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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні питання формування еле-

ментів методу управлінського обліку, які впливають на його ор-
ганізацію та ведення. Вивчено групування елементів за окре-
мими ознаками та неузгодженості між ними. Систематизовано 
підходи до визначення методу управлінського обліку.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические вопросы форми-

рования элементов метода управленческого учета, которые 
влияют на его организацию и ведение. Изучены группиров-
ки элементов по отдельным признакам и несогласованности 
между ними. Систематизированы подходы к определению ме-
тода управленческого учета.

Ключевые слова: управленческий учет, элементы метода 
управленческого учета, концепция, метод, методология.

ANNOTATION
In the article the theoretical elements of the formation method 

of management accounting that affect its organization and 
management. Studied grouping elements for individual signs 
and inconsistencies between them. Systematized approach to 
determine the method of management accounting.
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Постановка проблеми. Методологія управ-
лінського обліку обумовлює розробку не тільки 
інструментального, але і методичного забезпе-
чення.

Проблема методу є однією із найбільш важ-
ливих проблем будь-якої науки, оскільки у кін-
цевому підсумку мова йде про те, щоб навчити, 
як одержати нове знання та як застосувати його 
в практичній діяльності. Крім того, зазначена 
проблема є також однією із найбільш склад-
них, що і випереджає вивчення наукою свого 
об’єкта, і стає підсумком такого вчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методи управлінського обліку досліджено в 
працях таких учених, як: Н.В. Бондарчук [1], 
С.Ф. Голов [2], М.А. Вахрушина [3], О.В. Ві-
тренко [4], О.Ю. Волкова [5], Н.Ю. Єршова [6], 
Т.П. Карпова [7], С.О. Левицька [8], Є.Р. Му-
хіна [9], П.М. Майданевич [10], Л.Б. Проко-
пович [10], Л.В. Нападовська [11], М.С. Пуш-
кар [12], Н.Л. Правдюк [13] та ін. При цьому 
фахівці виходять з різних позицій, визначаючи 
елементи методу управлінського обліку: одні 
відштовхуються від змісту функцій управління, 
інші – від основних цілей і завдань інформацій-
ної системи суб’єкта господарювання, треті – 
місця і ролі управлінського обліку в системі  
обліково-аналітичного забезпечення та підтрим-
ки прийняття управлінських рішень.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не применшуючи значимість 
існуючих результатів досліджень учених, зазна-
чимо, що необхідність подальшого дослідження 
використання методів управлінського обліку 
обумовлена відсутністю однозначного розумін-
ня поняття «метод управлінського обліку», ви-
значення та класифікації його елементів.

Метою дослідження є аналіз підходів до ви-
значення сутності методу управлінського облі-
ку та обґрунтування концепції методу управ-
лінського обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наразі спостерігається неоднозначність у розу-
мінні змісту самого терміна «метод». Він озна-
чає як суму прийомів, засобів і процедур дослі-
дження наукою свого предмета, так і сукупність 
уже наявного знання. Це означає, що проблема 
методу, володіючи самостійним значенням, вод-
ночас тісно пов’язана з аналітичною і практич-
ною роллю теорії, що також відіграє і роль ме-
тоду. Крім того, метод будь-якої науки, у тому 
числі й науки про бухгалтерський облік, так 
чи інакше переломлюється стосовно до свого 
об’єкта крізь призму загальнонаукових методів 
і методів інших дисциплін [4, с. 190]. У дано-
му зв’язку О.В. Вітренко зазначає, що методо-
логічні підходи науки про бухгалтерський об-
лік будуються на основі принципів діалектики 
і системності, що на сучасному етапі розвитку 
науки передбачають синергетичний і логістич-
ний підходи до методологічного обґрунтування.

М.С. Пушкар з цього приводу підкреслює: 
«За роки незалежності України реформовано 
деякою мірою лише фінансовий облік, а з мето-
дології управлінського обліку дослідження май-
же не проводилися» [12, с. 214]. Тому проблема 
формування управлінського обліку в Україні 
залишається актуальною, про що свідчать бага-
точисленні дослідження у даному напрямі.

