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На основі системного підходу обґрунтовано 
роль та значення управлінського обліку як 
основи контролінгу підприємств аграрної 
сфери. Обґрунтовано, що саме цей вид обліку 
є складовою системи контролінгу на підпри-
ємстві, а основне його призначення полягає 
в підготовці інформації для прийняття опе-
ративних та прогнозованих управлінських 
рішень. Встановлено місце управлінського 
обліку в системі управління підприємствами 
аграрної сфери. Визначено основні чинники, 
що ускладнюють процес управління в аграр-
них підприємствах. Встановлено, що ведення 
управлінського обліку залежить від специфіки 
функціонування підприємств аграрної сфери 
(менеджменту, економіки, технології, орга-
нізації виробництва тощо). Представлено 
обліково-аналітичну систему управлінського 
обліку, виявлено її зв’язок з окремими ланками 
системи контролю на підприємстві. Вио-
кремлено основні завдання для ефективного 
його ведення в аграрних підприємствах.
ключові слова: управлінський облік, контро-
лінг, аграрні підприємства, інформаційне 
забезпечення, контроль, система управ-
ління, обліково-аналітична система.

На основе системного подхода обоснованы 
роль и значение управленческого учета 

как основы контроллинга предприятий 
аграрной сферы. Обосновано, что именно 
этот вид учета является составляющей 
системы контроллинга на предприятии, 
а основное его предназначение заключается 
в подготовке информации для принятия 
оперативных и прогнозируемых управлен-
ческих решений. Установлено место управ-
ленческого учета в системе управления 
предприятиями аграрной сферы. Опреде-
лены основные факторы, затрудняющие 
процесс управления в аграрных предпри-
ятиях. Установлено, что ведение управлен-
ческого учета зависит от специфики функ-
ционирования предприятий аграрной сферы 
(менеджмента, экономики, технологии, 
организации производства и т. д.). Пред-
ставлена учетно-аналитическая система 
управленческого учета, выявлена ее связь 
с отдельными звеньями системы контроля 
на предприятии. Выделены основные зада-
ния для эффективного его ведения в аграр-
ных предприятиях.
ключевые слова: управленческий учет, 
контроллинг, аграрные предприятия, 
информационное обеспечение, контроль, 
система управления, учетно-аналитиче-
ская система.

On the basis of the system approach, the role and significance of managerial accounting as a basis for control of agrarian enterprises were substantiated. 
With the help of abstract-logical method and structural-logical analysis, features, modern problems and factors that complicate the process of management 
in agrarian enterprises are determined. The work determines that management accounting is an integral part of the control system, as it provides the control-
ler with comprehensive, reliable and necessary information on production costs and the calculation of cost of production at all stages of the production pro-
cess, enabling the preparation of sound management decisions based on such information. It is substantiated that with the help of management accounting 
controlling allows to bring enterprise management to a qualitatively new level, integrating, coordinating and directing the activities of various divisions of the 
enterprise to achieve operational and strategic goals. It is established that the mechanism of management accounting is a direct provision of accounting 
information for internal users at all levels of management; it helps form the idea of the strengths and weaknesses of enterprises. It is determined that the 
construction of management accounting of agrarian enterprises is influenced by the essential features of their functioning. These features relate to many 
aspects, including management, economics, technology, organization activities, etc. The complexity of the management process is due to the length of the 
production process, the organizational forms of management, the territorial separation of divisions and the specialization of activities. The accounting and 
analytical system of management accounting at the enterprises of agrarian sphere, which should consist of such subsystems as accounting and analytical, 
as well as the subsystem of control, is presented. In this case, the general task of the accounting and analytical system of managerial accounting is the 
continuous study of the relationship of resources of production, production process (technology and organization) and the results of enterprises. The main 
tasks for effective management of accounting in agrarian enterprises are singled out.
Key words: managerial accounting, controlling, agrarian enterprises, information support, control, control system, accounting and analytical system.

