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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЧНОГО 

ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Обґрунтовано необхідність розробки концептуальних аспектів побу-

дови стратегічного обліку на сільськогосподарських підприємствах. 

Розроблено модель розвитку концептуальних аспектів бухгалтерсько-

го обліку в напрямі забезпечення стратегічної орієнтації. Запропоно-

вано структуру корпоративної стратегічної обліково-аналітичної си-

стеми. 

Ключові слова: стратегічний менеджмент, стратегічний облік, кор-

поративна стратегічна обліково-аналітична система. 

 

Вступ. В останні роки в фаховій літературі з бухгалтерського облі-

ку вітчизняними вченими (С.Ф. Голов, В.М. Жук, Н.М. Малюга, 

С.Ф. Легенчук, В.Б. Моссаковський, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, 

В.А. Шпак, І.Й. Яремко та ін.) значна увага приділяється удосконален-

ню його концептуальних основ, що може бути обґрунтоване наступ-

ними причинами: 

 в сучасних умовах бухгалтерський облік перебуває в фазі свого 

докорінного реформування на теоретичному, методологічному та ор-

ганізаційному рівнях, що зумовлює необхідність формування відправ-

ної точки подальших досліджень – керівних ідей та системи поглядів 

на його подальший розвиток та застосування в практичній діяльності 

підприємств з урахуванням специфіки ринкових умов національної 

економіки; 

 в Україні, не зважаючи на значну кількість нормативних доку-

ментів, що регламентують порядок ведення і організації обліку на під-

приємствах, відсутня концептуальна основа як основоположний доку-

мент, який би виконував функцію фундаментальної теорії для розбу-

дови організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку; 

 формування наукових знань у вигляді облікових концепцій до-

зволяє провести їх синтез, об’єднавши їх в єдину систему, що створює 

всі необхідні передумови для їх ефективного впровадження в практич-

ну діяльність підприємств на основі загальної стратегії дій. 

Виділені вище причини зумовлюють необхідність проведення кри-

тичного аналіз існуючих підходів та розробки концептуальних аспек-
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тів побудови стратегічного обліку на сільськогосподарських підприєм-

ствах на основі розуміння стратегічного обліку як одного із функціо-

нальних напрямів бухгалтерського обліку, спрямованого на створення 

належної інформаційної підтримки прийняття стратегічних управлін-

ських рішень, розробки, впровадження і контролю за реалізацією стра-

тегій сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням удосконален-

ня обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту та 

розробки концепції стратегічного обліку присвячені праці І.М. Богатої, 

М.В. Болдуєва, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, В.А. Залевського, 

В.Е. Керімова, І.І. Криштопи, Г.Є. Крохічевої, С.Ф. Легенчука, 

А.А. Пилипенка, М.С. Пушкаря, Б. Райана, С.П. Суворової, К. Уорда, 

І.І. Хахонової, А.В. Шайкана та ін. 

Формулювання цілей статті. Основною ціллю статті є аналіз іс-

нуючих підходів та розробка концептуальних аспектів побудови стра-

тегічного обліку на сільськогосподарських підприємствах. 

Основна частина. На сьогодні, на відміну від зарубіжних науков-

ців, серед вітчизняних вчених ще тривають дебати з приводу необхід-

ності проведення глибоких наукових пошуків в сфері стратегічного 

обліку, вивчення прикладних аспектів побудови стратегічно орієнто-

ваної системи обліку. Як показали проведені дослідження, дана про-

блематика пов’язана в більшості випадків із визначенням місця страте-

гічного обліку у складі теорії бухгалтерського обліку – як окремого 

виду, підсистеми, напряму тощо. В останні роки також з’являються 

практичні запити щодо необхідності удосконалення системи обліково-

аналітичного забезпечення стратегічного управління підприємствам. 

