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ПОСТАНОВКАѝѝПРОБЛЕМИѝ

В сучасних умовах розвитку економіки дієвість 
системи стратегічного менеджменту підприємства 
значною мірою залежить від ефективності функціо-
нування системи його інформаційного забезпечення. 
Це пояснюється наростанням глобалізаційних про-
цесів, ускладненням господарських відносин, інтен-
сифікацією виробничих та обслуговуючих бізнес-
процесів, підвищенням рівня конкуренції й зростан-
ням впливу зовнішнього середовища на результати 
діяльності підприємств. Для побудови системи інфо-
рмаційного забезпечення стратегічного менеджмен-
ту можуть використовуватись різноманітні підходи, 
одним із яких є розробка системи стратегічного фі-
нансового обліку, що забезпечує генерування облі-
кової інформації, необхідної для прийняття стратегі-
чних управлінських рішень. В якості методологічної 
основи системи стратегічного фінансового обліку, 
яка вивчає об’єкти внутрішнього та зовнішнього се-
редовища підприємства і орієнтована в майбутнє, 
слід застосовувати бухгалтерський інжиніринг. 

Бухгалтерський облік, як спеціалізована інфор-
маційна технологія, має своєю основною ціллю фо-
рмування інформаційного продукту у вигляді набору 
показників звітності (аналітичних та агрегованих), 
що повинен відповідати запитам його користувачів. 
В якості вихідного інформаційного продукту, який 
необхідний менеджменту для прийняття стратегіч-
них рішень, є набір показників, що ілюструють про-
цес формування і ефективність реалізації обраної 
підприємством стратегії. 

В якості підсумкових інтегральних показників, 
що характеризують зміни загального стану підпри-
ємства під впливом факторів мінливого зовнішнього 
середовища і використовуються для аналізу ефекти-
вності стратегічних управлінських рішень, є вартість 
чистих активів та чистих пасивів підприємства, які 
мають бути порівняні між собою за період від почат-
ку впровадження стратегії до її остаточної реалізації. 
Це обґрунтовується тим, що на власність підприємс-
тва, що є одним із основних об’єктів стратегічного 
управління, впливає вартість наявних у нього активів 
та вартість існуючих зобов’язань перед контрагента-
ми та позичальниками, які використовуються для ро-
зрахунку чистих активів та чистих пасивів. 

Виходячи з цього, стратегічний фінансовий облік 
доцільно орієнтувати на можливість визначення змі-
ни власності у вигляді агрегованого показника чис-
тих активів і дезагрегованого показника чистих па-
сивів. Такий підхід до розробки системи інформа-
ційної підтримки стратегічного розвитку підприємс-
тва орієнтований на дослідження факторів, від яких 
залежить збільшення показників чистих активів та 
чистих пасивів підприємства, що представлені в не-
обхідних для користувачів оцінках (ринкових, спра-
ведливих, дисконтованих тощо). Аналіз цих двох ба-
зових показників власності підприємства в сучасних 
умовах є основним індикатором його стратегічної 
стійкості. 

Чисті активи є вартістю власності підприємства, 
що “очищена” від боргів, яка розраховується шляхом 
віднімання від вартості всіх наявних на підприємстві 
активів вартості зобов’язань, розрахованої на основі 
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застосування різних оціночних баз (балансової, рин-
кової, справедливої, вартості погашення тощо). 

Чисті пасиви (чистий власний капітал і забезпе-
чення зобов’язань) визначаються в результаті ймові-
рної або реальної реалізації активів і ймовірного або 
реального задоволення довгострокових і коротко-
строкових зобов’язань підприємства. Результатом 
такої реалізації є формування нового (похідного 
стратегічного) балансу підприємства, де в активі за-
лишаються лише грошові кошти в різній формі, а в 
пасиві – дезагреговані чисті пасиви (зареєстрований 
(пайовий) капітал, капітал у дооцінках, додатковий 
капітал, резервний капітал, нерозподілені прибутки 
(нeпокриті збитки), вилучений капітал, неоплачений 
капітал, забезпечення майбутніх витрат i платежів, 
цільове фінансування та цільові надходження, стра-
хові резерви). 

Формування показників вартості чистих активів 
та чистих пасивів в межах системи стратегічного фі-
нансового обліку дозволяє не лише удосконалити 
систему обліково-аналітичного забезпечення страте-
гічного управління підприємством, а виступає пере-
думовою для виникнення нових управлінських ме-
тодик і концепцій бухгалтерського походження, які 
можуть бути застосовані в процесі прийняття страте-
гічних управлінських рішень. 

АНАЛІЗѝѝОСТАННІХѝѝ
ДОСЛІДЖЕНЬѝѝІѝѝПУБЛІКАЦІЙѝ

Питанням удосконалення обліково-аналітичного 
забезпечення стратегічного менеджменту на основі 
бухгалтерського інжинірингу присвячені праці 
Е.Л. Архіпова, І.М. Богатої, Т.О. Графової, Ю.В. Де-
нисевич, Є.М. Євстаф’євої В.А. Залевського, Ю.А. Іль-
штейна, Г.Є. Крохічевої, Л.Н. Кузнецової, Л.Р. Лі-
лєєвої, О.Ю.Русиної, С.П. Суворової, К. Уорда, 
І.І. Хахонової, О.М. Щемелєва та ін. 

Метою статті є виділення та обґрунтування 
основних етапів методики здійснення стратегічно-
го фінансового обліку на підприємствах. 

ВИКЛАДѝѝОСНОВНОГОѝѝѝ
МАТЕРІАЛУѝѝДОСЛІДЖЕННЯѝ

Для підвищення ефективності стратегічного ме-
неджменту підприємств запропоновано методику 
стратегічного фінансового обліку, яка реалізується 
за наступними етапами: 

1.ѝПОБУДОВАѝѝБУХГАЛТЕРСЬКИХѝѝ
АГРЕГАТІВѝѝ(АГРЕГАЦІЯѝѝОБ’ЄКТІВѝѝОБЛІКУ)ѝ

Першим етапом розробки системи стратегічного 
фінансового обліку є побудова бухгалтерських агре-
гатів, що є процедурою агрегатного моделювання 
укрупнених облікових об’єктів, які виступатимуть 
початковим оператором, що формує економічний 
зміст, рівень агрегації та види облікової інформації 
для прийняття стратегічних управлінських рішень. 

