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Статтю присвячено дослідженню  особливостей впровадження управлінського обліку на 
експлуатаційній стадії інвестиційного проекту. Автором обґрунтовано необхідність 
застосування управлінського обліку  на кожній стадії життєвого циклу інвестиційного 
проекту, проаналізовано основні організаційні етапи  та умови його імплементації. 
Водночас, доведено, що необхідною умовою ефективного контролю за результатами 
реалізації інвестиційного проекту є виокремлення його як окремого центру відповідальності, 
який можна віднести до центру інвестицій, прибутку, центру доходів і витрат, виділено 
умови віднесення інвестиційного проекту відповідного до центру відповідальності. У 
результаті дослідження автором запропонована структурна схема порядку кодування 
рахунку «Виробництво» у системі інвестиційного управлінського обліку. 
 
The article is devoted to the research of the main  features  of the management accounting 
implementation at the operational stage of the investment project. The author substantiates the 
necessity of applying management accounting at every stage of the life cycle of the investment 
project, analyzing the main organizational stages and conditions of its implementation. At the same 
time, it’s proven that the necessary condition of efficient control over outcomeof investment project 
is its emphasizing as individual centre of responsibility that could be attributed to investment 
centre. Conditions of investment project attribution to responsibility centre is distinguished.As a 
result of the research, the author proposed a structural scheme of the account coding in the 
investment management accounting system. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Основною проблемою аналізу ефективності інвестиційних проектів є те, що у 
наукових працях даного аспекту досліджень - оцінки ефективності інвестиційних проектів спостерігається 
певна диспропорція, як правило, на користь методичного забезпечення попереднього (превентивного) аналізу 
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доцільності інвестування в конкретний проект на передінвестиційній стадії  його життєвого циклу. Зазвичай, 
такий аналіз носить перспективний  ймовірнісний характер і слугує базою  оцінки інвестиційних переваг при 
виборі того чи іншого інвестиційного проекту. Проте реалізація інвестиційних проектів не обмежується 
моментом введення об’єкта в експлуатацію, й включає в себе  безпосередньо етапи експлуатації та ліквідації, 
що вимагає розробку якісного інструментарію безперервного комплексного контролю за результатами 
інвестиційного проекту саме на експлуатаційній та ліквідаційній стадіях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на 
які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Елементи методики інвестиційного аналізу  достатньо повно висвітлено в наукових працях 
численних вітчизняних вчених:  Васильєвої Л.С., Ряховського Д.І.,  Петровської М.В. [1],  Савіна В.Ю. [2], 
Карпова А.С. [3], Шеремета А.Д. [4], Волкова А.Н. [5], Майорова Т.В. [6] та ін. Проте, запровадження 
комплексного підходу до аналізу інвестиційного проекту на всіх етапах життєвого циклу передбачає 
необхідність розроблення методики економічного аналізу ефективності функціонування проекту та його впливу 
на фінансові результати і фінансовий стан інвестора. Даним питанням практично не приділена увага в науковій 
літературі, що ускладнює оцінку фактичної ефективності проекту порівняно з плановими (проектними) 
показниками. 

Метою статті є дослідження особливостей імплементації управлінського обліку на експлуатаційній 
стадії інвестиційного проекту. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Як відомо, до моменту придбання інвестиційного проекту (на передінвестиційній та інвестиційній 
стадіях життєвого циклу проекту (ЖЦП) діяльність компанії-інвестора класифікується як інвестиційна. 
Частково процес фінансування інвестиційного проекту (якщо він здійснюється не за рахунок власних коштів, а 
за рахунок кредитів банку) можна розглядати як фінансову діяльність. На даних стадіях ЖЦП грошові потоки 
мають від’ємне значення, тобто відбувається їх витрачання. З моменту прийняття в експлуатацію проекту всі 
доходи, витрати, фінансові результати, грошові потоки обліковуються в межах операційної діяльності без 
ідентифікації  конкретного джерела їх отримання (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок стадій життєвого циклу інвестиційного проекту з видами економічної 
діяльності підприємства-інвестора 

 

Враховуючи відсутність інформаційної бази, питання обліково-аналітичного забезпечення пост-
контролю за ефективністю функціонування та експлуатації інвестиційного проекту набуває особливої 
актуальності. Важливим інструментом посилення такого контролю має стати удосконалення системи 
управлінського обліку інвестиційних проектів,  і зокрема системи бюджетування. 

Проведення постійного контролю за реалізацією інвестиційного проекту, зазвичай, здійснюється 
інвестором, проте за домовленістю з інвестором його можуть здійснювати фірма-девелопер або генеральний 
підрядник згідно  договору-консорціуму. В окремих випадках функції контролю можуть здійснювати банки, що 
кредитують даний інвестиційний проект і відповідно проводять його моніторинг. 

