
лінського обліку у вигляді «положень з практики» та «досліджень». 
МФБ розроблено також «Концепцію управлінського обліку». © Лень В.С., 2015
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ISBN  978-966-10-4020-4



УДК 658.15(076.1)
ББК 65.052я7
       Л 33

Рецензенти:
Корінько М.Д., завідувач кафедри аудиту Національної академії статистики,  

обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор.
Мних Є.В., завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національ-
ного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор.  

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів ви-
щих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалав-
ра з напряму підготовки «Облік і аудит» (лист № 1/11-10165 від 17 червня 2013 р.)

Лень В.С.
Л 33  Управлінський облік : підручник / В.С. Лень. — Тернопіль : На-

вчальна книга – Богдан, 2015. — 328 с.
ISBN 978-966-10-4020-4
У підручнику на системній основі розкривається сутність управ-

лінського обліку, основним завданням якого є підготовка інформації 
для планування господарської діяльності, контролю роботи окремих 
підрозділів і підприємств у цілому та прийняття рішень на різних рівнях 
управління підприємством (фірмою, комерційним банком чи іншим 
суб’єктом господарювання) в умовах ринкової економіки. Висвітлю-
ються також шляхи оптимізації діяльності підприємств за допомогою 
методів управлінського обліку. Наведені в кінці кожного розділу задачі  
і тести дають можливість читачу самостійно глибоко засвоїти навчаль-
ний матеріал, здобути навички, необхідні для впровадження у практику 
господарювання сучасних форм управлінського обліку.

Розраховано насамперед на студентів вищих навчальних закладів, 
які навчаються за економічними спеціальностями. Підручник буде 
корисним також викладачам, спеціалістам-практикам, підприємцям, 
менеджерам усіх рівнів управління підприємством, керівникам під-
приємств.

 УДК 658.15(076.1)
ББК 65.052я7

ПЕРЕДМОВА

Відомо, що життя суспільства постійно змінюється. Змінюють-
ся як умови існування людей, так і умови діяльності підприємств. 
Чарльз Дарвін говорив, що виживають не найсильніші, не най-
розумніші, а ті, які найбільше пристосувалися до змін. Зі зміна-
ми завжди виникають проблеми, які часто можуть бути вирішені 
для підприємств за допомогою управлінського обліку. Управлін-
ський облік — це насамперед апарат для вирішення проблем, що 
виникають у процесі діяльності підприємства (установи, органі-
зації). Не маючи цього апарату аналізу для вирішення проблем, 
підприємство в умовах постійних змін рано чи пізно припинить 
свою діяльність. У зв’язку з цим важливим є завдання оволодіння 
прийомами та методами управлінського обліку керівниками всіх 
рівнів управління підприємством, які дають змогу максимально 
використати наявну як внутрішню, так і зовнішню інформаційну 
базу підприємства для підготовки і прийняття управлінських рі-
шень та контролю за їх виконанням. 

Управлінський облік не вирішує всіх проблем, які виникають у 
процесі прийняття управлінських рішень, але дозволяє у меншій 
мірі покладатись на здогадки, передчуття та інтуїцію, зменшити 
невідворотну невизначеність, яка присутня при будь-якому про-
цесі прийняття рішень. Він не відкидає потреби у діловому чутті, 
здоровому глузді, але створює міцну і систематизовану базу для їх   
раціонального застосування.

Є різні погляди щодо визнання чи невизнання управлінського 
обліку як окремої дисципліни та його місця у загальній системі 
обліку. Але слід зазначити, що при Міжнародній федерації бух-
галтерів (МФБ) створено окремий комітет з питань фінансового 
та управлінського обліку (КФУО), який вважає необхідним під-
тримувати та розвивати як фінансовий, так і управлінський об-
лік. Комітет також вважає, що сфера застосування управлінського 
обліку розширилася настільки, що він став основним складни-
ком сучасних процесів управління і досягнення стратегічної мети. 
Крім того, комітет видає стандартні положення з практики управ-
лінського обліку у вигляді «положень з практики» та «досліджень». 
МФБ розроблено також «Концепцію управлінського обліку». © Лень В.С., 2015

© Навчальна книга — Богдан, 2015

Охороняºться законом про авторське право.
Æодна частина цього видання не може бути відтворена 
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

ISBN  978-966-10-4020-4



5ПЕРЕДМОВА4 ПЕРЕДМОВА

У політиці МФБ про визнання професійної кваліфікації бухгалте-
рів щодо освіти обов’язковим є знання обліку витрат та управлін-
ського обліку.  