В якості облікових агрегатів системи стратегічно-
го фінансового обліку можуть бути використані: 

– мега-рахунки системи національних рахунків; 
– складові балансового рівняння: активи, зобов’я-

зання, капітал; 
– визначені нормативними документами розділи 

балансу; 
– набір окремих статей балансу або його окремих 

показників; 
– розділи нормативно встановленого або страте-

гічного структурованого плану рахунків чи окремі 
групи рахунків; 

– визначений на рівні підприємства набір показ-
ників стратегічного розвитку підприємства. 

Для побудови системи інформаційного забезпе-
чення стратегічного менеджменту із використанням 
інструментів бухгалтерського інжинірингу на сього-
дні використовується значна кількість моделей та 
методик. У більшості з них в якості початкового 
оператора (облікового агрегату) використовуються 
розділи різних видів балансу підприємства. Однак 
такий підхід, на нашу думку, не дозволяє повною мі-
рою врахувати потреби менеджменту в обліковій ін-
формації стратегічного характеру. 

В залежності від обраного варіанту облікових аг-
регатів залежить економічний зміст і обсяги бухгал-
терських записів, що здійснюватимуться в системі 
стратегічного фінансового обліку. 

2.ѝСТРУКТУРОВАНИЙѝѝПЛАНѝѝРАХУНКІВѝѝ
ЯКѝѝЕЛЕМЕНТѝѝСИСТЕМИѝѝ

СТРАТЕГІЧНОГОѝѝФІНАНСОВОГОѝѝОБЛІКУѝ

В останні роки на великих підприємствах широ-
кого розповсюдження набула практика використання 
структурованих планів рахунків, які є дуже гнучки-
ми, дозволяють в десятки разів підвищити рівень 
аналітичності та інформаційну місткість стратегіч-
ного фінансового обліку, дозволяють забезпечувати 
розмежування доступу користувачів до окремих йо-
го модулів, блоків та сегментів в умовах викорис-
тання сучасних інформаційно-комп’ютерних і мере-
жевих технологій, внаслідок чого існує можливість 
напряму із комп’ютерної системи бухгалтерського 
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обліку та без додаткових операцій проводити аналіз 
облікових даних. 

Структурований робочий план рахунків виник в 
період нафтової кризи 70-х рр. ХХ століття, коли ці-
на на нафту зросла з 3 до 30 дол. за барель. Структу-
ризація робочих планів рахунків почалась з енерге-
тичних підприємств (електро- і теплоелектростанції, 
нафтопереробні заводи), коли робочі плани рахунків 
приводяться у відповідність до структури підпри-
ємств для визначення результатів діяльності за 
центрами виникнення витрат (від генеральних дире-
кторів до окремих ділянок) [7, с. 11–12]. Поява стру-
ктурованого плану рахунків як окремого засобу бух-
галтерського інжинірингу була зумовлена виникнен-
ням управлінських потреб у більш деталізованій об-
ліковій інформації та стала можливою завдяки під-
вищенню рівня обробки облікових даних комп’ю-
терною технікою за допомогою передових програм-
них засобів економічного спрямування, можливістю 
швидкісної передачі облікових даних та їх безпечно-
го зберігання. 

Основна відмінність структурованих планів ра-
хунків від традиційних зводиться до їх побудови на 
базі принципів архітектоніки: інтеграційної, адапти-
вної, фрактальної, структурованої, трансакційної, 
аналітичної та ін. [4, с. 25]. Структурований план ра-
хунків передбачає багатосегментний принцип побу-
дови, повинен мати складну жорстку систему взає-
мозв’язків розділів і використовувати багатозначну 
систему кодування з урахуванням сучасних можли-
востей інформаційних систем [7, с. 12]. Відповідно, 
структурований план рахунків, враховуючи особли-
вості його побудови та можливості структурування 
облікової інформації, може бути використаний для 
забезпечення формування ефективно діючої системи 
стратегічної фінансової звітності. 

Використання структурованого плану рахунків 
при побудові системи стратегічного фінансового об-
ліку різко змінює її характер та можливості (інфор-
маційну ємність), дозволяючи враховувати наступні 
фактори: особливості організаційної структури підп-
риємства; специфіку системи стратегічного менедж-
менту (побудова стратегій в розрізі стратегічних біз-
нес-одиниць); рівень розвитку і побудови обліково-
аналітичної системи підприємства; рівень розвитку 
організаційного та функціонального інформаційно-
комп’ютерного забезпечення на підприємстві. Це до-
зволяє забезпечити його безперешкодне впрова-
дження на рівні облікових та управлінських програ-
мних продуктів (ERP-систем) для задоволення різ-
номанітних інформаційних потреб різних груп кори-

стувачів облікової інформації. 
Для надання облікової інформації стратегічного 

характеру необхідною є розробка саме стратегічного 
структурованого плану рахунків, що дозволить вра-
хувати існуючі запити із системи стратегічного ме-
неджменту та використати наявні методичні напра-
цювання в сфері побудови структурованих планів 
рахунків в умовах комп’ютеризації діяльності підп-
риємств. Побудову ефективної системи стратегічно-
го фінансового обліку можливо забезпечити лише за 
умови використання стратегічного структурованого 
плану рахунків як інструменту бухгалтерського ін-
жинірингу, оскільки в основу його розробки покла-
дено використання принципів побудови, спрямова-
них на прийняття стратегічних управлінських рі-
шень. 

З метою забезпечення інформаційних можливос-
тей обґрунтування та оцінки ефективності обраної 
підприємством стратегії доцільним є використання 
першого варіанту, що має бути доповнений відпові-
дними субрахунками і аналітичними рахунками, які 
відображатимуть і враховуватимуть специфіку дія-
льності підприємства, вимоги системи стратегічного 
менеджменту, облікову і інформаційну архітектуру 
підприємства тощо. 

В табл. 1 запропоновано макет стратегічного 
структурованого плану рахунків, що будується на 
основі використання системи рахунків, субрахунків 
та аналітичних рахунків, об’єднаних модульною 
структурою. 

