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конкурентоспроможності. Обґрунтовано ефективність впровадження світового досвіду 
поряд з вітчизняною практикою управління. Визначено, місце та роль  стратегічного 
управлінського обліку, а також його переваги та відмінності від бухгалтерського та 
фінансового обліку. 
 
The article reveals peculiarities and relevance of management accounting for businesses in Ukraine 
as a key element of improving the competitiveness of domestic enterprises. The effectiveness of the 
implementation of international experience along with domestic management practice is proved. 
The place and role of management accounting, as well as its advantages and differences of 
accounting and financial accounting. 
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Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки ефективне управління діяльністю підприємства 

все більше залежить від рівня інформаційного забезпечення його окремих підрозділів і служб.  
Велика кількість підприємств в різних секторах економіки в умовах обмеженості фінансових ресурсів, 

жорсткої конкуренції та фінансової кризи потребує формування ефективної стратегії свого розвитку, 



визначення цілей та завдань, спрямованих на раціоналізацію діяльності підприємств, забезпечення дієвого 
планування і контролю. Для досягнення поставлених цілей самого обліку, який майже в усіх аспектах 
зосереджений на задоволенні потреб зовнішніх споживачів інформації та не відповідає потребам менеджменту, 
вже недостатньо. Керівництво як великих, так і малих українських підприємств починає розуміти, що без 
якісного стратегічного управлінського обліку неможливо побачити цілісної картини функціонування бізнесу, а 
отже розгляд цієї теми є актуальний. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Суттєвий внесок у розвиток управлінського обліку 
зробили провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, серед яких Атамас П.Й., Бачинський В.І., Бутинець Ф.Ф., 
Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В., Добровський В.М., Друрі К., Завгородній В.П., Задорожний З.В., Каверіна О.Д., 
Малюга Н.М., Нападовська Л.В., Палій В.Ф., Пушкар М.С., Рудницький В.С., Сопко В.В., Фостер Дж., 
Хорнгрен Ч., Чумаченко М.Г., Шеремет А.Д., Яругова А. Інші звернули увагу на те, що управлінський облік 
включає не лише планування і складання бюджету, відображення фактичних даних в аналітичному та 
синтетичному обліку й у звітності, контроль, аналіз, а також підготовку інформації для прогнозування та 
прийняття правильних ситуаційних управлінських рішень такі науковці: І.А. Бланк,  Бєлоусова І., М.Д. Білик,  
Л. Гнилицька, Засадний Б.,  Т. Скоун, Ч. Хорнгрен, Д. Фостер, Джулій Л.В., Романчук А., Тимченко О.І.  та 
багато інших. Проте, на даний момент, поряд із досягненнями щодо методики і організації управлінського 
обліку все ще залишаються невирішеними проблеми в його практичному впровадженні та застосуванні. Проте, 
проблеми визначення сутності стратегічного управлінського обліку на підприємствах потребують додаткових 
досліджень.  

Звичайно, вагомим внеском у сфері розвитку вітчизняних облікових систем і технологій є запозичення 
зарубіжного досвіду, який створив ефективні системи управління суб’єктами господарювання, проте більшість 
з них є дорогими. Разом з тим, система ведення обліку та сам обліковий процес на сьогодні ставлять нові 
вимоги до формування та оброблення інформації та прийняття ефективних рішень на цій основі. Саме тому від 
вибору інформаційних систем (ІС) обліку залежить не тільки ефективність та оперативність управління 
суб’єктом господарювання, а й раціональне використання коштів. Тому, поза сумнівом, 

