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Король С. Я. Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування
Метою статті є уточнення сутності поняття «управлінська звітність», визначення місця та ролі управлінської звітності в обліково-
інформаційній системі підприємства і обґрунтування алгоритму її формування. Проаналізовано, систематизовано та узагальнено змістовний, 
формальний і методичний підходи до базової економічної категорії «звітність» і поняття «управлінська звітність». На основі порівняння управ-
лінської з іншими видами звітності встановлені її сутнісні характеристики та запропоновано власне визначення даного поняття. Доведено, 
що управлінська звітність є засобом формалізації вимог внутрішніх користувачів до управлінського обліку. Встановлено, що основою створення 
управлінської звітності має бути інтегрована обліково-аналітична база даних. Запропоновано алгоритм формування управлінської звітності як 
основу створення обліково-інформаційної бази управління підприємством. Визначено, що подальший розвиток теорії та практики формування 
управлінської звітності слід спрямувати на автоматизацію обліково-звітної роботи на підприємстві та створення єдиного інформаційного 
простору як основи забезпечення внутрішніх користувачів своєчасною, достовірною і релевантною інформацією.
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Король С. Я. Управленческая отчетность: сущность и алгоритм 

формирования
Целью публикации является определение сущности понятия «управ-
ленческая отчетность», места и роли управленческой отчетности 
в учетно-информационной системе предприятия и обоснование алго-
ритма ее формирования. Проанализированы, систематизированы и 
обобщены содержательный, формальный и методический подходы к 
базовой экономической категории «отчетность» и понятие «управ-
ленческая отчетность». На основе сравнения управленческой с другими 
видами отчетности установлены ее сущностные характеристики и 
предложено собственное определение данного понятия. Доказано, что 
управленческая отчетность является средством формализации тре-
бований внутренних пользователей к управленческому учету. Установ-
лено, что основой создания управленческой отчетности должна быть 
интегрированная учетно-аналитическая база данных. Предложен алго-
ритм формирования управленческой отчетности как основа создания 
учетно-информационной базы управления предприятием. Определено, 
что дальнейшее развитие теории и практики формирования управлен-
ческой отчетности следует направить на автоматизацию учетно-
отчетной работы на предприятии и создание единого информацион-
ного пространства как основы обеспечения внутренних пользователей 
своевременной, достоверной и релевантной информацией.
Ключевые слова: управленческая отчетность, управленческий учет, 
формирование управленческой отчетности, автоматизация.
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Korol S. Ya. Management Reporting: the Nature  

and Formation Algorithm
The purpose of the publication is to define the essence of the concept of 
"management accounting", the place and role of management accounting 
in the accounting and enterprise information system and justification of the 
algorithm of its formation. The substantive, formal and methodological ap-
proaches to the basic economic categories of 'accountability' and the concept 
of "management reporting" were analyzed, systematized and summarized. 
Based on a comparison with other types of management reporting its es-
sential characteristics were established and own definition of the concept 
was proposed. It was proved that the management reporting is a means of 
formalizing the requirements of internal users to management accounting. 
It was established that the basis for the creation of management reporting 
should be integrated accounting and analytical database. An algorithm for 
management reporting as a basis for the creation of accounting and man-
agement information base now was suggested. It was determined that the 
further development of the theory and practice of management reporting 
should be focused on the automation of accounting and reporting in the en-
terprise and the creation of a common information space as a basis for inter-
nal users to ensure timely, accurate and relevant information.
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Система управління підприємством в останні деся-
тиліття зазнала радикальних змін. Проте, незмінно 
в його основі була і залишається інформація, яку 

продукує облікова система у калейдоскопі події і фактів 
життєдіяльності суб’єкта господарювання. Разом з тим, 
облік має сенс тільки тоді, коли на отриману інформацію 
є попит. Підсумкове узагальнення таких даних і надання її 
користувачам здійснюється шляхом складання звітності.

