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В статті розглянуті теоретичні основи стратегічного обліку, які поєд-
нують у своєму складі поняття про сутність стратегічного обліку, йо-
го предмет і способи відображення об’єктів, функції, принципи і сис-
теми організації обліку. Стратегічний облік розглянуто як інформа-
ційну модель для прийняття стратегічних управлінських рішень.  
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ське рішення. 
 

Постановка проблеми. Ефективне функціонування вітчизняних про-
мислових підприємств на сучасному етапі розвитку економіки багато в 
чому залежить від їх здатності враховувати численні зміни, що відбува-
ються в зовнішньому діловому середовищі, своєчасно адаптуватися до 
нових умов господарювання і приймати необхідні для цього рішення. 
Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних авторів з проблеми стратегічного 
обліку засвідчив, що найменш опрацьованими питаннями, пов’язаними з 
його практичними аспектами, є питання його організації на підприємст-
вах. Невирішеність цих проблем вимагає використання системного й ком-

плексного підходів до організації стратегічної бухгалтерії.  
Мета. Основною метою даної статті є обґрунтувати теоретичні основи 

організації стратегічного обліку на підприємстві. 
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення про-

блеми. Питання сутності та доцільності стратегічного обліку  розгляда-
ють такі науковці, як: П.Й. Атамас, М.А. Вахрушина, С.Ф. Голов,                  
П.Л. Гордієнко, Т.В. Карпова, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар, В.Ф. Па-
лій, В.Р. Шевчук та ін. Але незважаючи на чисельні спроби вчених обґру-
нтувати основні положення та практичну необхідність ведення стратегіч-
ного обліку, чіткого трактування його змісту немає (таблиця). 
Виклад основного матеріалу. Поняття «Стратегічного обліку» серед 

економістів нашої країни практично невідоме до цього часу. Лише в ака-
демічних кругах науки воно стало поширюватися після виходу в світ кни-

ги Б. Райана в кінці 90-х років ХХ ст. Згідно його теорії, стратегічний об-
лік – це певне поєднання управлінського обліку з системами фінансової 
звітності, зорієнтоване на прийняття стратегічних рішень [3, С. 48]. Так, в 
своїй праці Б. Райан досить часто називає його напрямком фінансового 
менеджменту, інформаційною базою якого є фінансова звітність і бюдже-
ти, складені на перспективу.  
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Таблиця  
Визначення поняття «стратегічний облік» зарубіжними та  

вітчизняними вченими 

Автор Визначення сутності 
1 2 

Зарубіжні вчені 

Райан Б. 

[7, С. 38] 

Стратегічний облік – це певне поєднання управлінського обліку з 
системами фінансової звітності, зорієнтоване на прийняття страте-
гічних рішень 

Уорд Кіт 
[4, С. 85] 

Стратегічний управлінський облік повинен відображати відносні 
фінансові результати, досягнуті бізнесом по відношенню з конку-
рентами, постачальниками і, можливо, споживачами 

Сіммондс К. 

[11, С. 26] 

Стратегічний управлінський облік – це спосіб аналізу даних управ-
лінського обліку про бізнес конкурентів для моніторингу і розвитку 
стратегії підприємства 

Бромвіч М. 

[12, С. 27] 

Стратегічний управлінський облік надає і аналізує фінансову інфо-
рмацію про ринки (на яких фірма реалізує свої продукти), витрати 

конкурентів, структуру витрат і моніторинг стратегії конкурентів 

Друрі К. 

[3, С. 68] 
Стратегічний облік – система забезпечення керівництва підприємс-
тва інформацією, що допоможе досягнути стратегічну (лідерську) 
позицію на ринку стосовно конкурентів 

Іннес Дж. 

[9, С. 632] 

Стратегічний управлінський облік – засіб для забезпечення інфор-
мацією, що необхідна для прийняття стратегічних рішень в органі-
зації 

Вітчизняні вчені 

Атамас П.Й. 

[1, С. 387] 

Стратегічний управлінський облік повинен зосередитися на зовні-
шніх факторах (прибутковість конкурентів, частка на ринку і т. ін.), 
тоді як для традиційного обліку характерна зосередженість на вну-
трішніх процесах 

Голов С.Ф. 