Метою статті є  дослідження сутності і призначення стратегічного управлінського обліку в 
українських компаніях, складових та основних сфер діяльності підприємства, які потребують управлінського 
обліку, з метою отримання максимального фінансового результату та обґрунтування  концептуальних основ 
організації та методики проведення стратегічного управлінського обліку в умовах конкурентних змін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічний управлінський облік забезпечує керівництво 
підприємства інформацією, яка необхідна для управління, що представляє собою інформаційно-обчислювальну 
систему, що об’єднує сукупність форм і методів планування, обліку, контролю та аналізу, спрямовану на 
формування (контроль, зворотний зв’язок), інтерпретацію результатів, визначень та узагальнення базової 
інформації для прийняття певних управлінських рішень i орієнтована на внутрішнього користувача — 
конкретного керівника підприємства, служби, відділу або функціонального підрозділу. При цьому потреба 
керівника в інформації для прийняття раціональних управлінських рішень i контролю за їх виконанням 
залежатиме, по-перше, від функціональної галузі, в якій він спеціалізується, по-друге, від його положення в 
організаційній структурі підприємства. 

На відміну від бухгалтерського обліку, що ведеться відповідно до регламентованих принципів та 
правил, які встановлюються державними органами у вигляді стандартів, положень, інструкцій тощо i є 
обов’язковими для виконання, рішення стосовно запровадження стратегічного управлінського обліку та 
системи його організації повинно прийматися керівником підприємства виходячи з існуючих потреб в 
інформації та наявних ресурсів, що можуть використовуватися для побудови та запровадження управлінського 
обліку. При цьому можна обрати один із таких варіантів системи організації управлінського обліку: 

- автономний управлінський облік (передбачає розроблення системи рахунків, документів i звітності 
управлінського обліку, що існує окремо від бухгалтерського обліку); 

- інтегрований управлінський облік (передбачає застосування єдиного плану рахунків бухгалтерського 
обліку, розробляються лише спеціальні форми управлінської звітності та, за певних обставин, первинних 
документів). 

Інформація для керівництва повинна бути: імовірною та своєчасною (краще швидко та вчасно надавати 
неповні дані з певною часткою ймовірності, ніж занадто пізно повну інформацію); доцільною та специфічною 
(відповідати потребам зацікавлених осіб та цілям, заради яких вона готується); закритою (доступ до інформації 
має обмежуватися керівником підприємства); неупередженою (подання інформації має бути нейтральним i не 
містити висновків, щоб не впливати на рішення). Як правило, інформація управлінського обліку є комерційною 
таємницею, оскільки відображає стратегію розвитку підприємства на майбутнє i тактику поточної діяльності. 

Ефективним управлінським рішенням повинні бути притаманні такі характеристики : 
- будь яке управлінське рішення прямо або опосередковано впливає на фінансовий результат 

діяльності підприємства; 
- управлінські рішення пов’язані з фінансовими ресурсами, повинні носити комплексний характер, 

тобто кожне окремо прийняте рішення має вплив на остаточний фінансовий результат діяльності підприємства; 
- процес управління на підприємстві має носити динамічний характер, розвиватися і підлаштовуватися 

внаслідок впливу зовнішніх факторів, тому що одне ефективне рішення може не принести також ефекту вдруге; 
- керівництво підприємства повинно так організувати систему управління, щоб вона не суперечила, а 



сприяла досягненню поставленим стратегічним цілям. 
Методи управлінського обліку, якими може користуватися мале підприємство,  включають в себе: 
- елементи методики бухгалтерського обліку (зокрема, застосування рахунків і подвійні записи; 

інвентаризація та документація; оцінка і калькулювання); 
- елементи методики фінансової діагностики підприємства (управлінський облік для моніторингу 

фінансових показників, експрес-діагностики, комплексної фінансової діагностики); 
- елементи методики фінансового аналізу (облік динаміки і структури фінансової звітності, фінансових 

коефіцієнтів). 
- елементи методики оцінки беззбитковості діяльності підприємства (управлінський облік доходів, 

витрат та прибутків, CVP- аналіз); 
- застосування економіко-математичних методів. 
Сьогодні, в реаліях нестабільної економічної ситуації, за умов жорсткої ринкової конкуренції для 

ефективної роботи підприємства потрібно розробляти та впроваджувати таку систему фінансового управління, 
яка б раціонально та результативно зосереджувала весь комплекс бізнес-процесів та об’єднувала усі види 
обліку. 

