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ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК В ПІДСИСТЕМІ 
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: РОЛЬ, МІСЦЕ, 

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 
 

АНОТАЦІЯ. Дане дослідження має на меті встановити місце, роль, ви-
значити завдання та функції оперативного обліку як складової управлін-
ського обліку бюджетних установ, та спрямоване на вирішення завдань 
із розкриття сутності, ролі та призначення оперативного обліку в сис-
темі управління, ідентифікації його характерних особливостей; встано-
влення місця оперативного обліку в системі бухгалтерського обліку за-
галом та управлінського обліку зокрема; формування переліку завдань і 
функцій оперативного обліку у підсистемі управлінського обліку бюдже-
тних установ. Серед напрацювань науковців на терені побудови теоре-
тичних основ управлінського обліку бюджетних установ вже сформовані 
окремі теоретичні аспекти управлінського обліку у бюджетних устано-
вах, що безперечно є суттєвим кроком у його розвитку. Втім, поза ува-
гою дослідників залишився склад підсистем управлінського обліку бю-
джетних установ. Дане дослідження ролі, місця, завдань і функцій 
оперативного обліку у підсистемі управлінського обліку, що представ-
лені у статті, є логічним продовженням розвитку теоретичних засад 
управлінського обліку бюджетних установ і внеском до формування цілі-
сної концепції управлінського обліку в бюджетних установах.  
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: бюджетні установи, управлінський облік, оператив-
ний облік, функції, завдання.  

 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-

ми чи практичними завданнями. Процес модернізації бухгал-
терського обліку в державному секторі та його якісна перебудова 
спричинили появу та розвиток видів обліку, традиційно не при-
таманних установам сектору загального державного управління, 
що й донині здебільшого перебувають на пострадянському етапі 
розвитку. Оскільки діяльність бюджетних установ потребує удо-
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сконалення, а вітчизняний бюджетний облік гармонізації з між-
народними стандартами, то для сучасного управління державним 
сектором економіки, з урахуванням потреб сьогодення, необхідне 
впровадження найдієвіших і найсучасніших методів формування 
інформаційної бази всіма видами бухгалтерського обліку. Стано-
влення управлінського обліку у бюджетних установах, налаго-
дження взаємодії усіх його підсистем та інтеграція управлінсько-
го обліку у систему управління державним сектором економіки 
уможливлюють своєчасне та всебічне інформаційне забезпечення 
керівництва як бюджетних установ, так і всіх ланок державного 
управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти 
управлінського обліку в бюджетних установа висвітлені у працях 
Боголіб Т. М. [1], Гринь А. М. [2], Кондрашової Т. М. [3],  Куци-
нської М. В. [4], Пігош В. [5], Рети М. В. [6], Рижої Т. В. [7], Сві-
рко С. В. [8—10], Сисюк С. В. [12], Тимошик В. Ю. [12], у яких 
визначені основні проблемні питання щодо впровадження управ-
лінського обліку в установах сектору загального державного уп-
равління та запропоновано шляхи їх вирішення. Результати їх до-
сліджень є вагомим внеском у становлення та розвиток 
управлінського обліку в державному секторі. 

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. На сьогодні вже закладено 
підвалини управлінського обліку бюджетних установ, є низка на-
працювань у зазначеній царині, які окреслюють концепцію, ви-
значають організацію управлінського обліку, акцентують окремі 
аспекти його впровадження й ведення в цілому та щодо конкрет-
них об’єктів і галузей бюджетної сфери. Втім, мало дослідженим 
у наукових працях є склад підсистем управлінського обліку бю-
джетних установ, зокрема, ролі, місця, завдань і функцій її ком-
понента, що збирає, систематизує і накопичує оперативну облі-
кову інформацію, яка є найважливішим джерелом для аналізу та 
контролю, базисом для ухвалення управлінських рішень, а саме 
оперативного обліку. Оскільки оперативний облік призначений 
для задоволення інформаційних потреб управління, його теоре-
тичні та методичні основи мають розвиватися синхронно з пере-
орієнтацією системи управління у державному секторі. Отже, не-
обхідність приведення теоретичного базису оперативного обліку 
як виду бухгалтерського обліку, що входить до складу підсисте-
ми управлінського обліку у відповідність до потреб середовища, 
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що змінюється — і обумовлює потребу встановлення ролі та міс-
ця, визначення завдань і функцій оперативного обліку як підсис-
теми управлінського обліку бюджетних установ, яким і присвя-
чена дана стаття. 