Так, Т.П. Карпова метод управлінського об-
ліку визначає як сукупність різних способів та 
прийомів, за допомогою яких відображаються 
об’єкти управлінського обліку в інформаційній 
системі фірми [7]. Такої ж думки дотримується 
і Н.В. Бондарчук [1]. Л.В. Нападовська метод 
управлінського обліку визначає як «сукупність 
традиційних методів планування і контролю, 
обліку, аналізу, нормування, прийняття управ-
лінських рішень, що сприяють дослідженню 
«поведінки» затрат і доходів з метою управ-
ління ними» [11]. Дійсно, сукупність методів 
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управлінського обліку значно розширилася, 
тому для вирішення завдань управлінського об-
ліку потрібні кількісні методи. До них С.О. Ле-
вицька відносить лінійне програмування, іміта-
ційне моделювання (аналітичні, детерміновані 
та стохастичні моделі), регресійно-кореляцій-
ний аналіз, багатоступінчастий (сегментний) 
та системний аналіз, функціональний аналіз, 
побудова кривих економічного розвитку і мо-
делювання розмірів замовлення, калькулюван-
ня витрат життєвого циклу продукту, цільова 
калькуляція собівартості, калькулювання ви-
трат за системою «кайдзен» [8].

Є.Р. Мухіна зазначає, що методи управлін-
ського обліку являють собою сукупність мето-
дів: економічного аналізу, фінансового обліку; 
статистичні, математичні, графічні методи; ме-
тоди стратегічного й оперативного планування 
та інші методи [9].

З вищенаведеної інформації можна зробити 
висновок, що нині існують уже усталені, відомі 
науковцям твердження та погляди на сутність 
методу управлінського обліку, які є основою 
для подальших суджень та досліджень. Тому, 
ознайомившись з великою кількістю визна-
чень, можна сказати, що вони є синонімічними, 
доповнюють та розширюють один одного.

Деякі науковці, у свою чергу, уникають ви-
значення методу, оскільки вважають, що більш 
важливим при визначенні необхідно звертати 
увагу на елементи методу.

Під методом управлінського обліку варто ро-
зуміти сукупність певних прийомів, які дають 
змогу всебічно розглянути та визначити сут-
ність управлінського обліку. Таке твердження 
досить чітко характеризує дане поняття. При 
цьому у вузькому розумінні метод управлін-
ського обліку містить сукупність прийомів і 
способів його здійснення. У широкому розу-
мінні метод управлінського обліку є системою 
теоретико-пізнавальних категорій, базових кон-
цепцій, наукового інструментарію і принципів 
організації управлінського обліку.

Отже, концепція методу управлінського об-
ліку повинна будуватися на таких основних за-
садах:

– визнання закономірностей розвитку та 
трансформації понятійного апарату, важливою 
складовою якого є методологія управлінського 
обліку, здатна оцінити не тільки фінансовий 
стан та фінансові результати діяльності мину-
лих років, але й критерії майбутнього та по-
точного потенціалу, не тільки ефективне фор-
мування корпоративної стратегії підприємства, 
але й управління цією стратегією;

– визнання існування різних методологіч-
них прийомів, а отже різних систем оцінки ре-
зультатів фінансово-господарської діяльності з 
урахуванням інформаційних потреб різних ко-
ристувачів та специфіки цілей, яких треба до-
сягти;

– визнання можливості створення ефектив-
них альтернативних моделей інформаційного 

забезпечення функціонування та управління 
суб’єктами господарювання;

– визнання існування в системі обліку різ-
них видів фінансової та нефінансової інформації 
(індикаторів) з урахуванням причинно-наслід-
кових зв’язків між результуючими показни-
ками (які вимірюють досягнуті результати) і 
ключовими факторами (показниками, які за-
безпечують досягнення цих результатів), під 
впливом яких вони формуються [14, с. 20].

Щодо управлінського обліку, то у вітчизня-
ній літературі немає системного опису методів. 
Пропонований авторами інструментарій або 
ототожнюється з процедурами аналізу госпо-
дарської діяльності, або обмежується одним із 
методів калькулювання, запропонованих зару-
біжними авторами.