уПравлінський оБлік Як основа контролінГу  
в системі уПравліннЯ аГрарними ПідПриЄмствами
MANAGEMENT ACCOUNTING AS THE BASIS OF CONTROLLING  
IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF AGRARIAN ENTERPRISES

Постановка проблеми. В умовах інтеграції 
України до європейського та світового фінансо-
вого простору стабільність у забезпеченні дер-
жави продовольчою, а у визначених межах й еко-
номічною, екологічною, енергетичною безпекою 
перебуває в прямій залежності від умов ефектив-
ного господарювання підприємств агарної сфери, 
які зі своєю базовою складовою, а саме сільським 
господарством, є основними системоутворюю-
чими важелями в національній економіці. З огляду 
на сучасні реформативні зміни останньої та під-
вищення рівня інтенсивності ринкового оточення, 
розширення конкуренції виникає необхідність 
планування та організації інформаційного забез-
печення прийняття управлінських рішень, ефек-

тивність яких залежить від налагодженості на під-
приємствах системи контролінгу. Фундаментом 
цього є управлінський облік як повноцінний спосіб 
систематизації внутрішньої економічної інформа-
ції про витрати, доходи та фінансові результати 
діяльності суб’єктів господарювання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання реформації системи управлінського 
обліку як основи контролінгу задля зростання рівня 
ефективності прийняття управлінських рішень 
постійно перебувають у центрі наукових дискусій. 
Цю проблематику у своїх наукових роботах висвіт-
люють такі вітчизняні науковці, як Н.М. Дробот [1], 
Т.Г. Камінська [2], О.В. Коваленко [3], Н.В. Лагоді-
єнко [4], А.М. Ужва [5]. Однак, віддаючи належне 
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результатам досліджень вищезазначених вчених, 
зауважимо, що деякі питання з плином часу та змі-
ною особливостей умов господарювання потребу-
ють подальшого вивчення й удосконалення.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження ролі управлінського обліку як основи кон-
тролінгу та визначення його місця в системі управ-
ління підприємствами аграрної сфери.

виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах інтеграційних процесів цен-
тром системи управління, що зумовлює адаптацію 
до змінних умов функціонування аграрного підпри-
ємства, шляхом координації, узгодження, спряму-
вання, контролю діяльності всіх ланок управлін-
ського процесу є контролінг [6].

На думку З.О. Іванової, головною метою кон-
тролінгу є побудова системи прийняття та реалі-
зації управлінських рішень на основі оцінювання 
господарської ситуації для забезпечення ефек-
тивної діяльності підприємства й отримання опти-
мального фінансового результату [7].

Контролінг координує взаємозв’язки між 
інформаційними потоками, діагностикою, ана-
лізом, моніторингом та контролем задля реалі-
зації стратегії життєдіяльності та попередження 
кризових ситуацій і гарантує дієздатний менедж-
мент у кожній сфері та кожному функціональ-
ному підрозділі, виконуючи функцію «управління 
управлінням», робить можливим комплексне 
розв’язання проблем [3].

Отже, функції контролінгу включають не тільки 
планування, контролювання, координацію, виро-
блення рекомендацій для прийняття управлін-
ських рішень, але й ведення управлінського обліку.

Управлінський облік є складовою системи кон-
тролінгу, оскільки забезпечує службу контролінгу 
вичерпною достовірною та необхідною інфор-
мацією щодо витрат на виробництво та кальку-
лювання собівартості продукції на всіх стадіях 
виробничого процесу, що дає змогу здійснювати 
підготовку виважених управлінських рішень на під-
ставі такої інформації [4].

За сучасних умов управлінський облік через 
свої функції виступає як основний інформаційний 
фундамент управління внутрішньою діяльністю 
підприємства, його стратегією та тактикою. Осно-
вне його призначення полягає в підготовці інфор-
мації для прийняття оперативних та прогнозова-
них управлінських рішень.

Сьогодні механізм управлінського обліку є пря-
мим забезпеченням обліковою інформацією вну-
трішніх користувачів на всіх рівнях управління, за 
його допомогою відбувається формування уяв-
лення про сильні й слабкі сторони підприємств, 
проводиться оцінювання ефективності його поточ-
ної діяльності, відбувається формування тактич-
них та стратегічних цілей розвитку, здійснюється 
оптимізація використання трудових і фінансових 

ресурсів, проводиться контроль за діяльністю та 
прийняттям доцільних управлінських рішень [8].

При цьому управлінський облік у системі кон-
тролінгу повинен відповідати таким умовам [2]:

− оперативність під час подання інформації 
до керівників вищих ланок (керівництва);

− інформативність (складання й подання 
щотижневих (щоденних) внутрішніх звітів щодо 
діяльності суб’єкта господарювання щодо витрат, 
доходів та фінансових результатів);

− ефективність (можливість деталізації інфор-
мації до того ступеня, поки вигода від отриманої 
інформації є вищою, ніж затрати на її отримання);

− поінформованість (аналізування резуль-
татів господарської діяльності, планування її на 
наступні звітні періоди).

