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Актуальність проблеми. Сучасні умови господа-
рювання характеризуються загостренням нестабіль-
ної економічної ситуації в національній економіці, 
тому менеджменту будівельних підприємств необ-
хідно більше уваги приділити пошуку управлін-
ських інструментів, які сприятимуть закріпленню 
позицій будівельних підприємств на внутрішньому 
ринку. Успішність реалізації технологій управління 
залежить від всебічної обґрунтованості рішень, яка 
вимагає глибоке вивчення й опрацювання джерел 
інформації, ефективним засобом якого є організація 
управлінського обліку.

В зв’язку з цим виникає необхідність у визначені 
передумов побудови управлінського обліку на буді-
вельному підприємстві як основного інформаційного 
джерела для підготовки і прийняття рішень, які у 
науковій літературі представлені досить фрагмен-
тарно, що й обумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх наукових досліджень. Питанню 
організації управлінського обліку присвятили свої 
наукові праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: 
І. Білоусова, С.Ф. Голов, К.П. Друрі, А.Г. Загоро-

дній, Т.П. Карпова, Л.В. Нападовська, В.Ф. Палій, 
Г.О. Партин, Н.І. Пилипів, С.Г. Суков, Дж. Фостер, 
Ч.Т. Хорнгрен, Н.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет та ін. 

Дослідженням організаційно-методичних питань 
обліку в будівельних підприємствах займалися такі 
вітчизняні науковці, як: В.В. Бабич, О.В. Вакун, 
М.І. Гізатуллін, В.А. Єрофеєва, З.В. Задорож-
ний, Я.Д. Крупка, Б.М. Литвин, М.М. Матієшин, 
М.Ю. Назукін, Н.І. Пилипів, К.А. Ягмур та ін.

Попри вагомий внесок науковців у розвиток еко-
номічної думки щодо досліджень організаційно-мето-
дичних питань управлінського обліку на будівельних 
підприємствах, слід звернути увагу на те, що в сучас-
них умовах господарювання визріває необхідність у 
розв’язанні проблеми визначення передумов щодо 
чіткого проведення комплексу дій, як процесу із 
побудови управлінського обліку на будівельних під-
приємствах з метою отримання достовірної інформа-
ції, яка б давала системну оцінку діяльності підпри-
ємства і сприяла б виявленню проблемних ділянок. 

Постановка мети. Метою статті є дослідити пере-
думови побудови управлінського обліку на будівель-
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них підприємствах, які формують визначальний вне-
сок у забезпеченні організації управлінського обліку 
як основної інформаційної бази системи управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У діяльності будівельних підприємств протягом 
останніх років спостерігається позитивна тенденція 
щодо збільшення кількості будівельної продукції, 
зокрема житлових будівель.

Інформація про прийняття в експлуатацію загаль-
ної площі житла та кількості збудованих квартир за 
2010-2015 рр. наведена у таблиця 1.

Слід зазначити, що інформація в таблиці 1 наве-
дена без урахування тимчасово окупованої території 
АР Крим та м. Севастополя, за 2014-2015 рр. також без 
частини зони проведення антитерористичної операції.

На основі статистичних даних здійснено аналіз 
динаміки обсягів прийняття в експлуатацію загаль-
ної площі житла та кількість збудованих квартир за 
2010-2015 рр., який наведено у таблиці 2.

У результаті проведеного дослідження встанов-
лено, що обсяги прийняття в експлуатацію загаль-
ної площі житла та кількість збудованих квартир 
протягом 2010-2015 рр. мали позитивну тенденцію. 
Так, обсяг введення в експлуатацію загальної площі 
житла у 2015 р. становив 11044 тис. м2 і у порівнянні 
з попереднім 2014 р. зріс на 1303,0 тис. м2, або на 
13,4%, а у порівнянні з 2010 р. зріс на 2440,0 тис. м2, 
або на 28,4%. Позитивна динаміка обсягів введення 
в експлуатацію загальної площі житла спостеріга-

ється і у розрізі міської та сільської 
місцевості, що є свідченням розви-
тку будівельної галузі у різних міс-
цевостях. Однак, традиційно обсяг 
введення в експлуатацію загальної 
площі житла у міських поселеннях 
більший ніж у сільських.

Динаміка обсягів введення в екс-
плуатацію загальної площі житла за 
2010-2015 рр. наведена на рисунку 1.