Вищенаведене зумовлює необхідність проведення фундаментальних 

досліджень на концептуальному, теоретико-методологічному та прак-

тичному рівні застосування методик стратегічного обліку на сільсько-

господарських підприємствах. 

При побудові системи обліково-аналітичного забезпечення страте-

гічного менеджменту важливе значення має його співвідношення з са-

мою системою стратегічного менеджменту та з елементами її предме-

ту, що не входять до складу чинної облікової системи, зокрема, зовні-

шнім середовищем підприємства. До системи обліково-аналітичного 

забезпечення стратегічного менеджменту можуть бути застосовані три 

підходи, що визначають можливі варіанти розуміння його сутності та 

шляхи подальшого удосконалення: 

– раціоналістський, що передбачає пошук оптимального варіанту 

системи обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджме-
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нту в умовах відповідного зовнішнього середовища. За такого підходу 

може існувати лише один варіант побудови системи обліково-

аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту (один варіант 

найбільш оптимальної облікової стратегічно орієнтованої методології), 

використання якого забезпечуватиме одержання максимального ефек-

ту при формулюванні та реалізації стратегії підприємства; 

– еволюціоністський (адаптивний) – базується на сприйнятті 

об’єктивного існування зовнішнього середовища, відповідно до змін і 

розвитку якого відбувається розвиток стратегій підприємства та сис-

теми його обліково-аналітичного забезпечення. Зі зміною зовнішнього 

середовища відбувається переорієнтація стратегій підприємства, вна-

слідок чого повинна бути перебудована на підприємстві система облі-

ково-аналітичного забезпечення, яка підлаштовується під обрані на пі-

дприємстві типи та види стратегій; 

– процесний – передбачає визнання невизначеності майбутнього як 

об’єктивно існуючого явища, при цьому воно не розглядається як пов-

ністю непередбачуване, оскільки окремі процеси можуть бути прогно-

зовані і змодельовані за допомогою використання аналітичних і раціо-

нальних методів. Реалізація цього підходу передбачає розширення си-

стеми бухгалтерського обліку в часовому вимірі, зокрема, шляхом 

включення до складу його предмету прогнозних і стратегічних фактів 

господарського життя, що дозволить побудувати прогнозні і стратегіч-

ні фінансові і управлінські звіти, які виступатимуть інформаційною 

основою для прийняття стратегічних управлінських рішень. 

На основі трьох виділених вище підходів можна побудувати модель 

розвитку концептуальних аспектів бухгалтерського обліку, спрямова-

них на забезпечення підвищення ефективності стратегічного менедж-

менту підприємства (рис. 1).  

Запропонована модель (рис. 1) побудована із врахуванням основ-

них відмінностей стратегічно орієнтованої системи обліку від тради-

ційної облікової системи: 

 в ній обліковуються нові види фактів господарського життя 

(прогнозні і стратегічні); 

 виокремлюються нові види об’єктів стратегічного обліку 

(об’єкти зовнішнього середовища, нові капіталізовані об’єкти тощо); 

 для обліку існуючих (традиційних) видів фактів господарського 

життя і об’єктів обліку використовуються нові методи фінансового і 

управлінського обліку (прогнозні, похідні, стратегічні, фрактальні то-

що). 
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Рис. 1. Тривимірна модель розвитку концептуальних аспектів бухгалтерського 

обліку в напрямі забезпечення стратегічної орієнтації 

 

В результаті можна виділити три нових сфери наукових досліджень 

в бухгалтерському обліку, що пов’язані з побудовою стратегічно оріє-

нтованої системи обліку на підприємствах, яка має забезпечити подо-

лання дефіциту в обліковій інформації стратегічного характеру: 

 предметна сфера досліджень, що передбачає необхідність про-

ведення наукових пошуків щодо розширення предмету бухгалтерсько-

го обліку в часі і просторі, аналізу впливу даних змін на обліковий ін-

формаційний продукт, що генерується обліковою системою підприєм-

ства; 

