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Аңдатпа. Мақалада басқару есебінің түсінігі мен негізгі әдіснамалық ережелері, 

сондай-ақ оның шығындарды басқару жүйесіндегі және бюджеттеу жүйесіндегі рөлі 

мен орны қарастырылады. Қазіргі уақытта Батыс, отандық ғылыми және 

практикалық басылымдарда компаниялардың қаржы-шаруашылық қызметін басқару 

жүйесіндегі басқару есебінің мәні, орны мен рөлі туралы әртүрлі көзқарастар 

айтылады. Басқару есебі (management accounting) – бұл қаржылық және қаржылық 

емес ақпарат жүйелерін жоспарлауды, жобалауды, бағалауды және жұмыс істеуді 

үздіксіз жетілдіру, Менеджмент әрекеттерін бағыттайтын, мінез-құлықты 

ынталандыратын, ұйымның стратегиялық, тактикалық және операциялық 

мақсаттарына жету үшін қажетті мәдени құндылықтарды қолдайтын және 

жасайтын құндылық қосу процесі. Басқарушылық есеп туралы әртүрлі ғалымдардың 

көзқарастары да қарастырылады. Авторлар басқарушылық есептің анықтамасын 

кез-келген мақсатқа жетуге және осы негізде тиімді және жедел басқару шешімдерін 

қабылдауға бағытталған компаниядағы басқарушылық есептер түріндегі 

ақпараттық ағын жүйесі ретінде тұжырымдауды ұсынады. 

Түйін сөздер: Басқару есебі, тәуекелдерді азайту, тиімді басқару, талдау, өндіріс 

шығындары, өнім, шығындар тәртібі. 

 

Негізгі ережелер. Мақалада кәсіпорынды басқару жүйесіндегі басқару есебінің 

мәні, рөлі және орны қарастырылады. Отандық және шетелдік ғалымдар мен 

практиктердің әртүрлі көзқарастары талданады, олар жалпылама түрде басқару есебінің 

тұжырымдамасы мен негізгі әдіснамалық ережелерін, сондай-ақ оның шығындарды 

басқару жүйесіндегі және бюджеттеу жүйесіндегі рөлі мен орнын көрсете алады. 
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Кіріспе. Қазіргі әлемдегі ірі корпорациялар акционерлер, тұтынушылар, 

пайдаланушылар, компания қызметкерлері және жалпы қоғам тарапынан 

компанияларды тиімді басқару бойынша өсіп келе жатқан сұраныстарға тап болуда. 

Бәсекелестік нарықтар мен прогрессивті технологиялардың пайда болуына байланысты 

қазіргі экономикалық жағдай аз тұрақты және болжамды болады. Осыған байланысты 

компания басшылығы сұранысты қанағаттандыру және тәуекелдерді азайту үшін жаңа 

тәсілдер мен әдістерді әзірлеуге мәжбүр. Мұнда Басқару есебі үлкен рөл атқарады, ол 

экономикалық әдебиеттерде ақпарат алу және менеджерлерге басқару және бақылау 

қызметінде көмектесетін іскерлік функция ретінде анықталады. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Қазіргі уақытта батыс, отандық ғылыми және 

практикалық басылымдарда компаниялардың қаржы-шаруашылық қызметін басқару 

жүйесіндегі басқару есебінің мәні, орны мен рөлі туралы әртүрлі көзқарастар 

айтылады. 

Басқарушылық есеп пен қаржылық (бухгалтерлік) есептің анықтамасын салыстыра 

отырып, басқарушылық есеп саласы қаржылық есеп саласына қарағанда әлдеқайда кең 

деген қорытынды жасауға болады, ол тек қаржылық сипаттағы немесе ішінара 

бастапқы құжаттарға негізделген шаруашылық өмір фактілерін ақшалай өлшеуде 

тіркеуге, жіктеуге және жалпылауға ғана назар аударады, сонымен қатар түсіндіруге 

алынған нәтижелер. 

Отандық және шетелдік ғалымдар мен практиктердің әртүрлі көзқарастарын талдай 

отырып, біздің ойымызша, басқару есебінің тұжырымдамасы мен негізгі әдіснамалық 

ережелерін, сондай-ақ оның шығындарды басқару жүйесіндегі және бюджеттеу 

жүйесіндегі рөлі мен орнын жалпылама түрде ұсынуға болады. 

