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Постановка проблеми. У сучасних умовах сві-
тового соціально-економічного розвитку особливо 
важливим стало інформаційне забезпечення про-
цесу управління, що полягає в отриманні й обробці 
інформації, необхідної для прийняття обґрунтова-
них управлінських рішень. Сьогодні однією з осно-
вних  функцій  бухгалтерських  служб  є  інформа-
ційне забезпечення проектів, що впроваджуються 
на  підприємстві.  Від  повноти  наданої  інформації 
буде залежати і процес упровадження цього про-
екту,  і  його  ефективність.  Планування  проектів 
у поєднанні з процесами регулювання й контролю 
впровадження утворюють процес управління про-
ектами. Світовий досвід  свідчить, що  управління 
проектами стало загальним стандартом поведінки 
у  практичній  діяльності  всіх  успішно  діючих  під-
приємств, тому обліково-аналітичне забезпечення 
цього процесу заслуговує на увагу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблеми обліково-
аналітичного  забезпечення  процесу  управління 
проектами  зробили  такі  вчені:  Ф.Ф.  Бутинець, 
Г.Г. Кірейцев, О.Д. Гудзинський, М.Я. Дем’яненко, 
Т.М.  Мельник,  М.С.  Пушкар,  П.Т.  Саблук, 
В.М. Самочкін та ін. Незважаючи на цінність праць 
перерахованих  учених,  існує  низка  невирішених 
теоретичних та практичних питань, що потребують 
подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
узагальнення теоретичних аспектів обліково-ана-
літичного забезпечення управління проектами під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному розумінні проект – це те, що змінює 
світ:  науково-дослідна  діяльність,  за  якої  отри-
мують  нові  фундаментальні  та  прикладні  зна-

ння, реконструкція підприємства, створення нової 
організації, розроблення нової технології й техніки, 
створення кінофільму, розвиток регіону [9, с. 274].

Розроблення й упровадження проектів вимагає 
від замовника і команди розробників спеціальних 
та  міждисциплінарних  знань,  а  саме:  вивчення 
економічних  особливостей  як  самого  підприєм-
ства, так  і зовнішнього середовища, об’єктивного 
техніко-економічного  обґрунтування  доцільності 
проектного рішення тощо.

Проектування майже завжди пов'язане з ризи-
ком.  Оскільки  об'єкт  управління  змінюється,  то 
постійно змінюється й система управління проек-
туванням, тобто відбуваються організаційні зміни. 
Досить  часто  змінюються  варіанти  технічних 
рішень і технологій. Помилки планування і ціноут-
ворення  є  неминучим атрибутом будь-якого  нео-
днозначного інноваційного проекту [8, с. 10]. 

Проект  тимчасово  поєднує  зовсім  різних 
людей, які активно взаємодіють між собою протя-
гом обмеженого проміжку часу. Після завершення 
проекту сформовані зв’язки зберігаються і можуть 
знову актуалізуватися в майбутньому.

Можна  виділити  основні  етапи  формування 
проекту:  усвідомлення  та  формулювання  прак-
тичної  проблемної  ситуації,  обґрунтування  мож-
ливості  й  доцільності  проекту  (ініціювання);  зби-
рання інформації, вивчення накопиченого досвіду 
перетворення  дійсності  й  аналогічних  проектів, 
створення концепції, формування завдання щодо 
проектування, визначення вимог до проекту, ухва-
лення  рішення  про  проведення  проектування; 
формування  команди  проектувальників;  (плану-
вання);  проектування;  впровадження  проекту; 
аналіз  проекту;  внесення  змін;  управління  змі-
нами; завершення роботи. 
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ність інформаційного забезпечення управ-
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В статье определены основные учетные 
процедуры в управлении проектами. Опре-
делена сущность информационного обе-
спечения управленческой деятельности. 
Определены задачи учетной информации в 
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The article defines the main accounting proce-
dures in project management. The essence of 
informational support in management activity is 
determined. The tasks of accounting information 
in project management are suggested. The place 
of accounting and analytical procuring for the 
project management system has been updated.
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Ефективність  проекту  залежить  від  якості 
управління ним. Своєю чергою, управління проек-
тами – це використання знань, досвіду, методів  і 
засобів до робіт проекту для задоволення вимог, 
що  пред'являються  до  проекту,  і  очікувань  учас-
ників проекту. Щоб задовольнити ці вимоги, необ-
хідно  знайти  оптимальне  поєднання  між  цілями, 
термінами,  витратами,  якістю  й  іншими  характе-
ристиками проекту [11, с. 34].