Так, обсяг введеної в експлуа-
тацію житла у міських поселеннях 
у 2015 р. становив 7465 тис. м2 і 
у порівнянні з попереднім 2014 р. 
зріс на 820,0 тис. м2, або на 12,3%, 
а у порівнянні з 2010 р. зріс на 
1727,0 тис. м2, або на 30,1%. У той 
час коли обсяг введеної в експлуа-
тацію житла у сільській місцевості 
у 2015 р. становив 3579 тис. м2 
(майже на половину менше ніж 
у міській місцевості), у порів-
нянні з попереднім 2014 р. зріс на 

Таблиця 1
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир за 2010-2015 рр.

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Введення в експлуатацію загальної площі, тис. м2 8604 8685 9770 9949 9741 11044

у тому числі

у міських поселеннях 5738 6366 6778 6685 6645 7465

у сільській місцевості 2866 2319 2992 3264 3096 3579

Кількість збудованих квартир, тис. 71 77 83 93 105 120

у тому числі

у міських поселеннях 52 61 63 67 77 89

у сільській місцевості 19 16 20 26 28 31

Джерело: складено на основі [1]

Таблиця 2
Аналіз динаміки обсягів прийняття в експлуатацію загальної площі житла  

та кількість збудованих квартир за 2010-2015 рр.

Показник
Абсолютне відхилення 2015 р. від Темп приросту 2015 р. до, (%)

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Введення в експлуатацію 
загальної площі, тис. м2 2440,0 2359,0 1274,0 1095,0 1303,0 28,4 27,2 13,0 11,0 13,4

у тому числі

у міських поселеннях 1727,0 1099,0 687,0 780,0 820,0 30,1 17,3 10,1 11,7 12,3

у сільській місцевості 713,0 1260,0 587,0 315,0 483,0 24,9 54,3 19,6 9,7 15,6

Кількість збудованих квар-
тир, тис. 49,0 43,0 37,0 27,0 15,0 69,0 55,8 44,6 29,0 14,3

у тому числі

у міських поселеннях 37,0 28,0 26,0 22,0 12,0 71,2 45,9 41,3 32,8 15,6

у сільській місцевості 12,0 15,0 11,0 5,0 3,0 63,2 93,8 55,0 19,2 10,7

Джерело: складено на основі [1]

Рис. 1. Динаміка обсягів введення  
в експлуатацію загальної площі житла за 2010-2015 рр.

Джерело: складено на основі [1]
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482,0 тис. м2, або на 15,6%, а у порівнянні з 2010 р. 
зріс на 713,0 тис. м2, або на 24,9%.

Слід відмітити, що позитивна тенденція обсягів 
введеної в експлуатацію житла є ознакою покра-
щення якості умов життя населення у різних місце-
востях. Так, кількість збудованих квартир у 2015 р. 
становила 120 тис. і у порівнянні з попереднім 
2014 р. зросла на 15,0 тис. , або на 14,3%, а у порів-
нянні з 2010 р. зросла на 49,0 тис. , або на 69,0% 
(табл. 2).

Таким чином, у результаті виконання аналітичних 
процедур встановлено позитивну динаміку у зростанні 
обсягів введення в експлуатацію будівельної продук-
ції. Однак, з урахуванням загострення нестабіль-
ної економічної ситуації в національній економіці, 
менеджменту будівельних підприємств необхідно 
більшу увагу приділяти питанням прогнозування 
обсягів діяльності та пошуку управлінських інстру-
ментів, вирішення яких сприятиме закріпленню дій 
із побудови управлінського обліку на будівельних під-
приємств, як основного інформаційного джерела для 
прийняття обґрунтованих управ-
лінських рішень.

Вивчення спеціальної еко-
номічної літератури дало змогу 
встановити, що сам процес його 
розвитку на будівельних підпри-
ємствах складається з кількох 
етапів: побудови, ведення, оцінки 
та удосконалення [2; 3; 4; 5].

Однак, перш ніж реалізу-
вати перший етап організації 
управлінського обліку – побу-
дову, необхідно вивчити іденти-
фікацію інформації, яка необ-
хідна менеджменту різних рівнів 
управління для прийняття ними 
обґрунтованих рішень. Тому, про-
цес організації управлінського 
обліку на будівельному підприєм-
стві, перш за все, потребує іден-
тифікації якісного та повного 
інформаційного забезпечення 
потреб менеджменту, оскільки 
від цього буде залежати як якість 
інформації самого обліку на під-
приємстві, так і якість прийня-
тих управлінських рішень, і як 
наслідок ефективність діяльності 
підприємства у цілому.

