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Стаття присвячена дослідженню організації стратегічного управлінського обліку на основі системного підходу. Представлена 
структурна модель діалектичного пізнання стратегічного управлінського обліку. Запропоновано концептуальний підхід до фор-
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In the article the study of strategic management accounting on the basis of a systematic campaign conducted. Structural model of 

the dialectical knowledge of strategic management accounting are presented. Conceptual approach to formation of system of strategic 
management accounting is proposed. The value of a systematic approach for the practical implementation of strategic management 
accounting at the enterprises is defined.
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Постановка проблеми. Конгруентність сучасного 
ділового простору змушує керівництво підприємств 
найбільш серйозно ставитися до розстановки пріори-
тетів, які все частіше виражаються в гострій потребі 
формування ефективно функціонуючої системи 
управлінського обліку. Саме вона здатна повноцінно 
розкрити інформаційний простір особам, які при-
ймають управлінські рішення з відповідним рівнем 
забезпечення якості. В умовах високої волатильності 
впливу факторів зовнішнього середовища найбільш 
актуальними стають проблеми стратегічного управ-
ління підприємством, що зумовлює розвиток страте-
гічного напряму управлінського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження теоретичних основ стратегічного управлін-
ського обліку та методичних підходів до його організа-
ції знайшли своє відображення у роботах вітчизняних 
та зарубіжних учених: С. Голова [1], О. Кундря-Висо-
цької [2], Е. Мухиної [3], А. Пилипенка [4], Р. Рома-
ніва [5], К. Сатушевої [6], К. Уорда [7], І. Ушанова [8], 
В. Шевчука [9] та інших. Дослідники визначають, 
що стратегічний управлінський облік можна розгля-
дати як активно-адаптивну систему інформаційного 
забезпечення управління і його організація залежить 
від обраних підходів до управління діяльністю під-
приємства та формування облікової інформації як 
важливого інформаційного джерела менеджменту.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. На сьогодні існує потреба в погли-
бленні теоретичних основ стратегічного управлін-
ського обліку через застосування системного підходу 
до дослідження його організації з метою подальшого 
розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження організації стратегічного управлінського 
обліку з позицій архітектоніки системного підходу. 

Методологічна база дослідження ґрунтувалася 
на методології системного підходу, що дало мож-
ливість розкрити структуру та причинно-наслідкові 
зв’язки під час дослідження організації стратегіч-
ного управлінського обліку, сформувати пропозиції 
щодо подальшого вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нау-
кову основу управлінського обліку як єдиної, цілісної 
галузі знання формує діалектичний метод, а філосо-
фія позитивізму визначає прикладний зміст управ-
лінського обліку [10]. З позицій системного підходу 
організація стратегічного управлінського обліку є 
складним і багатоаспектним феноменом, у якому 
переплітаються управлінські, економічні, облікові, 
соціальні аспекти, що передбачає охоплення їх як 
єдиного цілого, об’єктивне оцінювання, врахування 
впливу на систему управління та обліково-аналі-
тичну систему підприємства. 
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Виходячи з системного підходу, сутність поняття 

«організація»  розкрито через такі аспекти: 
– організація як система – внутрішня упоряд-

кованість, узгодженість, взаємодія більш або менш 
диференційованих частин цілого, що обумовлені вну-
трішніми законами його будови;

– організація як процес – сукупність проце-
сів і дій, що ведуть до утворення і вдосконалення 
взаємозв’язків і відносин між частинами цілого;

– організація як вплив – це упорядкування або 
налагодження дій певного об’єкта [11; 12].

1. Стратегічний управлінський облік можуть роз-
глядати як відкриту соціально-економічна систему, 

що має зв’язки з підсистемою управління (зокрема, 
зворотні), внутрішню будову (структуру), цілепокла-
дання, збереження певної стійкості в заданих межах, 
багатоаспектність. Для системи стратегічного управ-
лінського обліку характерна не лише наявність 
зв’язків і відносин між елементами, що її утворю-
ють, але й нерозривна єдність із середовищем, у 
взаємозв’язку з яким вона проявляє свою цілісність. 
За системним принципом ієрархічності стратегічний 
управлінський облік є підсистемою більш складного 
утворення – обліково-аналітичної системи та системи 
управління підприємством (рис. 1). 

