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Постановка проблеми. Управлінсь
кий облік як категорія науки сформував
ся не так давно. Він став інформаційною 
системою, здатною водночас передбача
ти розвиток подій, реєструвати факти 
здійснення подій у різних форматах, 
оперативно аналізу ваги відхилення із 
встановленням впливу факторів і винува
тців, готувати альтернативні варіанти 
управлінських рішень поточної і перспе
ктивної діяльності. Багатоваріантне тлу
мачення концепцій управлінського облі
ку у процесі його розвитку обумовили 
підвищений науковий і практичний інте
рес до проблеми дослідження.

Теоретичним проблемам концепцій і 
еволюційного розвитку управлінського 
обліку, а також практичних аспектів їх 
розв’язання присвячені праці таких віт
чизняних та зарубіжних науковців як 
П.Й. Атамаса, Б.І. Валуєва,
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова,
М.Г. Чумаченка тощо. Дискусійним є 
питання стосовно виділення управлінсь
кого обліку з притаманними лише йому 
специфічними рисами в окрему облікову 
підсистему, окреслення концептуальних 
основ його розвитку в умовах глобаліза
ції економіки.

Основні матеріали дослідження.
Метою наукового дослідження є визна
чення і обґрунтування концепцій управ
лінського обліку у контексті його еволю
ційного розвитку. Зважаючи на те, що

управлінський облік с системою взаємо
пов'язаних елементів, актуальним є дос
аджений станів його еволюційного роз
витку і поступовість формування концеп- 
•УДльних підходів до теорії і практики 
застосування.

Формування методології управлінсь
кого обліку вимагає упорядкування під
ходів щодо систематизації його методів. 
Сукупність методів управлінського облі
ку відповідає полідисциплІнарному під- 
Х04у, сутність якого складається у вико
ристанні можливостей декількох наук 
Для: досягнення мети і основних завдань 
управлінського обліку. Таким чином, 
специфічність методу управлінського 
обліку полягає у використанні як суто 
облікових прийомів, так й інструмента- 
Р1Ю планування, контролю та аналізу.

Очевидними проблемами управлінсь
кого обліку є наукові дослідження. Дані 
проблеми стосуються розвитку управлін
ського обліку і вдосконалення його мето
дології, адаптованої до вітчизняної еко
номіки і методів управління. Основними 
цілями управлінського обліку є поточна 
(забезпечення обліково-аналітичною 
інформацією процесів управління капіта
лом,, активами, дебіторською і кредитор
ською заборгованістю) та оперативна 
ціль (інформаційне забезпечення вико
нання підприємством заходів стосовно 
екологічної безпеки і соціально- 
економічного розвитку суспільства).
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Слід виділити тенденцію спрямуван
ня управлінського обліку на інформацій
не забезпечення управління трансакція
ми, що потребує наукових досліджень, 
обґрунтувань і розробки методики засто
сування.

На сучасному етапі розвитку еконо
міки України трансакційні витрати є 
найбільш невизначеними з точки зору 
теорії і практики. Даний вид витрат має 
інформаційний , характер і виникають 
внаслідок подолання економічними 
суб’єктами непрозорості інформаційного 
простору. Головним принципом оптимі- 
зації індивідуальної трансакційної актив
ності суб’єкта є намагання мінімізувати 
сумарні трансакційні витрати.

Доповненням сучасних концепцій 
управлінського обліку має стати орієнта
ція на управління трансакціями. Концеп
туальна модель, орієнтована на управ
ління передбачатиме:

-  визнання трудової теорії та ма- 
ржиналізму;

-  використання облікової інфор
мації у двох напрямках до центру регуля
тивних схем господарського і державного 
управління і до центрів відповідальності;

-  контроль і оцінку ефективності 
здійснення трансакцій.

Сьогоденні межі практичного управ
лінського обліку розширились і потре
бують вдосконалення методології та 
формування нових концептуальних під
ходів. Проблема управлінського обліку 
трансляційних витрат потребує особли
вих концептуальних підходів, виходячи 
із складності економічного тлумачення 
пов’язаних з трансакцшми категорій, їх 
класифікації іі оцінки.

Поступове становлення та розвиток

управлінського обліку є одним із на
прямів удосконалення вітчизняної систе
ми обліку та звітності як ключовош 
інформаційного інституту в забезпеченні 
конкурентоспроможності національної 
економіки. Сучасні вчені, що займаються 
проблемами адаптації системи управлін
ського обліку до вітчизняної економіки, 
перспективи розвитку обліку вбачають у 
таких напрямах:

- формування системи стратегічного 
управлінського обліку;

-розвиток методики управлінського 
аналізу [2, с. 157];

- вдосконалення методичного інстру
ментарію управлінського обліку, зокре
ма: аналіз вартісного ланцюжка; кальку
лювання на основі діяльності (АВС); 
калькулювання життєвого циклу; цільове 
калькулювання; калькулювання для 
безперервного вдосконалення;

- регулювання галузевого управлінсь
кого обліку (розробка галузевих методик 
організації управлінського обліку, ін
струкцій по визначенню собівартосгі 
продукції та проведення управлінської) 
аналізу);

- наукове обґрунтування ефективної 
моделі управлінського обліку з ураху
ванням як зовнішніх, так і внутрішніх 
чинників.

Висновки. Розвиток управлінської) 
обліку як частина загального процесу 
реформування системи обліку в Україні 
потребує розробки цілісної Концепції, 
направленої на рішення основоположних 
завдань організаційно-правового, мето
дологічного і методичного характеру та 
об’єднання зусиль науково-практичної 
еліти та професійної спільноти для її 
успішної реалізації/
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