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Постановка проблеми. Для зміцнення позицій підприємства на ринку і його експансії 

необхідно грамотно управляти його грошовими потоками, виробництвом та інвестиційними 

проектами. Очевидно, що традиційних методів бухгалтерського обліку вже недостатньо. 

Сьогодні в сфері управління витратами виробництва та фінансовими результатами діяльності 

підприємства існує дві основні проблеми: 1) переорієнтувати вітчизняну теорію та 

накопичений досвід на вирішення нових завдань у сфері управління підприємством; 2) 

створити нові системи отримання інформації про витрати, застосовувати нові підходи до 

калькулювання собівартості, аналізу фінансових результатів, а також методів контролю та 

прийняття управлінських рішень. 

Мета статті. Висвітлення основних моментів розвитку управлінського обліку в Україні 

та перетворення його на якісно новий ресурс надання корисної інформації з метою подальшого 

підвищення ефективності економічної діяльності підприємств. 

Основні матеріали дослідження. Управлінський облік – підсистема бухгалтерського 

обліку, котра в межах однієї організації забезпечує її управлінський апарат інформацією, яка 

використовується для планування, власне управління та контролю за діяльністю підприємства. 

Управлінський облік як процес охоплює виявлення, вимірювання, збір, аналіз, підготовку, 

інтерпретацію, передачу та приймання інформації, необхідної управлінському апарату для 

виконання його функцій. Система управлінського обліку слугує не тільки інформаційною 

базою для прийняття рішень, але й дозволяє проводити самодіагностику стану підприємства, 

оцінку конкурентної позиції та ефективно мотивувати персонал. Вдосконалення оцінки 

ефективності управлінського обліку повинно сприяти вирішенню проблем у функціонуванні 

системи управлінського обліку, котрі, своєю чергою, перешкоджають підвищенню 

ефективності діяльності підприємства в цілому. Серед пріоритетних – такі напрями 

вдосконалення системи управлінського обліку:  

1. Вдосконалення структури, ієрархії, змісту і форми подання управлінських звітів.  

2. Розвиток фінансового планування та бюджетування.  

3. Розроблення стратегії розвитку компанії зі зв’язком коротко-, середньо- та 

довгострокового горизонтів планування.  

4. Вдосконалення системи обліку витрат. 

Система управлінського обліку накладається на організаційну структуру, яка 

сформувалася на підприємстві. Тому ефективність цієї системи багато в чому залежить від 

ефективності організації підприємства. Реалізація мети та завдань управлінського обліку, його 

вдосконалення із застосуванням діагностики дають змогу застосувати системно-проблемний 

підхід та логічний аналіз підсистем управління. 

Висновки. Отже, управлінський облік можна визначити як інтегровану 

внутрішньогосподарську інформаційну систему, головним завдання якої є інформаційне 

забезпечення менеджерів господарюючих суб’єктів даними про витрати і результати 

діяльності як всієї організації, так і її структурних підрозділів, яка призначена для прийняття 

оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень. 
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