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В умовах посилення інтеграційних процесів в Україні особливого значення для забезпечення конкурен-

тоспроможності вітчизняних підприємств набуває впровадження системи стратегічного управлінського 

обліку, який би використовуючи зовнішню і внутрішню інформацію, не тільки забезпечував потреби вироб-

ництва, маркетингу, досліджень та розробок, але й передбачав аналіз діяльності з урахуванням довгостро-

кових цілей, використовуючи методи отримання інформації про вирішальні чинники успіху:якість, інновації, 

час тощо з метою оптимізації стратегії розвитку підприємства. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 

стратегічної невизначеності тенденцій розвитку укра-

їнських підприємств першочерговим завданням стає 

розробка і впровадження моделювання системи облі-

ково-аналітичного забезпечення, яка б дозволила сво-

єчасно реагувати на зміни в ринковому середовищі, 

як шляхом оптимізації внутрішніх ресурсів, так і за 

допомогою орієнтації на прогнозування та аналіз 

впливу зовнішніх чинників. Це вимагає певної стра-

тегічної гнучкості, переходу на стратегічний образ 

мислення бухгалтерів-аналітиків, підвищення якості 

інформації, необхідної для ухвалення своєчасних 

управлінських рішень на підприємствах за допомо-

гою адаптації до змін моделі управлінського обліку.  

Відповідно до умов, що динамічно міняються, 

виникла потреба в обґрунтованому підході до роз-

робки і реалізації стратегії розвитку підприємств, у 

зв’язку з чим особливо актуальними стають питання 

дослідження прогностичної функції управлінського 

обліку, що відіграє важливу роль при формуванні 

інформаційної бази для ухвалення довгострокових 

(стратегічних) управлінських рішень - стратегічного 

управлінського обліку.  

Практика показує, що підприємства досить ча-

сто не можуть своєчасно реагувати на стратегічні 

виклики зовнішнього та внутрішнього середовища 

при підготовці стратегічних управлінських рішень, 

тим самим втрачаючи можливості підвищення ефек-

тивності діяльності та оптимізації витрат. 

У зв'язку з цим однією з ключових проблем 

українських підприємств є відсутність розробленої 

парадигми організації стратегічного управлінського 

обліку, який зробить можливим виконання забезпе-

чити прийняття ключових стратегічних рішень для 

забезпечення сталого збереження та отримання дов-

гострокових конкурентних переваг у нестійкому 

ринковому середовищі.  

В той же час, на удосконалення системи управ-

лінського обліку та його еволюції для потреб стра-

тегічного менеджменту великий вплив має проблема 

множинності концептуальних підходів, що пропо-

нуються в дослідженнях ведучих зарубіжних і укра-

їнських учених.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

рішенню теоретико-методологічних проблем стра-

тегічного управлінського обліку присвячено праці 

таких провідних вітчизняних та зарубіжних науков-

ців, як Андерсон Х., Апчерч А., Богата І.М., 

Ван Бреда М.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Гуш-

ко С.В., Друрі К., Каплан Р., Каракоз І.І., Кєрі-

мов В.Є., Колдуел Д., Кузьмінський А.М., Кузьмін-

ськийЮ.А.,ЛитвинЮ.Я., Метью М.Р., Мних Є.В., 

Нападовська Л.В., Нідлз Б., Ніколаєв О. Є., Німчи-

нов П.П., Нортон Д., Палій В.Ф., Перер М.Х.Б., Пу-

шкарь М.С., Райан Б., Соколов Я.В., Сопко В.В., 

Ткач В.І., Ткач М.В., Уорд К., Фостер Д., Хендрік-

сен Е.С., Хорнгрен Ч.Т., Чумаченко М.Г., Шай-

кан А.В., Швець В.Г. та інших. Проте слід відзначи-

ти факт недостатності досліджень, присвячених 

комплексному підходу до визначення концепції ор-

ганізації стратегічного управлінського обліку та 

шляхів його впровадження в практичну діяльність 

українських підприємств1. 