Нәтижелер және талқылау. Басқару есебінің негіздері АҚШ-та шамамен 1812 

жылы тоқыма компанияларында менеджерлердің жаңа есеп ісшараларына әкелген 

өндірістік процестерді енгізуіне байланысты құрылды деп саналады. 1919 жылы бұл 

мамандар Ұлттық бухгалтерлер қауымдастығына (NACA) біріктірілді, 1929 жылы 

ұйым атауын Ұлттық бухгалтерлер қауымдастығына (NAA) өзгертті. 1972 жылы осы 

ұйым "Сертификатталған басқарушы бухгалтер" (СМА) сертификаттау бағдарламасын 

мақұлдады және SMA бағдарламасын басқарумен айналысатын ұйым - басқарушылық 

есеп институты (IMA) құрылды. 1996 жылдан бастап бұл институт сертификатталған 

басқарушы бухгалтерлер институты (ICMA) болып өзгертілді [1]. 

АҚШ басқарушы бухгалтерлер институтының кәсіби ұйымының анықтамасына 

сәйкес - басқарушылық есеп (management accounting) - бұл қаржылық және қаржылық 

емес ақпарат жүйелерін жоспарлауды, жобалауды, бағалауды және жұмыс істеуді 

үздіксіз жетілдірудің құндылық қосатын процесі, ол басқару әрекеттерін басқарады, 

мінез-құлықты ынталандырады, ұйымның стратегиялық, тактикалық және операциялық 

мақсаттарына жету үшін қажетті мәдени құндылықтарды қолдайды және жасайды [2]. 

Басқарушылық есеп туралы өз пікірлерін Ч.Т. Хорнгрен мен Дж. Фостер оны кез 

келген нысандарды басқару үшін қажетті ақпаратты анықтау, өлшеу, жинау, жүйелеу, 

талдау, ыдырату, түсіндіру және беру ретінде анықтайды [3]. 

Неміс компанияларын басқару теориясы мен практикасында Басқару есебі ұғымы 

жоқ. Бухгалтерлік есеп қаржылық (Finanzbuchhaltung) және өндірістік 

(Betriebsabrechnung) болып нақты бөлінеді, алайда компанияны басқару теориясы мен 

практикасындағы сапалы жаңа құбылыс ағылшын тілінен алынған 

"controlling"терминімен белгіленді. 

Посткеңестік елдерде қабылданған басқару есебінің тұжырымдамасы мен мәнін 

көрсететін әртүрлі экономистердің пікірлерін ұсынамыз. 
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С. С. Сатубалдин "... басқарушылық есеп – бұл менеджерді ресурстарды пайдала-

нуды оңтайландыру және компания мен оның бөлімшесінің қызметін бағалау бойынша 

ағымдағы және стратегиялық жоспарлау бойынша оңтайлы шешімдер қабылдау үшін 

ақпаратпен қамтамасыз ететін компанияның өндірістік шығындарын басқарудың ішкі 

жүйесі" - деп санайды [4]. 

В. К. Радостовец "Басқару есебі – бұл кез – келген нысанды басқаруға қажетті 

ақпаратты анықтау, өзгерту, жинау, жүйелеу, талдау, ыдырату, түсіндіру және беру" - 

деп атап өтті [5]. 

В. Л. Назарова өз зерттеулерінде "Басқару есебі – бұл шешім қабылдау процесінің 

басқару қызметін жоспарлау, бақылау және реттеу арқылы экономикалық субъектіні 

басқару" деп санайды [6]. 

А.Д.Шеремет, Н.П. Кондраков, С. М. Шапигузовтар "Басқару есебі - бұл бір ұйым-

ның шеңберінде оның басқару аппаратын ұйымның қызметін жоспарлау, нақты басқару 

және бақылау үшін пайдаланылатын ақпаратпен қамтамасыз ететін бухгалтерлік есеп-

тің ішкі жүйесі және бұл процесс басқару аппаратына қажетті ақпаратты анықтау, өл-

шеу, жинау, талдау, дайындау, түсіндіру, беру және қабылдауды қамтиды"- деп 

тұжырымдайды [7]. М. А. Вахрушина да осындай ұстанымды ұстанады: "Басқарушы-

лық есепті ұйымның бухгалтерлік есебінің дербес бағыты ретінде анықтауға болады, ол 

оның басқару аппаратын тұтастай алғанда ұйымды және оның құрылымдық бөлімше-

лерін жоспарлау, басқару, бақылау және бағалау үшін пайдаланылатын ақпаратпен 

қамтамасыз етеді" [8]. 