Вважаємо, що для того, щоб 
отримати необхідну інформацію 
потрібно провести ряд процедур, 
які виступають передумовами 
забезпечення раціональної побу-
дови управлінського обліку на 
будівельному підприємстві, а саме:

– діагностику діючої органі-
заційної структури підприємства 
та системи менеджменту підпри-
ємства;

– дослідження технології 
виробничого процесу;

– діагностику діючої організа-
ції обліково-аналітичного забезпе-
чення управління підприємством.

Проведення діагностики дію-
чої організаційної структури 
будівельного підприємства необ-
хідне для того, щоб не тільки 

визначити центри відповідальності, на яких буде 
сфокусовано організацію управлінського обліку, але 
й для того, щоб визначити відповідність організацій-
ної структури підприємства сформованим управлін-
ським цілям.

Слід зазначити, що в сучасних умовах керівництво 
підприємств як будівельної галузі, так і підприємств 
інших галузей економіки, все частіше ставить питання 
щодо необхідності зменшення кількості штатних оди-
ниць з метою скорочення витрат та оптимізації бізнес-
процесів. Успішність вирішення таких питань зале-
жать від вибраних методів управління, які дозволять 
здійснити оцінку доцільності функціонування діючих 
структурних підрозділів на будівельному підприєм-
стві із врахуванням зв’язків між ними та визначення 
за необхідності їх розширення, виокремлення нових, 
які будуть відповідати внутрішній політиці реалі-
зації стратегії розвитку будівельного підприємства. 
Так, наприклад, якщо підприємство обирає систему 
управління на основі якості, то важливо визначити 
відповідальних осіб окремого структурного підрозділу 

Рис. 2. Діагностика оптимальності організаційної структури управління 
будівельним підприємством

Джерело: розроблено автором на основі [5]

Діагностика оптимальності організаційної структури управління будівельним 
підприємством

Елементи

− цільовий – передбачає визначення ефективності економічної організації як 
її здатності досягати заздалегідь поставлених цілей;
− системний – здатність до адаптації, при цьому внутрішній розподіл 
ресурсів, визначення ієрархій і правил взаємодії учасників посідають 
центральне місце, а оцінка витрат відступає на задній план;
− вибірковий – використовує критерії, що відповідають визначеним 
«стратегічним складовим» організації управління

Підхід до вивчення

− отримати думку експертів  про організаційну структуру управління; 
− порівняти організаційну структуру управління даного підприємства з 
іншим (подібним або аналогічним);
− отримати «ідеальну модель» організаційної структури управління даного 
підприємства на сьогодні або ж на перспективу

Завдання 

експертний; аналогій; структуризації цілей і завдань; організаційного 
моделювання; структурних еволюційних порівнянь

Способи проведення 

− оптимальність існуючої організаційної структури;
− відповідність організаційної структури обраній стратегії;
− правильність постановки завдань нової стратегії між рівнями та 

підрозділами підприємства

Напрямки оцінки

Етапи

визначають тип організаційної структури, ієрархію та функції структурних 
одиниць, зв’язки між ними, їх технічну та кадрову забезпеченість тощо 

1. Початковий
 

проведення діагностичних процедур на основі вибору підходу до вивчення  
оптимізації організаційної структури, способу  проведення аналізу та ін.

2. Основний
 

проектна організаційна структура управління на майбутнє може бути 
ідентифікована за такими п’ятьма основними ознаками оптимальної структури 
(хоча б на якісному рівні): керованість; адаптивність; спеціалізація; кооперація  

3. Завершальний
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за проведення заходів із контролю 
якості.

Оцінка організаційної структури 
підприємства має бути пов’язана із 
оцінкою системи менеджменту під-
приємства, оскільки порядок деле-
гування повноважень, ієрархія під-
порядкованості відповідальних осіб 
та оцінка прийнятих управлінських 
рішень, визначених цілей та успіш-
ність їх досягнення нерозривно 
пов’язані між собою, тому доцільно 
проводити комплексну діагностику 
оптимальності організаційної струк-
тури підприємства.

У результаті проведеного емпі-
ричного дослідження, здійснено 
систематизацію рекомендацій щодо 
проведення такої діагностики на 
будівельних підприємствах та сфор-
мовано її елементи і етапи (рис. 2). 

Це сприятиме формуванню якіс-
ного інформаційного забезпечення 
потреб менеджменту, необхідного для 
прийняття рішень та визначення пріо-
ритетних напрямів стратегії розвитку 
будівельного підприємства.

