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У статті розроблено принципи, функції та вимоги щодо формування внутрішньої 
управлінської звітності на підприємствах з виробництва пива. Запропоновано завдання 
управлінської звітності підприємств пивоварної промисловості. Визначено, що система 
внутрішньої звітності підприємств з виробництва пива повинна враховувати структуру 
системи управління та відповідати основним принципам щодо її підготовки.  
 
The article describes the principles, functions and requirements for the formation of internal 
management reporting at beer enterprises. The problem of managerial reporting of enterprises of 
brewing industry is offered.It has been determined that the system of internal reporting of beer 
enterprises should take into account the structure of the management system and comply with the 
basic principles for its preparation. 
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Вступ. Внутрішня управлінська звітність являє собою гнучку систему форм інформації; складається за 

центрами відповідальності й загалом для підприємства, подається управлінському персоналу різних рівнів; 
відображає умови, організаційно-технологічні особливості діяльності підприємства та потреби управлінського 
персоналу; є джерелом інформації для контролю, аналізу, бюджетування і прийняття ефективних управлінських 
рішень. 

Постановка проблеми. Трансформація бухгалтерського обліку і звітності в Україні до вимог і 
принципів міжнародних стандартів ще більше обумовила процеси формування внутрішньої управлінської 
звітності. Відповідно вона стала одним із основних джерел інформаційного забезпечення управління 
витратами, яка готується шляхом виконання спеціальних процедур обробки, групування і підрахунку та 
формується на завершальній стадії облікового процесу [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблеми формування звітності підприємствами 
досліджуються у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких на особливу увагу заслуговують 



публікації В. І. Бачинського [1, с. 116-119],Ф. Ф. Бутинець [2, с. 11-18], С. І. Головацької [3, с. 75-81], О. А. 
Зоріної [4, с. 40-44], О. В. Карпенко [5, с. 11-118], П. О. Куцика [7, с. 162-163], Л. О. Нападовської [9, с. 648] та 
ін.  

Необхідність обґрунтування наукової концепції формування внутрішньої управлінської звітності 
зумовила потребу в дослідженні теоретичних і практичних аспектів, які розглядалися в економічній літературі 

Метою статті є розробка принципів, функцій та вимог щодо формування внутрішньої управлінської 
звітності на підприємствах з виробництва пива. 

Виклад основного матеріалу. Достатньо велика група вчених, таких як Н. А. Адамов, Ф. Ф. Бутинець, 
П. О. Куцик, В. Ф. Палій, дотримуються думки, що внутрішня управлінська звітність – це система 
взаємопозв’язаних показників, які визначають фінансові та інші результати діяльності (виробничі, технологічні 
тощо) корпоративного об’єднання (підприємства) у грошовому та натуральному вимірниках, що базуються на 
відображенні поточних і передбачуваних явищ (подій) господарської діяльності корпоративного об’єднання 
(підприємства) загалом та за сегментами управлінського поділу (за видами діяльності, видами готової продукції, 
об’єктами майнового комплексу, що входять до його складу, центрами відповідальності) для потреб управління [ 
2, 3, 7]. 

Важливим кроком на етапі складання управлінської звітності є розроблення її вихідних форм. Законом 
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” передбачено, що підприємство самостійно 
розробляє систему та форми внутрішньогосподарського обліку, звітності й контролю господарських операцій з 
метою обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів. Проте 
відсутність чіткого регламентування управлінського обліку в межах чинного законодавства унеможливлює 
побудову на практиці єдиної системи внутрішньої звітності. 

Відтак внутрішня управлінська звітність є важливим елементом управлінського обліку. Вона дозволяє 
керівникам вищої ланки управління оцінити межі можливостей виробничих і номінальних центрів витрат й 
отримати інформацію у найбільш зручній для використання формі. При цьому важливою передумовою є 
наявність відповідної інформаційної бази та узгодженість принципів, функцій, вимог і завдань до її формування, 
структури, змісту і форм управлінських звітів. 

Система внутрішньої звітності підприємств з виробництва пива повинна враховувати структуру 
системи управління та відповідати основним принципам щодо її підготовки.  

Проблемами розробки принципів, функцій та вимог щодо формування внутрішньої управлінської 
звітності займались як вітчизняні так і зарубіжні науковці: В. І. Бачинський [1], С.І. Головацька [3], О. В. 
Карпенко [5], М. В. Корягін [6], П. О. Куцик [7], А. А. Михайлів [8], Л. В. Нападовська [9] та інші. 