Метою дослідження є дослідження теоретич-

них засад та інструментарію стратегічного управ-

лінського обліку та пошук їх об’єднання в рамках 

єдиної концепції. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, 

управлінський облік – це інтегрована система підго-

товки та забезпечення різних рівнів управління інте-

рпретованою відповідним чином інформацією для 

ефективного планування, контролю та прийняття 

управлінських рішень. Також він виступає важли-

вим інструментом, покликаним забезпечити коорди-
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націю, взаємодію та взаємоузгодженість окремих 

елементів управління для досягнення цілей підпри-

ємства та його ефективну діяльність. Таким чином 

сутність управлінського обліку можна охарактери-

зувати висловом - «виробництво інформації для 

здійснення ефективного управління». 

В сучасних умовах господарювання організа-

ція ефективного інформаційного забезпечення 

процесу управління підприємством неможливе 

тільки на підставі внутрішніх даних. Це пов’язано з 

тим, що для управління та контролю за розвитком 

підприємства все частіше потрібна інформація про 

потенційний вплив чинників зовнішнього середо-

вища на реалізацію обраної конкурентної стратегії. 

Якщо розглядати стратегічний управлінський облік 

як систему інформаційної підтримки прийняття 

стратегічних управлінських рішень, то неможна не 

погодитися з К. Уордом, стосовно того, що «стра-

тегічні рішення повинні прийматися тільки після 

всебічної оцінки їх фінансових наслідків, для чого 

необхідно, щоб діюча система стратегічного обліку 

працювала в межах конкретної бізнес-стратегії і 

відповідала б їх» 2, с.21.  

Основне завдання стратегічного управлінсько-

го обліку полягає в тому, щоб зорієнтувати систему 

управління підприємством на досягнення обраної 

стратегії з урахуванням впливу змін зовнішнього 

середовища. Така стратегічно орієнтована спрямо-

ваність цієї частини обліково-аналітичних процедур 

обумовлює розділення управлінського обліку на 

тактичну та стратегічну частини. Характеристика 

тактичного і стратегічного управлінського обліку 

представлена в табл.1. 

 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика тактичного і стратегічного управлінського обліку 

Критерій порів-

няння 

Стратегічний облік Тактичний облік 

Мета Забезпечення функціонування підприємства, 

особливо в кризових умовах; проведення ан-

тикризової політики; підтримка потенціалу 

економічного розвитку 

Забезпечення прибутковості і ліквідно-

сті підприємства 

Завдання  - участь у встановленні і реалізації стратегіч-

них цілей підприємства 

- управління в процесі планування і 

розробки бюджетів (поточне і опера-

тивне планування) 

- відповідальність за стратегічне планування - визначення вузьких і пошук слабких 

місць при тактичному управлінні дія-

льністю підприємства 

- розробка альтернативних стратегій розвитку 

підприємства 

- визначення усієї сукупності підконт-

рольних показників відповідно до 

встановлених поточних цілей 
- визначення зовнішніх і внутрішніх умов, що 

лежать в основі стратегічних планів 

- аналіз впливу відхилень на виконання 

поточних планів 

- визначення вузьких і пошук слабких місць 

економічного розвитку підприємства 

- мотивація і створення системи облі-

ково-аналітичного забезпечення при-

йняття поточних управлінських рішень 

- визначення підконтрольних показників від-

повідно до встановлених стратегічних цілей 

 

- аналіз економічної ефективності інновацій та 

інвестицій 

 

Функціональна 

приналежність 

- планування і координація управлінських 

рішень, що визначають розвиток підприємства 

на тривалий період; 

- розробка самостійних систем аналітичних 

розрахунків і взаємообумовлених планових 

показників 

- інформаційне забезпечення; 

- контроль і регулювання;  

- оцінка результатів раніше прийнятих 

управлінських рішень і 

відповідальність за їх виконання 

Орієнтація Зовнішнє і внутрішнє середовище підприємст-

ва 

Економічна ефективність і рентабель-

ність діяльності підприємства 

Рівень управ-

ління 

Стратегічний Тактичний і оперативний 
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Таким чином, основною функцією стратегічного 

управлінського обліку є забезпечення умов для най-

більш об'єктивного аналізу ефективності діяльності 

підприємства, а також для того, щоб при ухваленні 

стратегічних управлінських рішень були враховані 

думки усіх груп зацікавлених осіб, тобто, на наш пог-

ляд, стратегічний управлінський облік повинен до-

зволяти визначити наскільки ефективно працює підп-

риємство з точки зору різних груп інтересів. 