Для отримання більш детального розумін-
ня методу управлінського обліку, необхідно 
розглядати складові, а саме елементи методу, 
оскільки управлінський облік є відокремленою 
системою бухгалтерського обліку, який покли-
каний задовольнити потреби внутрішніх корис-
тувачів, тобто показати необхідну інформацію у 
зрозумілих для користувача формах.

Елементи методу складають систему способів 
та прийомів вирішення завдань управлінського 
обліку з отримання, обробки та передачі корис-
тувачам інформації, яка могла б бути викорис-
тана в управлінській діяльності [5].

На думку Н.Л. Правдюк, методологія управ-
лінського обліку ґрунтується на методах бух-
галтерського фінансового обліку і виходить за 
його межі лише за рахунок поєднання в собі 
п’яти-шести дисциплін економічного напря-
му [13, с. 56].

М.С. Пушкар поділив елементи методу 
управлінського обліку на три групи [12]:

– загальнометодологічні методи досліджен-
ня об’єкта (спостереження, порівняння, аналіз 
і синтез);

– загальнонаукові методи бухгалтерського 
обліку (рахунки бухгалтерського обліку і по-
двійний запис, документація та інвентаризація, 
оцінка і калькуляція);

– специфічні методи бухгалтерського об-
ліку (групування і перегрупування витрат ви-
робництва; математичні методи дослідження 
собівартості і рентабельності продукції; метод 
аналізу витрат).

Позиція М.С. Пушкаря відображає загально-
науковий підхід до методики будь-якої науки, 
але не впорядковує методичну базу щодо специ-
фічних методів управлінського обліку.

Звичайно групи, на які були поділені елемен-
ти методу М.С. Пушкарем, є своєрідною базою, 
але в сучасних умовах ці групи необхідно роз-
ширювати та поглиблювати. Так, Г.О. Партин, 
А.Г. Загородній, А.І. Ясінська [15] розширили 
перелік методів управлінського обліку і додали: 
нормування і лімітування витрат; контрольні 
рахунки; методи розподілу, планування, про-
гнозування і контролю витрат, доходів та фі-
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нансових результатів підприємства. Проте нині 
є відносно новий напрям обліку – стратегічний 
управлінський облік, для визначення якого не-
обхідно розширити зазначені групи.

М.А. Вахрушина виділяє такі групи методів 
управлінського обліку елементи методу бухгал-
терського фінансового обліку (рахунки і подвій-
ний запис, інвентаризація і документація, ба-
лансове узагальнення і звітність);

– методи статистики: 
– прийоми економічного аналізу, 
– економіко-математичні методи [3].
Дещо інший підхід до групування елементів 

методу управлінського обліку обрала Є.Ф. Без-
ценна, яка вважає, що методика управлінсько-
го обліку реалізується на основі:

– базових елементів методу бухгалтерського 
обліку (документація та інвентаризація; рахун-
ки і подвійний запис; баланс і звітність; оцінка 
і калькуляція);

– економічного аналізу (порівняння та 
групування; горизонтальний і вертикальний 
аналіз; факторний аналіз; використання фі-
нансових показників діяльності суб’єкта госпо-
дарювання);

– менеджменту (планування і прогнозуван-
ня; нормування і лімітування; контроль і регу-
лювання тощо) [16].

Позиція автора пояснюється таким чином: 
збір та обробка інформації складають метод 
бухгалтерського обліку, який забезпечує ще й 
кількісною інформацією процес прийняття та 
реалізації управлінських рішень; планування 
і контроль є базовими функціями менеджмен-
ту; а для вимірювання та оцінки отриманих 
результатів необхідно використання прийомів 
економічного аналізу. Саме тому, на думку вче-
ного, ці дисципліни є ключовими при форму-
ванні інструментарію управлінського обліку.

