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У роботі здійснено узагальнення та систематизація сучасних проблем 
системного підходу до організації обліку та управління витратами на 
підприємстві, серед яких основними є висвітлення проблем категорійних 
тлумачень витрат, класифікації та інших проблемних питань, пов’язаних з 
організацією обліку витрат. Використання системного підходу до організації 
обліку витрат передбачає вирішення теоретичних, концептуальних, 
організаційних та методичних завдань, необхідних для досягнення ефективної 
організації обліку, серед яких виділяють наступні: визначення сутності й ознак 
класифікації витрат; вивчення впливу особливостей організації і технології 
виробництва на побудову обліку витрат; обґрунтування напрямів 
удосконалення методики синтетичного й аналітичного обліку витрат, їх 
відображення у звітності; розробка практичних рекомендацій щодо 
застосування інформаційного моделювання та запровадження 
автоматизованого обліку витрат на підприємстві. Зважаючи на наукові 
дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів [1, 2, 3, 4, 5] стосовно 
організації обліку витрат в контексті системного підходу, у роботі висвітлені 
наступні основні проблемні аспекти, що залишаються актуальними та найбільш 
поширеними: визначення економічної сутності поняття «витрати»; визначення 
класифікаційних ознак та напрямів групування витрат та удосконалення 
класифікації витрат; удосконалення методики розподілу витрат на змінні та 
постійні; систематизація методів обліку витрат і методів калькулювання 
собівартості продукції, розподілу витрат та бюджетування; обґрунтування 
шляхів удосконалення методології синтетичного й аналітичного обліку витрат; 
удосконалення методики збору та аналізу інформації про витрати та 
запровадження автоматизованого обліку витрат на підприємстві. Як висновок, 
можна зауважити, що з точки зору економічної теорії головним питанням для 
додаткового розгляду залишається формування єдиного понятійно-
категорійного апарату щодо об’єкту дослідження, який не містив би 
суперечностей, був зрозумілим та запобігав викривленню інформації. 
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