Формулювання мети і завдання дослідження. На тлі проце-
сів модернізації системи управління державними фінансами ак-
туальним завданням сьогодення є становлення підсистеми управ-
лінського обліку бюджетних установ, визначення його складо-
вих, їх місця, ролі, завдань і функцій у зазначеній підсистемі. 
Отже, метою дослідження є визначення місця, ролі, завдань і фу-
нкцій оперативного обліку як складової управлінського обліку 
бюджетних установ. Відповідно до мети дослідження поставлено 
такі завдання:  

- розкрити сутність, роль і призначення оперативного обліку в 
системі управління, ідентифікувати його характерні особливості;  

- базуючись на теорії систем встановити місце оперативного 
обліку в системі бухгалтерського обліку загалом та управлінсь-
кого обліку зокрема;  

- сформувати перелік завдань і функцій оперативного обліку у 
підсистемі управлінського обліку бюджетних установ.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Дослідження 
сутності і призначення оперативного обліку та визначення його 
ролі, місця, функцій і завдань у діяльності суб’єктів різних форм 
власності і галузей діяльності перманентно перебувають у колі 
інтересів науковців та практиків. Так, визначення сутності опера-
тивного обліку наводиться у чисельних працях з теорії бухгал-
терського обліку, зокрема при класифікації видів бухгалтер-
ського обліку. Слід відмітити, що в цілому, при розгляді сутності 
оперативного обліку в економічній літературі відсутні суттєві 
протиріччя. Визначаючи сутність та окреслюючи основне приз-
начення оперативного обліку більшість науковців вбачають їх у 
забезпеченні контролю за окремими аспектами фінансово-
господарської діяльності підприємств [13, с. 7; 14, с. 9; 15, с. 4; 
16, с. 11; 17, с. 9; 18, с. 332; 19, с. 15]. Також думки науковців збі-
гаються щодо ключової риси оперативного обліку: швидкості на-
дання потрібної інформації (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Визначення сутності та призначення оперативного обліку  
у наукових джерелах 

Автор Визначення 

Астахов В. П.  
[20, с. 7—8] 

визначає свій «життєвий цикл» у міру необхідності. Інформація, 
що подається апарату управління оперативним обліком, потріб-
на настільки, наскільки вона може дати відповідь про зміст ок-
ремих повсякденних господарських операцій  

Бабаєв Ю. А.  
[13, с. 7] 

використовується для реєстрації, спостереження і контролю ок-
ремих явищ фінансово-господарської діяльності підприємств з 
метою повсякденного керівництва нею 

Безруких П. С. 
 та ін.  
[14, с. 9] 

призначений для контролю за господарськими процесами і 
явищами безпосередньо в ході їх виконання. Його особливість 
— швидкість, оперативність забезпечення даними для керівни-
цтва й управління 

Бортнікова О. О.  
[21, с. 71] 

спостереження за окремими процесами на найважливіших діля-
нках господарської діяльності, що проводяться підприємствами 
додатково до бухгалтерського обліку і забезпечує його опера-
тивною вхідною інформацією. Такі дані дають можливість опе-
ративно втручатись в хід господарських операцій і зменшувати 
збитки від негативних тенденцій у діяльності підприємства 

Васюта-Беркут 
О.І. та ін. [15, с. 
4] 

це спосіб спостереження і контролю за окремими операціями та 
процесами з метою управління ними 

Грабова Н. М.  
[22, с. 6] 

відмінною особливістю є оперативність отримання інформації. 
Залежно від характеру обліковуваних об’єктів у оперативному 
обліку використовують натуральні, грошові та трудові вимір-
ники 

Гуцайлюк З.  
[23, с. 167] 

основною відмінністю оперативного обліку від обліку бухгал-
терського є швидкий щоденний збір господарської інформації. 
Висока оперативність при цьому досягається за рахунок не-
обов’язковості документування господарських операцій, точно-
сті та суцільності їх відображення. Використовують в якості си-
стеми спостереження та контролю лише за окремими 
господарськими фактами як у вартісній оцінці, так і в натураль-
них величинах. Саме відсутність можливості грошового оціню-
вання предметів чи явищ відносять до виняткових особливостей 
оперативного обліку 