Найбільший запит існує на фінансову звітність, але 
остання має суттєві обмеження. По-перше, фінансовий 
облік продукує інформацію про факти господарської ді-
яльності, вплинути на які користувачі вже не можуть, а 
по-друге, останні не можуть вплинути на зміст і форму 
подання такої інформації у фінансовій звітності. За свід-
ченням і науковців, і практиків, вимоги до інформаційної 
бази управління підприємством давно вийшли за межі фі-
нансових звітів і привели до появи такого інформаційного 
феномену, як управлінська звітність.

Ще в 2007 р. Голов С. Ф. зазначав, що «в науковій лі-
тературі цьому питанню не приділяється достатньо уваги»,  

Роботу виконано в межах господоговірної науково-дослідної теми 
«Концепція формування та розвитку управлінської звітності  з ви-
користанням інформаційних технологій» (№ 599/20).
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а також казав про важливість розробки адекватної інфор-
маційної системи для реалізації стратегії підприємства [1, 
с. 334]. Як правило, управлінська звітність згадується у кон-
тексті досліджень управлінського обліку або впроваджен-
ня МСФЗ. В останнє десятиріччя різні аспекти концептуаль-
них основ управлінської звітності досліджували вітчизняні 
та зарубіжні вчені Бабкина О. М., Біла Л. М., Жданова А. Б., 
Іваненко В. О., Карпенко О. В., Кулик В. А., Любимов М. О., На-
гірська К. Є., Нападовська Л. В., Озеран В. О., Позов А. Х., 
Пушкар М. С., Сльозко Т. М., Сторожук Т. М., Шалаєва Л. В., 
Шигун М. М. та інші.

Як свідчить проведений аналіз, незважаючи на роль 
управлінської звітності у прийнятті рішень, питання її 
формування в економічній літературі досліджені меншою 
мірою, ніж фінансової чи податкової. Теоретичні основи 
складання управлінської звітності повністю не сформовані. 
У науковій літературі «невиправдано мало уваги приділено 
питанням підготовки й подання управлінської звітності 
на підприємстві, не розроблена концепція управлінської 
звітності тощо» [2]. Існуюча різноманітність думок щодо 
суті поняття «управлінська звітність» пов’язана, зокрема,  
з традиційним трактуванням ролі (місця) управлінської 
звітності як внутрішньогосподарського. Навіть саме по-
няття «управлінська звітність» не отримало одностайного 
визнаного визначення., а проведені теоретичні досліджен-
ня у повній мірі не враховують динамічний характер су-
часної системи управління підприємством і вимог до його 
інформаційного забезпечення.

Гіпотеза дослідження. Вирішення даної проблеми 
дозволить теоретично обґрунтувати новий підхід до ор-
ганізації управлінського обліку та звітності, а отже, спри-
ятиме забезпеченню керівників підприємства необхідною 
інформацією для прийняття рішень.

Метою статті є уточнення сутності поняття «управ-
лінська звітність», визначення місця та ролі управлінської 
звітності в обліково-інформаційній системі підприємства і 
обгрунтування алгоритму її формування.

Поняття «управлінська звітність» є багатогранним. 
У науковій літературі управлінську звітність роз-
глядають як форму надання інформації, сукупність 

способів отримання даних, сукупність показників (інфор-
мації) тощо. Для розуміння сутності даного поняття за 
основу візьмемо базову категорію «звітність».

Цікаво відзначити, що Іваненко В. О. за результа-
тами ретроспективного аналізу спеціальної літератури 
1938 – 2010 рр. робить висновок про «триєдиний підхід 
до трактування категорії «звітність» як елементу методу 
бухгалтерського обліку, джерела інформації та форми… 
спостереження» [3, с. 6] (останнє, на нашу думку, слід ро-
зуміти як форми подання інформації користувачам). У ці-
лому такий висновок підтверджує проведений нами аналіз 
сучасної довідкової та спеціальної літератури. Разом з тим, 
науковці застосовують різні варіанти підходів до визна-
чення категорії «звітність». Їх узагальнення показало, що 
всі автори вказують на звітність як джерело інформації та 
акцентують увагу на змісті звітів або предметі звітування і, 
лише окремі – на формі подання інформації, методиці об-
робки інформації, складі користувачів, часове спрямуван-
ня інформації чи періодичність подання звітів. Вважаємо, 
що одностайне посилання авторів на звітність як джерело 
інформації підтверджує, що ця ознака є основною і осно-
вою для застосування всіх інших.