Запропонований макет структурованого робочого 
плану рахунків (табл. 1) забезпечує стратегічне уп-
равління ресурсним потенціалом підприємств у роз-
різі стратегічних бізнес-одиниць, стратегічних біз-
нес-зон, видів діяльності тощо. Його застосування на 
великих підприємствах в умовах запровадження 
ERP-систем забезпечує порівнянність агрегованих 
даних на всіх рівнях управління, структурує інфор-
мацію щодо виділених об’єктів обліку у відповідно-
сті до потреб стратегічного менеджменту, що підви-
щує оперативність і ефективність прийняття управ-
лінських рішень на основі даних стратегічного фі-
нансового обліку. 

Балансові рахунки в запропонованому макеті 
стратегічного структурованого плану рахунків пред-
ставлені шістьма розділами: необоротні активи, за-
паси, кошти, розрахунки та інші активи, власний ка-
пітал та забезпечення зобов’язань, зобов’язання. Ра-
хунки витрат, доходів і результатів сформовані 
трьома розділами: доходи і результати діяльності, 
витрати за елементами, витрати діяльності. 
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Таблиця 1 
ЗАПРОПОНОВАНИЙ  МАКЕТ  СТРАТЕГІЧНОГО  СТРУКТУРОВАНОГО  ПЛАНУ  РАХУНКІВ 

Структуровані субра-
хунки 1-3 порядку і 

аналітичні рахунки 1-3 
порядку, що викорис-
товуються для визна-
чення результатів дія-

льності 

Групи рахунків 

Балансових рахунків Рахунків витрат, доходів і результатів

Розділ 1. 
Необоро-
тні акти-

ви 

Розділ 2. 
Запаси 

Розділ 3. 
Кошти, роз-
рахунки та 
інші активи

Розділ 4. Влас-
ний капітал та 
забезпечення 
зобов’язань 

Розділ 
5. Зо-
бов’я-
зання 

Розділ 6. 
Доходи і ре-
зультати ді-
яльності 

Розділ 7. 
Витрати за 
елемента-

ми 

Розділ 8. 
Витрати 
діяльності

Відповідні рахунки згідно чинного плану рахунків 

Субрахунок 1-го порядку 
“Стратегічні бізнес-
одиниці” 

        

Субрахунок 2-го порядку 
“Стратегічні бізнес-
зони” 

        

Субрахунок 3-го порядку 
“Стратегічні види діяль-
ності” 

        

Аналітичний рахунок 1-
го порядку “Підрозділи 
підприємства” 

        

Аналітичний рахунок 2-
го порядку “Види проду-
кції, замовлення тощо” 

        

Аналітичний рахунок 3-
го порядку “Елементи 
витрат” 

        

 
Кількість облікових позицій представленого ма-

кету структурованого робочого плану рахунків за-
лежить від специфіки діяльності підприємства, рівня 
розвитку його організаційної структури, кількості 
стратегічних бізнес-одиниць та бізнес-зон, кількості 
видів продукції, що виготовляються, використовува-
них елементів затрат тощо та в середньому може 
складати від декількох сотень до декількох тисяч по-
зицій. 

3.ѝЗДІЙСНЕННЯѝѝКОРИГУЮЧИХѝѝЗАПИСІВѝѝ
ІѝѝСКЛАДАННЯѝѝСКОРИГОВАНОГОѝѝБАЛАНСУѝ

На сьогодні баланс підприємства в силу недоско-
налості системи майнового і немайнового права не 
відображає у своєму складі всіх об’єктів, які відіг-
рають важливу роль у формуванні вартості підпри-
ємства та інформація про які необхідна для розроб-
ки, формулювання реалізації, оцінки та контролю 
стратегії підприємства. Для вирішення цієї проблеми 
в сучасних умовах розвитку облікової теорії та мето-
дології дослідники пропонують два можливих варіа-
нти дій: 

– широке запровадження і подальше розширення 
системи забалансового обліку, де на сьогодні відо-
бражаються умовні активи і зобов’язання, стосовно 
яких існує ймовірність, що вони можуть потрапити 

до складу балансу підприємства за умови настання 
певних подій (В.І. Бачинський, І.В. Литвинчук). Роз-
виток такого підходу передбачає необхідність розро-
бки методики оцінки та переоцінки позабалансових 
об’єктів, вартість яких характеризується значним рі-
внем коливань під впливом зовнішнього середови-
ща, а також передбачає необхідність побудови спе-
ціалізованої системи звітності, де відображатиметься 
інформація про позабалансові об’єкти обліку, що не-
обхідна для прийняття рішень користувачами; 

– розширення правових рамок (критеріїв визнан-
ня) облікових об’єктів, що знаходять своє відобра-
ження в балансі шляхом переходу від класичного 
пучка прав власності (володіння, розпорядження, 
користування) до більш розширеного переліку май-
нових прав (С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, К.В. Ро-
манчук). Застосування такого підходу зумовлює не-
обхідність перебудови існуючої системи критеріїв 
визнання облікових об’єктів, методики їх оцінки та 
облікового відображення, що в цілому передбачає 
трансформацію сутності балансу як звіту, що харак-
теризує майновий стан підприємства в статиці, вна-
слідок чого повинна бути адекватно удосконалена 
методика прийняття рішень на основі його показни-
ків. 
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Якщо б на рівні вітчизняного законодавства був 
реалізований другий варіант, то при побудові страте-
гічного похідного балансу не потрібно було б здійс-
нювати жодних коригуючих дій з метою наближення 
балансової вартості чистих активів до її реального 
значення. Однак, за існуючої ситуації, коли в фінан-
совому обліку відображаються умовні активи і зо-
бов’язання, для усунення впливу їх вартості на вели-
чину чистих активів і пасивів підприємства слід 
здійснити коригуючі проведення. Це особливо акту-
алізується тим, що наявні у підприємства умовні ак-
тиви та зобов’язання можуть мати важливий або на-
віть визначальний вплив на платоспроможність, фі-
нансовий та майновий стан підприємства. 