Зв’язки визначають системність і комплексність 
підходів до організації страте-
гічного управлінського обліку, 
починаючи з каскадування 
стратегічних цілей і завдань 
розвитку на всі рівні управ-
ління. Інтеграція управлін-
ського обліку в систему управ-
ління підприємством підвищує 
результативність управлін-
ської діяльності, рівень ком-
петентності спеціалістів як із 
обліку, так і управління. Вза-
ємодія системи управління біз-
несом і системи управлінського 
обліку по-різному проявля-
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Рис. 1. Структурна модель діалектичного пізнання стратегічного 
управлінського обліку 

Джерело: сформовано автором

Рис. 2. Концептуальний підхід до формування системи стратегічного управлінського обліку (СУО)
Джерело: розроблено автором
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ється на різних рівнях управління: на рівні вищого 
керівництва відбувається формування загальної 
стратегії, спрямованої на досягнення сталої майбут-
ньої переваги бізнесу перед конкурентами; на рівні 
менеджерів середньої ланки управління – здійсню-
ється прийняття рішень щодо можливого викорис-
тання ресурсів для виробництва продукції (робіт, 
послуг) відповідно до стратегічних цілей розвитку 
бізнесу; на рівні менеджерів нижчих ланок – голо-
вним завданням є здійснення контролю успішності 
виконання поставлених завдань.

Елементами системи стратегічного управлін-
ського обліку (СУО) як організованої сукупності 
взаємопов’язаних елементів, зокрема є: спеці-
альна служба, наукові підходи, принципи, функції, 
завдання, методи та засоби, спрямовані на інфор-
маційне забезпечення реалізації стратегічних цілей 
суб’єкта господарювання. З урахуванням цього уточ-
неного складу елементів пропонуємо концептуаль-
ний підхід до формування системи СУО суб’єкта гос-
подарювання (рис. 2). 

Особливістю підходу є включення до зовнішньої 
складової системи СУО суб’єктів зовнішнього серед-
овища, інформація щодо яких враховується з метою 
розширення інформаційної межі, створення умов для 
превентивного захисту від зовнішніх загроз і вико-
ристання можливостей під час прийняття стратегіч-
них управлінських рішень. Споживачі, постачаль-
ники, інституційне середовище, конкуренти та інші 
суб’єкти формують зовнішній контур системи СУО. 
Інформація, яка формується в системі СУО щодо вка-
заних суб’єктів використовується для обґрунтування 
та формування стратегії розвитку підприємства, від-
бору стратегічних альтернатив: як загальної корпо-
ративної стратегії так і функціональних стратегій. 

Як механізм стратегічного управлінського обліку 
пропонують розуміти сукупність дій із формування 
та обробки стратегічної інформації для забезпечення 
оптимального функціонування обліково-аналітичної 
системи, націленої на довгострокову перспективу. 
Ці дії взаємопов’язані в системі методів, функцій, 
процесів, інструментів, а також стратегій, що під-
даються коригуванню в ході досягнення поставле-
них орієнтирів стратегічного розвитку підприємства. 
Центральним елементом механізму стратегічного 
управлінського обліку є стратегія розвитку, оскільки 
з погіршенням інформаційної ясності щодо майбут-
ньої кон’юнктури ринку і потенціалу підприєм-
ства, ускладнюються умови вибору альтернатив під 
час прийняття управлінських рішень, і навпаки. 
У результаті дослідження систе-
матизована інформація зовніш-
нього і внутрішнього характеру в 
розрізі базових функціональних 
стратегій (виробничої, фінансо-
вої, маркетингової, інноваційної, 
стратегії управління персоналом, 
стратегії управління ризиками), 
що лежать в основі інформацій-
них зв’язків між керівництвом і 
функціональними підрозділами 
підприємства. Ядро системи фор-
мують служба СУО, яка пов’язана 
комунікаційними зв’язками з 
іншими службами підприємства. 
Такий взаємозв’язок є осно-
вою зростання відповідальності 
суб’єктів СУО в процесі інфор-
маційного забезпечення системи 
управління підприємством. 