[2, С.  508] 

Стратегічний управлінський облік – це система управлінського об-
ліку, спрямована на прийняття стратегічних управлінських рішень 

Шевчук В. 

[8, С. 9] 

Стратегічний облік – система інформаційної підтримки стратегіч-

них управлінських рішень 
Плікус І.Й. 

[5, С. 94] 

Стратегічний облік – інформаційна модель, що поєднує фінансо-
вий і управлінський облік і забезпечує фахівців підприємства виро-
бничою інформацією для прийняття ефективних рішень, а також 

забезпечує інвесторів інформацією для оцінки діяльності підпри-

ємства 
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Стратегічні довготермінові рішення визначають перспективу орга-
нізації, її майбутнє. Для їх впровадження необхідна інформація про 
можливості підприємства та його економічне середовище (ринках, 
конкурентах, товарах у довготерміновій перспективі). Вивчення досві-
ду ведення управлінського обліку у західних компаніях свідчить про 

те, що немає однакового підходу до того, хто має займатися стратегіч-

ним обліком для управління: бухгалтерія чи спеціально створений під-

розділ .  
У якості основних завдань, які вирішуються в системі стратегічного 

обліку переважної більшості підприємств, науковцями виділяються 
наступні:  

− забезпечення зацікавлених користувачів інформацією для  прове-
дення найбільш об’єктивного аналізу ефективної діяльності підприєм-

ства і всіх його структурних підрозділів;  
− визначення основних підконтрольних показників у відповідності 

з встановленими стратегічними цілями, а також пошук «вузьких» та 
«слабких» місць;  

− проведення стратегічного планування з метою вираження страте-
гічних завдань та планів дій в конкретних показниках;  

− контроль досягнення поставлених стратегічних цілей [5, С. 106].  

У визначеннях «стратегічного обліку» авторами робиться акцент, 
що головне його призначення – інформаційне забезпечення управління 
під час прийняття стратегічних рішень. Одразу виникає питання щодо 
складу інформаційних ресурсів, необхідних для розробки стратегії, 
планів тощо. Це інформація, сформована у результаті моніторингу зо-

внішнього середовища (конкурентів, зовнішніх загроз) та оцінки внут-
рішнього потенціалу (сильних та слабких сторін) підприємства. Тобто 
в основі управлінських рішень, що носять прогнозний характер, по-

винна бути покладена система аналітичних показників, порядок та по-

слідовність розрахунку – завдання стратегічного аналізу [3, С. 49].  

Поставлені завдання стратегічного обліку можуть бути реалізовані 
через відповідні функції. Варто відмітити значну різноманітність 
останніх, що обумовлюється як зовнішніми, так і внутрішніми факто-

рами підприємства. У якості основних науковцями виділяються насту-
пні:  

− стратегічне планування; визначення критичних показників стра-
тегічних планів;  

− визначення вузьких і пошук слабких місць управлінських рі-
шень;  

− визначення основних підконтрольних показників відповідно до 
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стратегічних цілей;  

− порівняння планових та фактичних значень підконтрольних пока-
зників з метою виявлення причин і наслідків даних відхилень;  

− аналіз впливу відхилень на виконання стратегічних планів [5,              

С. 106].  

До методів стратегічного обліку та контролю, розповсюджених у 
деяких розвинених країнах світу відносять:  

– збалансовану систему показників;  
– аналіз витрат конкурента;  
– аналіз факторів витрат;  
– економічну додану вартість;  
– аналіз акціонерної вартості;  
– стратегічне бюджетне планування;  
– стратегічне ціноутворення та цільову ціну чи цільовий прибуток 

[4, С. 185].  

Використання системного підходу до побудови стратегічного облі-
ку забезпечує основу створення стратегічної бухгалтерії. Системний 

підхід визначає послідовність формування інформації стратегічного 
обліку і передбачає, що він є складовою загальної дезінтегрованої сис-
теми бухгалтерського обліку на промисловому підприємстві, яка 
включає фінансовий, управлінський облік та стратегічний управлінсь-
кий облік.  
В основі однієї з найпоширенішої методик організації стратегічно-

го обліку на промислових підприємствах лежить балансовий напрям 

розвитку стратегічного обліку, який набув значного поширення в Ні-
меччині, Австрії, Франції, США. Балансовий напрям стратегічного об-

ліку передбачає, що як початкову точку розробки стратегії береться 
бухгалтерський баланс [7, С. 193].  

