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РЕФЕРАТ 
 
 

Тема магистерской работы: «Разработка системы управленческого учета в 
IT - компании, оперирующей на мировом рынке». Работа состоит из введения, 
общей характеристики работы, трех глав, заключения, списка использованных 
источников. Полный объем магистерской работы составляет 60 страниц, и 
включает 8 таблиц, 13 рисунков, 2 приложения, список источников состоит из 
30 наименований.  

Ключевые слова: IT – КОМПАНИЯ, IT – СФЕРА, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
УЧЕТ, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЗАТРАТЫ, ОТЧЕТ, КОНТРОЛЛИНГ, ГРУППА 
КОМПАНИЙ, БИЛЛИНГ.  

Объект: процесс формирования системы управленческого учета в IT - 
компании, оперирующей на мировом рынке.  

Предмет: комплекс методических приемов и способов, используемых при 
осуществлении управленческого учета, и возможные направления их 
совершенствования.  

Цель: определение сложившейся практики ведения управленческого 
учета и разработка адаптированной к нуждам компании системы 
управленческого учета.  

Задачи исследования:  
- разработать оптимальную систему управленческого учета;  
- исследовать экономическое содержание расходов;  
- проанализировать сложившуюся в IT - компаниях систему учета по 

процессам и калькулированию себестоимости оказываемых услуг;  
– разработать оптимальные формы бюджета расходов и отчета о его 

исполнении.  
Методы исследования: анализ действующей на предприятии системы 

управленческого учета; проведение опроса о перспективах развития и 
внедрения управленческого учета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЭФЕРАТ 
 
 
Тэма магістарскай працы: «Распрацоўка сістэмы кіраўніцкага ўліку ў IT - 

кампаніі, якая аперуе на сусветным рынку». Праца складаецца з ўвядзення, 
агульнай характарыстыкі работы, трох кіраўнікоў, заключэння, спісу 
выкарыстаных крыніц. Поўны аб'ём магістарскай працы складае 60 старонак, і 
ўключае 8 табліц, 13 малюнкаў, 2 дадатку, спіс крыніц складаецца з 30 
найменняў. 

Ключавыя словы: IT - КАМПАНІЯ, IT - СФЕРА, кіраўніцкага ўліку, 
САБЕКОШТ, выдаткі, СПРАВАЗДАЧА, кантролінгу, Група кампаній, білінгу. 

Аб'ект: працэс фарміравання сістэмы кіраўніцкага ўліку ў IT - кампаніі, 
якая аперуе на сусветным рынку. 

Прадмет: комплекс метадычных прыёмаў і спосабаў, якія 
выкарыстоўваюцца пры ажыццяўленні кіраўніцкага ўліку, і магчымыя напрамкі 
іх ўдасканалення. 

Мэта: вызначэнне якая склалася практыкі вядзення кіраўніцкага ўліку і 
распрацоўка адаптаванай да патрэб кампаніі сістэмы кіраўніцкага ўліку. 

Задачы даследавання: 
- распрацаваць аптымальную сістэму кіраўніцкага ўліку; 
- даследаваць эканамічнае ўтрыманне расходаў; 
- прааналізаваць сітуацыю, якая ў IT - кампаніях сістэму ўліку па 

працэсам і калькулированию сабекошту аказваемых паслуг; 
- распрацаваць аптымальныя формы бюджэту выдаткаў і справаздачы аб 

яго выкананні. 
Метады даследавання: аналіз дзеючай на прадпрыемстве сістэмы 

кіраўніцкага ўліку; правядзенне апытання пра перспектывы развіцця і 
ўкаранення кіраўніцкага ўліку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
Theme of master's work: "Development of a management accounting system in 

an IT company operating in the global market." The work consists of introduction, 
general description of the work, three chapters, conclusion, list of references. The full 
volume of master's work is 60 pages, and includes 8 tables, 13 figures, 2 applications, 
the list of sources consists of 30 titles. 

Key words: IT - COMPANY, IT - SPHERE, MANAGEMENT 
ACCOUNTING, COST, COSTS, REPORT, CONTROLLING, GROUP OF 
COMPANIES, BILLING. 

Object: the process of forming a management accounting system in an IT 
company operating on the world market. 

Subject: a set of teaching methods and methods used in the implementation of 
management accounting, and possible directions for their improvement. 

Purpose: determination of the established management accounting practice and 
development of a management accounting system adapted to the needs of the 
company. 

Objectives of the study: 
- develop an optimal management accounting system; 
- explore the economic content of the costs; 
- to analyze the existing accounting system in IT companies for the processes 

and calculation of the cost of services provided; 
- develop optimal forms of budget expenditures and report on its execution. 

Research methods: analysis of the management accounting system existing at 
the enterprise; conducting a survey on the prospects for the development and 
implementation of management accounting. 

 
 
 
 
 
 