У міжнародній практиці як самостійні галузі бухгалтерського 
обліку існують облік податків (оподаткування), фінансовий та 
управлінський облік. До функцій бухгалтерських служб входить не 
лише ведення бухгалтерського обліку, а й керівництво та коорди-
нація роботи зі складання кошторисів витрат, підготовка звітної 
інформації та інтерпретація її для прийняття рішень, аналіз даних 
та участь у виборі рішення.

Ринкова економіка вимагає належного тактичного та стра-
тегічного управління підприємством, що є важливим аспектом 
ефективної діяльності підприємства. У зв’язку з цим спеціалісти 
з бухгалтерського обліку повинні вміти використовувати облікову 
інформацію для підготовки і прийняття управлінських рішень, для 
контролю за роботою окремих підрозділів і підприємства в цілому, 
а також для аналізу господарської інформації підприємства. Тобто 
роль бухгалтера не повинна зводитись лише до накопичення ін-
формації в регістрах бухгалтерського обліку та складання звітності. 

Пропонований підручник «Управлінський облік» є спробою ав-
тора узагальнити найбільш актуальні, на його думку, проблеми, які 
має вирішувати управлінський облік, а тому автор не претендує на 
повне і всебічне висвітлення всіх проблем дисципліни. Підручник 
призначений насамперед для студентів економічних спеціальнос-
тей і включає найважливіші для спеціалістів з бухгалтерського об-
ліку та інших фахівців економічного напрямку, а також керівників 
підходи до отримання нової управлінської інформації на підпри-
ємствах, яка допомагає вийти на нові резерви підвищення ефек-
тивності підприємницької діяльності. У ньому наведено основні 
завдання дисципліни «Управлінський облік», розкрито сутність 
і прикладний зміст управлінського обліку, основні методи отри-
мання, обробки та використання облікової інформації для цілей 
контролю, аналізу і управління господарською діяльністю, спосо-
би використання облікової інформації для контролю за фінансо-
во-господарською діяльністю підприємства або установи, кількіс-
ні методи в управлінському обліку, розкрито методику складання 
кошторисів доходів і витрат та кошторисів капітальних вкладень.

Корисну для себе інформацію у цьому підручнику можуть знай-
ти керівники підприємств та їх структурних підрозділів, аналітики, 

в тому числі бухгалтери-аналітики, особливо для визначення міс-
ця і ролі обліку в управлінській діяльності та застосування викла-
дених підходів до управлінського обліку у практичній діяльності.

Підручник відрізняється від попередніх видань навчального по-
сібника актуалізацією окремих положень, окремими уточненнями 
та доповненнями.
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1.1 Основні поняття про фінансовий облік

Перехід економіки України до ринку, поява приватної форми 
власності в суспільному відтворенні вплинули на виникнення гли-
боких змін у методології і методиці ведення бухгалтерського облі-
ку, а також аудиту як форми зовнішнього та внутрішнього конт- 
ролю за господарською діяльністю підприємств.

Попередня система бухгалтерського обліку в Україні була пов-
ністю орієнтована на державну власність і виключала таке понят-
тя, як «комерційна таємниця», а тому й поділ обліку на фінансовий 
(облік «для всіх») і управлінський (облік «для себе»).

Однією з особливостей побудови бухгалтерського обліку в су-
часних умовах є його поділ на фінансовий та управлінський. Цей 
поділ зумовлений тим, що інформація обох видів обліку має своїх 
користувачів, а тому й різний зміст, структуру і форму подання.

Фінансовий облік, або, як прийнято говорити, фінансова бух-
галтерія, характеризує майновий стан підприємства, його фінан-
сове становище і прибутковість. За даними фінансової бухгалтерії 
складаються всі форми офіційної звітності (баланс, звіт про фі-
нансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про влас-
ний капітал, примітки до звіту, додаток до річної фінансової звіт-
ності «Інформація за сегментами»). Часто фінансову бухгалтерію 
називають зовнішньою, тому що її інформацією користуються 
сторонні юридичні та фізичні особи, а саме: державні органи, бан-
ки, ділові партнери, кредитори, акціонери і т.д. При цьому держа-
ва в особі податкових служб перевіряє і аналізує дані про доходи 

підприємства за їх видами, про витрати за елементами, про вар-
тість виробничих запасів на початок і кінець звітного періоду, що 
необхідно для контролю за правильністю розрахунків підприєм-
ства з бюджетом, а також для прийняття управлінських рішень на 
макрорівні. Кредитори, ділові партнери і акціонери мають інтерес 
насамперед до інформації про фінансову стійкість підприємства 
та його прибутковість. Аналіз такої інформації дає змогу знизити 
фінансовий ризик при проведенні спільних операцій чи вибрати 
найбільш вдалий варіант для інвестицій. За даними фінансового 
обліку також проводиться зовнішній аудит.