Отже, важливою умовою ефективності реалізації інвестиційного проекту на всіх стадіях життєвого циклу 
є постійний моніторинг його виконання  на основі оперативного, підсумкового та перспективного аналізу. Для 
цього керівник проекту має визначити процедуру контролю через розроблення послідовності та  встановлення 
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періодичності збору необхідної інформації, визначення методики аналізу поточних відхилень фактичних даних 
від планових показників,  прогнозування впливу поточного стану справ на виконання  поставлених цілей.  На 
інвестиційній стадії управління проектом  контролюються три  його основні кількісні характеристики: термін 
введення в експлуатацію, обсяг  і якість робіт та вартість їх виконання.  

Залежно від інтересів учасників інвестиційних проектів виокремлюються такі види контролю за їх 
реалізацією: 

- загальний контроль проекту, що здійснюється інвестором (замовником). Такий контроль також може 
здійснювати фірма-девелопер або генеральний підрядник; 

- технічний контроль, який крім інвестора та його представників, зазвичай, здійснюється генеральним 
проектувальником у межах авторського нагляду. Технічний контроль (моніторинг) здійснюється з метою 
забезпечення відповідності планових та конструктивних рішень, прийнятих у технологічній та будівельній 
частинах проекту, вимогам стандартів та технічних умов; 

- фінансовий контроль (моніторинг), що здійснюється інвестором, замовником, фірмою-девеловером (за 
їх дорученням), а також іншими учасниками проекту на першому етапі освоєння інвестицій (проектування, 
випробування, будівництва) за такими показниками, як загальний обсяг інвестицій за проектом, витрати на 
проектно-дослідницькі роботи, вартість будівельно-монтажних робіт (договірна ціна), контрактна вартість 
обладнання, інструментів та інвентарю,  використання  різних джерел фінансування проекту (власного капіталу, 
залучених та позичених  коштів, мобілізація внутрішніх ресурсів та інших джерел фінансування). Постійному 
контролю підлягає програма експлуатації інвестиційного проекту, на якому відстежується  виконання планів за 
обсягами інвестицій, будівельно-монтажних робіт, витратами на закупівлю обладнання. Також на цьому етапі 
фінансового контролю здійснюється аналіз фактичних поточних показників ефективності інвестиційних 
проектів на основі динамічної норми ефективності,  за результатами фактичної  експлуатації проекту 
визначається можливий термін окупності інвестицій; 

- маркетинговий контроль (моніторинг), який здійснюється з метою забезпечення своєчасних поставок 
на здійснення інвестиційного проекту матеріально-технічних ресурсів [6, c.278]. 

Впровадження управлінського обліку  з метою   контролю за реалізацією інвестиційного проекту на 
інвестиційній та експлуатаційній стадіях пропонуємо здійснювати за такими етапами (рис.2.): 

- виокремлення інвестиційного проекту як окремого центру відповідальності, з урахуванням 
технологічних, юридичних та інших особливостей інвестиційного проекту та організаційної структури 
підприємства що передбачає розроблення системи кодування бухгалтерських рахунків для  виокремлення та 
накопичення інформації про діяльність даного центру відповідальності; 

- визначення відповідальних за формування, збір та аналіз отриманої інформації; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Організаційні етапи впровадження управлінського обліку інвестиційних проектів  
(запропоновано автором) 

 

- розроблення планових та фактичних бюджетів доходів, витрат, грошових потоків, що генеруються 
інвестиційним проектом як окремого центру відповідальності. При цьому в першу чергу необхідно 

Етапи впровадження системи 
управлінського обліку та 

бюджетування  в інвестиційному 
менеджменті 

8.Обґрунтування заходів 
та пропозицій щодо 
коригування календарного 
плану та бюджету 
інвестиційного проекту 

2.Визначення 
відповідальних за 
формування, збір та 
аналіз отриманої 
інформації; 
 

1. Виокремлення 
інвестиційного проекту як 
окремого центру 
відповідальності та 
розроблення системи рахунків 
бухгалтерського обліку 

 

7. Виявлення резервів 
нормалізації ходу 
реалізації інвестиційного 
проекту  

6.Аналіз основних факторів 
та причин, що призвели до 
відхилень фактичних 
результатів від планових 

5.Обґрунтування періодичності 
звітування про результати 
експлуатації інвестиційного 
проекту 

4.Розроблення системи 
узагальнюючих 
аналітичних показників за 
кожним напрямом  та 
етапом реалізації проекту 

3.Розроблення планових та фактичних 
бюджетів доходів, витрат, грошових 
потоків, що генеруються 
інвестиційним проектом як окремого 
центру відповідальності 