Як зазначає з цього приводу Е.Л. Архіпов, баланс 
повинен коригуватись на позабалансові операції, 
операції, пов’язані з умовними активами і зо-
бов’язаннями, а також на недоліки, виявлені в про-
цесі проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту, 
і виходить скоригований бухгалтерський баланс, 
який відображає реальний фінансовий стан підпри-
ємства. Зазначений баланс у Франції називається фі-
нансовим, у Німеччині – уточненими, в США – еко-
номічним [1, с. 260]. Відповідно, окрім коригування 
балансу на позабалансові статті, можуть існувати й 
інші способи здійснення облікових коригувань, що 
зумовлює необхідність проведення їх класифікації. 

На сьогодні можна виділити декілька способів 
здійснення коригуючих записів: 

1. Вартісні коригування. Для здійснення коригу-
ючих записів можуть використовуватись методики 
формування спеціалізованих похідних балансових 
звітів, в залежності від мети побудови яких буде ви-
значатись сума необхідних коригувань. Такий вид 
коригування передбачає здійснення двох напрямів 
коригувань: 1) коригування вартості балансових по-
казників; 2) коригування вартості умовних облікових 
об’єктів, якими доповнюється баланс. 

Згідно першого напряму показники балансу, вар-
тість яких не відповідає потребам стратегічного уп-
равління повинні бути переоцінені відповідно до об-
раної бази оцінки, наприклад, ринкової вартості. 
Прикладами чого на думку проф. Л.А. Зімакової є 
переоцінка вартості залежаних запасів до рівня реа-
льної вартості (яка є нижчою за балансову), перегру-
пування і дроблення показників балансу в порядку 
зменшення ліквідності, що дозволяє користувачеві з 
першого ж погляду визначити реальні можливості 
підприємства – наявні в його розпорядженні фінан-
сові ресурси і кредиторську заборгованість, яка в по-
дальшому може вилитися в судові розгляди та інші 
несприятливі явища [6, с. 259-260]. Також особлива 

увага повинна бути приділена аналізу відповідності 
балансової вартості нематеріальних активів їх рин-
ковій оцінці, оскільки вартість нематеріальних акти-
вів, особливо, ринкового типу (торгові марки, знаки 
для товарів і послуг), знаходиться під значним впли-
вом факторів зовнішнього середовища і підлягає по-
стійним змінам. 

За другим напрямом бухгалтерський баланс по-
винен бути доповнений позабалансовими об’єктами 
обліку, що є однією із передумов формування похід-
них балансових звітів. При здійсненні коригуючих 
записів і складанні скоригованого балансу можуть 
використовуватись оцінки, згідно яких умовні акти-
ви і умовні зобов’язання відображаються в позаба-
лансовому обліку, а також і інші види оцінок, що за-
лежить від подальшої мети використання скоригова-
ного балансу. Зокрема, якщо скоригований баланс 
використовуватиметься для подальшого формування 
похідного актуарного балансу, то коригуючі записи 
здійснюватимуться на основі врахування оцінки ди-
сконтованих грошових потоків. При застосуванні та-
кого підходу необхідним є також удосконалення си-
стеми рахунків фінансового обліку для забезпечення 
облікового відображення умовних активів і зо-
бов’язань на основі подвійного запису. 

Загальним правилом при здійсненні таких кори-
гувань може бути впровадження принципу пріорите-
ту стратегічного значення об’єктів бухгалтерського 
обліку над формою їх облікового відображення, вна-
слідок чого у складі балансу слід відображати всі ті 
реальні та умовні активи і зобов’язання, інформація 
про які необхідна для прийняття стратегічних управ-
лінських рішень. 

2. Коригування внаслідок зміни стратегії. Також 
коригуючі записи можуть включати до свого складу 
господарські операції, виникнення яких пов’язано зі 
зміною (корективами) окремих видів стратегій підп-
риємства. Зміна або виникнення стратегічної альтер-
нативи стосовно існуючої стратегії підприємства ви-
ступає причиною для здійснення коригуючих запи-
сів. При зміні стратегії такі записи є ретроспектив-
ними, а при формуванні альтернативного варіанту 
стратегічного розвитку вони є гіпотетичними, що 
оцінюються на основі складання прогнозів та моде-
лювання розвитку господарської діяльності в майбу-
тньому з врахуванням впливу факторів внутрішнього 
та зовнішнього середовища. 

3. Коригування шляхом доповнення новими 
об’єктами обліку. Ще один варіант здійснення кори-
гуючих записів ґрунтується на відсутності окремих 
об’єктів стратегічного управління в складі системи 
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облікових об’єктів, що не дозволяє одержувати не-
обхідну інформацію про них для прийняття стратегі-
чних управлінських рішень. З метою вирішення цієї 
проблеми система облікових об’єктів повинна бути 
доповнена новими елементами – інтелектуальним та 
людським капіталом, об’єктами ресурсного потенці-
алу та зовнішнього середовища, неврахованими зо-
бов’язаннями тощо. Основною проблемою стосовно 
даного виду коригувань є проведення оцінки таких 
нових об’єктів обліку, оскільки в більшості випадків 

їх ринкова вартість значно перевищує понесені на їх 
створення витрати, що зумовлює необхідність залу-
чення професійних оцінювачів для забезпечення ри-
нкової оцінки, що вимагає від підприємства поне-
сення значних фінансових витрат. 

Загальний порядок здійснення коригуючих запи-
сів за трьома виділеними способами їх здійснення, 
враховуючи виділені групи рахунків запропоновано-
го макету стратегічного структурованого плану ра-
хунків, наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

КОРИГУЮЧІ  ЗАПИСИ  ЗА  АГРЕГОВАНИМИ  СТАТТЯМИ   
СТРАТЕГІЧНОГО  СТРУКТУРОВАНОГО  ПЛАНУ  РАХУНКІВ 

№ 
з/п Назва господарської операції Дебет Кредит Примітка 

1. Вартісні коригування 

1 Коригування кредиторської заборгованості Розділ 8 Розділ 5 На суму непередбачених і контрактних зо-
бов’язань 

2 Коригування дебіторської заборгованості Розділ 5 Розділ 6 На суму гарантій за забезпечення отримані та 
непередбачених активів 

3 Уцінка вартості необоротних активів Розділ 8 Розділ 1 На суму різниці між ринковою і балансовою ва-
ртістю 

4 Дооцінка вартості необоротних активів Розділ 1 Розділ 4 На суму різниці між ринковою і балансовою ва-
ртістю 