П. С. Безруких [9], С.А. Стуков [10] сияқты ғалымдар басқару есебін өндірістік 

есеп немесе бухгалтерлік есеп жүйесіндегі өндіріс шығындарын есепке алу және 

өнімнің өзіндік құнын есептеу ретінде сипаттайды. 

"...Басқарушылық есеп - бұл шығындар мен кірістерді, өндіріс пен айналым 

шығындары мен шығындарын болжау, жоспарлау, нормалау және бюджеттеу, ұйым-

ның даму мәселелерін басқару және шешу мақсатында оларды бақылау және талдау 

үшін ақпаратты дайындаудың интеграцияланған жүйесі" деген көзқарас В.Б. Ивашке-

вичке [11] және Т. П. Карповаға [12] тиесілі. 

К. Т. Тайғашинова болса басқарушылық есептің мәні "басқарушылық шешімдерді 

қабылдауда кәсіпкерлік қызметті талдау мен бақылауды басқарудың нарықтық тетігін 

жедел ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыру процестерінің жиынтығы" деп 

тұжырымдайды [13]. 

В. Л. Назарова: "басқару есебінің пәні - бұл екі топқа біріктіруге болатын өндірісті 

басқару циклі: өндірістік ресурстар мен экономикалық процестер және олардың нәти-

желері" деп қорытындылайды [6]. 

Біздің ойымызша, Басқару есебі ұғымы саласындағы отандық және шетелдік 

ғалымдардың көзқарастарын оның алдында тұрған мақсаттар арқылы және басқару 

есебінің тұжырымдамасын және сәйкесінше анықтамасын қалыптастыратын оны 

анықтайтын функциялар арқылы қарастыру керек. Алайда, іс жүзінде көшбасшы кейде 

"ақпаратты жинауды, жүйелеуді, түсіндіруді" күтпестен өз шешімдерін қабылдайды, 

тек ақпараттық базаға сүйенеді. Сондықтан авторлар басқарушылық есептің анықтама-

сын кез-келген мақсатқа жетуге және осы негізде тиімді және жедел басқару шешім-

дерін қабылдауға бағытталған компаниядағы басқарушылық есептер түріндегі ақпарат-

тық ағын жүйесі ретінде тұжырымдауды ұсынады. 

Басқарушылық есеп тұжырымдамасына қатысты ғалымдар мен экономистердің ғы-

лыми ұстанымдарын әрі қарай қарастыруға болады, өйткені басқарушылық есепті тео-
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риялық тұрғыдан түсіну үлкен маңызға ие. Оның практикалық қолданылуы, оны 

өндіріске, компанияның әртүрлі қызмет түрлеріне енгізу маңызды емес. 

Сондықтан нарықтық қатынастарды дамыта отырып, компанияларды басқару сапа-

сын арттыру және басқарушылық есептің қалыптасуына жәрдемдесу мақсатында 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі жанынан қаржылық және басқарушы-

лық есеп мәселелері бойынша сараптамалық-консультативтік кеңес құру керек еді, 

оның негізгі міндеттері: 

O Басқарушылық есепті ұйымдастыру және жүргізу бойынша шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің негізгі проблемаларын зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу; 

O Ұйымдардағы басқарушылық есеп жүйесінің жай күйі мен дамуын талдау; 

O Басқарушылық есеп жүйесін дамыту бағдарламасын әзірлеу және 

басқарушылық есептілікті жасау; 

O Іс-шара ұйымдарға басқару есебін жүргізу әдіснамасы мәселелері бойынша 

жедел жәрдем көрсету. 

Басқару есебі жүйелері өте алуан түрлі. Экономикалық әдебиеттерде басқарушы-

лық есеп жүйесін құрудың әртүрлі тәсілдері, яғни маргиналды (маржалық), функцио-

налды, бихевиористикалық, калькуляциялық. Маржалық тәсіл әлемде ең танымал болып 

табылады, ол шығындарды ауыспалы және тұрақты болып бөлуге, сондай-ақ компани-

яның өткен қызметі туралы ақпаратты (тарихи ақпараттың бір түрі) зерттеуге және ал-

дағы жобаларды болжауға (болжамды ақпарат) негізделген. Қазақстанда калькуляци-

ялық тәсіл басым, ал нарықтық қатынастарға көшумен маржалық тәсіл белсенді 

енгізілуде. 