До методів стратегічного управлінського обліку можна зарахувати: методи моніторингу конкурентної 
позиції (аналіз трендів за певними параметрами), моніторингу динаміки вартості підприємства (бренду, марки, 
бізнесу тощо), методи стратегічного ціноутворення та калькулювання (AB-costing, LC-costing, JIT-costing, 
target-costing, калькулювання на основі ланцюга цінностей, PFC-калькулювання), методи стратегічного 
позиціонування, методи планування та гнучкого бюджетування (flexed budget aбo flexible budget), система 
збалансованих показників (BSC), методи стратегічного (SWOT-аналіз, GAP-аналіз, CVP-аналіз, аналіз 
зовнішнього і внутрішнього середовища, аналіз прибутковості за споживачами, продуктами, бізнес-процесами 
тощо) та системного аналізу, модель доданої вартості (EVA), відстеження необхідності зміни стратегії, 
формування сигнальних індикаторів для виявлення проблем та інші. 

Інформація управлінського обліку охоплює всі стадії інформаційного потоку управлінського циклу: 
планування, визначення реалізації планів. В структурі управлінського обліку малого підприємства можна 
виділити слідуючи сфери, для яких прийняття управлінських рішень є найактуальнішими. Це формування 
прийняття рішень за: 

- центрами відповідальності (центр витрат, центр прибутку, центр інвестицій); 
- видами та асортиментом продукції (діяльності); 
- видами витрат (змінні, постійні, прямі, непрямі, інші); 
- видами надходжень і використання грошових коштів та ін. 
Головними об’єктами управлінського обліку є витрати, доходи та фінансові результати підприємства, 

які утворюють систему управлінського обліку прибутку. 
Приймаючи до уваги вітчизняний та світовий досвід, слід виділити три основні мети організації 

системи управлінського обліку: 
-  інструмент проведення фінансово-економічних розрахунків, формування бази обґрунтування 

ефективних управлінських рішень; 
- інструмент калькулювання собівартості послуг, продуктів та інших об’єктів витрат для задоволення 

інформаційних нестатків фінансового менеджменту як системи управління прибутком підприємства через 
управління витратами; 

- інструмент реалізації концепції контролінгу, що подає управлінську інформацію для планування, 
контролю, оцінки і безперервного удосконалення організації обліку та діяльності підприємства. 

До стратегічного обліку належать методи прогнозування, а також економіко-математичні методи на 
базі даних фінансового та управлінського обліку (кожного окремо і загалом). Для стратегічного обліку можуть 
використовуватись носії інших видів обліку, але в них мають бути передбачені реквізити для прогностичного 
обліку. Відразу можуть наводитись і висновки (варіанти управлінських рішень), але за відповідний період їх 
доцільно узагальнювати у спеціальних реєстрах (на окремих носіях) [12]. Таким чином, методологія 
стратегічного обліку сьогодні є об’єктом глибоких аналітичних досліджень у контексті логічної дихотомії 
облікової системи під впливом об’єктивних глобалізаційних процесів. В основі однієї з найпоширенішої 
методик організації стратегічного обліку на промислових підприємствах лежить балансовий напрям розвитку 
стратегічного обліку, який набув поширення в Німеччині, Австрії, Франції, США. Балансовий напрям 
стратегічного обліку передбачає, що за початкову точку розробки стратегії береться бухгалтерський баланс. 