Л.В. Нападовська на основі проведених до-
сліджень виділила чотири блоки, що об’єднують 
методи, використання яких здатне, на думку 
автора, забезпечити задоволення інформацій-
них потреб апарату управління: 

– планування і контроль: документування, 
формування рахунків, концепція стратегічного 
управління;

– бухгалтерський облік: калькуляція, ін-
вентаризація, нормування затрат, стандарт-
кост, лімітування затрат, розрахунок відхилень, 
методи розподілу, таргет-костинг, кайзен-кос-
тинг, JIT-калькулювання, система збалансова-
них показників;

– економічний аналіз: оцінка, аналіз, ма-
тематичне моделювання, кореляційно регресій-
ний аналіз, методи детермінованого факторного 
аналізу;

– прийняття управлінських рішень; звіт-
ність, аналіз та прогнозування фінансових ре-
зультатів на майбутні періоди [14, с. 28].

Л.В. Нападовська здійсниила спробу згру-
пувати методи за використанням на різних 
стадіях управління, що є дуже важливим, але 

не враховує особливостей численних методів 
управлінського обліку, що характеризуються 
комплексністю. Так. наприклад, метод каль-
кулювання за нормативними витратами можна 
віднести до будь-якої із зазначених груп мето-
дів (інформація про норми, фактичну собівар-
тість і контроль відхилень охоплюють всі стадії 
управління), а Л.В. Нападовська відносить його 
до другої групи методів [14, с. 35].

Існують і дещо своєрідні погляди на елементи 
методу. Так, наприклад, П.М. Майданевич, Л.Б. 
Прокопович наголошують [10, с. 270], що значна 
частина із запропонованих фахівцями прийомів 
і способів завжди використовувалася у традицій-
ному бухгалтерському обліку, але ці прийоми 
і способи не включаються до складу елементів 
методу бухгалтерського обліку. До таких прийо-
мів і способів варто віднести: групування і пе-
регрупування витрат виробництва, нормування 
і лімітування витрат, методи розподілу витрат 
(усе означене завжди використовується в бух-
галтерському обліку витрат виробництва і не є 
особливістю суто управлінського обліку); контр-
ольні рахунки все ж таки залишаються рахун-
ками, не маючи якоїсь специфічної особливості, 
звичайний обліковий регістр. Тому наведену су-
купність прийомів і способів не варто включати 
до складу методу управлінського обліку.

Виходячи з вищезазначеного, робимо висно-
вок, що у вітчизняній обліковій науці відсутнє 
чітке трактування методу управлінського об-
ліку. Деякі вчені вважають, що він об’єднує 
елементи планування, контролю, аналізу, інші 
зазначають, що планування та контроль корис-
туються своїми методами, з чого випливає, що 
метод управлінського обліку має багатоступене-
ву структуру елементів.

Підтримуємо думку щодо специфіки методу 
управлінського обліку, яка полягає не у фік-
сації величин витрат (затрат) чи доходу (що 
характеризує бухгалтерський облік), а у дослі-
дженні їхньої «поведінки» та впливу на них з 
метою оптимізації зазначених показників [17]. 
Крім того, розширення впливу на господарську 
діяльність вимагає використання нових методів 
управлінського обліку, наприклад: управлін-
ський облік, спрямований на управління якіс-
тю, облік за функціями управління або техно-
логічного процесу, стратегічно орієнтований 
управлінський облік.

Методи управлінського обліку відрізняють-
ся великою різноманітністю і приналежністю у 
використанні до різних суміжних наук. Прове-
дене дослідження дозволяє в подальшому сис-
тематизувати методи управлінського обліку за 
трьома групами відповідно до ключових функ-
цій управління (облік, аналіз і прийняття рі-
шень, контроль) з поділом їх на бухгалтерські, 
аналітичні (управлінські) та контрольні.

Висновки. Розробка методу управлінського 
обліку є необхідною умовою відповідності сис-
теми управлінського обліку сучасним вимогам 
управління. Формування облікового механіз-
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му щодо завдань управління в системі управ-
лінського обліку є умовою реалізації концепції 
управлінського обліку в практичній діяльності 
підприємств торгівлі.

Власне, управлінський облік є гнучкою сис-
темою, тому методи, які ця система використо-
вує, мають бути в першу чергу сприятливими 
для ефективних рішень, тобто бути основою для 
подальших практичних суджень підприємців.
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