 методологічна сфера досліджень 1, стосується застосування іс-

нуючих і нових методів бухгалтерського обліку стосовно зміни часової 

орієнтації предмету бухгалтерського обліку, тобто включення до його 

складу перспективних (прогнозних, стратегічних) фактів господарсь-

кого життя; 

 методологічна сфера досліджень 2, що пов’язана із застосуван-

ням існуючих і нових методів бухгалтерського обліку стосовно зміни 

просторової орієнтації предмету бухгалтерського обліку, що передба-

чає включення зовнішнього середовища та нових об’єктів обліку (ін-

телектуального капіталу, знань тощо). 

Існуючі на сьогодні облікові концепції стосуються розвитку бухга-

лтерського обліку в цілому (С.Ф. Голов, В.М. Жук, О.П. Кундря-

Висоцька, Н.М. Малюга, М.С. Пушкар), його організації на підприємс-

тві (В.А. Шпак), облікового-забезпечення управління витратами підп-

риємств (В.Б. Моссаковський), управлінського обліку (Н.М. Савченко, 

І.Б. Садовська), окремих облікових об’єктів (обліку інтелектуального 

капіталу – С.Ф. Легенчук; обліку пасивів (капіталу, власності) – 

В.В. Сопко) тощо. Враховуючи доцільність використання концептуа-

льного підходу до побудови системи облікових знань, для побудови 
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ефективної системи обліково-аналітичного забезпечення стратегічного 

управління необхідною є побудова концепції стратегічного обліку. 

При побудові концепції стратегічного обліку слід враховувати на-

ступні базові теоретичні установки бухгалтерського обліку як функці-

ональної науки: 

 бухгалтерський облік не існує сам для себе, він виконує сервіс-

ну функцію в системі управління, зокрема, і стратегічного, виступаю-

чи при цьому однією із підсистем, яка відіграє важливу роль в форму-

ванні вартості підприємства; 

 використовуваний на підприємстві варіант облікової технології 

повинен бути повністю підпорядкований потребам системи управлін-

ня, орієнтований на забезпечення досягнення стратегічних цілей; 

 набір методів обліку, що використовуються для трансформації 

ідентифікованих фактів господарського життя на облікову інформацію 

повинен відповідати потребам суб’єктів, що приймають стратегічні 

управлінські рішення; 

 обліково-аналітична система повинна відповідати обраній на пі-

дприємстві стратегії. 

Першим етапом розробки концепції стратегічного обліку є аналіз 

можливих варіантів її побудови виходячи із особливостей потреб 

суб’єктів, що приймають стратегічні управлінські рішення. 

На сьогодні існує значна кількість варіантів розробки обліково-

аналітичного забезпечення стратегічного управління підприємством, 

однак не всі з них передбачають використання в якості основи страте-

гічно-орієнтованої системи обліку. З метою забезпечення задоволення 

управлінських потреб щодо інформаційного супроводу процесу фор-

мування, реалізації і моніторингу стратегій підприємства запропоно-

вано використовувати корпоративну стратегічну обліково-аналітичну 

систему. 

Алгоритм вибору корпоративної стратегічної обліково-аналітичної 

системи із існуючих альтернатив на основі врахування існуючих 

управлінських потреб представлено в таблиці. 

Розробка корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи 

базується на застосуванні комплексного підходу до формування інфо-

рмаційного супроводу стратегічного менеджменту, що передбачає ви-

користання удосконаленої системи обліку (фінансового та управлінсь-

кого) та аналізу.  



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 
 

 41 

Таблиця  

Управлінські потреби та можливі шляхи їх задоволення в  

контексті побудови системи стратегічного управління 
Існуючі управлінські потреби Можливі шляхи задоволення управлін-

ських потреб 

1 2 

Необхідність забезпечення ефек-

тивного функціонування в дов-

гостроковому періоді в умовах 

мінливого зовнішнього середо-

вища 

Система стратегічного управління 

Необхідність побудови системи 

стратегічного управління 

Система стратегічного менеджменту 

підприємства 

Впровадження управлінських 

інформаційних систем для за-

безпечення інформаційного су-

проводу реалізації стратегії під-

приємства. Необхідність розроб-

ки системи інформаційного за-

безпечення стратегічного мене-

джменту. 

