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Постановка проблеми. Виникнення в глибинах бухгалтерського обліку управлінської 

складової зумовлено необхідністю прийняття управлінських рішень на основі інформаційної 

системи, що функціонує на якісно новому технічному рівні, яка повинна стати складовою 

частиною керуючої системи підприємства. Така керуюча система повинна відповідати 

сучасним вимогам підходу до організації обліку. При цьому велику увагу необхідно приділити 

розширенню та посиленню функцій бухгалтерського обліку, використанню його аналітичного 

потенціалу як основного і достовірного джерела управлінської інформації. Що, безумовно, 

стало причиною появи нового виду обліку, який отримав назву «управлінський». 

Метою статті є дослідження сутності управлінського обліку, визначення його місця в 

обліковій системі та ролі в управлінні підприємством. Розгляд теоретичних аспектів і 

практичного впровадження управлінського обліку у діяльність вітчизняних підприємств 

набуває першочергового значення. 

Основні матеріали дослідження. Управлінський облік – це не тільки збір і реєстрація 

інформації, але і її аналіз та оцінка з метою отримання таких даних, на основі яких можливе 

управління підприємством, насамперед оперативне. Первинний бухгалтерський облік є одним 

з найбільш важливих джерел інформації для управлінського обліку, причому 

найвірогіднішим. Елементами системи управлінського обліку служать його об’єкти і 

взаємозв’язок між ними, які розглядаються з позицій використання та споживання ресурсів, 

співвідношення витрат і отриманих результатів.  

Цілями управлінського обліку є: 

– надання інформаційної допомоги ланці управління; 

– контроль і прогнозування витрат; 

– вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємства; 

– прийняття оперативних управлінських рішень. 

Система управлінського обліку включає в себе такі процеси: стратегічне планування; 

оперативне планування і прогнозування; бюджетування; управлінська звітність; 

управлінський аналіз; контролінг. Постановка системи управлінського обліку сприяє 

вдосконаленню всього процесу управління підприємством, створює реальні можливості для 

його оптимізації. 

Висновки. Отже, управлінський облік є складовою частиною системи управління 

підприємством. Він покликаний забезпечити формування інформації для прийняття 

оптимальних управлінських рішень при здійсненні: контролю ефективності поточної 

діяльності організації; планування стратегії і тактики здійснення комерційної діяльності, 

оптимізації використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства; 

вимірювання та оцінки ефективності господарювання, виявлення рівня рентабельності 

окремих видів продукції; спрямування впливу на хід виробництва і реалізації з метою 

прийняття ефективних управлінських рішень. 
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