Тому далі будемо виходити з того, що в широкому 
розумінні звітність є джерелом інформації, яка за своїм 
змістом повинна відповідати призначенню – вимогам ко-
ристувачів. Інші згадані характеристики звітності вико-
ристовуються для класифікації звітності (наприклад, [4]) 
і, зокрема, для управлінської звітності. Відповідно остання 
також є джерелом інформації і, як таке поняття, може бути 
охарактеризована через названі ознаки. Разом з тим, у на-
уковій літературі поширеними є інші підходи. 

За твердженням Нагірської К. Є., науковці «харак-
теризують управлінську звітність як внутрішню бухгал-
терську (внутрішньогосподарську); ототожнюють управ-
лінську звітність з оперативною; визначають управлінську 
звітність як цілісну систему та спосіб інформування» [5]. 
Фактично спостерігаємо змішування суджень. Так, перші 
дві позиції пов’язані з визначенням статусу управлінської 
звітності, її відношення до інших видів звітності. Остання 
позиція характеризує її як джерело інформації. Залишимо 
поза увагою дискусії щодо назви звітності, призначеної 
задовольняти інформаційні потреби керівників підпри-
ємства, і проведемо аналіз наукової літератури на предмет 
визначення поняття «управлінська звітність» (табл. 1).

Огляд наукових публікацій виявив ряд акцентів, на 
які звертають увагу науковці. По-перше, зазначимо, 
що переважна більшість авторів наголошують на 

призначенні або меті формування звітності – інформаційне 
забезпечення діяльності користувачів. Крім того, наведені 
визначення містять посилання на змістовну характеристи-
ку управлінської звітності. При цьому окремі автори дають 
пряме або опосередковане посилання на методику скла-
дання управлінської звітності. Щодо форми управлінської 
звітності існують різні вимоги, які, разом з тим, не запере-
чують, а доповнюють одна іншу і характеризують управлін-
ську звітність як системи довідок, звітів, записок і внутріш-
ніх документів, що відповідають запитам користувачів. На 
нашу думку, при визначенні поняття «управлінська звіт-
ність» не потрібно посилатись на те, що вона є джерелом 
інформації. Як було з’ясовано вище, це випливає із самої на-
зви – посилання на категорію «звітність». Для характерис-
тики управлінської звітності слід використовувати ознаки, 
які виділяють її серед інших видів звітності та вказують на її 
місце в інформаційно-обліковій системі підприємства. 

Підкреслимо, що основні види звітності: фінансова, 
податкова, статистична, управлінська і т. ін.– відрізняють-
ся не тільки призначенням. Кожний вид звітності підпри-
ємства має свої особливості щодо змісту та рівня деталі-
зації інформації, періодичності її узагальнення і надання, 
структури показників і вимірники та користувачів. 

Проведений аналіз наукової літератури (табл. 2) дає 
підстави стверджувати таке. Ототожнення управлінської 
звітності з внутрішньогосподарською або оперативною, 
а також визначення її місця як доповнення до фінансової 
звітності, що формується в межах бухгалтерського об-
ліку, не відповідає сучасній практиці та вимогам до ін-
формаційного забезпечення управління підприємством 
і, головне, не враховує новітні функціональні можливості 
комп’ютеризації обліку. 

На підтвердження наведемо думку Жданової А. Б.: 
«управлінський облік і звітність є базисом для підготовки 
будь-якої іншої звітності. Таким чином, незважаючи на те, 
що управлінський облік як поняття і технологія визначився 
не так давно, проте об'єктивна необхідність його ведення 
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Таблиця 1

Визначення поняття «управлінська звітність» у спеціальній літературі

Автор Визначення суті поняття Акценти

Любимов М. О. [2, с. 9]

…це інтегрована система інформаційної підтримки процесу управління, 
метою якої є забезпечення інформаційних потреб користувачів, що поля-
гає у формуванні показників на основі інформації, одержаної у різних 
підсистемах обліку, і підготовка звітів у формі і в терміни, що відпові дають 
запитам різних груп користувачів

• призначення;  
• методика підготовки;  
• форма подання

Нагірська К. Є. [5] 

Результат збору, ідентифікації, реєстрації, узагальнення та систематизації 
фінансової та нефінансової інформації у вигляді сукупності внутрішніх 
документів (звітів) для заінтересованих користува¬чів з метою оцінки, 
аналізу, контролю та планування діяльності підприємства і його структур-
них підрозділів.

