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Wstęp
Zmiany zachodzące na rynku, związane z coraz większą konkurencją, powodują, że
przedsiębiorcy szukają rozwiązań dotyczących nie tylko utrzymania się na rynku,
lecz również rozwoju w celu poprawienia swojej pozycji względem innych jednostek gospodarczych. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling stanowią istotny element systemu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Są one
stosowane nie tylko w dużych, ale również w średnich oraz małych przedsiębiorstwach. Każda działalność jednostki gospodarczej generuje koszty, które powinny
być pod stałą kontrolą zarządzających. Jest to temat wciąż aktualny w artykułach
naukowych publikowanych w Polsce i na świecie. Jest stałym przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków.
Niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
jest poświęcony problematyce systemów rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. W związku z tym zawarte w nim artykuły zostały podzielone
tematycznie na trzy odrębne obszary:
•• rachunek kosztów,
•• rachunkowość zarządcza,
•• controlling.
Dla każdego z nich zostały zaprezentowane problemy zarówno teoretyczne, jak
i praktyczne w zakresie: grupowania i ewidencji kosztów, narzędzi rachunkowości
zarządczej oraz obszarów zainteresowań controllingu.
Artykuły dotyczące rachunku kosztów mają głównie charakter praktyczny. Prezentują przypadki jego zastosowania w szpitalu, podmiocie świadczącym usługi komunalne, serwisie samochodowym. Skupiają się również na rozważaniach związanych z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz prawa
podatkowego w przedsiębiorstwach. Jest wśród nich także artykuł prezentujący dorobek w zakresie rachunku kosztów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Artykuły związane z tematyką rachunkowości zarządczej są połączeniem rozważań teoretycznych z empirycznymi. Rozważania teoretyczne dotyczą tematyki
pomiaru dokonań, lean accounting oraz narzędzi rachunkowości zarządczej. Artykuły związane z jej wdrożeniem w jednostkach gospodarczych obejmują takie
podmioty, jak szpitale, jednostki samorządu terytorialnego.
Artykuły poświęcone controllingowi skupiają się na problemach behawioralnych. Jeden z artykułów odnosi się do badań w zakresie jego kształcenia przeprowadzonych w Niemczech.
Redaktorzy zeszytu mają nadzieję, że opublikowane w nim artykuły będą inspiracją do nowych poszukiwań w obszarze rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Jednocześnie mogą pomóc rozwiązać problemy związane z ich
zastosowaniem w wybranych organizacjach.
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