Айта кету керек, басқарушылық есеп ақпаратты, бухгалтерлік есепті, маркетингті, 

талдауды, статистиканы және басқа да бірқатар бухгалтерлік-талдамалық қызмет түр-

лерін қолдана отырып, қаржылық ақпараттың дәстүрлі бухгалтерлік есебінен асып 

түседі және компанияның қызметін бақылау мен жоспарлаудың басқарушылық тәсілін 

қарастырады. Соңғы жылдары басқарушылық есеп ақпараты нарықтық конъюнктура 

көрсеткіштері, тұтынушының қанағаттануы, ішкі тиімділік және жұмысшылардың 

уәждемесі сияқты ақпаратпен бірге кеңінен қолданыла бастады. Алайда, жөндеу зауыт-

тарында басқарушылық есепті одан әрі дамытудың негізгі проблемаларының ішінде 

қазіргі заманғы бюджеттеу жүйесін құру, өндіріс шығындарын қалыптастыру және 

өнімнің өзіндік құнын бақылау, өндіріс шығындарын әр түрлі белгілер бойынша 

жіктеу, өнімнің өзіндік құнына қатысты өндіріс шығындарын есепке алу мен есепте-

удің заманауи әдістерін қолдану, өнімнің өзіндік құнын есептеу әдістері (жұмыс, 

қызмет көрсету бойынша). 

Бухгалтерлік есептің басқа түрлерінен айырмашылығы басқару есебі жүйесі келесі 

маңызды міндеттерге сәйкес келуі керек, мысалы: 

O Компания қызметі шеңберінде қойылған мақсатқа жету және нақтылау; 

O Бекітілген нормативтерге, нормалар мен сметаларға сәйкес шаруашылық опе-

рациялардың орындылығын сақтауды, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын 

ұтымды пайдалануды бақылау; 

O Шығындарды есепке алу мен есептеуді ұйымдастыру; 

O Компанияның теріс нәтижелерінің алдын алу, компанияның қаржылық 

тұрақтылығы мен іскерлік белсенділігін қамтамасыз ету үшін ішкі экономикалық ре-

зервтерді анықтау; 

O Қойылған міндеттерді шешудің әртүрлі нұсқаларын зерттеу және компанияны 

дамытудың ең оңтайлы, тиімді жолдарын таңдау; 

O Тиімді бюджеттеуді ұйымдастыру; 
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O Ауытқуларды талдау мақсатында алынған нәтижелерді түсіндіру. 

Басқарушылық есептің маңызды сәті оның практикалық міндеттерін анықтау және 

оларды болашақта іске асыру болып табылады: 

− Компания қызметіндегі ең қауіпті жерлер мен аймақтарды анықтау; 

− Компанияның баға саясатын қалыптастыру; 

− Ассортимент саясатын қалыптастыру және өнімнің шығынды түрлерін 

анықтау; 

− Күрделі салымдардың ұтымдылығын және қосымша шығындардың 

тиімділігін бағалау. 

Басқару есебі тиімді басқару шешімдерін қабылдау, компанияның қызметін 

жақсарту және бақылау үшін негізгі ақпарат көзі болып табылады. Басқарушылық 

есептің тиімді жүйелері қаржылық нәтижеге жету үшін қажетті қызмет түрлері туралы 

уақтылы және дәл ақпарат бере отырып, қазіргі заманғы компаниялар үшін белгілі бір 

құндылық жасай алады. Басқару мақсаттары үшін қалыптасқан басқару ақпараты өз 

кезегінде келесі принциптерге негізделген (сурет.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-сурет - Басқарушылық ақпаратты қалыптастырудың негізгі принциптері 

Ескерту - суретті авторлар зерттелген әдебиеттер негізінде жасаған 

 

Басқарушылық есепке алу жүйесін қалыптастыру компанияның ішкі дел болып та-

былады, оның басқару аппараты есепке алудың осы түрін қолдану қажеттілігі мен 

шеңбері туралы мәселелерді шешуге құқылы. Басқару есебі жүйесі жеткілікті үлкен 

ақпаратпен, оның алдына қойылған мақсаттар мен міндеттермен, мақсаттарға жету 

критерийлері мен құралдарымен, элементтердің құрамымен және олардың өзара әре-

кеттесуімен сипатталады. 

