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фінансових потоків, його облікову політику і багато інших важливих аспектів. При цьому методи оцінки 

економічної ефективності господарюючих суб'єктів продовжують розвиватися і вдосконалюватися.  

 

Література: 
1. Потій В. З., Куліш Г. П. Система управління ефективністю діяльності підприємств, її особливості 

та проблеми застосування в Україні // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та 

аудиту: зб. наук. праць. 2017. №1-2. С. 54-59. 

2. Бердар М.М. Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств. 

Теоретичні та прикладні питання економіки. 2010. Вип. 21. С. 272–279. 

3. Замкова Н.Л. Управління ефективністю діяльності підприємства / Н.Л. Замкова, А.О. Бондар // 

Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології. Збірник наукових праць всеукр. наук.-

практ. інтернет-конференції. – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 12–24. 

4. Близнюк Л. М. Підвищення ефективності діяльності підприємства у сферах бізнесу / Л. М. 

Близнюк. // Журнал Науковий погляд. – 2018. – №2. – С. 1–10.  

 

Бурко К. В.  

асистент кафедри бухгалтерського обліку  

Бельдій А. М. 

студентка 1-го року магістратури 

Вінницький національний аграрний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 
 

На сьогоднішній день ведення бізнесу досягло високого рівня розвитку. На це значно вплинули 

технологічно-інформаційні процеси, що поглинули майже всі сфери діяльності. В умовах 

господарювання підприємств однією з важливих ланок виступає ведення бухгалтерського обліку, 

кінцевим етапом якого є оприлюднення результатів діяльності. Проте, менеджери всіх рівнів управління 

вимагають інформацію про діяльність підприємства, яка несе в собі характер конфіденційності, яка 

позитивно вплине на правильність прийняття управлінського рішення, отримання високого прибутку та 

забезпеченості функціонування підприємства. Тому з цього виникає потреба в запровадженні такої ланки 

діяльності підприємств як стратегічний управлінський облік. 

Початок ХХІ століття ознаменувався формуванням нового етапу розвитку управлінського обліку – 

стратегічного управлінського обліку, якому притаманні такі особливості: 

 на його функціонування мають значний вплив чинники макросередовища; 

 він орієнтований на облік невизначеності, стратегію управління ризиком; 

 є базою для прийняття виважених управлінських рішень [1, с. 153]. 

Стратегічний управлінський облік є інформаційною підтримкою управління, що полягає в 

забезпеченні менеджерів підприємства всією інформацією, необхідною для управління і контролю за 

розвитком підприємства в інтересах його власників та інших зацікавлених груп. Стратегічний 

управлінський облік повинен проводитися за ретельно відпрацьованою і апробованою методикою, 

інакше, швидше за все, він не дозволить відповісти на питання, заради яких виконується. В цілому, 

описаний підхід майже повністю повторює процес розробки стратегії. Якість стратегії підприємства 

залежить від якості і обсягу інформації для прийняття рішення та кваліфікації розробників стратегії. 

Ресурсне забезпечення хоча і впливає на формування стратегії, але не визначає її якість, тому що саме 

кваліфікація розробників стратегії визначає їх вміння користуватися для досягнення поставлених цілей як 

великою кількістю ресурсів, так і малим [2, с. 154]. 

Мета сучасного стратегічного управлінського обліку полягає в тому, щоб керівники та менеджери 

всіх рівнів управління були забезпечені повною, якісною, достовірною та своєчасно представленою 

інформацією для забезпечення прогнозованого плану дій подальшого функціонування підприємства. 

Така інформація має бути систематизована та детально зібрана. 

Для досягнення своєї мети стратегічний управлінський облік вирішує наступні завдання:  

 формування інформаційного забезпечення для аналізу потенційних ринків для підприємства;  
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 забезпечення стратегічного планування потенціалу та визначення ключових факторів успіху для 

підприємства;  

 калькулювання за видами діяльності;  

 розробка системи показників для оцінки ключових факторів успіху підприємства; 

 надання адекватної інформації для забезпечення реалізації обраної стратегії та складання 

звітності про ключові фактори успіху;  

 забезпечення зворотного зв’язку щодо досягнутих результатів та їх узгодження зі стратегічними 

цілями (моніторинг реалізації стратегії);  

 надання інформації стосовно довгострокових результатів різних напрямів дії [3, с. 306].  

На відміну від фінансового, стратегічний управлінський облік керується методами, які забезпечують 

управління підприємством (рис. 1).  

 
Рис. 1. Методи, якими оперує стратегічний управлінський облік 

Джерело: розроблено автором на основі [4] 

На сьогоднішній день типовими питаннями стратегічного управлінського обліку є планування та 

бюджетування. При цьому рішення стосуються не однієї події, а діяльності всього підприємства. 

Проблемні управлінські питання виникають, як правило, у нових ситуаціях: при відхиленнях від 

запланованої моделі; при появі альтернативних варіантів; при пропозиціях, на перший погляд невигідних 

для підприємства, тощо. Вони, як і поточні питання, стосуються стратегічних, тактичних і оперативних 

рішень. До проблемних управлінських рішень належать рішення, пов’язані з пропозицією виробництва 

продукції/послуг за цінами, що не перевищують собівартість, за наявності вільних потужностей; з 

необхідністю зміни виробничої програми у відповідь на зміни зовнішнього середовища; з прийняттям 

рішення про припинення виробництва продукції або послуги тощо [4, с. 59].  

Від правильно обраного методу управління, належно поставленої мети та завдань, правильних 

прогнозів діяльності залежить успіх та досягнення цілей підприємства, тому організація стратегічного 

управлінського обліку має важливе значення. 

Таким чином, не зважаючи на те, що стратегічний управлінський облік є досить новим методом 

управління, однак може успішно реалізовуватися в діяльності менеджерів. Його роль є вагомою, так як 

при значній конкуренції підприємство має керуватися такими методами, за допомогою яких 

підтримуватиметься стабільність функціонування підприємства. 
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