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Постановка проблеми. За ринкової трансформації господарського комплексу України 

жодна підприємницька структура, не може нормально функціонувати без достатнього рівня 

інформаційного забезпечення про зовнішні та внутрішні чинники, що визначають діяльність 

підприємства. Для забезпечення сучасної системи управління необхідна ефективна 

інформаційна система, яка задовольнить потреби всіх рівнів управління підприємством в 

обґрунтованій, корисній, своєчасній інформації. Формування та надання такої інформації 

забезпечує система управлінського обліку. 

Мета. Пропонується проведення аналізу виникнення та розвитку управлінського обліку 

з теоретичних та методологічних позицій. 

Основні матеріали дослідження. Поява управлінського обліку та розвиток обумовлені 

потребою у нових підходах до управління підприємствами з метою їх адаптації до 

революційних змін, які мали місце у суспільному житті в кінці XVIII століття.  

Початок першого етапу становлення управлінського обліку припадає на кінець XVIII– 

початок ХІХ століття, який став моментом переходу від аграрного до індустріального 

суспільства. Саме цей період став відправною точкою у реформуванні бухгалтерського обліку 

як інформаційної бази для прийняття управлінських рішень. На даному етапі розвитку 

управлінського обліку як практиками, так і науковцями здійснюється акцент на визначенні 

розміру витрат та здійсненні контролю за ними[1].  

Початок другого етапу розвитку управлінського обліку припадає на період переходу від 

індустріального до постіндустріального суспільства[2]. На практиці відбувається стрімке 

підвищення ролі аналітичних функцій  бухгалтерів, центр їх уваги переноситься з фіксації 

здійснених фактів на прогнозування та розробку альтернативних планів розвитку, а також 

оперативне інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень[4]. 

Виділення третього етапу розвитку управлінського обліку припадає на момент переходу 

від постіндустріального до інформаційного суспільства в середині 1980-х років. 

Нестабільність зовнішнього середовища ще більше підвищила попит на прогностичну 

функцію управлінського обліку та змусила керівництво підприємств переглянути межі його 

застосування. Даний вид обліку все частіше став розглядатися як одна з найголовніших 

складових стратегічного управління, яка дозволяє отримувати інформацію, що є необхідною 

для формулювання та подальшої реалізації стратегії підприємства[5].  

Висновки. З наведеного матеріалу, виявлено існування тісного взаємозв’язку між 

розвитком суспільних відносин та змінами у підходах до управлінського обліку на 

підприємствах. Проте враховуючи сучасне господарювання підприємств та ґрунтуючись на 

аналізі поглядів економістів можна стверджувати, що процес його розвитку триває. При цьому 

основним напрямком є його поступове набуття рис стратегічного обліку, який 

використовуючи зовнішню та внутрішню інформацію, забезпечуватиме потреби аналізу 

діяльності у відповідності до поставлених довгострокових цілей підприємства та 

розроблятиме методи отримання інформації по всім ключовим факторам, які є необхідними 

для успішного конкурування в нових умовах господарювання. 
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