Компания қызметіндегі басқару есебінің рөлін қарастыра отырып, бизнес ауқымы-

ның өсуі, технологиялардың өзгеруі, ағымдағы және перспективалы ішкі басқарудың 

кешенді әдісі тиімді басқару жүйесіне және өндірістің ұтымды құрылымына ықпал 

ететін бухгалтерлік есептің осы түрін кеңінен тануға әкелгенін атап өткен жөн. 

Басқарушылық әсерлер басқарудың негізгі функциялары арқылы жүзеге асырыла-

тындықтан, олар өзара байланысты және өзара әрекеттеседі, басқарудың жабық циклын 

құрайды, содан кейін басқарушылық есепке алу орны басқарудың барлық функцияла-

рында басқарушылық шешімдерді дайындау және қабылдау сатысында көрінеді, 

басқарушылық есеп маманының біліктілігі мен лауазымдық міндеттеріне жоғары та-

лаптар қояды. 

Басқару мақсатын қалыптастыру үшін басқарушылық ақпараттардың қағидалары 
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Қазақстан Республикасының темір жол көлігін қайта құрылымдау бағдарламасына 

және "ҚТЖ ҰК" АҚ-ның тармақталған корпоративтік құрылымын құруға сәйкес оқша-

уланған бөлімшелерді басқару үшін тұтас алғанда акционерлік қоғамды, сондай-ақ ре-

формалау процесінде еншілес компанияларға айналған оның оқшауланған бөлімше-

лерін басқару үшін қажетті шынайы ақпаратты уақтылы қалыптастыруды қамтамасыз 

ететін кешенді есепке алу жүйесі қажет. Мұндай ақпарат нақты өндірістік мақсаттарға 

қол жеткізуге жауапты және басқарудың барлық деңгейлерінде, атап айтқанда "ҚТЖ 

ҰК" АҚ жүйесінде аса маңызды орын алатын темір жол көлігін жөндеу зауыттарында 

ағымдағы және стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыратын менеджерлерді қажетті 

ақпаратпен жедел қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін Басқару есебі шеңберінде қалы-

птастырылуы мүмкін және болашақта локомотивтерге сервистік қызмет көрсету зауыт-

тарының кең желісіне айналады. 

Теміржол көлігін реформалау кезеңінде соңғы жылдары локомотив паркін то-

лықтырудың төмен қарқынын ескере отырып, жөндеуге ерекше назар аудару қажет. 

Локомотивтердің нақты техникалық жағдайын бағалау олардың физикалық тозуының 

жоғары дәрежесін көрсетеді, оның деңгейі 60% - дан асады. 

Қазіргі уақытта реформалау нәтижесінде вагон және локомотив шаруашылығын 

пайдалану және жөндеу жұмыстарына құрылымдық бөлу іс жүзінде аяқталды, өйткені 

локомотивтерді жөндеудің бірыңғай ұйымдастырушылық құрылымын құру жаңа тех-

никалық-экономикалық модель құруға және тиімді басқару шешімдерін қабылдауға 

мүмкіндік береді, оларға мыналар жатады: 

− Экономикалық орындылығын негізге ала отырып жөндеу зауыттарының 

жөндеу қуаттарының жүктемесін қайта қарау; 

− Локомотивтерді жөндеу саласындағы бәсекелестікті дамыту; 

− Локомотивтерді жөндеу көлеміне қажеттілікті анықтау, баға белгілеу және т. 

б. бойынша маркетингтік зерттеулер жүргізу.; 

− Локомотивтерді жөндеуге арналған сервистік орталықтар құру, бұл бір жағы-

нан үшінші тарап компанияларынан қосымша кіріс алуға, ал екінші жағынан жанама 

шығындарды қайта бөлу арқылы локомотивтерді жөндеуге кететін шығындарды азай-

туға мүмкіндік береді. 

Реформалау процесінде басында "ҚТЖ ҰК" АҚ локомотив жөндеу филиалдарына, 

содан кейін еншілес компанияларына, ал соңында локомотивтерді жөндеу бойынша 

"Қамқор" Жөндеу корпорациясына айналдырылған жөндеу зауыттары. Корпорацияның 

локомотивтерді жөндеу жөніндегі негізгі міндеті - технологиялық процестер мен бел-

гіленген нормативтерді сақтай отырып, тұрақты жұмысты қамтамасыз ету, локомо-

тивтерді жөндеудің жоспарлы түрлерін ұйымдастыру және жүзеге асыру. 