5 Уцінка вартості оборотних активів Розділ 8 Розділ 2 На суму різниці між ринковою і балансовою ва-
ртістю 

6 Дооцінка вартості оборотних активів Розділ 2 Розділ 6 На суму різниці між ринковою і балансовою ва-
ртістю 

2. Коригування внаслідок зміни стратегії 

1 Зміна стратегії закупівель Розділ 1, 
Розділ 2 Розділ 6 На суму різниці планових і скоригованих пла-

нових значень 

2 Зміна стратегії продаж Розділ 3 Розділ 6 На суму різниці планових і скоригованих пла-
нових значень 

3 Зміна фінансової стратегії Розділ 3 Розділ 5 На суму різниці планових і скоригованих пла-
нових значень 

3. Коригування шляхом доповнення новими об’єктами обліку 

1 Капіталізація нематеріальних активів (інтелектуа-
льного капіталу, інновацій) Розділ 1 Розділ 4 На суму їх ринкової вартості 

2 Капіталізація соціального капіталу Розділ 1 Розділ 4 На суму його ринкової вартості 

3 Капіталізація ділової репутації  Розділ 1 Розділ 4 На суму її ринкової вартості 

 
Представлений в табл. 2 перелік записів не є ви-

черпним та може бути доповнений в залежності від 
специфіки та особливостей господарської діяльності 
підприємства, здійснюваних на ньому господарських 
операцій і використовуваних ресурсів. 

Після здійснення коригуючих записів повинен 
бути сформований агрегований скоригований баланс 
підприємства, який дозволяє наблизити балансові 
показники до зростаючих вимог користувачів облі-
кової інформації. Для формування скоригованого 
балансу проведення по розділах 6, 7 та 8 закрива-

ються на розділ 4 стратегічного структурованого 
плану рахунків. 

Враховуючи те, що процес облікового коригу-
вання балансових показників є лише першим 
етапом наближення облікової системи до потреб 
стратегічного менеджменту, тому скоригований 
баланс не дозволяє забезпечити повноцінну підт-
римку розробки і реалізації стратегії підприємства, 
оскільки не враховує вплив можливих варіантів 
реалізації стратегії та стратегічні й інжинірингові 
господарські операції. 
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4.ѝЗДІЙСНЕННЯѝѝІНЖИНІРИНГОВИХѝѝОБЛІКОВИХѝѝ
ЗАПИСІВѝѝПОѝѝАГРЕГОВАНИХѝѝІѝѝАНАЛІТИЧНИХѝѝ

ПОЗИЦІЯХѝѝ(СУБРАХУНКИѝѝІѝѝАНАЛІТИЧНІѝѝРАХУНКИ)ѝѝ
ВѝѝЗАЛЕЖНОСТІѝѝВІДѝѝОБРАНОГОѝѝ
ПОЧАТКОВОГОѝѝОПЕРАТОРАѝ

Існуючий на сьогодні бухгалтерський інжинірин-
говий інструментарій дозволяє одержувати інжині-
рингові похідні балансові звіти різних видів, вигляд і 
змістовне наповнення яких залежить від виду інжи-
нірингових облікових записів, що включені до скла-
ду похідних облікових процедур. Кожен з видів та-
ких записів “заповнює існуючі прогалини” в класич-
ній моделі системи фінансового обліку, побудованій 
на основі національних П(С)БО, та орієнтований на 
задоволення конкретних інформаційних потреб ко-
ристувачів облікової інформації. 

На сьогодні дослідниками запропоновані наступ-
ні варіанти здійснення інжинірингових записів: 

– трансформаційні бухгалтерські проведення (по-
становка на облік зовнішніх факторів макросередо-
вища) (І.М. Богатая); 

– фрактальні бухгалтерські записи (Л.Р. Лілєєва); 
– субстанційні записи (Ю.А. Ільштейн); 
– записи по економічних ситуаціях (О.Ю.Русина); 
– стратегічні балансові проведення (О.М. Щеме-

лєв); 
– імунізаційні бухгалтерські проведення (О.М. Ще-

мелєв); 
– імунізаційні балансові проведення (Кузнецова 

Л.Н. та Ю.В. Денисевич); 
– проведення по відображенню ризикових активів 

(Е.Л. Архіпов); 
– хеджовані записи (Е.Л. Архіпов); 
– відображення фактів господарського життя з 

врахуванням впливу факторів макро- і мікросередо-
вища (Є.М. Євстаф’єва); 

– стратегічні агреговані проведення за фрактала-
ми (Т.О. Графова). 

Кожен із представлених варіантів може бути ви-
користаний для одержання облікової інформації 
стратегічного характеру у вигляді відповідного похі-
дного балансового звіту. Наприклад, якщо для здійс-
нення вибору із існуючих стратегічних альтернатив 
необхідно провести порівняння в контексті можли-
вості виникнення стратегічних ризиків, то в даному 
випадку доцільно використовувати імунізаційні і хе-
джовані проведення та проведення по відображенню 
ризикових активів, що дозволить сформувати три рі-
зних види похідних балансових звітів для кожної зі 
стратегічних альтернатив, та прийняти в кінцевому 
випадку стратегічне рішення на основі аналізу одер-

жаних показників з кожного звіту (наприклад, хе-
джованих чистих активів, імунізованих чистих акти-
вів, чистих ризикованих активів тощо). 

5.ѝЗДІЙСНЕННЯѝѝСТРАТЕГІЧНИХѝѝОБЛІКОВИХѝѝЗАПИСІВѝ
ПОѝѝАГРЕГОВАНИХѝѝІѝѝАНАЛІТИЧНИХѝѝПОЗИЦІЯХѝѝ

(СУБРАХУНКИѝѝІѝѝАНАЛІТИЧНІѝѝРАХУНКИ)ѝѝѝ
ВѝѝЗАЛЕЖНОСТІѝѝВІДѝѝОБРАНОГОѝѝ

ПОЧАТКОВОГОѝОПЕРАТОРАѝ

З метою формування стратегічної бухгалтерської 
похідної звітності необхідним є здійснення стратегі-
чних облікових записів. Враховуючи результати 
проведеного аналізу причин невідповідності системи 
фінансового обліку вимогам стратегічного управлін-
ня, можна констатувати, що основним напрямом 
здійснення стратегічних облікових записів є враху-
вання впливу зовнішнього середовища на реалізацію 
стратегічних альтернатив, що в кінцевому випадку 
повинно знайти своє відображення в стратегічному 
похідному балансовому звіті в розрізі конкретної 
стратегічної альтернативи. 