За  визначенням,  яке  запропонував  Інститут 
управління  проектами  США,  управління  проек-
тами  –  це  мистецтво  керівництва  й  координації 
людських  і  матеріальних  ресурсів  протягом  жит-
тєвого  циклу  проекту  шляхом  застосування  сис-
теми  сучасних  методів  і  техніки  управління  для 
досягнення  визначених  у  проекті  результатів  за 
складом  і  обсягом  робіт,  вартістю,  часом,  якістю 
та задоволеністю учасників проекту [1, с. 27].

Специфіка  прийняття  управлінських  рішень 
визначається  повнотою,  достовірністю  та  неви-
значеністю інформації, на базі якої їх приймають. 
Сутність  інформаційного  забезпечення  управлін-
ської діяльності формується за рахунок сукупності 
інформаційних  ресурсів,  які  сприяють  ефектив-
ному  проведенню  процесу  управління,  зокрема 
розробленню та реалізації  управлінських рішень. 
Інформаційне  забезпечення  –  це  якісне  інфор-
маційне  обслуговування  управлінського  персо-
налу  підприємства  шляхом  створення  динаміч-
ної  системи  збору  даних,  їх  обробки,  зберігання 
та перетворення на достовірну, своєчасну,  точну, 
актуальну  інформацію  для  ефективного  ведення 
процесу  управління  та  прийняття  відповідних 
управлінських рішень. 

Облік та аналіз є важливими функціональними 
компонентами  інформаційної  системи  підприєм-
ства. Оперативність  збирання  та обробки вироб-
ничої,  комерційної,  фінансової  та  інших  видів 
інформації, забезпечення зацікавлених користува-
чів об’єктивною інформацією про фінансовий стан 
і  результати  діяльності  підприємства  –  основні 
функції обліку. Аналіз – функція, яка за допомогою 
аналітичних  та  економіко-математичних  методів 
досліджує  наявність,  структуру,  динаміку  еконо-
мічних показників, вивчає ефективність їх викорис-
тання, розглядає вплив різних факторів на фінан-
совий стан підприємства. Бухгалтерський облік є 
основним  джерелом  інформації,  необхідної  для 
аналізу, з метою прийняття управлінських рішень.

В  управлінні  проектами  повнота  та  достовір-
ність інформації визначаються інноваційністю ідеї 
проекту,  унікальністю  реалізації  проекту,  турбу-
лентністю  зовнішнього  та  внутрішнього  оточення 
проекту. 

Метою  облікової  та  аналітичної  інформації  є 
забезпечення управлінського персоналу підприєм-
ства  повною,  своєчасною  та  достовірною  інфор-
мацією  для  прийняття  поточних  і  стратегічних 

рішень щодо  того  чи  іншого  проекту.  Управління 
проектами вимагає систематичної інформації про 
здійснювані  господарські  процеси,  їх  характер 
і  обсяг,  про  наявність  матеріальних,  трудових  і 
фінансових ресурсів та їх використання. Головним 
джерелом необхідної  інформації виступають дані 
поточного бухгалтерського обліку, які впорядкову-
ються  у  звітність.  Така  звітність має  велике  зна-
чення,  оскільки  використовується  не  тільки  для 
аналізу  ефективності  проекту,  а  й  для  узагаль-
нення  результатів  у  масштабі  підприємства  чи 
галузі загалом.

