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субрахунки за шифрами 931.1. «Витрати на заробітну плату
складського персоналу», 931.2. «Відрахування на соціальні захо-
ди», 931.3 «Утримання, ремонт та амортизація складських при-
міщень, обладнання та механізмів», 931.3 «Витрати на страху-
вання запасів готової продукції», 931.4 «Втрати і нестачі від
псування запасів на складі», 931.5 «Інші складські витрати» тощо.

Такий облік дозволить здійснювати оперативний аналіз склад-
ських витрат та використовувати достовірнішу інформацію в
процесі визначення оптимального обсягу запасів підприємства.
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ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ *

У вітчизняній практиці існують два основних підходи до ор-
ганізації управлінського обліку на підприємстві: спільно з бух-
галтерським обліком (в одній і тій же програмі) чи окремо (в різ-
них програмах). Кожний з них має як переваги, так і недоліки, що
пояснюється різними цілями обліку, різними планами рахунків,
різними вимогами до забезпечення конфіденційності інформації
тощо. Організація управлінського обліку в окремій програмі
більш доречна для великих підприємств, компаній, холдингів
тощо.
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Для решти підприємств цілком придатним є варіант інтегро-
ваного обліку, який дозволяє зекономити кошти на автоматиза-
цію обліку, уникнути зайвого документообігу та узгоджувати
неминучі розбіжності деяких показників. Однак така інтеграція
може дати позитивний результат за умови врахування деяких до-
даткових вимог, які висуває управлінський облік щодо аналітич-
ності даних, узгодження з підсистемою бюджетування та придат-
ності облікової інформації для прийняття управлінських рішень.

Відповідно, для побудови інтегрованої системи бухгалтерсь-
кого і управлінського обліку необхідно, перш за все, удосконали-
ти робочий план рахунків підприємства таким чином, щоб він
формував аналітику достатню для підготовки управлінської звіт-
ності. При цьому необхідно, щоб кожна господарська операція
реєструвалася один раз, але таким чином, щоб задовольняти ви-
моги обох систем. Окрім цього необхідно розробити процедуру
трансформації даних бухгалтерського обліку для цілей управлін-
ського та налаштувати певну систему коригування даних бухгал-
терського обліку відповідно до вимог облікової політики управ-
лінського обліку.

Зокрема, розбудова такого робочого плану рахунків повинна
враховувати, по-перше, переорієнтацію фінансової структури під-
приємства на організацію відповідних центрів відповідальності
(ЦВ), яка є однією з основних вимог управлінського обліку; по-
друге, що не менш важливо, забезпечити необхідну аналітику для
контролю за виконанням бюджетів і прийняття управлінських
рішень. Наприклад, якщо для цілей бухгалтерського обліку за ра-
хунком «Розрахунки з покупцями і замовниками» достатньо ана-
літики по покупцях, то для цілей управлінського обліку необхідні
ще й дані по кожному договору; аналітика за рахунком «Рахунки
в банках» має відповідати статтям платіжного календаря; аналі-
тика за рахунками обліку витрат і доходів окрім даних по місцях
виникнення витрат (доходів), повинна містити аналітику по цент-
рах відповідальності (ЦВ), видах продукції, бізнес-процесах, стат-
тях бюджетів тощо.

Заходи з інтеграції систем повинні супроводжуватися не лише
розбудовою аналітики рахунків, а й детальним опрацюванням
питань забезпечення бухгалтерії інформацією, яка необхідна для
визначення відповідної аналітичної ознаки при введенні докуме-
нта в систему. Зокрема, якщо відповідний бухгалтерський раху-
нок містить певну аналітичну ознаку, то в первинному документі
повинно бути обов’язково зазначено код цієї ознаки. Наприклад,
якщо рахунок «Рахунки в банках» містить ознаку «Стаття дохо-
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дів і витрат», а також «Найменування ЦВ», то окрім інформації в
платіжному документі про те, за що здійснено платіж, необхідно
вказати код статті витрат або доходів і код ЦВ. Тобто, необхідно,
щоб в бухгалтерію надходила інформація в такому вигляді, яка
забезпечила би введення її в систему в належному форматі.

Відповідно, для спрощення трансформації даних у систему
управлінського обліку необхідна розробка єдиних класифікаторів
і кодів об’єктів обліку, які є необхідною умовою інтеграції бух-
галтерського і управлінського обліку.

/* За матеріалами Internet-видань
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ОЦІНКА БІЗНЕСУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ «DUE DILIGENCE»

«Due Diligence» — це термін, який у перекладі українською
мовою означає «належна ретельність» або «розумна обереж-
ність», це процедура формування об’єктивного уявлення про
об’єкт інвестування, що включає в себе встановлення інвестицій-
них ризиків, незалежну оцінку об’єкта інвестування, всебічне до-
слідження діяльності компанії, комплексну перевірку її фінансо-
вого стану й положення на ринку. Проводиться зазвичай перед
початком купівлі бізнесу, здійсненням операції зі злиття (приєд-
нання), підписанням певної угоди або співпрацею з цією компа-
нією [1].

З метою обґрунтування управлінських рішень щодо здійснен-
ня процесів злиття, поглинання, придбання та об’єднання підпри-
ємств проводиться процедура «Due Diligence», яка передбачає
комплексний аналітичний огляд минулого, сучасного стану та
оцінку майбутніх перспектив діяльності підприємства. Разом з
цим важливим завданням «Due Diligence» є виявлення потенцій-
них загроз, «неочікуваних обставин», які можуть виникнути в ре-
зультаті виконання запланованої операції.

«Due Diligence» можна визначити як процес комплексного
аналітичного огляду, оцінювання фінансового стану, потенціа-
лу та інших аспектів діяльності об’єкта придбання з метою під-