Дослідники в сфері бухгалтерського обліку 
(Е.С. Аракельянц, І.М. Богатая, Л.А. Зімакова, С.Ф. Ле-
генчук, І.А. Харченко, О.М. Щемелєв) в останні роки 
приділяють значну увагу необхідності включення 
об’єктів зовнішнього середовища до складу бухгал-
терської звітності.  

На сучасному етапі розвитку облікової методоло-
гії стратегічного обліку відсутня єдність в підходах 
дослідників стосовно порядку облікового відобра-
ження та оцінки факторів зовнішнього середовища 
(макро- та мікросередовища), що впливають на про-
цес прийняття стратегічних управлінських рішень.  

Можна виділити два окремих основних підходи 
до здійснення стратегічних облікових записів. 

1. Відокремлене відображення об’єктів зовніш-
нього середовища за обраними агрегатами на основі 
подвійного запису. Реалізація такого підходу повин-
на проводитись на основі дотримання наступних ви-
мог, що висуваються до здійснення агрегованих 
стратегічних облікових записів: 

– обрання облікових агрегатів на основі розроб-
леного стратегічного структурованого плану рахун-
ків, що стосуються агрегованих стратегічних запи-
сів; 

– впровадження нових агрегатів, що стосуються 
зовнішнього середовища підприємства (активи зов-
нішнього середовища, капітал зовнішнього середо-
вища, зобов’язання зовнішнього середовища); 

– визначення характеру змін (збільшення або 
зменшення) і типу облікових змін, до яких призво-
дить здійснення такого запису (активні або пасивні, 
пермутації або модифікації); 
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– здійснення агрегованих стратегічних облікових 
записів на основі застосування подвійного запису 
(один агрегат – по дебету, інший – по кредиту). 

Оскільки стратегічні записи здійснюються в роз-
різі обраних стратегічних альтернатив, які відрізня-
ються між собою за просторовими та часовими хара-
ктеристиками, проф. Г.Є Крохічевою (2004 р.) було 
введено поняття “фракталу”, в якості критерію їх 
класифікації. На думку проф. М.В. Болдуєва викори-
стання гіпотези фрактальності в стратегічному облі-
ку дає можливість визначати інформацію і забезпе-
чувати управління за територіальними фракталами 
(внутрішні і зовнішні сегменти діяльності, ланки ла-
нцюжка створення вартості продуктів тощо) і фрак-
талами часу (інвестиційні, інноваційні та стратегічні 
горизонти) [2, с. 126]. В подальшому дана ідея була 
розвинута при побудові системи агрегованих страте-
гічних облікових записів. 

Зокрема, на думку проф. Т.О. Графової стратегі-
чні агреговані проведення здійснюються за фракта-
лами, в якості яких можуть виступати: варіанти ді-
яльності підприємства відповідно до моделі страте-
гічного розвитку підприємства (інерційний, помір-
но-оптимальний, інноваційний); сегменти стратегі-
чної активності; часові горизонти різної тривалості 
(5, 10, 15 і т.д. років). Наявність і використання 
єдиного інформаційного простору дозволяє отри-
мувати інформацію багаторівневого характеру по 
фракталах простору і часу: стратегічних майданчи-
ках, інформаційних супермагістралях, мобільних 
фракталах часу та мережевого простору, варіантах 
стратегічного розвитку, сегментах стратегічної ак-

тивності тощо [3, с. 46]. Таким чином, використан-
ня концепції фракталів у системі стратегічного фі-
нансового обліку дозволяє формувати різні види 
стратегічних похідних фрактальних балансових зві-
тів, які виступають основою для прийняття страте-
гічних управлінських рішень. 

2. Додаткове відображення впливу факторів зов-
нішнього середовища на об’єкти внутрішнього се-
редовища підприємства. Такий спосіб здійснення 
стратегічних записів був запропонований проф. 
О.М. Щемелєвим (2007 р.) у вигляді неттінгових 
проведень та розвинений О.М. Євстаф’євою 
(2011 р.). Він передбачає відкриття до кожного син-
тетичного рахунку стратегічного структурованого 
плану рахунків окремого субрахунку, який би відо-
бражав позитивний та негативний вплив факторів 
зовнішнього середовища. 

Зокрема, О.М. Євстаф’євою було розроблено ал-
горитм постановки на облік фактів господарського 
життя, що враховує вплив факторів макро- і мікро-
середовища та виявлення супутніх та результуючих 
ризиків, що впливають на діяльність підприємства: 
1) виявлення зовнішніх і внутрішніх факторів та ви-
значення направленості їх впливу; 2) оцінка ризиків, 
що виникають від впливу визначених факторів; 3) 
визначення сутності, типу та суми за фактом госпо-
дарського життя, що виник в результаті впливу виді-
лених факторів; 4) визначення рахунків, які викорис-
товуються при відображенні фактів господарського 
життя [5, с. 5]. Приклади облікового відображення 
таких додаткових стратегічних операцій представле-
но в табл. 3. 