Отже, обліково-аналітична інформація є осно-
вним  джерелом  інформаційного  забезпечення 
у  реалізації  проекту  та  управлінні  ним.  Проте 
в  період  поглиблення  ринкових  відносин  та  гло-
балізаційних  процесів  розширюється  коло  про-
блем, які повинні вирішувати бухгалтерський облік 
та економічний аналіз. Швидкий розвиток науки  і 
техніки,  впровадження  інноваційних  технологій 
та  поява  нових  організаційних  форм  виробни-
цтва спричинюють ускладнення управління, тому 
виникає  першочергова  потреба  в  удосконаленні 
системи інформаційного забезпечення, яке дасть 
змогу  підвищити  якість  облікової  та  аналітичної 
інформації, її обробки та зберігання, що є неодмін-
ною  умовою  для  ефективного  управління  проек-
тами підприємств [7, с. 501].

Бухгалтерська  інформація  має  дати  відповідь 
на такі запитання:

–  як  спланувати  та  скоординувати  реалізацію 
проекту;

– як залучити кошти із зовнішніх джерел фінан-
сування для реалізації проекту;

– як краще розпорядитися власними коштами;
–  як  досягти  максимальних  прибутків  за  міні-

мальних витрат; 
– як створити команду працівників для реаліза-

ції проекту;
– як мотивувати персонал до ефективної діяль-

ності; 
– як уникати конфлікту в команді проекту. 
Раціональна організація бухгалтерського обліку 

передбачає таку його побудову, за якої облік забез-
печує  своєчасне  виконання  важливих  функцій  у 
плануванні,  контролі,  управлінні  за  мінімальних 
витрат засобів  і праці. Основними передумовами 
раціональної організації бухгалтерського обліку є:

- визначення структури, технології та організа-
ції виробництва;

-  встановлення  системи  облікових  взаємовід-
носин окремих  структурних підрозділів  підприєм-
ства з підприємством;

- визначення обсягу облікових робіт;
- розподіл їх між працівниками бухгалтерії;
-  визначення  працівниками  бухгалтерії  діючих 

законодавчих документів та інструктивних матері-
алів із питань ведення обліку [2, с. 81–82]. 
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Система  облікової  та  аналітичної  інформації 
відіграє  важливу  роль  у  функціонуванні  системи 
управління  проектами,  забезпечуючи  взаємодію 
різних  структурних  підрозділів  та  реагуючи  на 
зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Під  системою  розуміють  сукупність  взаємо- 
пов’язаних елементів,  які  утворюють певну ціліс-
ність  [8].  Обліково-аналітична  система  –  це  сис-
тема, що ґрунтується на даних оперативного, ста-
тистичного,  фінансового  і  управлінського  обліку, 
включаючи  оперативні  дані,  і  використовує  для 
економічного  аналізу  статистичну,  виробничу, 
довідкову та інші види інформації.

Вдосконалення інформаційної бази відповідно 
до потреб проектного управління є суттєвим еле-
ментом розвитку підприємства. Переважаючі під-
ходи до формування інформаційних потоків облі-
ково-аналітичного  спрямування  поступаються 
місцем  новому  підходу,  основним  принципом 
якого  є  забезпечення  корисності  для  прийняття 
управлінських рішень. Відповідно,  у новітній еко-
номіці різко зростає цінність інформації. Зовнішнє 
нестабільне  оточення  вимагає  від  підприємств 
розроблення  складніших  та  детальніших  систем 
управління.

Т.М.  Мельник  стверджує,  що  можна  виділити 
два  підходи  до  визначення  системи  управління 
проектами  та  її  складників.  У  першому  випадку 
трактування  її сутності  та завдання базується на 
розуміння трьох об’єктів: суб’єкту, об’єкту та про-

цесу управління. Другий передбачає розгляд сис-
теми  управління  проектами  як  поєднання  мето-
дологічного,  інформаційного  та  суб’єктивного 
складників управління проектом. На рис. 1 наве-
дено  обліково-аналітичне  забезпечення  системи 
управління проектами.