Так, А. А. Михайлів трактує сутність принципів як початкових положень обліку, що забезпечуються 
якісними характеристиками облікової та звітної інформації, якими слід керуватись при вимірюванні, оцінці та 
реєстрації господарських операцій та які дозволяють досягти зіставності показників звітності [8].  

Отже, більшість учених визначають принципи як концептуальні положення обліку. Проте деякі науковці 
під принципами розуміють правила, якими потрібно керуватися під час ведення бухгалтерського обліку та 
формування звітності.  

Багато вчених до якісних характеристик облікової інформації, що міститься в управлінській звітності, 
додають принцип конфіденційності, який передбачає збереження комерційної таємниці підприємства.  

На нашу думку, при формуванні внутрішньої управлінської звітності варто враховувати, перш за все, 
принципи організації управлінського обліку: цілісності, конфіденційності, самостійності, обґрунтованості та 
достовірності, безперервності, систематизації та уніфікації, ідентифікації інформації, результативності, 
відповідальності, комплексності, взаємодії структурних підрозділів, економічності. 

Як свідчать дослідження наукової літератури, існують суттєві відмінності щодо переліку, змісту, якісних 
характеристик, вимог і принципів формування внутрішньої управлінської звітності. Більшість авторів 
ототожнюють поняття “вимоги”, “ принципи” та “якісні характеристики”, хоча, на нашу думку, зазначені 
поняття різні за змістом.  

При розробленні системи внутрішньої управлінської звітності для підприємств з виробництва пива 
необхідно дотримуватися принципів, що наведені у табл. 1. 

 
Таблиця 1. 

Принципи формування управлінської звітності  на підприємствах з виробництва пива 
№ 
з/п 

Принципи Зміст принципів 

1 Принцип ієрархічності Уникнення потрапляння інформації, призначеної для центрів 
відповідальності нижчих рівнів, середньої та вищої ланки 
управління 

2  Принцип конфіденційності Передавання інформації, яка наведена в управлінській звітності, 
контролюється керівництвом 

3 Принцип своєчасності Формування та забезпечення інформацією менеджерів до 
терміну ухвалення рішення 

4 Принцип аналітичності Внутрішня звітність має містити не лише фактичні показники 
діяльності центрів відповідальності, але й інформацію про 
відхилення фактичних показників від нормативних (планових) 

5 Принцип зіставності Показники звітного періоду (наведені у звітності) порівнюються 



з показниками попередніх періодів 
6 Принцип контрольованості Звітність структурних підрозділів підприємства має містити 

тільки ті показники, на обсяг яких керівник центру 
відповідальності має вплив 

7 Принцип відособленості Орієнтована на центри відповідальності та особливості роботи 
конкретного підрозділу підприємства 

8 Принцип конкретності Інформація управлінської звітності має бути спрямована на 
вирішення конкретних завдань управління 

9 Принцип агрегування Детальність звітів зменшується у міру збільшення рівня 
керівника (менеджера), якому вони подаються, тобто керівництву 
повинні надаватися більш агреговані, тобто менш докладні звіти 

10 Принцип проектування зверху Необхідно виходити з потрібної звітності, а потім перевіряти, чи 
достатньою є інформація в облікових документах та реєстрах для 
отримання відповідного звіту 

11 Принцип порівнюваності Необхідно забезпечити звіряння даних фінансового й 
управлінського обліку 

Примітка. Сформовано автором на підставі джерел [1- 9]  
 
Отже, принципи організації внутрішньої управлінської звітності на підприємствах з виробництва пива 

визначаються принципами організації управлінського обліку загалом та галузевою специфікою діяльності 
підприємства, особливостями роботи конкретних структурних підрозділів і, відповідно, центрів 
відповідальності. Вважаємо, що внутрішня управлінська звітність, відповідаючи зазначеним вище принципам, 
забезпечить надання оперативної та релевантної інформації керівникам різних рівнів управління для прийняття 
оперативних рішень. 

При розробленні системи внутрішньої управлінської звітності для підприємств з виробництва пива 
необхідно дотримуватися визначених нами принципів, які власне і обумовлюють функції, завдання та вимоги до 
формування внутрішньої звітності. Крім цього, організація управлінської звітності на підприємствах пивоварної 
галузі визначається галузевою специфікою діяльності підприємства, особливостями роботи конкретних 
структурних підрозділів і, відповідно, центрів відповідальності. 