 
Таблиця 3 

МОЖЛИВІ  ПРИКЛАДИ  ВІДОБРАЖЕННЯ  ФАКТІВ  ГОСПОДАРСЬКОГО  ЖИТТЯ  З  ВРАХУВАННЯМ  
ВПЛИВУ  ФАКТОРІВ  МАКРО-  І  МІКРОСЕРЕДОВИЩА  ЗА  О.М. ЄВСТАФ’ЄВОЮ  [5, с. 6] 

№ 
з/п Фактори 

Спрямова-
ність Факт господарського життя 

+ – 

1 Економічний 
+  Нараховані відсотки за кредит з врахуванням підвищення відсоткової ставки 

 – Нараховані відсотки за кредит з врахуванням зниження відсоткової ставки 

2 Податковий 

+  Нараховані податки та збори з врахуванням збільшення податкового тягаря 

 – Нараховані податки та збори з врахуванням зменшення податкового тягаря 

+  Збільшені затрати на виробництво, як результат зміни податкової політики дер-
жави 

3 Характер діяльності підп-
риємства 

 – Відображені втрати від псування, розкрадань та невиправного браку продукції 

+  Відображені ризикові активи, які можуть призвести до економічних вигід 

4 Особливості товарів, робіт, 
послуг і ринків збуту 

 – Відображені втрати від прострочення виконання зобов’язань 

 – Відображений ризик неплатежів за продану продукцію 
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На основі здійснення представлених в табл. 3 
стратегічних записів складається стратегічний похі-
дний балансовий звіт, що дозволяє сформувати дум-
ку користувача не лише про фактичний, а й про ймо-
вірний стан підприємства, що формується в резуль-
таті ймовірних змін внутрішнього та зовнішнього 
середовища підприємства. Інформація з одержаного 
звіту може бути використана для оцінки стратегіч-
них переваг кожної із виділених стратегічних альте-
рнатив і дозволяє побудувати дієву та ефективну си-
стему стратегічного менеджменту. 

Для здійснення стратегічних облікових записів як 
одного із етапів методики стратегічного фінансового 
обліку може бути використаний будь-який із розгля-
нутих двох підходів. Проте, на нашу думку, більш 
доцільним є застосування першого підходу, який, з 
одного боку, дозволяє відобразити вплив реалізації 
конкретної стратегічної альтернативи на стан підп-
риємства в його зовнішньому середовищі, а з іншого 
боку, дозволяє відобразити за допомогою стратегіч-
них похідних балансових звітів вплив зовнішнього 
середовища на стратегічні показники діяльності під-
приємства (чисті активи та чисті пасиви), що дозво-
ляє зробити відповідний стратегічний вибір або вжи-
ти належних заходів з метою коригування вже сфор-
мульованої та обраної стратегії. 

За результатами здійснення інжинірингових та 
стратегічних облікових записів складається інжині-
рингово-стратегічний баланс, за яким розраховуєть-
ся показник стратегічних чистих активів, що врахо-
вує вплив включення інжинірингових облікових 
об’єктів та факторів зовнішнього середовища і є 
стратегічним показником власності підприємства, 
“очищеним” від наявних в нього зобов’язань. 

6.ѝЗДІЙСНЕННЯѝѝГІПОТЕТИЧНИХѝѝПРОВЕДЕНЬѝѝ
ЗѝѝРЕАЛІЗАЦІЇѝѝАКТИВІВѝѝТАѝѝПОГАШЕННЯѝѝ

ЗОБОВ’ЯЗАНЬѝѝТАѝѝСКЛАДАННЯѝѝПОХІДНОГОѝѝ
ГІПОТЕТИЧНОГОѝѝСТРАТЕГІЧНОГОѝѝ

БАЛАНСОВОГОѝѝЗВІТУѝ

Для формування аналітичних показників, на ос-
нові яких має бути здійснений вибір із сформованих 
стратегічних альтернатив, необхідним є здійснення 
гіпотетичних проведень з реалізації активів та пога-
шення зобов’язань. Застосування такої ітерації до-
зволяє розширити предмет стратегічного фінансово-
го обліку в часі, включивши до його складу майбутні 
факти господарського життя, що є однією із ключо-
вих інформаційних вимог, що висувається системою 
стратегічного менеджменту до бухгалтерського об-
ліку, як інформаційної технології. 

Гіпотетичні проведення з реалізації активів та по-
гашення зобов’язань дозволяють сформувати про-
гнозне облікове інформаційне поле у вигляді набору 
показників (чистих активів та чистих пасивів), яке є 
одним із шляхів підвищення ефективності обліково-
го інформаційного простору. Застосування такого 
підходу дозволяє забезпечити відповідність інфор-
маційного продукту, що формується системою стра-
тегічного фінансового обліку, зростаючим запитам 
стратегічного менеджменту. 

При здійсненні гіпотетичної реалізації активів і 
погашення зобов’язань підприємства важливе зна-
чення займає вибір оцінки, за якою має проводитись 
така реалізація. На нашу думку, вибір виду оцінки 
має здійснюватись на основі врахування виду і типу 
стратегії, а також потреб стратегічного менеджмен-
ту. Наприклад, при аналізі стратегічних фінансових 
або інвестиційних альтернатив, слід використовува-
ти дисконтовані оцінки, при аналізі маркетингових 
стратегій – ринкові, тощо. 

Порядок здійснення агрегованих гіпотетичних 
проведень з реалізації активів і погашення зо-
бов’язань підприємства представлено в табл. 4. 

 
Таблиця 4 

БУХГАЛТЕРСЬКІ  АГРЕГОВАНІ  ПРОВЕДЕННЯ  З  РЕАЛІЗАЦІЇ  АКТИВІВ  І  ПОГАШЕННЯ  ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

№ 
з/п Назва господарської операції Дебет Кредит 

1 Гіпотетична реалізація необоротних активів Розділ 3 Розділ 1 

2 Гіпотетична реалізація запасів Розділ 3 Розділ 2 

3 Гіпотетична реалізація розрахунків та інших активів Розділ 3 Розділ 3 

4 Гіпотетична реалізація зобов’язань Розділ 5 Розділ 3 

 
Гіпотетичні агреговані проведення, наведені в 

табл. 4, слід здійснювати за наступним алгоритмом: 
– гіпотетична реалізація активів підприємства, 

починаючи з активів із найменшою ліквідністю: не-

оборотні активи; запаси; розрахунки та інші активи; 
– гіпотетичне задоволення зобов’язань наявними 

грошовими коштами; 
– за умови недостачі наявних та одержаних в ре-
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зультаті гіпотетичної реалізації активів грошових 
коштів здійснюється гіпотетичне задоволення зо-
бов’язань за рахунок власного капіталу (нерозподі-
лених прибутків, резервного капіталу, зареєстрова-
ного капіталу тощо). 