Велику увагу на підприємствах потрібно приділити об’єктам управлінського обліку – витратам і 
доходам, фінансовим результатам, попередньо відображеним в фінансовому обліку. Враховуючи це, 
визначається структура управлінського обліку на підприємстві альтернативних варіантів функціонування 
підприємства і призначену для інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 

Достатньо велика кількість проблем при організації системи управлінського обліку на підприємстві 
спонукає до пошуку шляхів їх вирішення як на макрорівні, так і на макрорівні. Тому сучасна система 
управлінського обліку повинна складатися із щонайменше трьох складових: облік та управління витратами, 
розробка показників діяльності товариства, планування виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності. 

Вітчизняні підприємства при застосуванні управлінського обліку приділяють недостатньо уваги 
мотивації співробітникам і контролю за якістю продукції, при цьому розглядаючи його переважно як 



підсистему обліку поточного управління.  
Звісно, впровадження системи управлінського обліку несе за собою певні витрати, які в наш час не 

кожен власник може собі дозволити, вони в повній мірі не помічають реальних переваг, які дає правильне 
використання управлінського обліку, особливо перед конкурентами, не приділяють йому належної уваги.  

І тільки з розумінням необхідності впровадження управлінського обліку на підприємстві виникає: 
- його корисність під час розроблення стратегії розвитку малого підприємства та визначення головної 

мети діяльності; 
- можливість визначення основних завдань підприємництва: чим займатися, у якому сегменті ринку, 

який обсяг виробляти, за якою ціною, як визначати собівартість продукції, з ким працювати, який капітал 
використовувати тощо; 

- можливість збору інформації в окремих аспектах, які потребують управління; 
- реальність оцінювання результатів діяльності підприємства та вчасного реагування на виникнення 

гострих проблемних аспектів за допомогою контролю діяльності; 
- можливість розробки планових показників та надання інформації в разі відхилення контрольованих 

показників функціонування малого підприємства від їх запланованих значень. 
Еволюція інформаційних систем в управлінні підприємством пройшла декілька етапів: від простих 

систем опрацювання даних до інтегрованих систем, побудованих на сучасній апаратній та програмній базах. 
Становлення систем управління розпочалося з автоматизації окремих бізнес-процесів підприємства, таких як 
управління персоналом, бухгалтерією, торгівлею, складом та ін. Ін- формаційні системи наступного покоління 
автоматизували всі або майже всі бізнес-процеси підприємства. Це інтегровані корпоративні інформаційні 
системи, ERP-системи. Наступним етапом розвитку інформаційних систем управління підприємством є 
розроблення і впровадження аналітичних інформаційних систем, систем бізнес-аналітики (BI-Business 
Intelligence). Потім почали застосовувати інформаційні системи управління бізнес-процесами підприємства 
(ВРМ-системи). Основні причини інтересу до бізнес-процесного підходу ведення бізнесу, на думку фахівців, 
такі:  

1) процесний підхід здатний забезпечити компаніям поступальний розвиток, стабільний прибуток і 
значні конкурентні переваги;  

2) фахівці на особистому досвіді переконалися, що використання концепції бізнес-процесів дає змогу 
створювати ефективніші інструменти управлінського планування, обліку і контролю;  

3) бізнес-процесний підхід дає змогу компаніям розробляти процесно-орієнтовані рішення, здатні 
об’єднувати людей, системи і дані та ін. [6]. 

Останнім часом почали впроваджувати сучасні аналітичні системи, призначені для вирішення завдань 
оперативного управління підприємством на основі даних реального часу. До корпоративних інтегрованих 
інформаційних систем нового покоління належать системи на базі сервісно-орієнтованих технологій. 

Сучасні інформаційні системи ведення обліку безпосередньо пов’язані з управлінням підприємства та 
без перебільшення є ключовим елементом інфраструктури підприємства. За допомогою ІС автоматизуються всі 
або основні бізнес-процеси підприємства, здійснюється підтримка і розвиток бізнесу, підвищується 
ефективність діяльності не тільки ведення обліку, а й управління бізнесом.  