Забезпечення СУО складають концептуальна під-
система і забезпечуюча. З таким підходом система 
стратегічного управлінського обліку в системі управ-
ління підприємством здатна:

– інтегрувати інформацію про зовнішнє і вну-
трішнє середовище підприємства для розуміння 
його місця в конкурентному середовищі; на підставі 
цієї інформації здійснюється аналіз і приймаються 
рішення про стратегію, стратегічні цілі та напрями 
їх досягнення;

– формувати інформацію для стратегічного пла-
нування, призначену для розробки цільових комп-
лексних програм із досягнення стратегічних цілей та 
для розрахунку відповідних стратегічних бюджетів;

– створювати інформацію про зовнішнє і вну-
трішнє середовище для аналізу, оцінки і контролю 
виконання стратегії та місії підприємства. За необхід-
ності на підставі такої інформації здійснюються регу-
лювання поставлених цілей і коригування стратегії.

Структурований аналіз інформаційних потреб 
стратегічного управління можна виконати за допо-
могою збалансованої системи показників (balanced 
scorecard, BSC). При цьому на кожному підприємстві 
доцільно ідентифікувати стратегічно релевантні та 
критично важливі для успішної діяльності фактори, 
а потім визначати інформаційні потреби, необхідні 
для управління цими факторами.

Забезпечення функціонування системи стратегіч-
ного управлінського обліку на сучасному підприєм-
стві пов’язане з його багатоцільовою спрямованістю, 
значним інструментарієм та поведінковими аспек-
тами. Так, характеризуючи складність та багатоас-
пектність феномену управлінського обліку скористає-
мося характеристикою, яку наводить М. Вахрушина: 
«...перебуваючи на перетині обліку, інформаційного 
забезпечення, контролю і координації підприємниць-
кої діяльності... управлінський облік займає осо-
бливе місце в управлінні підприємством, зв’язує воє-
дино всі ці функції, інтегрує і координує їх, причому 
не підміняє собою управління підприємством, а лише 
переводить його на більш якісний рівень» [13, с. 17]. 
Узагальнення наукових думок щодо окремих складо-
вих забезпечення функціонування системи стратегіч-
ного  управлінського обліку  уможливило виділення 
основних із них, які відображені на рис. 3. 

Кадрове забезпечення є політикою підприємства 
щодо формування персоналу, що володіє певними 
компетенціями та професійними навичками: добір 
фахівців із певними компетенціями; складання 
посадових інструкцій; підготовка і перепідготовка 

Рис. 3. Складові забезпечуючої підсистеми стратегічного  
управлінського обліку 

Джерело: розроблено автором
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Інформаційне забезпечення 

Фінансове забезпечення Методичне забезпечення 

Програмно-технічне забезпечення 
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кадрів, які безпосередньо зайняті у сфері стратегіч-
ного управлінського обліку. 

Організаційне забезпечення полягає у визначенні 
організаційних структур існування як самої системи 
стратегічного управлінського обліку на підприємстві, 
так і організаційних форм,  у яких проявлятиметься  
діяльність суб’єктів СУО у структурі загального 
управління підприємством, спрямованих на забез-
печення своєчасного надання менеджерам підприєм-
ства необхідної інформації для виконання основних 
функцій стратегічного управління: планування, ана-
лізу, організації, контролю. Служба стратегічного 
управлінського обліку може бути виділена на вели-
ких підприємства у складі відділу планування і про-
гнозування, контролінгу або створена як самостійна.

Організаційно-регламентаційне забезпечення 
пов’язано з формуванням управлінської облікової 
політики; створенням регламентів, внутрішньофір-
мових стандартів та ін.