Існуючі 

альтер-

нативні 

варіанти 

Система збалансованих по-

казників (включає систему 

обліку і інші системи моні-

торингу зовнішнього сере-

довища) 

Система фінансового обліку 

Система управлінського об-

ліку 

Система стратегічного ана-

лізу 

Необхідність розробки системи 

обліково-аналітичного забезпе-

чення стратегічного менеджмен-

ту підприємства 

Єдина комплексна система стратегічно-

го обліку (фінансового і управлінсько-

го) 

Необхідність розробки корпора-

тивної стратегічної обліково-

аналітичної системи 

Корпоративна стратегічна обліково-

аналітична система, побудована на 

основі удосконалення існуючої системи 

обліку (фінансового та управлінського) 

і удосконаленої стратегічної аналітич-

ної підсистеми та включає підсистему 

стратегічного аналізу та стратегічного 

контролю. 

 

Другим етапом розробки концепції стратегічного обліку є аналіз 

взаємодії стратегічних облікових підсистем із іншими інформаційними 

системами у складі корпоративної стратегічної обліково-аналітичної 

системи з метою визначення їх предметної області, розмежування фу-

нкцій та встановлення міжсистемних взаємозв’язків. Запропонована 

ідеальна структура такої системи, тобто авторське бачення бажаного 
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стану побудови системи стратегічного обліку на сільськогосподарсь-

ких підприємствах України, наведена на рис. 2. 
 
 

КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЧНА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА  

Система 

бухгалтерського 

обліку  

Стратегічна 

аналітична 

система 

Стратегічно-

орієнтована система 

обліку  

Система 

стратегічного 

аналізу 

Частина інформації використовується одночасно двома системами;  

Спрямування предмету дослідження.  

Система 

стратегічного 

контролю  

Внутрішнє  

середовище  

Мікро- 

середовище  
Макро- 

середовище  

постійно постійно періодично  

Підсистема стратегічного 

фінансового обліку 

 

ПРЕДМЕТ  

ВИВЧЕННЯ 

СИСТЕМИ 

Підсистема стратегічного 

управлінського обліку 

Рис. 2. Структура корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи 
 

Запропонована структура корпоративної стратегічної обліково-

аналітичної система включає в себе такі основні елементи, що є осно-

вою обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту 

підприємства та розвитку яких повинна бути приділена основна увага: 

підсистема стратегічного фінансового обліку, підсистема стратегічно-

го управлінського обліку та стратегічна аналітична система. Дані еле-

менти системи є найменш вивченими і дослідженими, існує незначна 

кількість публікацій, в яких розкриваються теоретико-методологічні 

засади їх функціонування та особливості застосування в практичній 

діяльності підприємств. 

Запропонована система (див. рис. 1) може бути застосована на ве-

ликих сільськогосподарських підприємствах та об’єднаннях підпри-

ємств, якими використовуються сучасні корпоративні інформаційні 

системи не нижче ERP-класу, що створює можливості для ефективного 

впровадження стратегічного облікового інструментарію. В окремих 

випадках набір елементів системи при її практичному впровадженні 

може бути звужений в залежності від рівня розвитку системи стратегі-

чного менеджменту підприємства. Порядок відбору елементів такої 

системи конкретизує проф. М.С. Пушкар, покладаючи в основу масш-

таб матеріальних систем. Зокрема, на думку автора, доцільним є: 

 для гіпервеликих систем – гіперсистемне вимірювання міри 

впливу певної системи на результативність функціонування надсисте-

ми (впровадження системи управлінського та стратегічного обліку); 
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 для метагіперсистеми – метагіперсистемне вимірювання міри 

певної системи на результативність функціонування метагіперсистеми 

(обов’язковість ведення стратегічного обліку) [3, с. 163]. Відповідно, в 

залежності від масштабу підприємства у нього з’являються потреби у 

впровадженні відокремлених систем стратегічного фінансового та 

стратегічного обліку. 