Дейнека В. Ф.  
[24, с. 5] 

різновид обліку, система поточного спостереження та операти-
вна реєстрація певних операцій або подій безпосередньо на міс-
ці та у момент їх здійснення чи виникнення. Порівняно з інши-
ми видами обліку (аналітичним бухгалтерським, статистичним), 
є швидким і детальнішим, має високий ступінь достовірності 
первинної інформації 
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Продовження  табл. 1 

Автор Визначення 

Каракоз І. І.  
[16, с. 11] 

має бути засобом щоденного систематичного контролю за дія-
льністю підприємства і його підрозділів, а також джерелом еко-
номічного аналізу для підвищення ефективності керівництва 
всіма ланками підприємства 

Кузьмінський 
А.М. [17, с. 9] 

це спосіб спостереження і контролю окремих господарських та 
технічних операцій безпосередньо в процесі їх виконання з ме-
тою оперативного керівництва ними 

Кузьмінський 
Ю.А. [25, с. 363] 

ведеться, в першу чергу, для здійснення контрольних (операти-
вно-контрольних) функцій керівництвом підприємства та дер-
жави; є інформаційною базою для фінансового та управлінсько-
го обліку на підприємствах 

Кужельний М. 
В. [26, с. 13]  

на підставі інформації оперативного обліку формуються дані бух-
галтерського, внутрішньогосподарського, статистичного обліку та 
складається звітність. Саме оперативний облік може дати швидку 
інформацію керівництву, або державним контролюючим органам 
про хід виконання певних фактів фінансово-господарської діяльно-
сті як підприємства, так і по галузі, країні в цілому 

Німчинов П. П.  
[27, с.19] 

використовується на окремих ділянках роботи господарства; 
сфера застосування оперативно-технічного обліку не господар-
ство в цілому, а окремі його виробничі і господарські підрозділи 

Палій В. Ф.  
[28, с. 12, 137] 

основною рисою оперативного обліку є його спрямованість на 
відображення конкретної операції; характеризує господарську 
операцію чи сукупність однорідних операцій; фіксує багаточи-
сельні якісні та кількісні характеристики операції, несуттєві з 
точки зору інших видів обліку 

Сопко В. В.  
[29, с. 5] 

інформаційні потреби щогодинного, щозмінного та щодобового 
управління, коли необхідне гнучке маневрування, постійне ре-
гулювання, контроль та оцінка ходу робіт, забезпечуються опе-
ративним обліком 

Тищенко Н. Л.  
[18, с. 332] 

функція оперативного обліку тісно пов’язана з функціями опе-
ративного контролю, аналізу, регулювання виробничих завдань 
і реалізації управлінських рішень, але вони є похідними, тому 
що не можуть здійснюватися самостійно без інформації опера-
тивного обліку 

Шаровська Т. С.  
[30, с. 67] 

оперативний і статистичний облік не забезпечують повного та 
безперервного відображення господарських операцій, що охоп-
люють всю господарську діяльність підприємства 
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Закінчення табл. 1 

Автор Визначення 

Швець В. Г.  
[19, с. 15] 

використовується для спостереження і контролю за окремими 
операціями і процесами на найважливіших ділянках господар-
ської діяльності з метою управління ними в міру їх здійснення; 
тісно пов’язаний з контролем, не має певної системи докумен-
тації, використовує всі вимірники, забезпечує оперативність 
одержання інформації 

 
Визначаючи місце інформації продукованої оперативним 

обліком у системі управління, О.О. Бортнікова визнає її части-
ною обліково-аналітичного забезпечення підприємства, що є 
досить затребуваною [21, с. 70], наголошуючи на актуальності 
оперативної своєчасної, не бухгалтерської, а інколи і нееконо-
мічної інформації, яку може забезпечити оперативний облік 
[21, с. 71] та визначаючи оперативний управлінський облік як 
інтегровану внутрішню систему поточного спостереження, пе-
редачі та обробки інформації про окремі господарські операції 
в процесі їх безпосереднього здійснення [31, с. 384]. До опера-
тивної інформації висуваються вимоги фіксації факту досяг-
нення планових цілей і відображення ходу руху до їх досяг-
нення [32, с. 79]. Також наголошується важливість розкриття 
на підставі деталізації та предметно-цільової конкретизації 
відповідності або невідповідності показників плановим показ-
никам з визначенням причин та осіб, відповідальних за відхи-
лення, що спричинює потребу обліку планових показників, що 
не є суто обліковою інформацією [33, с. 143].  