Слід зазначити, що не менш важ-
ливим питанням є вивчення тех-
нології виробничого процесу, яке 
необхідне для того, щоб отримати 
чітке уявлення особливостей ство-
рення продукту, а на будівельних 
підприємствах – будівництва нового 
об’єкта. Отримана інформація дасть 
змогу здійснити правильний вибір 
методу обліку витрат виробни-
чого процесу, виокремити ті статті 
витрат, які необхідно контролювати 
у процесі формування собівартості 
продукту, а також виокремити ті 
рахунки аналітичного обліку, вико-
ристання яких забезпечить одер-
жання інформації необхідної для 
прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішень у процесі здійснення 
планування, контролю та оцінки 
не тільки спожитих ресурсів, але 
й продуктивності праці персоналу і 
ефективності роботи виокремлених 
центрів відповідальності для реалі-
зації поставлених системою менедж-
менту цілей сталого економічного 
розвитку підприємств.

Вивчення організаційно-техно-
логічних особливостей діяльності 
будівельних підприємств дало змогу 
виявити вплив останніх на побудову 
управлінського обліку (рис. 3), вио-
кремлення яких сприятиме форму-
ванню системного підходу до його 
організації.

З метою забезпечення раціональ-
ної побудова управлінського обліку 
на будівельних підприємствах 
доцільно провести діагностику дію-
чої на підприємстві організації сис-
теми обліково-аналітичного забез-
печення управління, основою якої є 
організація управлінського обліку. 

Організаційно-технологічні 
особливості будівництва

Вплив на організацію управлінського 
обліку

−Склад витрат (за класифікаційними 
ознаками для управлінського обліку);

−Вибір методу обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції 
(основним методом обліку витрат на 
виконання будівельно-монтажних робіт 
є позамовний, за окремими 
контрактами, об’єктами, роботами, 
послугами. У той же час витрати у 
допоміжних виробництвах, механічних, 
столярних тощо, можуть 
обліковуватися попроцесним методом);

−Сукупність первинних документів та 
система документообігу;

−Робочий план рахунків;
−Вибір центрів відповідальності;
−Вибір форм внутрішньої звітності;
−Метод оцінки запасів та формування 

собівартості;
−Автоматизація обліку (склад модулів 

програмного забезпечення);
−Форми і склад операційних бюджетів 

будівельних підприємств

Нерухомість об’єкта будівництва і 
рухомий характер роботи 
робітників, будівельних машин і 
механізмів

Тривалість циклу будівництва

Кліматичні умови, метеорологічні 
показники та інші природні 
фактори

Безцехова структура будівельних 
організацій

Значна питома вага витрат на 
утримання і експлуатацію 
будівельних машин і механізмів

Співпраця будівельних 
підприємств із різними
організаціями у здійсненні 
будівельно-монтажних робіт

Територіальна розгалуженість 
об’єктів будівництва

Рис. 3. Організаційно-технологічні особливості будівництва,  
що впливають на організацію управлінського обліку

Джерело: розроблено автором на основі [6; 7]

Визначення відповідності чинному законодавству

Чи відповідає чинному законодавству облікова система 
підприємства?

Чи є в наявності розроблені відповідні внутрішні положення, які 
регламентують ведення специфічних ділянок обліку на 

будівельному підприємстві?

Визначення виконання поставлених завдань

Чи відповідає інформаційним запитам системи менеджменту?

Чи відповідає поставленим завданням?

Оцінка виділення елементів та зв’язків між ними

Чи сформована система комунікаційних зв’язків між 
відповідальними особами?

Чи є розроблений графік документообігу?

Визначення якості інформації

Чи сформована інформація є якісною?

Діагностика існуючого обліково-аналітичного забезпечення

Вбудовування управлінського обліку у існуюче на 
підприємстві обліково-аналітичне забезпечення (без суттєвих 

змін)

Так

Пошук шляхів щодо вирішення ситуації, через формування 
варіантів дій Ні

Рис. 4. Алгоритм діагностики існуючого обліково-аналітичного 
забезпечення управління будівельним підприємством

Джерело: розроблено автором
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У практичні діяльності будівельних підприємств 

найчастіше здійснюється незалежна аудиторська пере-
вірка правильності ведення бухгалтерського обліку 
і встановлення його відповідності чинному законо-
давству. Однак, така перевірка не дає відповідь на 
питання: «Чи відповідає діюча обліково-аналітична 
система інформаційним запитам менеджменту?» і «Чи 
задовольняються у повній мірі інформаційні потреби 
менеджменту підприємства?». З огляду на це вини-
кає потреба у проведенні діагностики такої системи 
з метою визначення основних недоліків та їх виправ-
лення під час побудови управлінського обліку на буді-
вельному підприємстві.