В іноземних підприємствах відсутні планові відділи, що працюють 
ізольовано від бухгалтерських служб. Бухгалтерія в зарубіжній фірмі 
бере на себе обов’язки планового відділу та аналітичної служби, а бух-

галтери виконують планові й прогнозні функції.  
Тому на вітчизняних підприємствах доцільно об’єднати зусилля 

планової й бухгалтерської служб для досягнення важливої мети – ге-
нерування інформації, що дасть змогу менеджменту приймати адеква-
тні поточному моменту управлінські рішення та в повній мірі вести 

стратегічний облік [8, С. 101].  

Організація стратегічної бухгалтерії на промислових підприємствах 

передбачає необхідність використання різних стратегічних додатків 
інформаційних технологій і систем: стратегічні інформаційні системи, 

стратегічні системи баз знань, маркетингові інформаційні системи, ін-
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формаційні системи для керівників, експертні інформаційні системи 

тощо [2, С. 56].  

Стратегічні інформаційні системи є новими рівнями зв’язків між 

фірмами, виробниками, споживачами і постачальниками, а також між 

співробітниками в мережі Інтернет. Стратегічні додатки інформацій-

них технологій і систем включають комп’ютерні засоби колективної 
роботи у мережі, засоби електронного маркетингу й електронної коме-
рції, інформаційні системи ринків капіталу, стратегічне мислення та 
інформаційні технології і системи  

Використання сучасних інформаційних технологій і систем забез-
печує основні напрями розвитку та вдосконалення стратегічного 

управлінського обліку на промислових підприємствах.  
Організація на підприємствах промисловості стратегічного управ-

лінського обліку із застосуванням передового інформаційно-

технічного забезпечення вимагає значних капіталовкладень. При орга-
нізації стратегічної бухгалтерії необхідно враховувати цільову спря-
мованість обліку і співвідношення витрат на організацію стратегічної 
бухгалтерії з вигодами від її використання [7, С. 194].  

Важливо зазначити, що стратегічний управлінський облік організо-

вується кожним підприємством самостійно з урахуванням його специ-

фіки, розміру, інформаційних потреб менеджменту, стану системи бу-
хгалтерського обліку. Організація стратегічного управлінського обліку 

на промисловому підприємстві пов’язана із використанням внутрішніх 
і зовнішніх інформаційних потоків різного змісту, що формуються       
бухгалтерськими службами, маркетинговими службами, відділами ри-

зик-менеджменту тощо [6, С. 145].  

На рівні суб’єктів господарювання мета бухгалтерської служби у 
більшості випадків вважається досягнутою після складання нею фі-
нансової звітності і проведення податкових платежів. Іншими словами 

бухгалтерська справа в Україні в багатьох випадках досі розглядається 
крізь призму рахівництва орієнтованого на податковий облік. Здійс-
нення ж управлінського обліку беруть на себе здебільшого планові 
служби. Водночас подібний розподіл посадових обов’язків призводить 
до того, що інформація в межах кожної служби опрацьовується ізольо-

вано, що ніяк не сприяє ефективності.  
Висновок. Стратегічне управління в умовах глобалізації економіки 

репрезентує новий етап розвитку науки про облік. Якщо облік XX сто-

ліття був спрямований лише на зовнішньогосподарське управління, то 

сучасний бухгалтерський облік, використовуючи зовнішню і внутріш-

ню інформацію, не лише забезпечує потреби виробництва, маркетингу, 
досліджень та розробок, а й передбачає аналіз діяльності з урахуван-
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ням довгострокових цілей, використовує методи отримання інформації 
про вирішальні чинники успіху: якість, інновації, час та інші з метою 

оптимізації стратегії розвитку підприємства.  
Стратегічний облік і аналіз повинен, передусім забезпечувати кері-

вництво підприємства інформацією, яка допомагатиме йому досягну-
ти, а потім підтримувати стратегічну позицію на ринку стосовно кон-

курентів. Такий підхід до стратегічного обліку і аналізу дає можли-

вість вивчати систему управління витратами за видами діяльності, 
прийоми стратегічного управління витратами, фінансові і нефінансові 
показники оцінки діяльності центрів відповідальності.  
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