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Використання методів управління операційними витратами у плануванні та організації
бухгалтерського обліку на підприємствах в Україні
Ефективність використання методів управління операційними витратами на підприємстві залежить від
досконалості функціональних методів. На практиці, управлінню витратами на українських підприємствах
бракує досконалості, що призводить до конфліктів між керівниками через недосконале планування та брак
реальних даних про витрати підприємства. Метою статті є вирішення вищезгаданих конфліктів. У статті було
представлено критерій досконалості функціональних методів управління витратами (визначено дані про
планування та реальні витрати підприємства відповідно до формату, структури отриманих даних та терміну
їх отримання). Досконалість функціональних методів забезпечується шляхом зменшення кількості методів
управління витратами у вигляді практичного застосування моделей та методів управління операційними
витратами у функціональних методах, що робить можливим вирішення питання передачі інформації в
управлінні підприємством. З метою забезпечення досконалості функціональних методів управління
витратами, у статті визначено зміни у обліку витрат, що робить можливим забезпечення досконалості
планування та наявності достатньої кількості реальних даних про витрати підприємства та їх аналіз.
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Использование методов управления операционными расходами в планировании и
организации бухгалтерского учета на предприятиях в Украине
Эффективность использования методов управления операционными расходами на предприятии зависит от
совершенства функциональных методов. На практике, управлению расходами на украинских предприятиях
не хватает совершенства, что приводит к конфликтам между руководителями из-за несовершенного
планирования и недостатка реальных данных о расходах предприятия. Целью статьи является решение
вышеупомянутых конфликтов. В статье был представлен критерий совершенства функциональных методов
управления расходами (определены данные о планировании и реальных расходах предприятия в
соответствии с форматом, структурой полученных данных и сроком их получения). Совершенство
функциональных методов обеспечивается путем уменьшения количества методов управления расходами в
виде практического применения моделей и методов управления операционными расходами в
функциональных методах, что делает возможным решение вопроса передачи информации в управлении
предприятием. С целью обеспечения совершенства функциональных методов управления расходами, в статье
определены изменения в учете расходов, что делает возможным обеспечение совершенства планирования и
наличия достаточного количества реальных данных о расходах предприятия и их анализ.
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