Проаналізувавши  діяльність  українських  під-
приємств,  можемо  зробити  висновок  про  те,  що 
відсутність  необхідного  обліково-аналітичного 
забезпечення  призводить  до  того,  що  організа-
ції  або формують фінансові  результати  недосто-
вірно, або ставляться до формування її елементів 
формально. Своєю чергою, через це організаціям 
складно  орієнтуватися  у  подальшому  розвитку, 
знижуються  їх  конкурентоспроможність  і  стій-
кість, що, зрештою. може призвести до фінансової 
неспроможності та банкрутства.

Облікова  та  аналітична  інформація  відіграє 
ключову роль у забезпеченні прийняття ефектив-
них  рішень  у  межах  реалізації  конкретного  про-
екту,  проте  в  нинішніх  умовах  вимоги  і  критерії 
до  інформаційної бази обліково- аналітичної сис-
теми значно трансформуються у зв’язку зі зростан-
ням корисності економічної інформації, відбиран-
ням оптимального переліку  показників  первинної 
звітності та розрахункових показників економічної 
ефективності функціонування підприємств.

Збільшення  потреб  у  кількісних  та  якісних 
характеристиках  інформаційного  забезпечення 
управління проектами зумовлюють перегляд ква-

Рис. 1. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління проектами

Джерело: складено за [5]
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ліфікаційних  характеристик  працівників  обліково-
аналітичних та економічних служб, управлінського 
персоналу підприємств. 

Основними  завданнями  обліково-аналітичної 
забезпечення  управління  проектами  підприєм-
ства є: 

– аналіз діяльності підприємства за вказаними 
напрямами;

 – облік  господарських операцій  за цільовими 
напрямами на базі бухгалтерського обліку з дода-
ванням нефінансових показників; 

–  контроль  над  використанням  матеріальних 
та  нематеріальних  ресурсів,  правильним  відо-
браженням усіх господарських операцій на етапах 
планування, обліку та над достовірністю аналітич-
них даних;

 – планування діяльності підприємства, зокрема 
господарських  операцій;  видів  діяльності:  опера-
ційної, інвестиційної, фінансової, податкової; цен-
трів відповідальності та підприємства загалом;

  – формування аналітичних бюджетів  як  дже-
рел  акумулювання  планової,  облікової  та  аналі-
тичної інформації [3, с. 499].

Одне з основних  завдань облікових служб – 
правильне  визначення  кошторисної  вартості 
проекту.  Від  того,  як  точно  кошторис  відбиває 
рівень  необхідних  витрат,  залежать  оцінка  еко-
номічності  проекту,  планування  капіталовкла-
день  і фінансування.  Точність  кошторису  зале-
жить  від  точності  визначення  комплексу  робіт, 
пов'язаних  із  проектом.  На  основі  кошторисної 
вартості  проекту  визначають  договірні  ціни  й 
укладають  контракти  (договори)  між  замовни-
ками  та  підрядчиками,  генеральним  підрядчи-
ком і субпідрядчиками. 

Показники  кошторисної вартості  застосовують 
для  оцінки  варіантів  проектних  рішень  і  вибору 
з  них  економічно  доцільного,  а  також  для  порів-
няння варіантів організації робіт, вибору конструк-
тивних рішень, обладнання та матеріалів. 

Ідентифіковано вихідні дані для оцінки вартості 
проекту,  а  саме:  перелік  робіт;  вимоги  до  ресур-
сів (опис того, які типи ресурсів і в яких кількостях 
необхідні);  норми  використання  ресурсів;  оцінка 
тривалості робіт; інформація про склад проектної 
групи  та  організації,  що  залучені  до  нього;  облі-
кова картка проекту (описує кодову структуру, що 
використовується  виконавчою  організацією  для 
складання фінансового звіту в головній книзі).