З питань, що становлять зміст теоретичних ос-

нов стратегічного управлінського обліку, найменше 

у вітчизняній літературі розроблені питання побу-

дови узгоджених концептуальних засад його органі-

зації. На підставі дослідження праць вітчизняних та 

західних фахівців 2 - 10 визначимо основні конце-

птуальні положення стратегічного управлінського 

обліку (табл.2.). 

 

Таблиця 2. Концепція стратегічного управлінського обліку 

Концептуальна 

ознака 

Визначення 

Предмет  Комплекс господарських операцій і процесів фінансово-економічної і виробничо-

господарської діяльності, дані про які відображаються в системі узагальнення облі-

ково-аналітичної інформації за принципами і вимогами планування, прогнозування, 

аналізу, контролю, для забезпечення ухвалення обґрунтованих, якісних і ефективних 

управлінських рішень у рамках стратегічного менеджменту 

Об'єкт  Виробничі витрати і результати діяльності підприємства у цілому та його структур-

них підрозділах 

Мета  Інформаційне забезпечення процесу визначення стратегії розвитку бізнесу, форму-

лювання цілей і розробки шляхи їх досягнення; проведення якісної оцінки інвести-

ційних проектів; моделювання систему збору, консолідації і аналізу фінансової і не-

фінансової інформації 

Завдання  - посилення керованості підприємства та створення надійних передумов для його 

стратегічного розвитку; 

- розробка перспектив довгострокового розвитку та утримання підприємством вигід-

них і важливих ринкових позицій; 

- забезпечення стійкого фінансового стану підприємства в довгостроковій перспек-

тиві; 

- стратегічне управління грошовими коштами підприємства та підвищення його ефе-

ктивності; 

- облік витрат та калькулювання собівартості продукції (послуг) та бізнес-процесів 

для стратегічно спрямованої оцінки запасів, обчислення фінансових результатів, ці-

ноутворення; 

- формування системи стратегічного управління витратами з метою їх оптимізації; 

- встановлення системи взаємовідносин між структурними підрозділами, організація 

ефективної багатоступінчастої системи внутрішнього контролю на підприємстві; 

- впровадження системи стратегічного планування і бюджетування; 

- зменшення небезпеки помилок та збільшення можливостей реалізації стратегічних 

завдань підприємства. 

Функції  - забезпечення керівників різних рівнів управління обліково-аналітичною інформаці-

єю, необхідною для стратегічно спрямованого планування, контролю та прийняття 

управлінських рішень; 

- контроль та оцінка процесу досягнення стратегічних цілей підприємства, ефектив-

ності прийнятих рішень та їх впливу на результати діяльності підприємства; оцінка 

критеріїв майбутнього та поточного потенціалів і забезпечення ефективного механі-

зму управління стратегією підприємства; 

- інформаційне забезпечення перспективного планування та спрямування розвитку 

підприємства на досягнення стратегічних цілей; 

- інформаційне забезпечення аналізу відхилень фактичних затрат і результатів діяль-

ності окремих центрів відповідальності від запланованих (прогнозних) на основі ши-

рокого використання економіко-математичних методів та моделювання; 

- моделювання процесу накопичення та аналізу обліково-аналітичної інформації як 

засобу прямого та зворотного зв'язку між рівнями управління, функціональними та 

структурними підрозділами, внутрішнім та зовнішнім середовищем з метою досяг-

нення стратегічних цілей підприємства. 
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 Продовження таблиці 2 

Принципи  - принцип методологічного плюралізму;  

- орієнтація на досягнення стратегічних цілей підприємства;  

- результативності;  

- відповідальності за прийняття рішень та їх наслідки;  

- комплексності;  

- різна собівартість для різних цілей;  

- економічності;  

- безперервного функціонування; 

- гнучкості 

Методичний ін-

струментарій 

- для бюджетування: методи планування фінансово-збутової діяльності; визначення 

точки критичного обсягу виробництва; трансфертне ціноутворення; бюджетування 

та нормування затрат; ABC-метод, ланцюг цінності, бізнес-планування. 

- для обліку: стратегічно орієнтовані методи обліку витрат та калькулювання собіва-

ртості;  

- для контролю: аналіз нормативних та фактичних показників, оцінка ступеня вкладу 

окремих центрів відповідальності в кінцевий фінансовий результат. 