Інформаційне забезпечення СУО є формуванням 
інформаційних потоків, які забезпечуються орга-
нізаційною структурою підприємства для функ-
ціонування системи СУО. Інформаційна складова 
забезпечення системи СУО передбачає збір та форму-
вання обліково-аналітичної інформації про чинники 
зовнішнього та внутрішнього середовища з метою 
підтримки процесу стратегічного управління. При 
цьому для оцінки потреби в обліково-аналітичної 
інформації СУО для забезпечення завдань стратегіч-
ного управління можуть бути використані методи:

– аналіз завдань – визначає об’єктивні потреби в 
інформації шляхом аналізу процесів обробки інфор-
мації і прийняття управлінських рішень;

– аналіз документів – досліджує документи, що 
знаходяться в розпорядженні відповідального за 
виконання тих чи інших завдань;

– метод аналогічних висновків – переносить 
інформаційні потреби одного суб’єкта цих потреб на 
іншого;

– інтерв’ю / опитувальний лист – структурований 
усний або письмовий опитування суб’єкта інформа-
ційних потреб.

У практичній діяльності під час визначення 
потреб в інформації зазначені методи доцільно вико-
ристовувати в різних комбінаціях.

Наступним етапом процесу інформаційного забез-
печення СУО є акумулювання й аналітична обробка 
інформації. У межах цієї стадії виробляють визна-
чення та відбір внутрішніх і зовнішніх джерел 
інформації, встановлюють терміни її обробки, здій-
снюють оцінку ефективності інформаційного забез-
печення шляхом зіставлення витрат на організацію 
й управління інформаційними потоками й ефекту від 
використання інформації. На цьому етапі також реа-
лізуються різні методи обробки інформації, прово-
дяться її консолідація, систематизація, агрегування 
(стиск) і дезагрегування (деталізація). При цьому 
раціональне і здатне передати основний зміст вихід-
них фактологічних даних агрегування інформації за 
допомогою побудови окремих показників і систем 
ключових показників результативності бізнесу є, на 
нашу думку, пріоритетним завданням стратегічного 
управлінського обліку.

Інформаційна база стратегічного управлінського 
обліку повинна органічно інтегрувати зовнішні 
і внутрішні джерела інформації, які для форму-

Рис. 4. Контекстна діаграма бізнес-процесу А0 «Організація стратегічного управлінського обліку» 
Джерело: на основі [4; 15]
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вання цілісної і досить повної картини бізнесу слід 
аналізувати взаємопов’язано і в сукупності складо-
вих їх компонентів [14]. Джерела інформації СУО 
об’єднують дані внутрішньофірмової системи інфор-
мації: стратегічну (прогнозну) звітність, дані сис-
темного бухгалтерського обліку та бухгалтерську 
(фінансову) звітність, статистичний облік і звітність, 
планово-нормативні дані, результати інформаційно-
аналітичної роботи керівництва і співробітників 
організації, звіти про раніше проведених внутріш-
ньофірмових аналітичних дослідженнях; дані, отри-
мані від співробітників підприємства за допомогою 
бесід, інтерв’ю, анкетування.

Фінансове забезпечення передбачає наявність 
коштів, які спрямовуються на організацію та забез-
печення функціонування системи стратегічного 
управлінського обліку підприємства та її суб’єктів.

Методичне забезпечення передбачає розробку, 
обґрунтування та використання відповідних алгорит-
мів реалізації розрахунково-аналітичних процедур, 
процесів стратегічного управлінського обліку, вирі-
шення питань підготовки й оформлення результатів, 
вибору базових показників.

Програмно-технічне забезпечення функціону-
вання стратегічного управлінського обліку передба-
чає використання сучасних інформаційних систем і 
технологій (об’єктно-орієнтованого підходу, страте-
гічних інформаційних технологій, інтегрованих стра-
тегічних програм, інжинірингових комп’ютерних 
програм).