Слід зазначити, що система обліково-аналі-
тичного забезпечення як і будь-яка інша система, 
характеризується наявністю елементів та зв’язків 
між ними. З урахуванням цього, вважаємо, що діа-
гностика організації системи обліково-аналітичного 
забезпечення, основою якої є організація управлін-
ського обліку має проводитися в розрізі виділених 
елементів системи, встановлених зв’язків між ними, 
які мають вплив на якість узагальненої інформації, 
яка генерується як в розрізі структурних підрозді-
лів, так і по підприємству в цілому.

Таким чином можна зробити висновок, що осно-
вними напрямами здійснення діагностики обліково-
аналітичного забезпечення управління будівельним 
підприємством є наступні:

– встановлення відповідності існуючого обліково-
аналітичного забезпечення чинному законодавству;

– визначення ефективності системи обліково-ана-
літичного забезпечення через виконання поставле-
них завдань;

– оцінка виділення елементів та зв’язків між ними;
– визначення якості інформації, її повноцінності 

для прийняття обґрунтованих рішень.
У результаті проведеного дослідження розро-

блено алгоритм діагностики існуючого обліково-
аналітичного забезпечення управління будівельним 
підприємств, яка дає можливість вирішувати осно-
вні питань щодо організації управлінського обліку 
на будівельному підприємстві з метою задоволення 
інформаційних запитів менеджменту (рис. 5).

Проведення оцінки відповідності облікової сис-
теми, як елемента обліково-аналітичної системи, 
чинному законодавству дасть змогу не тільки встано-
вити законність проведених операцій, правильність 
визнання активів і зобов’язань, відображення їх у 
звітності підприємства, але й те, що в результаті про-
веденої перевірки встановлюється рівень виконання 
вимог до облікової інформації у частині її достовір-
ності, реальності, точності тощо. Таким чином, про-
ведені діагностичні процедури повинні дати відповідь 
на питання типу: «Чи відповідає чинному законодав-
ству облікова система підприємства?», «Чи є в наяв-
ності розроблені відповідні внутрішні положення, 
які регламентують ведення специфічних ділянок 
обліку на будівельному підприємстві?» та ін.

Оцінка виконання поставлених завдань полягає у 
проведенні діагностичних процедур, у результаті яких 
має бути встановлено рівень задоволеності менедж-
менту будівельного підприємства інформацією, її зро-
зумілості, повноти та частоти подачі, яка згенерована 
в обліково-аналітичній системі, через її організацію. 
Тому у результаті цих процедур мають бути сформо-
вані відповіді на питання типу: «Чи відповідає інфор-
маційним запитам системи менеджменту?», «Чи від-
повідає поставленим завданням?» та ін.

Оцінка виділення елементів та зв’язків між 
ними полягає у визначенні комунікаційних каналів, 

доцільності їх виділення та міцності комунікаційних 
зв’язків між ними. Таким чином проведені діагнос-
тичні процедури повинні дати відповідь на питання 
типу: «Чи сформована система комунікаційних 
зв’язків між відповідальними особами?», «Чи є роз-
роблений графік документообігу?» та ін.

Слід відмітити, що у результаті реалізації попередніх 
напрямів діагностики існуючого обліково-аналітичного 
забезпечення уможливлюється проведення наступного 
напряму діагностики – визначення якості інформації, її 
повноцінності для прийняття обґрунтованих рішень на 
основі встановлення відповідності інформації вимогам, 
які ставляться до неї (своєчасність, точність, оператив-
ність, достовірність, достатність (повнота), актуальність, 
економічність (раціональність) формування, однознач-
ність, системність, комплексність, реальність, опти-
мальність, зіставність, доступність, доречність (актуаль-
ність), зрозумілість, репрезентативність, змістовність, 
періодичність, відповідність, детальність, релевантність, 
узгодженість та порівнянність).

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, у результаті проведеного дослідження щодо 
визначення передумов побудови управлінського 
обліку на будівельних підприємствах встановлено, 
що для організації управлінського обліку необхідна 
ідентифікація інформації, яку можна отримати шля-
хом проведення таких аналітичних процедур, як: 
діагностики діючої організаційної структури підпри-
ємства та системи менеджменту підприємства; дослі-
дження технології виробничого процесу; діагностики 
існуючого обліково-аналітичного забезпечення управ-
ління підприємством. Отримана інформація дасть 
змогу виявити проблемні ділянки організації облі-
ково-аналітичного забезпечення системи управління 
будівельним підприємством, усунення яких сприя-
тиме побудові такого управлінського обліку, впрова-
дження якого гарантуватиме отримання достовірної 
інформації для прийняття обґрунтованих рішень.
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