В основі побудови фінансового обліку розвинених зарубіжних 
країн лежить метод «затрати — випуск». Сутність цього методу 
полягає в тому, що фінансовий результат діяльності підприємства 
визначається шляхом зіставлення всіх доходів підприємства з його 
витратами без калькулювання фактичної собівартості випущеної 
і реалізованої продукції. При цьому облік витрат ведеться за еле-
ментами, а облік доходів — за видами. Очевидно, що такий підхід 
впливає насамперед на побудову плану рахунків бухгалтерського 
обліку і методику відображення за ними господарських операцій.

Так, у зарубіжних планах рахунків немає рахунка аналогічного 
рахунку 23 «Виробництво», в якому облік витрат ведеться за стат-
тями в розрізі об’єктів калькулювання. Замість нього на кожен 
елемент затрат відкривається окремий синтетичний рахунок, за де-
бетом якого витрати відображаються в момент їх здійснення, а за 
кредитом списуються в кінці звітного періоду. Списуються витра-
ти на рахунок «Фінансовий результат». За дебетом цього рахунка 
відображаються витрати за період, що пройшов, а за кредитом — 
доходи у міру їх одержання. Сальдо за цим рахунком показує чи-
стий прибуток (збиток). Слід зазначити, що авансові відрахування 
від прибутку до бюджету також прирівнюються до витрат підпри-
ємства. З цієї причини відкривається рахунок «Витрати на сплату 
податків», який при списанні витрат у кінці звітного періоду ко-
респондує за кредитом з дебетом рахунка «Фінансовий результат».

Є також відмінності у фінансовому обліку виробничих запасів. 
Так, на рахунках виробничих запасів протягом звітного періоду не 
відображаються дані щодо їх надходження і витрат. Усі матеріаль-
ні цінності, що надійшли, списуються відразу після надходження 
на витрати. Наприкінці звітного періоду з рахунків виробничих 
запасів списуються залишки на початок періоду в дебет рахунка 
«Фінансовий результат». Після проведення інвентаризації на по-
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чаток наступного звітного періоду фактична величина виробничих 
запасів за даними інвентаризації відображається за дебетом рахун-
ків виробничих запасів і за кредитом рахунка «Фінансовий резуль-
тат». Таким чином, на рахунках виробничих запасів відображають-
ся лише залишки. Незавершене виробництво теж розглядається як 
вид виробничих запасів і має таку ж методику обліку.

Для того, щоб розібратись, що являє собою фінансовий облік 
зарубіжного підприємства, та проілюструвати основні положення 
його методики, розглянемо приклад з обліку виробничої діяльно-
сті підприємства. При цьому слід пам’ятати, що у фінансовій бух-
галтерії відображаються витрати і доходи від усіх видів діяльності.

У табл. 1.1 відображені господарські операції, які були прове-
дені на підприємстві в поточному періоді. Залишки на початок 
звітного періоду були лише за трьома рахунками: «Матеріали» — 
700, «Незавершене виробництво» — 400, «Готова продукція» — 1000. 
Для відображення бухгалтерських записів у таблиці частково викори-
стані рахунки діючого в Україні плану рахунків, а також застосову-
вані у фінансовому обліку за кордоном («Матеріальні витрати», «Ви-
трати на оплату праці», «Витрати на страхування», «Амортизація», 
«Витрати на сплату податків»), тобто рахунки обліку витрат за еле-
ментами. Рахунок «Фінансовий результат» є відображенням моделі 
системи «затрати — випуск»: доходи відображаються за кредитом, а 
витрати — за дебетом; порівняння сум за операціями 7,8,11, а також 
за операціями 9,10 дасть фінансовий результат. 