• методика підготовки;  
• зміст звітів;  
• форма подання;  
• призначення

Попов А. Н. [6, с. 756]

Систематизована обліково-аналітична інформація у вигляді облікових і 
розрахункових показників, представлена по внутрішньо-фірмових фор-
мах і призначена для внутрішніх користувачів з метою прийняття ними 
управлінських рішень, не тільки поточного, але і стратегічного характеру

• зміст звітів;  
• форма подання;  
• призначення

Югансон І. А. [7]

Система необхідної релевантної цільової фінансової та нефінансової 
інформації про майно, капітал, зобов’язання, доходи та витрати струк-
турних підрозділів організації, їх взаємозв’язки, господарські процеси 
та їх результати, про внутрішні та зовнішні фактори, яка передана у 
відповідній формі, орієнтована на користувача, використовується при 
плануванні, контролі та регулюванні показників фінансово-господарської 
діяльності організації

• зміст звітів;  
• форма подання;  
• призначення

Позов А. Х. [8]

(1) інструмент управління господарством (засіб інформаційного забез-
печення процесу управління; засіб моніторингу економічного стану 
підприємства) та інструмент управління інформаційним забезпеченням 
(засіб адаптації та моніторингу облікової системи до потреб управління),  
і (2) елемент методу бухгалтерського обліку (засіб узагальнення (агрегації, 
синтезу) та надання облікової інформації), а також (3) документ, вміст 
якого представляє економічну інформацію у певному наборі фактичних 
(історичних) та оціночних (розрахункових) показників для порівняння їх 
планово-нормативних і досягнутих значень

• методика підготовки;  
• призначення;  
• зміст звітів

Іванова Ж. А.  
[9, с. 360 – 361]

Форма подання відомостей, істотних для вибору певного варіанта дій  
з безлічі альтернативних

• форма подання;  
• призначення

Бабкіна О. М.  
[10, с. 171]

Система взаємопов'язаних показників, що характеризують умови  
та резуль тати діяльності компанії в цілому або окремих її підрозділів  
за звітний період

• зміст звітів;  
• періодичність подання

Таблиця 2

Характеристика основних видів звітності підприємства

Вид звітності

Зміст і рівень деталізації 
інформації

Періодичність 
формування

Вимірники  
(показники)

Корис-
тувачі

Методичні 
прийоми
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ди
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н

Бухгалтерська

Фінансова

Податкова

Статистична

Оперативна

Внутрішньогосподарська

Управлінська

Джерело: розроблено автором.
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була завжди. Штучний поділ облікових процедур підпри-
ємства на окремі, не пов'язані один з одним види обліку, 
фінансовий, податковий, управлінський, породжує додат-
кові витрати на їх ведення та узгодження, а також знижує 
корисність інформації» [11, c. 10].