На сьогодні ринок інформаційних технологій представлений широким вибором програмного 
забезпечення, тому вибір має відповідати потребам мірностей, що має визначальний характер для загальної 
еволюції економіки. Таким чином, існуючі глобальні виклики сучасності вимагають уточнення та 
удосконалення теоретико-методологічних засад підготовки управлінської звітності для їх адаптації до сучасних 
потреб системи управління в контексті забезпечення користувачів якісною інформацією шляхом синергії такої 
звітності та створення інтегрованої управлінської звітності. Синергія управлінської звітності – підвищення 
ефективності такої звітності в контексті комплексного інформаційного забезпечення її користувачів у 
результаті з’єднання, інтеграції окремих її складових – звітів у єдиний комплекс. В основу забезпечення 
синергії інтегрованої управлінської звітності слід покласти застосування синергетичного підходу, який 
дозволяє знайти ефективні шляхи управління нестабільними системами, зокрема, й комплексом управлінських 
звітів. Цей підхід зорієнтований на пізнання закономірностей самоорганізації складних об’єктів в умовах 
хаотичного спонтанного структурування. Загальні теоретичні засади щодо синергетичного розвитку 
бухгалтерського обліку в хаотично структурованої економіці було обґрунтовано раніше [19].  

В цілому інновації в стратегічному управлінському обліку спрямовані на підвищення якості 
інформаційного забезпечення стратегічного управління. Їх позитивний вплив на обліково-інформаційне 
супроводження при прийнятті управлінських рішень виражається в такому: досягається узгоджене формування 
обліково-аналітичних даних за окремими стратегічними напрямками діяльності підприємства; забезпечується 
високий рівень різноманітності обліково-аналітичної інформації з її деталізацією за напрямками діяльності, 
етапами управління, центрами відповідальності; реалізується можливість урахування факторів, які формують 
інноваційне середовище та забезпечують інноваційний розвиток підприємства у довгостроковій стратегічній 
перспективі;  створюються передумови для впровадження та адаптації інноваційних обліково-калькуляційних 
та аналітичних інструментів: облік за бізнес-процесами, калькулювання за життєвим циклом продукту, АВС-
аналіз, система збалансованих показників, стратегічний облік витрат та ін. 

Використання інтеграційного підходу, який спрямований на дослідження та підсилення взаємозв’язків 
між окремими підсистемами й елементами системи, між стадіями життєвого циклу об’єкта управління, між 



рівнями управління по вертикалі та по горизонталі до стратегічного управлінського обліку, надає можливість 
висвітлювати сутність стратегічного управлінського обліку як складової обліково-аналітичної системи, 
інтегрованої у процес обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління.(Єршова) 

В аспекті підготовки інтегрованої управлінської звітності синергізм обумовлює зростання ефективності 
інформатизації системи управління та суспільства в цілому. При цьому треба виходити з інформаційних потреб 
користувачів такої інформації та враховувати особливості розвитку суспільства. За умов використання 
синергетичного підходу звітність повинна розглядатися як відкритий комплекс, який визначається зовнішнім та 
внутрішнім середовищем системи управління суб’єкта господарювання, в межах якого він існує, що 
забезпечить її:  

1) самоорганізацію;  
2) зв’язок із зовнішнім світом;  
3) нелінійність – можливість змінюватися. Отже, синергія в застосуванні до інтегрованої управлінської 

звітності передбачає необхідність комплексного врахування різних рівнів і форм зв’язків між компонентами 
бухгалтерської звітності (бухгалтерськими звітами) та системи управління, еволю- ція яких посилює їх 
цілісність і ефективність, можливість багатоваріантного розвитку в нестійкому економічному середовищі 
функціонування суб’єктів господарювання з 

Висновки.  Сучасні концепції стратегічного управлінського обліку, орієнтованої на інформаційно 
випереджаюче відображення розвитку подій та підтримку зворотних зв’язків важливі для проактивного 
інформаційного забезпечення стратегічного управління. 
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