У складі корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи 

виділено дві аналітичні підсистеми – систему стратегічного аналізу та 

стратегічну аналітичну систему без ефективної роботи яких впрова-

дження дієвої системи стратегічного менеджменту на підприємстві є 

неможливим. Як відмічає з цього приводу проф. Н.Н. Хахонова, інтег-

рація в рамках однієї системи обліково-аналітичного забезпечення од-

ночасно двох підходів – бухгалтерського та аналітичного – дозволяє 

сформувати достовірну (реалістичну) інформацію стратегічного харак-

теру, яка буде служити базою для розробки стратегічних управлінсь-

ких рішень та їх своєчасного коригування при необхідності [4, с. 9]. 

Система стратегічного аналізу має глибоку історію розвитку та пе-

редбачає аналіз формування зв’язків підприємства з її зовнішнім сере-

довищем. Якщо для аналізу внутрішнього середовища вона викорис-

товує облікові дані, до для аналізу зовнішнього середовища підприєм-

ства застосовуються власні, позаоблікові методи (SWOT, PEST, “5 сил 

Портера” тощо). 

З метою забезпечення аналітичного супроводу прийняття стратегі-

чних управлінських рішень на основі облікової інформації стратегіч-

ного типу, що генерується системами стратегічного фінансового та 

стратегічного управлінського обліку, запропоновано виділити страте-

гічну аналітичну систему, яка дозволить усунути існуючі недоліки си-

стеми стратегічного аналізу та доповнити її новими аналітичними по-

казниками, що використовуватимуться в процесі формулювання, роз-

робки, вибору, реалізації, моніторингу та контролю виконання обраної 

стратегії. 

Роль аналітичних систем у складі корпоративної стратегічної облі-

ково-аналітичної системи є дуже значною, оскільки для прийняття 

стратегічних управлінських рішень має бути максимально використана 

і оброблена інформація про стан і динаміку зовнішнього середовища 

підприємства, для якого є звичним проходження різних змін. Розвиток 

і удосконалення аналітичних систем напряму сприяє розвитку обліко-

вої системи підприємства, висуваючи до облікової інформації нові ви-

моги та спонукаючи до необхідності трансформації облікової методо-

логії. Як відмічає з цього приводу проф. Г.Г. Кірейцев, забезпечення 
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інтегрованості обліку і економічного аналізу з менеджментом при їх 

вивченні дозволить перейти на новий рівень підготовки спеціалістів в 

галузі обліку і аудиту, адекватний вимогам ринку праці по даній спеці-

альності [2, с. 88-89]. Таким чином, виділення у складі корпоративної 

стратегічної обліково-аналітичної системи двох аналітичних підсистем 

є відповіддю на необхідність удосконалення системи ідентифікації 

процесів, що відбуваються у зовнішньому середовищі та впливають на 

процес стратегічного менеджменту підприємства. 

На думку проф. П. Друкера безумовно, неможливо одержати абсо-

лютно всю інформацію про зовнішнє середовище, не дивлячись на за-

силля спеціалізованих масових видань. Немає жодної – навіть самої 

надійної – інформації про економічні умови більшої частини Китаю, 

наприклад, чи про правову ситуацію в державах, що з’явились на карті 

після розпаду Радянської імперії [1, с. 139], однак одночасне викорис-

тання системи стратегічного аналізу та стратегічної аналітичної систе-

ми на підприємстві дозволяє створити необхідні передумови для під-

вищення ефективності процесу прийняття стратегічних управлінських 

рішень на основі використання стратегічної облікової та позаоблікової 

інформації.  

