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Таким чином, правила ведення касових операцій на сьогодні регламентуються як нормативними 
документами НБУ, так і внутрішніми нормативними документами самого підприємства. Розробка таких 
внутрішніх документів допоможе більш чітко визначити права та обов’язки посадових осіб щодо ведення 
касових операцій та запобігти штрафним санкціям, які застосовуються за порушення правил ведення 
операцій з готівкою. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ВИРОБНИЧИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Постановка завдання. За сучасних умов для успішного контролю й управління витратами на 

виробництво продукції та формування її собівартості важливо впроваджувати управлінський облік. В 
процесі формування української економіки на принципах ринкових відносин відбулося також 
реформування системи обліку і звітності, проте більше уваги було приділено його фінансовому аспекту. 
Тому проблема формування управлінського обліку є актуальною, адже для успішного контролю й 
управління витратами на виробництво продукції та формування її собівартості необхідно використовувати 
методи управлінського обліку і економічного аналізу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні питання організації управлінського обліку 
розглянуто у працях таких науковців: Бутинець Ф. Ф. [2], Лень В. С. [5], Голов С. Ф. [3], Сопко В. В. [7] та 
ін. Проблеми впровадження та розвитку управлінського обліку в Україні знайшли своє відображення у 
працях таких дослідників як Королович О. О. [4], Яременко Л. М. [8], Плотніченко І. Б. [6] та ін. 

Мета дослідження. Виявлення шляхів удосконалення системи організації управлінського обліку на 
виробничих підприємствах України. 

Виклад основного матеріалу. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік – система збору, 
обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі 
управління підприємством [1].  

З переходом України до ринкової економіки виникла необхідність розробки системи 
бухгалтерського обліку, що була б максимально адаптована до ринкового середовища.  

Виникненню управлінського обліку передували калькуляційний та виробничий облік. Разом з тим 
внаслідок приватизації більшості підприємств зникла необхідність проведення обов'язкового 
бюджетування та планування. 

У Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" управлінський облік 
ототожнюється з внутрішньогосподарським [1]. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
підприємства самостійно розробляють систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) 
обліку, звітності і контролю господарських операцій [1].  

Проте методологія ведення управлінського обліку нормативно не закріплена. Більшість українських 
підприємств наразі відмовилися від ведення управлінського обліку. Також запровадженню управлінського 
обліку перешкоджають відсутність достатнього рівня знань та досвіду у цій сфері [4]. 

Отже можна зробити висновки про наявність певних проблем щодо розвитку та впровадження 
управлінського обліку на підприємствах України. 

Можна виділити наступні напрями удосконалення організації управлінського обліку на виробничих 
підприємствах (табл. 1). Перелік не є вичерпним та залежить від особливостей діяльності та стану 
управлінського обліку окремого підприємства. 
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Таблиця 1 

Напрями вдосконалення управлінського обліку на виробничих підприємства України 
№ 
з/п 

Напрями вдосконалення управлінського 
обліку 

Практичне значення/очікуваний результат від 
впровадження 

1 2 3 
1 Розкриття поняття управлінського обліку у 

внутрішніх нормативних документах 
підприємствах 

Є основою організації управлінського обліку 
на підприємстві 

2 Визначення центрів відповідальності Чітке розмежуванню відповідальності між 
посадовими особами, що відповідають за 
певний сегмент витрат 

3 Організація управлінського обліку на основі 
даних бухгалтерського обліку без виділення 
окремих регістрів управлінського обліку 

Достовірність даних про результати діяльності 
підприємства 

4 Визначення статей та елементів витрат 
(калькуляції) в обліковій політиці 

Глибокий аналіз витрат та рентабельності, 
пошук резервів зменшення витрат 

5 Впровадження бюджетування Своєчасність виявлення відхилень фактичних 
показників доходності від планових, 
можливість аналізу причин виникнення 
відхилень 

7 Комп’ютеризація та автоматизація 
управлінського обліку 

Оптимізація витрат часу на ведення 
управлінського обліку 

8 Розробка форм управлінської звітності 
відповідно до потреб підприємства 

Забезпечення оперативності прийняття 
управлінських рішень 

Джерело: розробка автора. 
 

Висновки. Належна організація управлінського обліку на виробничому підприємстві дозволить 
забезпечити керівництво підприємством оперативною інформацією про стан управління ресурсами, 
витратами і доходами, підвищити оперативність виявлення ризикових ділянок управління та виробництва, 
підвищити якість управлінських рішень. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ 
 
Відповідно до економічної сутності організація – "сукупність процесів або дій, що зумовлюють 

об’єднання елементів у ціле, а ціле завжди більше від суми його складових, …це особлива організуюча 
сила" [4, с.5]. Cлід розрізняти поняття "організація" і "ведення" обліку. Організація обліку – це прерогатива 


