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Постановка проблеми. Управління компанією є непростим завданням, тим більше в 

нинішніх умовах кризи. У такій ситуації необхідно своєчасно одержувати інформацію для 

прийняття управлінських рішень. Від цього залежить ефективність діяльності, а в даний час і 

життєздатність компанії.  

Мета статті. Пропонується висвітлити проблеми управлінського обліку на 

підприємствах в сучасних економічних умовах, показати шляхи вирішення цих проблем. 

Основні матеріали дослідження. Проблеми управлінського обліку дуже активно 

досліджуються вченими. Найбільш повне висвітлення за вказаною у статті проблематикою 

містять наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: П.С. Безрукого, М.А. 

Вахрушина, Н.Д. Врублевського, Т.Л. Коропової, У.А. Мизиковского, В.І. Ткача, Я.В. 

Соколова, К. Друрі, Ч.Т. Хорнгрена, Р. Ентоні, А. Яругова [1]. 

В практичній діяльності переважної більшості підприємств України управлінський облік 

ще не сформувався як цілісна система збирання, аналізу, інтерпретації та надання корисної 

інформації з метою прийняття на її основі оперативних, тактичних та стратегічних рішень. 

Керівники підприємств не мають чіткого розуміння цього виду обліку. 

Найбільш типові сучасні проблеми управлінського обліку: 

- вибір варіанту побудови системи; 

- робота над побудовою системи управлінського обліку фінансового департаменту; 

- складність у технічному функціонуванні системи. 

Достатньо велика кількість проблем при організації системи управлінського обліку на 

підприємстві спонукає до пошуку шляхів їх вирішення як на мікрорівні, так і на макрорівні. 

Тому сучасна система управлінського обліку повинна складатися із щонайменше трьох складових: 

- облік та управління витратами; 

- розробка показників діяльності товариства; 

- планування виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності. 

Висновки. Таким чином, в систему управлінського обліку та аналізу необхідно 

включати прогнози внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на діяльність 

підприємства, а також управлінську звітність. Вирішення проблем  управлінського обліку 

необхідно здійснювати і на рівні держави (хоча управлінський облік є виключним питанням 

керівництва підприємством):  

-  допомога у формуванні єдиної методологічної бази управлінського обліку, яка повинна 

бути тісно пов’язана з процесами вдосконалення корпоративного управління;  

- формування  кваліфікованих професіоналів у сфері управлінського обліку [2]. 

Запровадження системи управлінського обліку є непростим процесом, який вимагає 

обміркованих та взаємопов'язаних дій керівників та спеціалістів підприємства, згуртованих 

навколо спільної мети. Після запровадження такої системи необхідна координація та 

коригування її функціонування, що зумовлює потребу у володінні методологічними засадами 

управлінського обліку. 
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