У свою чергу Любимов М. О. зазначає, що «основна 
проблема полягає не в прийнятті або запереченні управлін-
ського обліку як науки та практичної діяльності, а у визна-
ченні його меж» [2, c. 9]. У науковій літературі вчений виді-
ляє чотири варіанти позиціонування управлінського обліку, 
а саме: (1) управлінська звітність, як і фінансова та подат-
кова, є окремими видами звітності, кожний з яких склада-
ється за даними бухгалтерського обліку; (2) управлінський 
облік виникає на перетині фінансового обліку з аналізом 
нефінансових даних; (3) управлінський облік частково пе-
ретинається з фінансовим в межах інформаційної системи 
підприємства; (4) управлінський облік і звітність включають 
фінансовий облік і звітність. Любимов М.О. стверджує, що 
«показники управлінської звітності формуються на основі 
інформації, одержаної з різних підсистем обліку», але не 
конкретизує взаємозв’язок бухгалтерського і управлінсько-
го обліку. У трьох з наведених ним моделей управлінського 
обліку місце бухгалтерського обліку не позначено взагалі. 
Натомість показаний взаємозв’язок управлінського та фі-
нансового обліку. На думку науковця, «на сучасному етапі 
не існує жодної системи, яка б повністю задовольняла ви-
моги системи управління виробничим підприємством» [2, 
c. 22]. Він робить висновок про те, що такою «інтегрованою 
системою інформаційної підтримки процесу управління» 
має стати «система управлінської звітності».

У цілому погоджуючись з тезою про необхідність ви-
значення меж управлінського обліку і звітності на 
основі їх порівняння з іншими видами обліку і звіт-

ності та розробки нової концепції управлінської звітності, 
зауважимо таке. Незаперечним є факт, що бухгалтерський 
облік є системою виявлення, вимірювання, реєстрації та на-
копичення даних про господарські операції підприємства 
і продукує звітність, яка є складовою інформаційної бази 
управління підприємством. Проте, прийняття рішень може 
вимагати аналізу інформації про зовнішнє середовище (умо-
ви, фактори) діяльності підприємства, потребувати не тіль-
ки кількісні, але й якісні показники. Крім того, для обробки 
даних у процесі складання управлінської звітності викорис-
товують методичні прийоми не тільки бухгалтерського об-
ліку, але й планування, аналізу, контролю і т.д. Нарешті за-
значимо, що обмеження деталізації інформації у фінансовій, 
податковій і статистичній звітності, які встановлені чинним 
законодавством України, фактично є компромісом інте-
ресів 1) підприємства у збереженні конфіденційності своєї 
інформації та 2) користувачів звітності у отриманні більшої 
інформації. Існуючі обмеження зумовлюють неспромож-
ність такої звітності задовольняти потреби внутрішніх 
користувачів в інформації, яка необхідна для управління 
підприємством. Як відомо, управлінська звітність дозво-
ляє керівникам підприємства висувати власні вимоги щодо 
змісту, структури, рівня деталізації, форми подання, інших 
якісних і кількісних характеристик інформації. 

Таким чином, ключові відмінності управлінської 
звітності пов’язані з тим, що вона призначена виключно 
для внутрішнього використання; включає, крім інформа-
ції про господарську діяльність підприємства, інформацію 
про зовнішнє середовище (умови) його діяльності і для 

отримання необхідних даних використовує методичні при-
йоми не тільки бухгалтерського обліку, але й інших дисци-
плін. У результаті сьогодні управлінський облік і звітність 
змістовно та методологічно вийшли за межі традиційної 
системи бухгалтерського обліку та звітності, а подальший 
розвиток бухгалтерського обліку як інформаційної систе-
ми відбувається, «головним чином, шляхом еволюції саме 
управлінського обліку, який інтегрує принципи обліку,  
і фінансового менеджменту» [1, с. 301]. Непоодинокі до-
слідження присвячені аналізу структури й особливостям 
побудови системи «управлінський облік – управлінська 
звітність». На сьогодні все більше прихильників отримує 
думка про те, що управлінська звітність є «самостійною 
системою надання даних, необхідних для інформаційного 
забезпечення менеджменту» [12, c. 434].

