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ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Впровадження в облікову систему стратегічних показників, на основі яких 

буде формуватись стратегічна і прогнозна бухгалтерська звітність як джерело 

інформації для стратегічних рішень є на сьогодні значною проблемою.  

Однак, на думку Р. Ф. Бруханського, таке «часове» розширення облікової 

методології може призвести до втрати довіри до облікової системи з боку 

нинішніх її користувачів, оскільки бухгалтерська інформація в даному разі 

матиме ймовірнісний і прогнозний характер. Таке нове відношення до бухгал-

терської інформації поступово зможе замінити існуюче ставлення ринкових 

суб’єктів до бухгалтерського обліку як інформаційної системи [1, с. 47]. 

Таким чином, бажання наблизити систему обліку до потреб стратегічного 

управління може віддалити її від вимог інших управлінських підсистем, яким 

потрібна достовірна, надійна та релевантна облікова інформація. А такий облік 

загалом перестає називатись бухгалтерським. Наприклад, щодо цього З. В. Гу-

цайлюк наголошує, що слід з’ясувати, наскільки логічно і правомірно стра-

тегічний облік, який ставить за мету вивчення зовнішнього середовища та без-

посередньо стратегії діяльності підприємства, називати обліком. Необхідно виз-

начити, де містяться його об’єкти як такі [3, с. 19].  

При побудові системи стратегічного управління сільськогосподарських 

підприємств слід використовувати інтегрований підхід, який дозволить поєдна-
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ти облікову стратегічно орієнтовану інформаційну систему та систему страте-

гічного аналізу. Стратегічний аналіз має «заповнити» ті прогалини в інфор-

маційному забезпеченні стратегічного управління, що залишатиме за собою 

система бухгалтерського обліку, якій має належати пріоритетна роль. Для 

побудови стратегічно орієнтованої системи бухгалтерського обліку слід внести 

зміни до структури предмета та елементів методології традиційної облікової 

системи з врахуванням впливу цих змін загалом на процес її функціонування як 

елемента системи управління підприємством. 

Оновними вимогами до побудови системи бухгалтерського обліку як ін-

формаційної основи системи стратегічного менеджменту підприємства є необ-

хідність врахування: 1) основних етапів реалізації моделі стратегічного менед-

жменту підприємства (сканування середовища, формулювання, впровадження, 

оцінювання і контроль стратегії), в розрізі яких має бути структурована система 

бухгалтерського обліку, щоб забезпечувати належну інформаційну підтримку 

реалізації кожного з етапів; 2) основних типів стратегій (корпоративної, бізнес-

стратегії, функціональної стратегії), відповідно до ієрархії яких на підприємстві 

мають бути сформовані: корпоративна стратегічна обліково-аналітична система, 

система обліково-аналітичного забезпечення реалізації бізнес-стратегій, система 

обліково-аналітичного забезпечення реалізації функціональних стратегій; 3) 

основних видів стратегій, що виділяються до кожного із їх основних типів. Набір 

конкретних видів стратегій є унікальним для кожного підприємства, оскільки у 

більшості підприємств повністю або частково відрізняються: загальні напрями 

розвитку, напрями розвитку виробничо-збутової діяльності, набір стратегічних 

бізнес-одиниць та шляхи забезпечення їх конкурентних переваг, набір функ-

ціональних відділів та служб і т.і. 
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