При розробці складу і форм внутрішньої звітності необхідно врахувати організаційні особливості 
підприємств з виробництва пива та технологічні стадії його виготовлення: 

1) очищення солоду – передбачає його полірування для видалення пилу та залишків паростків, а також 
металевих домішок;   

2) дроблення солоду – проводять для інтенсифікації фізичних і біохімічних процесів розчинення зерна 
при затирання, а також забезпечення фільтрування затору через шар дробини; 

3) приготування сусла – включає в себе такі процеси: затирання сировини, фільтрування затору, 
кип’ятіння сусла з хмелем і відділення хмелевою дробини. Затирання – здійснюють з метою переведення у 
розчинний стан максимальної кількості екстрактивних речовин солоду і несоложеним матеріалів. Фільтрування 
затору – відділення рідкої фази (сусла) від твердої (дробини) з подальшим вимиванням водою екстракту, 
утриманого дробиною. Кип’ятіння сусла з хмелем – передбачає концентрування сусла до заданої масової частки 
сухих речовин у початковому суслі, переказ цінних складових речовин хмелю в розчин, інактивацію ферментів, 
коагуляцію білкових речовин і стерилізацію сусла. Для підготовки сусла до освітлення та охолодження його 
відокремлюють від хмелевою дробини, щоб виключити негативний вплив її на колір і смак пива;  

4) освітлення і охолодження сусла – проводять для виділення з нього суспензій, насичення киснем і 
зниження температури до початкової температури бродіння;  

5) головне бродіння сусла – здійснюють з метою розщеплення дріжджами основної кількості вуглеводів 
з утворенням етилового спирту, діоксиду вуглецю, побічних продуктів бродіння, формування оптимального 
складу молодого пива;  

6) доброджування молодого пива – передбачає природне насичення його діоксидом вуглецю у 
результаті зброджування кількості, що залишилася вуглеводів, утворення специфічних ароматичних речовин, 
осадження дріжджів, суспензій, білків, поліфенольних сполук;  

7) освітлення пива – проводять для того, щоб видалити речовини, що погіршують прозорість і стійкість 
пива;  

8) розлив пива – дійснюють для отримання готового продукту у вигляді темно-зеленого, банкового або 
бочкового пива. 

Крім зазначеного на зміст внутрішньої управлінської звітності підприємств з виробництва пива 
впливають: 

– технологія концентрату пивного сусла для приготування з нього пива в різних регіонах країни; 
– технологія і рецептура нових сортів профілактичного та лікувального пива із застосуванням 

екстрактів рослинної сировини; 
– ефективні способи екстрагування гірких речовин хмелю в процесі приготування пивного сусла; 
– технологія та обладнання для безперервного одержання сусла з іммобілізацією ферментних 

препаратів і зброджування пива з іммобілізацією дріжджових клітин; 
– нові способи та обладнання для фільтрування пива з використанням мембранних технологій; 
– раціональні способи використання відходів пивоварної промисловості; 



– нові біологічні способи очищення стічних вод пивоварних підприємств і створення безвідходних 
технологій; 

– біологічні процеси одержання біогазу для потреб підприємства. 
Отже, удосконалення технологічних процесів виробництва пива потребує додаткових витрат, що 

призводить до збільшення його собівартості. 
Проте перелік функцій є значно ширшим і, тому, внутрішня управлінська звітність, на нашу думку, 

виконує наступні функції: аналітичну та оціночну для різних рівнів та діяльності центрів відповідальності; 
комунікативну для встановлення взаємозв’язків між різними рівнями управління; стратегічну для надання 
інформації щодо оцінки перспектив розвитку та формування стратегії підприємства; контрольну для 
інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. 

На думку Л. В. Нападовської, важливими умовами створення на підприємстві ефективної системи 
внутрішньогосподарської звітності є детальне вивчення завдань, які вирішують менеджери на різних 
рівнях управління, та виявлення їх інформаційних потреб [8]. 