2. Організація як процес. Організація стратегіч-
ного управлінського обліку як процесу – це поєд-
нання, взаємодія, упорядкування елементів сис-
теми, встановлення між ними оптимальних зв’язків. 
Організація такого процесу може бути представлена 
за допомогою методології  IDEFО [15], яка дозво-
ляє його описати у вигляді ієрархічної системи 
взаємопов’язаних функцій. На основі референтної 
моделі представлена контекстна діаграма бізнес-
процесу «Організація стратегічного управлінського 
обліку» (рис. 4). Контекстна діаграма особливо важ-
лива під час компонування загального погляду на 
бізнес-завдання, яке вирішують. У межах такої діа-
грами задають параметри інтеграції системи стра-
тегічного управлінського обліку: загальна система 
управління та обліково-аналітична система. Успіх 
розробки та ефективність реалізації проекту зале-
жать від загального організаційного рівня підпри-
ємства, структури управління, сформованих сис-
тем планування та контролю на підприємстві, рівня 
автоматизації облікових робіт.

У процесі реалізації процесу організації СУО 
застосовують такі підходи:

– інтеграційний, який забезпечує взаємозв’язок 
як по вертикалі, так і по горизонталі, тобто інтегра-
цію стратегічного управлінського обліку в систему 
управління (вертикальний) та систему обліку (гори-
зонтальний) підприємства;

– ситуаційний, який дозволяє концентрувати 
увагу на конкретному управлінському процесі, яка 
потребує інформаційного забезпечення;

– динамічний, який розглядає стратегічний 
управлінський облік у діалектичному розвитку, при-
чинно-наслідкових зв’язках і співпідпорядкованості;

– спеціальний, що містить у собі розробку мето-
дики організації стратегічного управлінського обліку 
з урахуванням специфіки підприємства, галузі, а 
також наявної на підприємстві системи обліку.

Організація стратегічного управлінського обліку 
на підприємстві  не передбачає «постановку з нуля». 

Правильніше говорити про реорганізацію управ-
лінського обліку на основі орієнтації на підтримку 
прийняття стратегічних управлінських рішень 
насамперед пов’язаних із використанням ресурсів і 
освоєнням нових виробів та послуг; ефективне управ-
ління людськими ресурсами; створення розвиненої 
системи комунікацій, бази знань.

Методичний підхід до організації стратегічного 
управлінського обліку на підприємстві складається 
з п’яти етапів.

I. Аналіз організаційно-функціональних аспектів 
управлінського обліку.

II. Техніко-економічне обґрунтування виділення 
підсистеми стратегічного управлінського обліку.

ІІІ. Розробка структури, кадрове забезпечення 
підсистеми; технічне забезпечення стратегічного 
управлінського обліку.

IV. Побудова моделі функціонування стратегіч-
ного управлінського обліку.

V. Моніторинг стану підсистеми стратегічного 
управлінського обліку.

На першому етапі визначають поточний стан 
управлінського обліку, аналізують структуру управ-
лінського обліку, облікову політику в галузі управ-
лінського обліку під час організації обліку по цен-
трах відповідальності, проводять аналіз обліку 
видів діяльності, кадрового забезпечення управлін-
ського обліку. Отримані дані дозволяють сформувати 
цілісну картину стану управлінського обліку на під-
приємстві.

На другому етапі проводять техніко-економічне 
обґрунтування виділення підсистеми стратегічного 
управлінського обліку. 

На третьому етапі на основі отриманих результа-
тів розробляють і затверджують структуру, кадрове, 
технічне, регламентне забезпечення стратегічного 
управлінського обліку. У системі стратегічного 
управлінського обліку акумулюється інформація 
з різних джерел та підрозділів підприємства, тому 
має бути можливість упровадження нових процедур 
збору аналітичної інформації на постійній основі. 
Визначаються відповідність структурних підрозділів 
та фахівців, відповідальних за ведення стратегічного 
управлінського обліку вимогам: компетентність, 
інформаційна забезпеченість і методологічна підго-
товленість. Дії співробітників у межах стратегічного 
управлінського обліку повинні бути незалежні від 
тієї чи іншої фінансово-економічної служби. Отри-
ману інформацію слід швидко доводити до відома 
керівництва підприємства. 