4 

 

контролювати  дотримання календарного плану виконання бюджетів доходів і витрат, надходження  і 
витрачання грошових коштів за кожним етапом реалізації інвестиційного проекту;  

- розроблення системи узагальнюючих аналітичних показників за кожним напрямом  та етапом реалізації 
проекту, яка будується виходячи з цілей моніторингу окремих напрямів функціонування інвестиційного 
проекту. Така система показників базується на даних оперативного бухгалтерського обліку та даних 
статистичної звітності і має відображати хід реалізації календарного плану проекту за обсягами будівництва, 
монтажу обладнання, виконання бюджету за розміром та структурою доходів та витрат тощо; 

- обґрунтування періодичності звітування про результати експлуатації інвестиційного проекту на основі 
системи показників, що підлягають моніторингу: з урахуванням визначеної періодичності формуються 
оперативні (тижневі або декадні) дані, місячний та квартальний звіти;  

- аналіз основних факторів та причин, що призвели до відхилень фактичних результатів від планових. В 
процесі такого аналізу виокремлюють ті показники, за якими спостерігається суттєве відхилення від 
календарного плану та бюджету; 

- виявлення резервів нормалізації ходу реалізації інвестиційного проекту в розрізі окремих 
функціональних блоків із визначенням  можливостей замовника та підрядника. 

- обґрунтування заходів та пропозицій щодо коригування календарного плану та бюджету інвестиційного 
проекту; розроблення низки типових рішень щодо реакції керівників проекту на поточні відхилення від графіку 
виконання робіт та відхилень від запланованих результатів. 

Отже, запропонована система контролю реалізації інвестиційного проекту на основі відповідних етапів 
впровадження управлінського обліку передбачає відповідне  коригування основних результатів впровадження 
проекту при зміні інвестиційного середовища та переформатування стратегічних напрямів інвестиційної 
діяльності підприємства. 

Необхідною умовою ефективного контролю за результатами реалізації  інвестиційного проекту є 
виокремлення його як окремого центру відповідальності, який можна віднести до центру інвестицій, прибутку, 
центру доходів та витрат, або центру витрат залежно від певних умов (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Умови виокремлення інвестиційного проекту як центру відповідальності 

 

Можливість локалізації інвестиційного проекту як центру інвестицій визначається на основі аналізу 
фінансових потоків підприємства з урахуванням низки умов: отримання прямих доходів; комплексний характер 
виконуваних взаємозалежних послуг і операцій, що складають технологічний ланцюжок; можливість 
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технологічний цикл; 

� Можливість оцінки доходів 
центру 

� Має тільки 
внутрішніх 
споживачів 
продукції;  

� немає системи 
трансфертного 
ціноутворення; 

� має незакінчений 
технологічний 
цикл; 

� неможливість 
оцінити доходи 
центру 
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отримання центром доходів у грошовому виразі і формування витрат, за що має відповідати керівник 
підрозділу; здатність  центру  самостійно надавати послуги та поставляти продукцію внутрішнім та зовнішнім 
споживачам; статус підрозділу як самостійного платника податків 

Виділення в межах організаційної структури підприємства центрів інвестицій є доречним, якщо 
інвестиційний проект можна розглядати як самостійне підприємство або самостійний підрозділ (цех, ділянка, 
технологічна лінія). У першому випадку підприємство виступає самостійним платником податку  як окрема 
юридична особа. Якщо інвестиційний проект не може мати самостійний статус, то його доречно розглядати як 
центр доходів та витрат, з відповідним їх контролем на основі  бюджетів доходів та витрат. Якщо інвестиційний 
проект може бути локалізований у центр відповідальності на рівні  цеху, який має єдиний технологічний 
ланцюг з іншими підрозділами, то в цьому випадку нести відповідальність за ефективність інвестицій керівник 
центру відповідальності невзмозі. Якщо інвестиційний проект може бути локалізований в окремий центр, а 
споживачами його продукту чи послуг є внутрішні структурні підрозділи підприємства, він може набути 
статусу центру прибутку за умови впровадження внутрішнього трансфертного ціноутворення. За відсутності 
трансфертного ціноутворення і відсутності закінченого кінцевого продукту та зовнішніх  його споживачів 
інвестиційний проект може набувати статусу центру витрат. При цьому для контролю за його ефективністю для 
виокремлення з загальної суми доходів підприємства суми доходів, що генеруються проектом, умовно їх можна 
розподіляти пропорційно обраній базі розподілу (загальним витратам, вартості основних засобів, витратам на 
оплату праці тощо).   