Завданнями управлінської звітності, на нашу думку є:  
– інформаційне забезпечення контролю, тобто забезпечення співставності звітних і бюджетних 

показників і методик їх розрахунків; дотримання періодичності подання звітних форм; 
– оцінювання та аналіз діяльності центрів витрат через порівняння фактичних витрат із плановими; 
– забезпечення виконання бюджетів витрат за центрами відповідальності та їх контроль; 
– інформаційне забезпечення та обґрунтування управлінських рішень, що приймаються на всіх рівнях 

управління; 
– аналізування та оцінювання різних сценаріїв зміни діяльності підприємства та його структурних 

підрозділів для оперативного прийняття відповідних управлінських рішень. 
Обґрунтованим є підхід О. В. Карпенка, який пропонує загальні та індивідуальні вимоги до формування 

звітності. До загальних вимог автор відносить: достовірність, повноту, суттєвість, корисність, об’єктивність, 
адресність; індивідуальні вимоги включають наступні: актуальність, релевантність, ціленаправленість, 
регулярність, оптимальна частота представлення, гнучкість, візуальність [5].  

Загальні вимоги до формування внутрішньої управлінської звітності, на нашу думку,  можна 
систематизувати наступним чином:  

– інформація форм внутрішньої управлінської звітності повинна мати достатню оперативність, що 
забезпечить реагування на зміни цілей і потреб керівників центрів відповідальності; 

– кожна звітна форма має містити тільки необхідну для певного керівника інформацію;  
– показники внутрішньої звітності повинні забезпечити можливість аналізу та оперативного контролю 

витрат центрів відповідальності. 
Отже, для формування управлінської звітності з єдиними формами та інформаційною структурою виділяють 

класифікаційні ознаки, які характеризують загальні підходи до формування управлінських звітів [7]: 
– за формою представлення (табличні, графічні, текстові й комбіновані звіти); 
– за видами діяльності (звіти по заготівлях, звіти з виробництва, звіти з реалізації); 
– за рівнем представлення (звіти для керівників вищого рівня, звіти для менеджерів структурних 

підрозділів, звіти для менеджерів низової ланки); 
– за обсягом інформації (оперативні й підсумкові звіти); 
– за частотою подання (поточні, зведені та комплексні звіти);  
– за змістом (звіти за ключовими позиціями та аналітичні звіти);  
– за видами прийнятих управлінських рішень (для обґрунтування оперативних, тактичних та 

стратегічних управлінських рішень). 
Управлінський облік за центрами відповідальності на підприємствах пивоварної промисловості 

повинен функціонувати паралельно з традиційною системою бухгалтерського обліку і може бути впроваджений 
за умови, що на підприємстві чітко визначені сфери відповідальності й конкретизована відповідальність 
керівників центрів відповідальності за результати роботи.  

Контролювати діяльність такого центру дає змогу певний бюджет. Порівняння фактичних результатів 
діяльності із запланованими показниками здійснюється у звіті про виконання бюджету, який є прикладом 
внутрішньої управлінської звітності. Процес формування внутрішньої звітності та контролю діяльності центрів 
відповідальності пропонуємо здійснювати у такій послідовності: 

– розроблені бюджети центрів витрат передаються структурним підрозділам (центрам відповідальності), 
керівництво яких відповідає за досягнення затверджених бюджетних показників; 

– керівники центрів відповідальності періодично складають внутрішню звітність – звіти про виконання 
бюджетів, та подають їх працівникам сектору управлінського обліку; 

– працівники сектора управлінського обліку аналізують відхилення фактичних даних виконання 
бюджетів від запланованих показників (у випадку їх наявності), визначають причини чи винуватців цих 
відхилень та узагальнюють інформацію для розроблення заходів із усунення недоліків  для прийняття 
управлінських рішень; 

– на підставі проведеного аналізу керівники центрів відповідальності розробляють заходи для усунення 
недоліків та коригування бюджетів з метою узгодження бюджетних і фактичних показників.  

Виявлення причин відхилень фактичних показників від бюджетних здійснюється на підставі 
управлінської звітності за системою розробленихстатей і  кодів.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, управлінська звітність є 



узагальнюючим інструментом інформаційного забезпечення управління підприємством на всіх рівнях для 
прийняття ефективних рішень. Відсутність єдиної системи внутрішньої звітності зумовлює формування форм 
звітності кожним суб’єктом господарювання індивідуально. Це пов’язано з особливостями виробничо-
господарської діяльності підприємства та потребами внутрішніх користувачів інформації. 

Отже, при врахуванні визначених принципів, функцій, вимог та класифікаційних ознак управлінська 
звітність на підприємствах з виробництва пива стане ефективним інструментом системи управління витратами 
та прийняття обґрунтованих рішень керівництвом.  
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