- для аналізу: імітаційне моделювання; лінійне програмування; аналіз відхилень від 

стандартних затрат виробництва; функціонально-вартісний аналіз; метод сегментно-

го аналізу; аналіз порога рентабельності; аналіз динаміки затрат виробництва; техно-

логічний аналіз; кореляційно-регресійний аналіз; метод візуального пристосування; 

спрощений статистичний аналіз; метод ланцюгових підстановок; аналіз коливань 

затрат під впливом різних чинників; метод найменших квадратів. 

- для прийняття управлінських рішень: оптимальне використання ресурсів за наявно-

сті обмежень; прийняття рішень в умовах невизначеності; лінійне програмування та 

імітаційне моделювання; ціноутворення; оцінка альтернативних та інвестиційних 

рішень; оптимізація розміру та партій замовлення; оптимізація використання потуж-

ностей. 

Механізм реаліза-

ції 

 

- представлення і обґрунтування тенденцій розвитку довгострокової діяльності підп-

риємств; 

- забезпечення систематизації і передачі інформації про витрати і результати фінан-

сово-виробничої діяльності; 

- формування інформаційного забезпечення ухвалення управлінських рішень по до-

сягненню оперативних і стратегічних цілей підприємства; 

- розробка і реалізація покрокової стратегії інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності підприємства 

Одним з основних напрямів стратегічного 

управлінського обліку є використання сучасних 

стратегічно спрямованих методів обліку витрат та 

калькулювання собівартості. Цей напрям досить 

складний для практичного впровадження, оскільки 

підприємству необхідно орієнтуватися у великій 

кількості традиційних і новітніх методів управлін-

ського обліку. Порівняльний аналіз новітніх страте-

гічно орієнтованих методів обліку витрат та кальку-

лювання собівартості наведений у табл. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки. На наш погляд, стратегічний управ-

лінський облік є процесом обліково-аналітичного 

забезпечення прийняття управлінських рішень для 

забезпечення стійкого фінансового та майнового 

стану підприємства в довгостроковій перспективі, та 

утримання вигідних і важливих ринкових позицій. 

Внаслідок своєї уніфікації і інтеграції стратегічний 

управлінський облік забезпечує комплексний підхід 

до виявлення і рішення проблем, що встають перед 

підприємством, а також цілісний погляд на фінансо-

во-господарську діяльність промислового підприєм-

ства на усіх циклах його розвитку: у минулому, сьо-

годенні і майбутньому. 

 



Обліково-аналітичне забезпечення та аудиторський супровід функціонування суб’єктів господарювання 

105 

Таблиця 3. Порівняльний аналіз основних стратегічно значимих методів обліку витрат та калькулювання 

собівартості товарів (послуг, бізнес-процесів) 

Методи обліку 

витрат 

Використання в для цілей 

стратегічного менеджменту 

витрат 

Переваги Недоліки 

АВ-костинг 

(АВС) 

Актуальна для виробництв, в 

яких накладні витрати пред-

ставляють значну частину 

виробничих витрат 

- забезпечує точнішу калькуляцію 

собівартості одиниці продукції у 

разі значної питомої ваги непря-

мих витрат і при їх неявному 

зв'язку з підсумковими об'єктами 

калькуляції; 

- забезпечує обчислення собівар-

тості бізнес-процесів, як нового 

або окремого об'єкту калькуляції; 

- забезпечує покращення рентабе-

льності виробництва. 

- сприяє формуванню необхідної 

інформації для цілей ціноутво-

рення на основі витрат, асорти-

менту продукції та виробничих 

рішень. 

- складність обліку витрат і під-

вищення трудомісткості кальку-

ляції; 

- існує проблема з вибором драй-

верів (носіїв) витрат, у зв’язку зі 

складністю отримання даних для 

розуміння впливу ключових біз-

нес-процесів на розмір витрат; 

- передбачає потребу в проведенні 

повторного аналізу та побудови 

нової моделі у разі істотних змін в 

асортименті продукції або обсязі 

виробництва; 

- проблемність імплементації в 

систему управління промисловим 

підприємством. 

LC -костинг 

Має перспективи застосуван-

ня, але недостатньо актуальна 

у виробництвах з повільними 

темпами руху продукції 

Оцінює і враховує витрати за 

увесь термін життя продукту для 

того, щоб визначити, чи дозволяє 

отриманий від нього прибуток на 

етапі виробництва, покрити ви-

трати, понесені на до виробничій і 

після виробничій стадіях. 