Виокремлення інвестиційних проектів в окремі центри відповідальності дає можливість проводити 
контроль за фактичними доходами та витратами, грошовими потоками, що генеруються цими центрами. Такий 
підхід передбачає відповідну організаційну перебудову інформаційних потоків за локальними джерелами  їх 
утворення. Для цього стає необхідним розроблення порядку кодування  плану рахунків для цілей 
управлінського обліку та системи інвестиційного бюджетування з виокремленням аналітичних рахунків для 
кожного центру відповідальності. Наприклад, структурна схема  кодування  рахунку 23 «Виробництво» в 
розрізі центів відповідальності та елементів витрат в системі інвестиційного управлінського обліку може 
виглядати наступним чином (рис. 4). 

Таким чином, для обліку витрат за центрами відповідальності пропонуються рахунки другого порядку 
(перший рівень деталізації обліку) відповідно до розробленого кодифікатору центрів відповідальності. 

Наприклад, рахунок 2301 призначений для обліку нормативних витрат за центрами відповідальності 
«інвестиційний проект №1» (код 01), рахунок 2302 – для обліку нормативних витрат за центром 
відповідальності «інвестиційний проект №2» (код 02).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Рис. 4. Структурна схема порядку кодування рахунку 23 

«Виробництво» в системі  інвестиційного управлінського обліку 
(авторська розробка) 

 
Якщо в межах інвестиційного проекту виробляється  кілька видів продукції, то другий рівень 

деталізації обліку пропонуємо здійснювати за видами продукції, що виготовляються. Наприклад,  для обліку 
витрат за центром відповідальності «інвестиційний проект №1» для виготовлення  першого виду продукції  
буде використовуватись рахунок 2301-1, другого виду продукції – 2301-2 і т.д.  Третій рівень деталізації обліку 
може здійснюватись за елементами витрат. Так, за інвестиційним проектом №1 для першого виду продукції 
матеріальні витрати будуть обліковуватись на рахунку 2301-1-80, витрати на оплату праці – на рахунку 2301-1-
81, витрати на соціальні заходи – на рахунку 2301-1-82,  витрати на амортизацію – 2301-1-84 тощо. За 
необхідності деталізації елементів витрат рахунки управлінського обліку можуть бути деталізовані на 
четвертому рівні, наприклад, основна заробітна плата за інвестиційним проектом №1 по першому виду 
продукції буде обліковуватись на рахунку 2301-1-81-1, додаткова заробітна плата – на рахунку 2301-1-81-2.. 

Такий підхід до організації управлінського обліку з можливістю виокремлення доходів та витрат за 
інвестиційними проектами дає змогу проконтролювати реальні фінансові результати від їх впровадження та 
порівняти фактичну ефективність з плановою (проектною).  

Рахунок 23 «Виробництво» 

Інвестиційний 
проект №1 

Рахунок 23-01 

Інвестиційний 
проект №2 

Рахунок 23-02 

Інвестиційний 
проект №3 

Рахунок 23-03 

Інші центри 
відповідальності  

Рахунок 23-ХХ 

Матеріальні 
витрати  

Рахунок 23-01-1-80 Рахунок 23-01-1-81 

Витрати на 
оплату праці  

Витрати на 
соціальні заходи  

Рахунок 23-01-1-82 

Інші витрати  

Основа заробітна плата  

рахунок 23-01-81-1 

Додаткова заробітна плата  

Рахунок 23-01-81-2 

Надбавки до посадових 
окладів та тарифних ставок  

рахунок 23-01-81-2-1 

Премії за виконання та 
перевиконання виробничих 
показників  
 рахунок 23-01-81-2-2 

Вид продукції 1 Вид продукції 2 

Рахунок 23-01-1 Рахунок 23-01-2 
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Слід зазначити, що порядок кодування рахунків для управлінського обліку не може бути жорстко 
регламентований і однаковий для всіх підприємств-інвесторів, оскільки він залежить від організаційної 
структури компанії, особливостей фінансування інвестиційних проектів (за рахунок власних коштів, кредитів, 
або бюджетних коштів), цілей та завдань відповідних центрів відповідальності тощо. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отже, 
впровадження управлінського обліку інвестиційних проектів є однієї із найважливіших умов ефективного 
моніторингу як функції системного контролю ефективності реалізації інвестиційних проектів. Водночас, з 
метою  забезпечення якісного контролю відхилень та можливості впровадження управлінського обліку 
потребує подальшого удосконалення облікове супроводження інвестиційного процесу через удосконалення 
системи аналітичних рахунків бухгалтерського обліку, що дає змогу ідентифікувати доходи, витрати, прибуток, 
грошові потоки, що генеруються окремими інвестиційними проектами впродовж всього життєвого циклу їх 
функціонування.   
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