Четвертий етап передбачає графічну інтерпре-
тацію стратегічного  управлінського обліку, де 
визначаються: взаємозв’язки і взаємозалежності з 
іншими системами підприємства; форми і показники 
взаємозв’язку стратегічного управлінського обліку з 
менеджментом; формування інформаційних потоків. 
Модульна структура стратегічного управлінського 
обліку представляє свого роду гнучку систему, що 
дозволяє набирати з кожного модуля інструменти, 
організовувати їх застосування певним чином і 
адаптувати до стратегічних цілей розвитку бізнесу 
з досягненням конкурентних переваг, до масштабів 
діяльності підприємства або іншим істотним харак-
теристикам, властивим конкретному господарюю-
чому суб’єкту. Так, якщо за відправну точку моделю-
вання системи стратегічного управлінського обліку 
взяти масштаби діяльності підприємства, то на пер-
ший план виходять облік за центрами відповідаль-
ності, формування внутрішньокорпоративної звіт-
ності, оцінювання стратегії та ін. Якщо за відправну 
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точку моделювання системи стратегічного управлін-
ського обліку взяти конкурентну перевагу «лідерство 
у витратах», то доцільно моделювати інформаційну 
підтримку стратегічного управління витратами за 
відхиленнями (з участю «стандарт-костинг», норма-
тивного обліку витрат та аналізу гнучких бюджетів) 
або управління витратами на основі їх радикального 
скорочення (потрібне подальше вдосконалення мето-
дології управлінського обліку). 

П’ятий етап спрямований на оптимізацію та 
захист інформації стратегічного управлінського 
обліку на підприємстві, оцінку її якості, автоматиза-
цію, аналіз і контроль за досягненням стратегічних 
цілей і завдань.

3. Організація стратегічного управлінського 
обліку як вплив. Організація є найбільш розповсю-
дженим видом цілеспрямованої діяльності людини, 
яка забезпечує певний ступінь ефективності вирі-
шення будь-якого завдання, яке поставлено перед 
людиною. З такої позиції організація стратегічного 
управлінського обліку відображає властивість завда-
вати опосередкованого керуючого впливу на розви-
ток підприємства через інформаційне забезпечення 
управління. Ці результати можна представити у 
вигляді таких складових:

– стан та тенденції щодо зміни функціональних 
характеристик підприємства або вихідних параметрів 
(доходи, витрати, виручка, активи, прибуток та ін.);

– стан та тенденції щодо зміни структурних 
характеристик підприємства (операційна модель, 
система стратегічного управління та ін.);

– результати діяльності щодо організаційного 
розвитку (філософія управління, розвиток персо-
налу, розвиток організаційних компетенцій та орга-
нізаційної культури та ін.).

Якісна організація стратегічного управлінського 
обліку впливає на ефективність системи стратегіч-
ного управління, що відображається на поведінці 
організації як системи, на результатах діяльності, 
показниках ефективності.

Таким чином, із позиції системного підходу орга-
нізацію стратегічного управлінського обліку можна 
визначити як матеріальний й інтелектуальний про-
цес, а також як систему, яка об’єктивно складається і 
суб’єктивно утворюється в результаті такого процесу. 
Організація стратегічного управлінського обліку є 
матеріальним процесом, оскільки в результаті фор-
мується інформація, необхідна під час прийняття 
управлінських рішень стратегічного характеру. Інте-
лектуальний характер такого процесу простежують 
у вигляді структурно-методичної основи отримання, 
відображення та використання знань про принципи, 
форми, способи отримання інформації.

Висновки. Отже, Організація стратегічного управ-
лінського обліку на основі системного підходу мож-
лива через створення повної обліково-аналітич-
ної системи, інтегрованої в систему управління та 

організаційну систему підприємства, у якій об’єкти 
стратегічного управлінського обліку охоплюють усю 
фінансово-господарську діяльність підприємства та 
його підрозділів.  Як результат формуються цілісна, 
достовірна та актуальна інформація про внутрішнє 
та зовнішнє середовище підприємства; знижується 
рівень невизначеності в комунікаціях між суб’єктом 
та об’єктами управління; забезпечується конфіден-
ційність та безпека процесів інформаційного забез-
печення; забезпечується високий ступінь обробки 
даних для прийняття управлінських рішень. 
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