Демек, реформалау процесінде Басқару есебін енгізу маңызды рөл атқарады, өйт-

кені жоғарыда келтірілген материалда көрсетілген басқару функциялары мен проце-

стері жөндеу зауыттарын басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдарында іс жүзінде 

нақты көрініс табады. Басқарудың ұйымдық құрылымына сәйкес басқару есебінің 

ұйымдастырушылық мәселелері анықталады, зауыттардың есеп саясатында көрсетіледі. 

Сонымен қатар, жөндеу зауыттарындағы басқару есебінің ішкі жүйесі компания-

ның мақсаттары мен оны басқару мүмкіндіктеріне негізделуі керек, өйткені Басқару 

есебі бизнесте сәттілікке жету құралы ретінде қызмет етеді, сондықтан оны ұйымда-
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стырудың тиімділігі мен қолданылатын әдістерді олардың зауыт қызметінің сәттілігіне 

әсері негізінде бағалау керек. 

Басқару есебінің әдістемесі мен ұйымдастырылуына теміржол көлігін жөндеу за-

уыттары қызметінің технологиялық және ұйымдастырушылық ерекшеліктері әсер 

етеді. Осыған байланысты есепке алу локомотивтерді жөндеу жұмыстарын жүргізу 

ерекшеліктерін көрсетуге бағытталуы тиіс, бұл зауытты басқаруды сапалы ақпараттық 

қамтамасыз етуді қамтамасыз етеді. 

Басқарушылық есепке алу жүйесіне әсер ететін теміржол көлігі зауыттарын жөнде-

удің нақты өндірістік-технологиялық ерекшеліктері бірқатар жағдайларға байланысты: 

− Теміржол көлігі жүйесінің басқару құрылымының күрделілігі; 

− Ұлттық компания үшін локомотивтерді жөндеуді жүзеге асыратын жөндеу 

зауыттарының аумақтық бытыраңқылығымен жөндеу; 

− Темір жолдардың үлкен сызықтық ұзындығы; 

− Өндірістік циклдің ұзақтығы; 

− Жоғары қор сыйымдылығы, шығындар сыйымдылығы, қайта өңдеу құрылы-

мының күрделілігі. 

Қорытынды. Бюджеттеудің, шығындарды есепке алудың және оларды қалыпта-

стырудың қолданыстағы тәжірибесі, басқару үшін ақпараттық база теміржол көлігін 

жөндеу зауыттарының осы ерекшеліктерін толық көрсетпейді. Теміржол көлігін 

жөндеу зауыттарының қызметіне тән белгілерді зерттеу басқарушылық есепті 

жетілдіруге және басқарудың заманауи талаптарына сәйкес бюджеттеудің, шығындар-

ды есепке алудың және есептеудің прогрессивті жүйелерін қолдануға мүмкіндік береді. 

Осылайша, компаниялардың экономикалық оқшаулануы мен тәуелсіздігі байланы-

стардың күрделенуіне, демек, басқарушылық есептің дамуына әкелетін компанияны 

басқарудың маңыздылығының артуына әкеледі. Басқару есебінің маңызды құрамдас 

бөлігі әртүрлі жүйелердегі шығындардың мінез-құлқын зерттеу, оларды есепке алу 

және есептеу, сондай-ақ оларды компаниялардың салалық ерекшеліктеріне бейімдеу, 

бұл жағдайда жөндеу зауыттарының шығындарын тиімді басқару болып табылады. 
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Резюме. В статье рассмотрены понятие и основные методологические положения 

управленческого учета, а также его роль и место в системе управления затратами и в си-

стеме бюджетирования. В настоящее время в западных, отечественных научных и практи-

ческих публикациях высказываются разнообразные точки зрения на сущность, место и роль 

управленческого учета в системе управления финансово-хозяйственной деятельностью ком-

паний. Управленческий учет (management accounting) – это, добавляющий ценность процесс 

непрерывного совершенствования планирования, проектирования, оценки и функционирова-

ния систем финансовой и нефинансовой информации, который направляет действия ме-

неджмента, мотивирует поведение, поддерживает и создает культурные ценности, необхо-

димые для достижения стратегических, тактических и оперативных целей организации. 

Также рассмотрены точки зрения различных ученых об управленческом учете. Авторы 

предлагают достичь любых целей и сформулировать в качестве системы информационного 

потока в форме отчетов управления, направленных на достижение какой -либо цели и приня-

тия эффективных и оперативных решений на этой основе. 

Ключевые слова: управленческий учет, минимизации рисков, эффективное управление, 

анализ, издержки производства, продукция, поведение затрат. 
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