Ретроспективна інформація про господарську 
діяльність аграрних підприємств систематизу-
ється фінансовим обліком, однак оперативно та 
перспективно у вигляді конкретних даних надхо-
дить вона до керівників шляхом управлінського 
обліку, тобто керівників підприємств перш за все 
цікавлять не результати минулих подій, а способи 
досягнення бажаних результатів у перспективі, 
отже, управлінський облік забезпечує інформа-
цією не конкретно про ціни на готову продукцію 
та ресурси, а про цілісний рівень ефективності 
виробництва шляхом мінімізації витрат чи макси-
мізації доходів.

У зв’язку з цим в умовах інтеграційних процесів 
в економіці країни виникає необхідність створення 
системи внутрішньої інформації у вигляді систе-
матизованих даних управлінського обліку майже 
на кожному з підприємств аграрної сфери.

Необхідно зазначити, що на побудову управ-
лінського обліку аграрних підприємств впливають 
істотні особливості їх функціонування. Ці особли-
вості стосуються багатьох аспектів, зокрема менедж-
менту, економіки, технології, організації діяльності.

Ускладнення процесу управління відбувається 
через тривалість виробничого процесу, організа-
ційні форми господарювання, територіальну відо-
кремленість підрозділів та спеціалізацію діяльності.

Одночасно слід визнати, що низка моментів 
визначає побудову безпосередньо обліку. Най-
більш істотними серед них можна назвати:

− використання у виробничому процесі біоло-
гічних активів;

− наявність звітності про собівартість валової 
та товарної продукції;

− наявність великої кількості статей витрат, які 
вважаються прямими;

− нерівномірність проведення витрат протя-
гом виробничого періоду;

− наявність особливої групи витрат, які можна 
віднести до умовно змінних [9].

Обліково-аналітична система управлінського 
обліку на підприємствах аграрної сфери має скла-
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датися з таких підсистем, як облікова й аналітична, 
а також підсистема контролю (рис. 1).

При цьому загальним завданням обліково-аналі-
тичної системи управлінського обліку є безперервне 
дослідження взаємозв’язку ресурсів виробництва, 
виробничого процесу (технології та організації), 
а також результатів діяльності підприємств.

На основі даних управлінського обліку про-
водиться оцінювання діяльності структурних під-
розділів (центрів відповідальності) підприємства, 
здійснюються діагностика й пошук нових можли-
востей для досягнення мети, на основі яких фор-
муються нові критерії для коригування оператив-
ними планами та завданнями в разі змін впливу на 
зовнішнє та внутрішнє середовище.

Звертаючи увагу на організацію обліково-ана-
літичної системи управлінського обліку аграрних 
підприємств, можемо говорити про її доцільність 
у практичній діяльності. Оптимальна побудова 
управлінського обліку агрохолдингу ТОВ «Кернел-
Трейд» (монополіст на внутрішньому ринку соняш-
никової олії, адже частка ринку складає 35% [10]) 
дає можливість управлінському персоналу вия-
вити неефективні проекти, наростити обсяги вало-
вих зборів, мінімізувати затрати на виробництво. 
Практика організації та ведення управлінського 
обліку у ГК «ЛНЗ» (об’єднано більше 50 агрофірм, 
що розподілені між трьома регіонами, такими як 
Шполянський, Сумський та Черкаський Лівобе-
режний) говорить про вагомість управлінського 
обліку в кожній сфері господарської діяльності 
агрохолдингу. Так, у галузі рослинництва управлін-
ський облік дає можливість простежити за зміною 
структури посівів та відкоригувати собівартість 

виробництва шляхом заміни виробничих факто-
рів, зменшити величину витрат на обслуговування 
й ремонт сільськогосподарської техніки, впорядку-
вати пайовиків та відповідні їм величини земель-
них паїв, що забезпечує ефективніше викорис-
тання земельного банка господарством.

Підтримуючи позицію вітчизняних науковців, 
вважаємо, що задля запровадження контролінгу 
в аграрних підприємствах у них має бути нала-
годжений управлінський облік. Задля цього необ-
хідно вирішити низку таких завдань:

1) з’ясувати сутність, визначити місце управ-
лінського обліку в інформаційному забезпеченні 
управління виробництвом;

2) дослідити теоретико-методологічні засади 
розвитку управлінського обліку, встановити зако-
номірності такого розвитку та можливості практич-
ного використання його положень в обліку сіль-
ськогосподарського виробництва;

3) розробити практичні рекомендації щодо 
організації та методу аналітичного обліку витрат 
на виробництво в сільському господарстві, вклю-
чаючи його управлінський аспект;