У чисельних наукових дослідженнях цілком обґрунтовано 
оперативний облік розглядається як окрема підсистема управлін-
ського обліку, що забезпечує керівництво оперативною інформа-
цією [31, с. 383—384; 23, с. 167; 30, с. 68; 33, с. 144; 34, с. 59; 35, 
с. 193; 36, с. 17].  

Слід окремо зауважити, що специфіка і особливості діяльності 
бюджетних установ впливають на функціонування оперативного 
обліку. На сьогодні, не зважаючи на застосування програмно-
цільового методу в бюджетному процесі, оперативний облік у 
бюджетних установах націлений здебільшого на формування ін-
формації щодо дотримання лімітів використання бюджетних ко-
штів у вартісному та натуральному виразі, та, вбачаючи початко-
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вий етап впровадження управлінського обліку, оперативний об-
лік є відносно відособленим. Зміщення акцентів оперативного 
обліку з простої фіксації кількісних параметрів дотримання лімі-
тів, на формування оперативної інформації щодо якісних і кількі-
сних параметрів досягнення запланованих цілей і виконання про-
цесів, пов’язаних із їх досягненням, розширення кола облікових 
об’єктів, щодо яких ведеться оперативний облік — є нагальною 
потребою для налагодження оперативного інформаційного забез-
печення у підсистемі управлінського обліку та взаємодії всіх 
компонентів управлінського обліку бюджетних установ. Резуль-
татом інтеграції всіх компонентів, у тому числі й оперативного 
обліку, у єдину систему управлінського обліку, який у свою чер-
гу, є підсистемою загальнішого утворення — системи бухгалтер-
ського обліку бюджетних установ, є досягнення ефекту синергії, 
що посилює ефективність функціонування бухгалтерського облі-
ку у бюджетних установах і системи управління держаним сек-
тором.  

Оскільки будь-яка система припускає можливість різноманіт-
них її розчленувань, кожна з яких є множиною, тобто систему 
можна розглядати як множину, хоча сама по собі вона множиною 
не є [37, c. 104] та будь яка система має певний склад, який ста-
новлять підсистеми, які самі є складними системами [38, c. 10], 
оперативний облік є однією з підсистем системи управлінського 
обліку бюджетних установ, який у свою чергу є підсистемою си-
стеми бухгалтерського обліку бюджетних установ. Бухгалтерсь-
кий облік бюджетних установ входить до системи бюджетного 
обліку як його підсистема. Отже, в межах даного дослідження 
доцільно розглядати управлінський облік як систему, що є підси-
стемою бухгалтерського обліку бюджетних установ, а оператив-
ний облік підсистемою управлінського.  

Спираючись на результати наукового доробку вчених, вра-
ховуючи особливості діяльності бюджетних установ і систем-
ний характер бюджетного обліку, доцільно стверджувати: опе-
ративний облік є підсистемою управлінського обліку 
бюджетних установ, що забезпечує керівників різних рівнів 
оперативною та необхідною і своєчасною інформацією у гро-
шових, натуральних і трудових вимірниках щодо змісту, якіс-
них і кількісних характеристик окремих процесів та операцій 
бюджетних установ, факту досягнення запланованих цілей і 
ходу виконання процесів, пов’язаних із їх досягненням.  
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Формулювання функцій і завдань оперативного обліку як 
підсистеми управлінського обліку бюджетних установ є важ-
ливим з урахуванням необхідності становлення теоретичного 
базису останнього. У літературних джерелах завдання це — 
визначений, запланований для виконання обсяг роботи; мета, 
замисел [39, c. 46], завдання бухгалтерського обліку — визна-
чене функціями бухгалтерського обліку коло доручень-вимог 
для виконання цією системою [40, с. 209], а функції є проявом 
властивостей об’єктів у відповідній системі відносин [41, с. 11], 
функції бухгалтерського обліку — це прояв головних його 
властивостей, спрямованих на пізнання і взаємопов’язане відо-
браження фактів господарського життя, інформаційне забезпе-
чення системи управління та задоволення потреб у бухгалтерській 
інформації інших її користувачів, здійснення контролю і регулю-
вання економічних дій і подій та забезпечення прогнозу фінансово-
го становища підприємства в майбутньому [42, с. 67—68].  