Таблиця 1.1. Особливості відображення господарських операцій у 
фінансовому обліку зарубіжних країн

№ 
з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума

1. Акцептовані рахунки постачальників 
за матеріали, що надійшли 1100

2. Нарахована заробітна плата працівни-
кам за звітний період 1070

3. Проведені відрахування на соціальне 
страхування працівників підприємства 300

4. Нарахована за звітний період аморти-
зація основних засобів 1000

5. Проведені авансові нарахування від 
прибутку в дохід державного бюджету 200

6. Підлягає оплаті вартість продукції, 
переданої покупцеві 9000

7. Списані залишки виробничих запасів 
підприємства, що рахуються в обліку 
на початок звітного періоду

— за матеріалами 79 20 700

— за незавершеним виробництвом 79 23 400

— за готовою продукцією 79 26 1000

Всього 2100

8. Списані витрати підприємства за звіт-
ний період за їх видами (елементами)

— матеріальні витрати (див. позицію 1) 79 20 1100

— витрати на оплату праці (див. по-
зицію 2) 79 66 1070

— витрати на соціальне страхування 
(див. позицію 3) 79 65 300

— амортизація (див. позицію 4) 79 13 1000

— податки, сплачені авансом (див. 
позицію 5) 79 64 200

Всього 3670

9. Списана сума доходу, одержана у звіт-
ному періоді (див. позицію 6) 361 79 9000

10. Відображені на рахунках залишки за-
пасів на початок наступного періоду:

— виявлені при інвентаризації матеріали 20 79 100

— незавершене виробництво 23 79 200

— готова продукція 26 79 300

Всього 700

11. Визначена і списана сума прибутку за 
звітний період (9000 + 600 – 2100 – 
3670)

79 441 3930
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сті підприємства. При цьому слід пам’ятати, що у фінансовій бух-
галтерії відображаються витрати і доходи від усіх видів діяльності.

У табл. 1.1 відображені господарські операції, які були прове-
дені на підприємстві в поточному періоді. Залишки на початок 
звітного періоду були лише за трьома рахунками: «Матеріали» — 
700, «Незавершене виробництво» — 400, «Готова продукція» — 1000. 
Для відображення бухгалтерських записів у таблиці частково викори-
стані рахунки діючого в Україні плану рахунків, а також застосову-
вані у фінансовому обліку за кордоном («Матеріальні витрати», «Ви-
трати на оплату праці», «Витрати на страхування», «Амортизація», 
«Витрати на сплату податків»), тобто рахунки обліку витрат за еле-
ментами. Рахунок «Фінансовий результат» є відображенням моделі 
системи «затрати — випуск»: доходи відображаються за кредитом, а 
витрати — за дебетом; порівняння сум за операціями 7,8,11, а також 
за операціями 9,10 дасть фінансовий результат. 

Таблиця 1.1. Особливості відображення господарських операцій у 
фінансовому обліку зарубіжних країн

№ 
з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума

1. Акцептовані рахунки постачальників 
за матеріали, що надійшли 1100

2. Нарахована заробітна плата працівни-
кам за звітний період 1070

3. Проведені відрахування на соціальне 
страхування працівників підприємства 300

4. Нарахована за звітний період аморти-
зація основних засобів 1000

5. Проведені авансові нарахування від 
прибутку в дохід державного бюджету 200

6. Підлягає оплаті вартість продукції, 
переданої покупцеві 9000

7. Списані залишки виробничих запасів 
підприємства, що рахуються в обліку 
на початок звітного періоду

— за матеріалами 79 20 700

— за незавершеним виробництвом 79 23 400

— за готовою продукцією 79 26 1000

Всього 2100

8. Списані витрати підприємства за звіт-
ний період за їх видами (елементами)

— матеріальні витрати (див. позицію 1) 79 20 1100

— витрати на оплату праці (див. по-
зицію 2) 79 66 1070

— витрати на соціальне страхування 
(див. позицію 3) 79 65 300

— амортизація (див. позицію 4) 79 13 1000

— податки, сплачені авансом (див. 
позицію 5) 79 64 200

Всього 3670

9. Списана сума доходу, одержана у звіт-
ному періоді (див. позицію 6) 361 79 9000

10. Відображені на рахунках залишки за-
пасів на початок наступного періоду:

— виявлені при інвентаризації матеріали 20 79 100

— незавершене виробництво 23 79 200

— готова продукція 26 79 300

Всього 700

11. Визначена і списана сума прибутку за 
звітний період (9000 + 600 – 2100 – 
3670)

79 441 3930
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