Важливо визначити, на яких засадах реалізується 
зв’язок управлінської звітності і управлінського об-
ліку. Розглядаючи питання співвідносності звітності 

та бухгалтерського обліку, Хомин П. Я. зауважує: «в інфор-
маційній площині обґрунтовано можна вважати, що перша 
є підметом, а другий – присудком» [13, с. 8]. Такий висно-
вок абсолютно погоджується з безперервним і суцільним 
характером бухгалтерського обліку. Проте, арсенал мето-
дів управлінського обліку використовується на практиці 
у тій мірі, наскільки це відповідає завданню підготовки 
управлінської звітності. Любимов М. О. опосередковано 
висловлює аналогічне твердження. Він стверджує, що «ін-
формаційною базою формування управлінської звітності є 
інформація, створена у фінансовому, управлінському, подат-
ковому й інших системах обліку конкретного підприємства. 
Управлінська звітність, у свою чергу, є засобом інформацій-
ного забезпечення процесу управління підприємством» [2, 
с. 9 – 10]. Більш чітко висловився Німчинов П. П., який під-
креслив: «для бухгалтерського обліку звітність як система 
узагальнених показників є директивою, вказівкою, в яких 
показниках слід узагальнювати дані поточного обліку» 
[14, с. 134]. Тобто управлінська звітність виконує функцію 
управління обліком з метою збору, накопичення та надання 
інформації, необхідної для прийняття економічних рішень, 
які б гарантували існування підприємства в довгостроко-
вій перспективі.

Такі висновки цілком погоджуються з концептуаль-
ними положеннями управлінського обліку, які сформульо-
вані Костюковою Є. І. та Башкатовою Т. А. [15, с. 12 – 17]. 
Схему взаємозв’язку елементів концептуальних положень 
управлінського обліку російські вчені побудували з двох 
підсистем:

1) варіативного поля управлінської звітності, осно-
вою якого є інтереси користувачів облікової інформації 
(власників, менеджерів всіх ієрархічних рівнів організації, 
її працівники та інші особи); їм підпорядковується управ-
лінська звітність, у тому числі її мета та види (комплексні 
звіти, звіти по ключовим показникам, аналітичні звіти, 
стратегічні звіти);

2)  фундаментальних основ управлінського обліку, 
які включають постулати теорії обліку, принципи управ-
лінського обліку, його базові поняття та категорії, характе-
ристику даних системи, техніку і технологію.

Підтримуючи таку ієрархію системи управлінського 
обліку і звітності, пропонуємо такий алгоритм формування 
управлінської звітності (рис. 1). Вихідною точкою алгоритму 
є вимоги користувачів управлінської звітності до інформа-
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Опрацювання вимог до 
інформації, необхідної  
 для прийняття рішень  

Опрацювання вимог
до змісту УЗв 

Користувачі 
(власники, керівники 

всіх рівнів 
підприємства, 

прац івники та інші  

Мета та завдання УЗв  

Структура 
показників УЗв Вимоги до змісту УЗв  

Визначення методичної бази 
формування УЗв  

Методичні прийоми, 
які забезпечують 
отримання даних  

Структура  
додаткових  

показників УЗв  

Виявлення, вимірю-
вання, реєстрація та

накопичення
інформації в системі

управлінського
обліку  

Господарська 
діяльність 

підприємства  

Паперова УЗв  

Зовнішнє середовище 
діяльності 

підприємства  

Вимоги до форм, 
періодичності  
та змісту УЗв 

 

Формування 
управлінської 

звітності та надання її 
користувачам  

База даних 
управлінського 

обліку  

Методичні прийоми 
контролю, аналізу, 
планування та інші  

 
Структура 

додаткових
 показників УЗв   

Структура  
показників УЗв  

Структура показників 
фінансової, податкової, 

статистичної та іншої  
звітності  

Електронна УЗв  

Вимоги до форм і періо-
дичності подання УЗв  

База даних 
управлінського 

обліку  

Рис. 1. Алгоритм формування управлінської звітності (УЗв) 
Джерело: розроблено автором.

ції, необхідної для прийняття рішень. Такі вимоги визнача-
ють мету, завдання і основні параметри управлінської звіт-
ності. Далі через порівняння вимог до управлінської звіт-
ності з показниками інших форм звітності встановлюють 
необхідність у визначенні додаткових показників і форма-
лізують вимоги до організації та методики управлінського 
обліку. Наступним кроком процесу формування управлін-
ської звітності є вибір методичних прийомів управлінсько-
го обліку, які забезпечують отримання даних, додаткових 
до вже наданих іншими обліковими системами.