Слід зазначити, що у науковій періодиці вже наголошувало-
ся на неправомірній підміні понять і плутанині при визначенні 
функцій і завдань бухгалтерського обліку [43, с. 232; 44, 
с. 215]. При формулюванні функцій і завдань оперативного об-
ліку як підсистеми управлінського обліку слід виходити з 
тверджень, що випливають з базових теоретичних положень: 
функція — це властивість, завдання — це переліки видів робіт 
з метою виконання функцій (табл. 2).  

Таблиця 2 

Функції та завдання оперативного обліку у підсистемі  
управлінського обліку 

Функція Завдання

інформаційна — за-
безпечення управлін-
ського персоналу рі-
зних рівнів 
повноважень інфор-
мацією відповідно до 
їх інформаційних за-
питів  

виявлення, обробка, реєстрація, групування оперативної, необ-
хідної і своєчасної інформації щодо окремих процесів та опера-
цій бюджетних установ, факту досягнення запланованих цілей 
та ходу виконання процесів, пов’язаних із їх досягненням;  
узагальнення, накопичення, зберігання оперативної, необхідної 
і своєчасної інформації щодо окремих процесів та операцій бю-
джетних установ, факту досягнення запланованих цілей та ходу 
виконання процесів, пов’язаних із їх досягненням; 
інформування керівників відповідних рівнів та відповідаль-
них осіб і надання роз’яснень щодо обсягів та причин відхи-
лень фактичних показників від запланованих цілей, та осіб, 
що несуть відповідальність за відхилення або спричинили їх 
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Закінчення табл. 2 

Функція Завдання

комунікативна — 
створення та підтри-
мка інформаційних 
зв’язків між органі-
заційно-
структурними оди-
ницями всередині 
установи з метою ін-
теграції всіх складо-
вих елементів управ-
лінського обліку на 
основі інформації 
оперативного обліку 

передавання користувачам достовірної, оперативної, необ-
хідної і своєчасної інформації щодо окремих процесів та 
операцій бюджетних установ, факту досягнення запланова-
них цілей та ходу виконання процесів, пов’язаних із їх досяг-
ненням для подальшої її обробки у процесі контролю, аналі-
зу, планування, регулювання і прийняття на цій основі 
виважених управлінських рішень; 
отримання від зацікавлених і уповноважених осіб бюджетної 
установи необхідної інформації щодо окремих процесів та 
операцій, планових показників і переліку цілей для обробки 
і реєстрації у підсистемі оперативного обліку; 
отримання від зацікавлених і уповноважених осіб бюджетної 
установи інформаційних запитів щодо показників, необхід-
них для управління

контрольна — ви-
значення та перевір-
ка достовірності да-
них і показників, що 
фіксуються у опера-
тивному обліку 

встановлення достовірності та повноти інформації, що під-
лягає реєстрації у підсистемі оперативного обліку;  
визначення відхилень фактичних показників від запланова-
них цілей і встановлення їх можливих причин; 
моніторинг ходу виконання процесів, пов’язаних із досяг-
ненням поставлених цілей