За результатами здійснення агрегованих гіпоте-
тичних господарських операцій складається похід-
ний гіпотетичний стратегічний балансовий звіт, що є 
похідним від інжинірингового звіту, одержаного в 
результаті здійснення інжинірингових (трансформа-
ційних, субстанційних, імунізаційних, хеджованих 
тощо) операцій. Одержаний стратегічний гіпотетич-

ний балансовий звіт може бути двох типів, що зале-
жить від здатності підприємства повною мірою задо-
вольнити наявні в нього зобов’язання. Балансовий 
звіт першого типу в активі містить грошові кошти, а 
в пасиві – чисті пасиви (власний капітал та забезпе-
чення зобов’язань). Балансовий звіт другого типу в 
активі містить від’ємні активи (на суму різниці між 
наявними грошовими коштами і зобов’язаннями 
підприємства), а в пасиві – знецінені чисті пасиви. 

Загальна модель побудови похідного гіпотетич-
ного стратегічного балансового звіту наведена в 
табл. 5. 

 
Таблиця 5 

ПРОЦЕДУРНА  МОДЕЛЬ  СКЛАДАННЯ  ПОХІДНОГО  ГІПОТЕТИЧНОГО  СТРАТЕГІЧНОГО  БАЛАНСОВОГО  ЗВІТУ 

Агрегований баланс Коригуючі 
проведення 

Скори-
гова-
ний 

баланс 

Інжинірингові 
проведення 

Стратегічні 
проведення 

Інжині-
рингово-
стратегі-
чний ба-
ланс 

Гіпотетичні про-
ведення з реалі-
зації активів та 
задоволення зо-

бов’язань 

Похідний гі-
потетичний 
стратегічний 

баланс 

Розділи Сума Дт Кт Сума Сума Дт Кт Сума Дт Кт Сума Сума Дт Кт Сума Актив Пасив

Розділ 1. Необорот-
ні активи                  

Розділ 2. Запаси                  

Розділ 3. Кошти, ро-
зрахунки та інші ак-
тиви 

                 

Розділ 4. Власний 
капітал та забезпе-
чення зобов’язань 

                 

Розділ 5. Зо-
бов’язання                  

Баланс                  

Чисті активи 1    2       3      

Чисті пасиви                 4 

 
1 показник чистих активів. 
2 показник чистих активів після здійснення коригувань. 
3 показник стратегічних чистих активів. 
4 показник чистих пасивів. 

 
Запропонована процедурна модель складання по-

хідного гіпотетичного стратегічного балансового 
звіту відображає набір необхідних облікових проце-
дур, за результатами реалізації яких може бути сфо-
рмований похідний гіпотетичний стратегічний бала-
нсовий звіт. 

Застосування розробленої моделі дозволяє забез-
печити адаптацію системи фінансового обліку до 
змін, що відбуваються у внутрішньому й зовнішньо-

му середовищі підприємства, однак залишались поза 
увагою бухгалтерів, що керуються національними 
П(С)БО. Її впровадження спрямоване на визначення 
результатів гіпотетичної реалізації стратегічних аль-
тернатив та здійснення серед них стратегічного ви-
бору за допомогою аналізу показників чистих акти-
вів і чистих пасивів, власного капіталу, зобов’язань, 
ризиків, інтелектуального капіталу, об’єктів зовніш-
нього середовища тощо.  
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ВИСНОВКИѝ

Система інжинірингового фінансового обліку є надбудовою до системи фінансового обліку. На відміну 
від останнього, що передбачає складання стандартизованих форм фінансової звітності, інжиніринговий 
облік забезпечує складання інжинірингових та похідних форм звітності в залежності від обраного варіанту 
здійснення інжинірингових операцій у відповідності до запитів зацікавлених користувачів в обліковій ін-
формації.  

На основі застосування концепції інжинірингового обліку запропоновано методику ведення стратегіч-
ного фінансового обліку, результатом якої є побудова похідного гіпотетичного стратегічного балансового 
звіту, як основного обліково-інформаційного джерела для прийняття стратегічних управлінських рішень. 
Запропонована методика складається з шести основних етапів: 

1. Побудова бухгалтерських агрегатів (агрегація об’єктів обліку); 
2. Розробка структурованого плану рахунків; 
3. Здійснення коригуючих записів і складання скоригованого балансу; 
4. Здійснення інжинірингових облікових записів; 
5. Здійснення стратегічних облікових записів; 
6. Здійснення гіпотетичних записів і складання похідного гіпотетичного стратегічного балансового зві-

ту. 
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Сѝцельюѝусовершенствованияѝсистемыѝучетно-аналитическогоѝобеспеченияѝстратегиче-

скогоѝ менеджментаѝ предприятияѝ обоснованаѝ необходимостьѝ использованияѝ показателейѝ
стоимостиѝчистыхѝактивовѝиѝ чистыхѝпассивовѝнаѝосновеѝданныхѝсистемыѝстратегическогоѝ
финансовогоѝучета.ѝРазработанаѝметодикаѝстратегическогоѝфинансовогоѝучета.ѝРазработа-
ныѝ процедурнуюѝ модельѝ составленияѝ производногоѝ гипотетическогоѝ стратегическогоѝ ба-
лансовогоѝотчета.ѝѝ

Ключевыеѝслова:ѝстратегическийѝменеджмент,ѝстратегическийѝфинансовыйѝучет,ѝгипо-
тетическийѝстратегическийѝбалансовыйѝотчет,ѝинжиниринговыйѝучет.ѝ

 
Inѝorderѝtoѝimproveѝtheѝsystemѝofѝaccountingѝandѝanalyticalѝsupportѝofѝtheѝstrategicѝmanage-

mentѝofѝtheѝenterprisesѝtheѝnecessityѝofѝtheѝuseѝofѝtheѝnetѝassetsѝandѝnetѝliabilitiesѝonѝtheѝbasisѝ
ofѝtheѝstrategicѝfinancialѝaccountingѝhasѝbeenѝgrounded.ѝTheѝtechniqueѝofѝstrategicѝfinancialѝac-
countingѝhaveѝbeenѝdeveloped.ѝTheѝproceduralѝmodelѝofѝderivativeѝhypotheticalѝstrategicѝbalanceѝ
sheetѝhaveѝbeenѝdeveloped.ѝ

Keywords:ѝstrategicѝmanagement,ѝstrategicѝ financialѝaccounting,ѝstrategicѝhypotheticalѝbal-
anceѝsheet,ѝengineeringѝaccounting.ѝ
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