4) дослідити особливості функціонування та 
дієвість системи внутрішньогосподарського плану-
вання (бюджетування) як способу контролювання 
та оцінювання ефективності управлінських рішень;

5) виділити особливості застосування про-
гресивних методів обліку витрат в сільськогос-
подарських формуваннях з виробництва продук-
ції сільського господарства, визначити напрями 
повнішого їх використання;

6) розробити пропозиції щодо створення та вдо-
сконалення наявної системи управлінської звітності;
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рис. 1. система управлінського обліку на підприємствах аграрної сфери

Джерело: сформовано авторами
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7) розробити пропозиції щодо автоматизації 
облікового процесу та внутрішньогосподарського 
планування (бюджетування) для покращення 
обліку досліджуваних підприємств, оскільки засто-
сування комп’ютерної техніки покращує інфор-
маційний доступ, координацію діяльності роботи 
підрозділів та вирішує значне коло внутрішніх 
управлінських проблем підприємства [11; 12].

висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, сьогодні зростає роль управлін-
ського обліку як основи контролінгу в управлінні 
сучасним аграрним підприємством.

За допомогою управлінського обліку контролінг 
дає змогу вивести управління підприємством на 
якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи та спря-
мовуючи діяльність різних підрозділів підприємства 
на досягнення оперативних та стратегічних цілей. 
При цьому ведення управлінського обліку в аграрних 
підприємствах залежить від специфіки їх діяльності.
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MANAGEMENT ACCOUNTING AS THE BASIS OF CONTROLLING  
IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF AGRARIAN ENTERPRISES

The purpose of the article. The purpose of this article is to study the role of management accounting as the 
basis of controlling and determining its place in the system of management of enterprises of agrarian sphere.

Methodology. On the basis of the system approach, the role and significance of managerial accounting 
as a basis for control of agrarian enterprises were substantiated. With the help of abstract-logical method and 
structural-logical analysis, features, modern problems and factors that complicate the process of management 
in agrarian enterprises are determined.

Results. The work determines that management accounting is an integral part of the control system, as it 
provides the controller with comprehensive, reliable and necessary information on production costs and the 
calculation of cost of production at all stages of the production process, enabling the preparation of sound 
management decisions based on such information.

It is substantiated that with the help of management accounting controlling allows to bring enterprise man-
agement to a qualitatively new level, integrating, coordinating and directing the activities of various divisions of 
the enterprise to achieve operational and strategic goals.

It is established that the mechanism of management accounting is a direct provision of accounting informa-
tion for internal users at all levels of management; it helps form the idea of the strengths and weaknesses of 
enterprises.

It is determined that the construction of management accounting of agrarian enterprises is influenced by the 
essential features of their functioning. These features relate to many aspects, including management, econom-
ics, technology, organization activities, etc. The complexity of the management process is due to the length of 
the production process, the organizational forms of management, the territorial separation of divisions and the 
specialization of activities.

The accounting and analytical system of management accounting at the enterprises of agrarian sphere, 
which should consist of such subsystems as accounting and analytical, as well as the subsystem of control, is 
presented. In this case, the general task of the accounting and analytical system of managerial accounting is 
the continuous study of the relationship of resources of production, production process (technology and orga-
nization) and the results of enterprises.

Paying attention to the organization of accounting and analytical system of management accounting of 
agrarian enterprises, we can speak about its expediency in practical activities. So, in the field of plant growing, 
management accounting provides an opportunity to trace the change in crop structure and adjust production 
costs by replacing production factors, reducing the cost of maintenance and repair of agricultural machinery, 
streamlining shareholders and their corresponding land parcels, which ensures more efficient use of the land 
bank by the economy.

The main tasks for efficient management of accounting in agrarian enterprises are outlined, among them: 
to find out the essence and determine the place of managerial accounting in information management of 
production management; to develop practical recommendations on the organization and method of analytical 
accounting of production costs in agriculture, including its managerial aspect; to develop proposals for the 
creation and improvement of an existing system of managerial reporting; to develop proposals for the automa-
tion of the accounting process and internal planning (budgeting) to improve the accounting of the investigated 
enterprises, since the use of computer technology improves information access, coordination of the activities 
of the divisions and solves a significant range of internal management problems of the enterprise.

Practical implications. Consequently, with the help of management accounting controlling allows you to 
bring enterprise management to a qualitatively new level, integrating, coordinating and directing the activities 
of various divisions of the enterprise to achieve operational and strategic goals.