Необхідність виділення двох аналітичних підсистем також обґрун-

товується тим,  що у сучасних швидкозмінних економічних умовах 

сільськогосподарські підприємства повинні прагнути не до виживання 

“як доведеться”, а постійно адаптуватися до змін зовнішнього середо-

вища. Цим обумовлюється пильна увага сучасних дослідників до зна-

чення таких властивостей підприємства як гнучкість і пристосованість 

до зовнішніх чинників [5, с. 24]. 

Процеси формування та обробки двох даних видів інформації по-

винні бути організовані таким чином, щоб забезпечувати інформацій-

ну підтримку розробки нових стратегічних альтернатив та коригування 

обраної стратегії. В даному випадку недостатнім є лише генерування 

стратегічної інформації без врахуванням особливостей її використання 

кінцевими користувачами, така інформація повинна бути інтегрована в 

загальну інформаційну базу підприємства та в процес розробки і реалі-

зації стратегії, здійснювати вплив на стратегічні ініціативи підприємс-

тва. 

Таким чином, представлена концепція побудови стратегічного об-

ліку на сільськогосподарських підприємствах передбачає необхідність 

розробки і впровадження корпоративної стратегічної обліково-

аналітичної системи, що представляє собою сукупність підсистем бух-

галтерського обліку, стратегічного фінансового обліку, стратегічного 

управлінського обліку, економічного і стратегічного аналізу та страте-
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гічного контролю. 

Основними організаційно-методологічними напрямами розвитку 

корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи є наступні: 

 аналіз зростаючих потреб користувачів в обліковій інформації 

стратегічного характеру, що використовується для аналізу стратегіч-

ного розвитку підприємства; 

 аналіз недоліків системи фінансового обліку на основі визна-

чення невідповідності потребам стратегічного менеджменту та адеква-

тне удосконалення його теоретико-методологічних засад; 

 удосконалення системи стратегічного управлінського обліку на 

основі врахування фундаментальних теоретико-методологічних засад 

концепції стратегічного менеджменту (стратегічне позиціонування, 

ланцюжки цінностей тощо); 

 розробка теоретичних, методологічних та організаційних засад 

стратегічної аналітичної системи підприємства, що функціонуватиме 

на основі використання облікової інформації стратегічного характеру; 

 удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення 

стратегічного аналізу та стратегічного контролю з урахуванням особ-

ливостей розвитку сучасних економічних систем; 

 розробка системи показників стратегічного розвитку підприємс-

тва у відповідності до наявних конкурентних переваг, стратегічної по-

зиції, поставлених стратегічних цілей, місії та стратегічного бачення 

підприємства. 

Висновки. В результаті проведених досліджень запропоновано 

здійснювати розробку концепції побудови стратегічного обліку на 

сільськогосподарських підприємствах за наступними етапами: 

 аналіз можливих варіантів побудови концепції виходячи із осо-

бливостей потреб суб’єктів, що приймають стратегічні управлінські 

рішення; 

 аналіз взаємодії стратегічних облікових підсистем із іншими ін-

формаційними системами у складі корпоративної стратегічної обліко-

во-аналітичної системи з метою визначення їх предметної області, ро-

змежування функцій та встановлення міжсистемних взаємозв’язків. 

В якості концептуальної основи системи інформаційного забезпе-

чення стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств 

запропоновано використовувати корпоративну стратегічну обліково-

аналітичну систему, що представляє собою сукупність підсистем бух-

галтерського обліку, стратегічного фінансового обліку, стратегічного 

управлінського обліку, економічного і стратегічного аналізу та страте-

гічного контролю. 
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тов бухгалтерского учета в направлении обеспечения стратегиче-

ской ориентации. Предложена структура корпоративной страте-

гической учетно-аналитической системы. 
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