 
При детермінації функцій і завдань було враховано, що 

управлінський облік розглядається вже не як облік в традиційно-
му розумінні, а як нова управлінська стратегія, однією зі складо-
вих якої є облік [45, с. 49]. До характерних ознак управлінського 
обліку включають інтегрованість його складових елементів: пла-
нування, обліку, контролю, аналізу та регулювання. При цьому, 
обліковий компонент — тільки одна зі сторін цієї інтеграції [46, 
с. 200]. Отже, при формуванні функцій і завдань оперативного 
обліку у підсистемі управлінського обліку взято до уваги необ-
хідність взаємодії його основних елементів, та інформаційних 
потоків, що виникають між ними. Це зумовило доцільність вио-
кремлення крім інформаційної функції також комунікативної фу-
нкції оперативного обліку. Цілком погоджуючись з Н. Л. Тищенко в 
тому, що функція оперативного обліку тісно пов’язана з функці-
ями оперативного контролю, аналізу, регулювання виробничих 
завдань і реалізації управлінських рішень, але вони є похідними, 
тому що не можуть здійснюватися самостійно без інформації 
оперативного обліку [18, с. 332] серед функцій оперативного об-
ліку виокремлено контрольну. Втім, якщо контрольна функція 
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бухгалтерського обліку передбачає контроль правомірності здій-
снення та реєстрації господарських операцій на основі первинних 
документів і відповідно до лімітів використання бюджетних ко-
штів; відповідність видатків цільовому призначенню бюджетних 
коштів; повноти та своєчасності здійснення і реєстрації госпо-
дарських операцій; відповідність фактичної наявності грошових, 
матеріальних і нематеріальних ресурсів даним бухгалтерського 
обліку [44, с. 216—217], то, враховуючи необов’язковість доку-
ментування господарських операцій і можливість відображення 
окремих даних до закінчення операції — контрольна функція 
оперативного обліку визначена як контроль достовірності та пов-
ноти інформації, що підлягає фіксації в підсистемі оперативного 
обліку. Щодо решти функцій оперативного обліку, що зустріча-
ються у науковій літературі слід відмітити, що, саме зафіксована 
та систематизована оперативним обліком інформація є джерелом 
аналізу, контролю, оцінки управлінського персоналу різних рів-
нів, отже, крім інформаційної, контрольної та комунікативної, 
виокремлення інших функції оперативного обліку у підсистемі 
управлінського обліку не є доцільним. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. За результатами дослідження встановлено, що опера-
тивний облік є складовою облікового та контрольно-аналітич-
ного забезпечення, елементом системи управління, та підсисте-
мою управлінського обліку бюджетної установи, що має свою 
роль, призначення, властиві йому функції, та виконує специфічні 
завдання. Саме у цій підсистемі формується специфічний масив 
інформації, зокрема і неекономічної, який інші види обліку гене-
рувати не здатні. Зазначена інформація відповідає запитам корис-
тувачів інформації і є доступною у різних режимах часу, в тому 
числі і реального. Представлені у даній публікації місце, роль, 
функції і завдання оперативного обліку у підсистемі управлінсь-
кого обліку є внеском до теоретичних основ управлінського облі-
ку в бюджетних установах та сприятимуть поглибленню компле-
ксної характеристики управлінського обліку бюджетних установ 
та його подальшому розвитку і впровадженню. 
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Оперативный учет в подсистеме управленческого 

учета: роль, место, задачи и функции 
 

АННОТАЦИЯ. Целью данного исследования является определение мес-
та, роли, задач и функций оперативного учета как составляющей 
управленческого учета бюджетных учреждений. Исследование направ-
лено на решение задач по раскрытию сущности, роли и назначения опе-
ративного учета в системе управления, идентификации его характер-
ных особенностей; установление места оперативного учета в 
системе бухгалтерского учета в целом и управленческого учета в ча-
стности; формирование перечня задач и функций оперативного учета 
в подсистеме управленческого учета бюджетных учреждений. Среди 
наработок ученых в сфере построения теоретических основ управлен-
ческого учета бюджетных учреждений уже сформированы отдельные 
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теоретические аспекты управленческого учета в бюджетных учрежде-
ниях, что бесспорно является существенным шагом в его развитии. 
Данное исследование роли, места, задач и функций оперативного учета 
в подсистеме управленческого учета, представленных в статье, явля-
ется логическим продолжением развития теоретических основ управ-
ленческого учета бюджетных учреждений и вкладом в формирование 
целостной концепции управленческого учета в бюджетных учреждениях.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бюджетные организации, управленческий учет, 
оперативный учет, функции, задачи. 
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Operative accounting as a part of management 
accounting: role, place, tasks and functions  

 
ABSTRACT. Definition of role, tasks and function of operative accounting as 
the part of management accounting is the main aim of this research. Tasks to 
solve are: to identify the main features of operative accounting and highlight the 
main points and target of operative accounting as a part of management 
system, to determine the operative accounting as the part of accounting and 
management accounting of budget institutions, to form the list of tasks and 
functions of operative accounting as subsystem of management accounting. 
Theoretical aspects of management accounting in budget institutions have 
already been formed. Having been published, scientific works have presented 
the necessity of its improving and development. But, management accounting 
subsystem composition of budget institutions hasn’t been studied yet. This 
research of role, place, functions and tasks operative accounting as a part of 
management accounting is the logical sequel of theoretical basis developing of 
management accounting in budget institutions and the contribution to 
management accounting concept in budget institutions. 
 
KEY WORDS: budget institutions, management accounting, operative 
accounting, functions, tasks.  