Отже, управлінська звітність за своєю сутністю є не 
лише джерелом інформації, але й засобом формалізації ви-
мог внутрішніх користувачів до облікової інформації. Вона 
виконує організаційну роль при виборі методики обліку і 
узагальнення даних. 

Необхідно чітко усвідомити, що на відміну від бух-
галтерського обліку і звітності (який безперервно збирає 
інформацію про всі об’єкти обліку), у системі управлін-

ського обліку збирається і обробляється тільки така ін-
формація, яка необхідна для складання конкретних форм 
звітності відповідно до вимог користувачів.

Сторожук Т. М. [16] зазначає: «менеджерам необхід-
ні не просто поточні дані, а відповідним чином оброблена, 
систематизована та узагальнена інформація, перетворена 
у показники, які надає звітність». У цьому зв’язку роль су-
часних інформаційних технологій важко переоцінити. На 
нашу думку, обов’язкову автоматизацію формування управ-
лінської звітності слід визнати одним з базових принципів, 
який важливий для виконання регламентів, які визначають 
1) оцінку об’єктів звітності, обсяг і формат подання інфор-
мації про них у бухгалтерській управлінській звітності; 2) 
організаційні питання побудови системи управлінського 
обліку, що забезпечує надання обліково-аналітичної інфор-
мації, яка необхідна для складання управлінської звітності; 
3) інформаційні потоки, що забезпечують збір і контроль ін-
формації, необхідної для обробки та надання управлінської 
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звітності; 4) методику розрахунку показників управлінської 
звітності; 5) порядок подання (строки, адреси, обсяги) 
бухгалтерської управлінської звітності [17; 18]. Зазначене 
забезпечить умови для створення інтегрованої обліково-
аналітичної бази даних (єдиного інформаційного просто-
ру), що сприятиме створенню такої управлінської звітності, 
що відповідатиме вимогам користувачів і сприятиме підви-
щенню ефективності управління підприємством.

Подальший розвиток теорії та практики формування 
управлінської звітності слід спрямувати на автоматизацію 
рутинних процедур на основі сучасних комп’ютерних тех-
нологій. Це дозволить суттєво скоротити час на підготовку 
звітності та число помилок, що пов’язані з «людським факто-
ром» [19, с. 25 – 35], і забезпечить ефективне використання 
різноманітних методик при складанні управлінської звітнос-
ті [20]. Проте головною перевагою автоматизації обліково-
звітної роботи на підприємстві та, зокрема процесу форму-
вання управлінської звітності, є створення єдиного інфор-
маційного простору і забезпечення внутрішніх користувачів 
своєчасною, достовірною і релевантною інформацією. 

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволяє стверджувати таке:
1. У широкому розумінні звітність є джерелом інфор-

мації, яка за своїм змістом і формою повинна відповідати 
призначенню – вимогам користувачів. 

2. Ототожнення управлінської звітності з внутріш-
ньогосподарською або оперативною, а також визначення її 
місця як доповнення до фінансової звітності, що формуєть-
ся у межах бухгалтерського обліку, не відповідає сучасній 
практиці та вимогам інформаційного забезпечення управ-
ління підприємством, не враховує новітні функціональні 
можливості пов’язані з комп’ютеризацією обліку. Змістовно 
та методологічно управлінський облік і звітність поглина-
ють і виходять за межі бухгалтерського обліку та звітності.

3. Управлінська звітність – це звітність для внутріш-
ніх користувачів, яка включає інформацію про господар-
ську діяльність підприємства та умови її здійснення, під-
готовлена з використанням методичних прийомів бухгал-
терського обліку, планування, аналізу, контролю й інших 
дисциплін.

4. Управлінська звітність є засобом формалізації ви-
мог користувачів до інформації і, як самостійна система, 
виконує функцію управління обліком з метою збору, нако-
пичення та надання інформації, необхідної для прийняття 
економічних і соціальних рішень.

5. Подальші теоретичні дослідження мають бути 
спрямовані на обґрунтування та розробку методології та 
організацію єдиного інформаційного простору підготовки 
та надання управлінської звітності користувачам на основі 
сучасних інформаційних технологій.   
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