- існує проблема точного визна-

чення терміну кожної стадії жит-

тєвого циклу продукту; 

- усі розрахунки доводиться здій-

снювати в умовах високої міри 

невизначеності. 

JIT-костинг 

Можлива до застосування, в 

умовах орієнтації цієї кальку-

ляційної системи на попит 

(торгівля). Найбільший ефект 

можна досягти при викорис-

танні в холдингових структу-

рах, особливо якщо до їх 

складу входять хоч би декіль-

ка вертикальних ланок систе-

ми цінностей. 

- зменшення запасів, витрат на 

зберігання, втрат при зберіганні, 

скорочення облікових записів і 

спрощення ведення обліку; 

- усунення видів діяльності, що не 

створюють вартість. 

- складно уникнути помилок в 

асортименті і зривів постачань, 

які приведуть до зупинки вироб-

ничого процесу з неминучими 

наслідками; 

- потрібне створення ланцюжка 

підприємств-партнерів, працюю-

чих по цій же системі. 

Таргет-костинг 

Має перспективи впрова-

дження в промислове вироб-

ництво. Метою застосування 

є координація виробничого 

процесу, щоб фактична собі-

вартість продукції максима-

льно наближалася до плано-

вої 

- прекрасно поєднується з бюдже-

туванням, плануванням прибутку, 

формуванням центрів відповіда-

льності, різними стратегіями. 

- функції маркетингу і проекту-

вання реалізуються спільно, уся 

виробнича діяльність підприємст-

ва координується і контролюється 

відповідно до стратегічного оріє-

нтиру - цільової собівартості. 

- можуть виникнути конфлікти 

між проектувальниками, а для 

успіху колектив має бути єдиною 

командою, що зажадає додатко-

вих зусиль; 

- час розробки нового продукту 

може невиправдано збільшувати-

ся через багаточисельні розбіжно-

сті в процесі перепроектування. 

Калькуляція 

 на основі  

ланцюжка цін-

ностей 

Найбільш перспективна для 

мінімізації витрат. Дозволяє 

оптимізувати структуру орга-

нізації для цілей стратегічно-

го менеджменту, побудувати 

ланцюжок створення вартості 

з найменшими виробничими 

витратами, використати взає-

мозв'язки елементів ланцюж-

ка. 

- формування облікової інформа-

ції про вклад кожного цінного 

виду діяльності в досягнення 

конкурентної переваги; 

- можливість оптимізації витрат 

упродовж усього ланцюжка цін-

ностей.  

- передбачає гнучку структуру 

управління; 

- основною трудністю є об'єктив-

на ідентифікація цінних видів 

діяльності і їх статусу. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В 

РАМКАХ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

ПІДПРИЄМСТВОМ 

О.Є. Власова 

В условиях усиления интеграционных процессов в Украине особое значение для обеспечения конкурентоспо-

собности отечественных предприятий приобретает внедрение системы стратегического управленческого уче-

та, который бы используя внешнюю и внутреннюю информацию, не только обеспечивал потребности производ-

ства, маркетинга, исследований и разработок, но и предусматривал анализ деятельности с учетом долгосроч-

ных целей, используя методы получения информации о решающих факторах успеха: качестве, инновациях, време-

ни и так далее с целью оптимизации стратегии развития предприятия. 

Ключевые слова: стратегический управленческий учет, тактический управленческий учет, концепция орга-

низации, инструмент, объект калькулирования, калькуляционная система. 
 

SCIENTIFICALLY-METHODICAL PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF STRATEGIC ADMINIS-

TRATIVE ACCOUNT ARE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SYSTEM OF THE REGISTRATION-

ANALYTICAL PROVIDING OF MANAGEMENT AN ENTERPRISE 

O.Ye. Vlasova 

In the conditions of strengthening of integration processes in Ukraine of the special value for providing of competi-

tiveness of domestic enterprises acquires introduction of the system of strategic administrative account using that external 

and internal information, not only provided the necessities of production, marketing, research-and-developments, but also 

foresaw the analysis of activity taking into account long-term aims, using the methods of receipt of information about the 

decision factors of success : quality, innovations, time and others like that with the aim of optimization of strategy of de-

velopment of enterprise. 

Keywords: Strategic administrative account, tactical administrative account, conception of organization, instrument, 

object of calculation, calculation system. 
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