На  основі  кошторису  та  календарного  плану 
складають бюджет проекту  і ведуть облік витрат, 
готують звітність й оцінюють діяльність замовника 
та підрядчика, тому кошторисна вартість повинна 
не  тільки  покривати  витрати,  а  й  забезпечувати 
одержання  запланованого  прибутку.  Порівняння 
кошторисної  вартості  робіт  і фактичних  витрат  – 
основа для виявлення джерел прибутку  і  причин 
збитковості робіт. Проте в будь-якому разі кошто-

рис  дає  тільки  прогноз  кінцевої  вартості  про-
екту,  тому що  його  остаточна  вартість  стає  відо-
мою тільки тоді, коли фінансування проекту буде 
завершено [10, с. 75]. 

Як  об’єкт  управління  вартість  проекту можна 
вважати  управлінським  завданням  економічного 
обґрунтування витрат та результатів проекту для 
досягнення  поставлених  цілей.  Вартість  про-
екту може формуватися як сума доданої вартості 
всіх  передбачених  проектом  етапів,  як  сукуп-
ність  активів  та  зобов’язань  тимчасово  створе-
ної  проектної  структури,  як  сукупність  бюджетів 
та  кошторисів,  що  визначають  сукупні  витрати 
всього проектного циклу.

Ефективність  проекту  характеризується  сис-
темою показників,  які  виражають  співвідношення 
вигід  і  витрат  проекту  з  погляду  його  учасників. 
Для  більшості  видів  проектів  важливою  є  оцінка 
економічної ефективності проекту. Питання еконо-
мічної  ефективності  під  час  планування проектів 
розглядаються  в  різних  масштабах  та  на  різних 
стадіях планування. 

Визначення ефективності проекту та прийняття 
рішення щодо його реалізації здійснюється з вико-
ристанням системи показників, що ґрунтується на 
використанні різних формалізованих і неформалі-
зованих підходів. Ступінь  їх  використання визна-
чається  різними  обставинами.  У  сучасній  прак-
тиці найбільш відомими є формалізовані критерії 
оцінки ефективності проектів, за допомогою яких 
ухвалюються рішення, зокрема у сфері інвестицій-
ної діяльності. 

Основними  критеріями  оцінки  проектів  можна 
вважати такі: рентабельність інвестицій (ВСR або 
РІ),  чиста  теперішня  вартість  (NPV),  внутрішня 
норма дохідності (IRR), термін окупності (РВ), екві-
валентний річний дохід (ECF).

Окрім класичних критеріїв оцінки ефективності 
проектів, деякі фахівці оперують іншими показни-
ками аналізу ефективності діяльності. Існують ще 
такі критерії:

 - ступінь забезпеченості початкових інвестицій 
проекту  самофінансування.  Початкові  інвестиції 
необхідні на початковому етапі  інвестиційно-інно-
ваційного  проекту,  найризикованіші  та  найменш 
ліквідні. У зв’язку із цим частка ініціатора проекту 
в  стартових  інвестиціях  є  для  інших  інвесторів 
індикатором серйозності намірів і обґрунтованості 
намірів  оцінки  комерційних  перспектив  освоєння 
проекту;

-  адаптована  чиста  поточна  вартість  проекту. 
Цей  показник  використовують  для  контролю  над 
відсутністю  дефіциту  вільних  грошових  коштів, 
і  він  дає  змогу  робити  висновки  про  фінансову 
спроможність проекту [6, с. 127–128].

Остаточне  рішення  про  прийнятність  проекту 
залежить від галузі, де він здійснюється. Крім того, 
має  значення,  як  фінансується  проект:  за  дер-
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жавні чи приватні кошти. Вирішальними є ступінь 
ризику та очікуваний рівень прибутковості.

Обліково-аналітична інформація базується на об- 
ліковій інформації, яка разом з оперативною та ста-
тистичною інформацією використовується для ана-
лізу та подальшого контролю управління проектами.

Висновки з проведеного дослідження. Дані 
обліку  та  аналізу  як  складники  інформаційного 
забезпечення  управління  проектами  дають  мож-
ливість вирішувати функціональні завдання управ-
ління,  надаючи  керівництву  повну  та  достовірну 
інформацію про стан справ щодо конкретного про-
екту та господарські процеси загалом. Якість цієї 
інформації матиме вплив на ефективність упрова-
дження проекту.
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