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СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Практична реалізація стратегічного управлінського обліку в Україні 

гальмується відсутністю чіткої методології, спроможної забезпечити 
інформаційну підтримку прийняття стратегічних управлінських рішень. Тому 
одним із нагальних питань, що потребує вирішення, є розробка механізму 
побудови методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах із 
врахуванням існуючих напрацювань у даній сфері, що стосуються як 
інструментарію стратегічного управлінського обліку, так і особливостей 
реалізації системи стратегічного менеджменту на підприємствах. 

Аналіз найбільш поширеного використання підходів до виділення 
інструментів стратегічного управлінського обліку наведено в табл. 1. Розглянуті 
інструменти стратегічного управлінського обліку забезпечують формування 
стратегічного облікового інформаційного простору, що виступає основою для 
розробки, реалізації та коригування стратегії підприємства. 

Моніторинг сучасних досліджень щодо виділення методів (інструментів, 
технік, методик, моделей) стратегічного управлінського обліку констатує 
відсутність чіткої та однозначної позиції науковців стосовно пріоритетності 
одного з них. Це стосується як усіх підприємств, що використовують 
стратегічний обліковий інструментарій, так і підприємств аграрної галузі 
зокрема.  
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Таблиця 1 
Інструменти стратегічного управлінського обліку  

(методи, техніки, моделі, системи) 
Види інструментів стратегічного управлінського обліку, що виділяються авторами 

Назва інструменту 
(скорочена англомовна 

назва)  

Б.
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 А
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]. 

Activity based costing 
(ABC) + + +  + +  + +  + 

Attribute costing (AC) + + +       +  
Benchmarking (BMG) +  +       +  
Brand value budgeting 
(BVB) + +          

Brand value monitoring 
(BVM) +         +  

Competitive position 
monitoring (CPM) +  + +   +  + +  

Competitor cost 
assessment (CCA) + + +       +  

Competitor performance 
appraisal (CPA) + + +       +  

Customer accounting 
(CA) + + +       +  

Environmental 
Management Accounting 
(EMA)  

+           

BSC or non-financial 
indicators (IPMS) + + +  + +  +  + + 

Life cycle costing (LCC) +  + +  +   + +  
Quality costing (QC) +  +       +  
Strategic costing (SC) + + + +   +  + +  
Strategic pricing (SP) +  +       +  
Target costing (TC) +  + +  +   + +  
Value chain costing 
(VСC) + + + +   +   + + 

Разом 17 9 14 5 2 5 3 2 5 14 3 
 

Наявність спектру інструментів стратегічного управлінського обліку 
породжує проблему вибору серед них найбільш оптимального для конкретного 
підприємства (з врахуванням його технологічної й організаційної структури, 
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специфіки діяльності, рис зовнішнього середовища і т.д.). На основі 
проведеного моніторингу наукових джерел з обраної тематики досліджень та 
особливостей функціонування підприємств в умовах застосування сучасних 
обліково-інформаційних технологій запропоновано наступний механізм 
побудови методики стратегічного управлінського обліку, що передбачає вибір із 
існуючого набору методів на основі ряду обґрунтованих критеріїв (рис. 1). 

 

1) Дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища 
підприємства (стратегічної бізнес-одиниці) 

 

2) Визначення ключових факторів успіху 

 

3) Аналіз відповідності критеріям вибору методів 
 
 

4) Вибір методу із наявного переліку 
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5) Вибір формату та виду представлення стратегічної облікової 
інформації у вигляді стратегічної управлінської звітності 

СТРАТЕГІЧНІ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ 
 

Рис. 1. Механізм побудови методики стратегічного управлінського обліку 
підприємства (стратегічної бізнес-одиниці) в системі стратегічного 

менеджменту 
 
Відповідно до запропонованого механізму вибір окремого методу для 

організації системи стратегічного управлінського обліку на підприємстві 
можливий лише за умови відповідності критеріям, які враховують основні 
вимоги до функціонування облікової системи і системи стратегічного 
менеджменту підприємства: 1) економічна доцільність; 2) технічно-
організаційна відповідність; 3) стратегічна обґрунтованість; 4) адекватність 
існуючій на підприємстві системі стратегічного менеджменту: організаційній 
складовій системи (місії, цілям, обраному типу і виду стратегії) та методичній 
складовій системи (моделям і методам прийняття стратегічних управлінських 
рішень). 

Залежно від наявних запитів користувачів облікової інформації 
стратегічного характеру, використовуваних моделей та методів прийняття 
стратегічних рішень, рівня охоплення предмету системи стратегічного 
менеджменту підприємства стратегічна облікова інформація може бути 
представлена у звітах наступних видів: 1) комплексні стратегічні управлінські 
звіти – відображають всі аспекти стратегічного менеджменту підприємства в 
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розрізі всіх типів і видів стратегій, всіх стратегічних бізнес-одиниць та 
стратегічних бізнес-зон (комплексний інструмент інформаційної підтримки 
процесу формування, розробки та моніторингу реалізації стратегії 
підприємства); 2) сегментні стратегічні управлінські звіти – відображають 
окремі аспекти стратегічного менеджменту підприємства в розрізі 
територіальних або часових сегментів, стосуються окремих типів (видів) 
стратегії, окремих стратегічних бізнес-одиниць чи стратегічних бізнес-зон; 
3) оперативні стратегічні управлінські звіти – складаються у випадках 
наявності оперативних запитів стратегічного менеджменту з метою 
забезпечення екстреного реагування на зміни у зовнішньому середовищі 
підприємства або стратегічної бізнес-одиниці. Періодичність формування та 
порядок представлення всіх видів стратегічних управлінських звітів 
регламентується обліковою політикою підприємства з врахуванням рівня 
комп’ютеризації обліково-аналітичних процедур та можливостей 
використовуваного програмного забезпечення.  
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ХМАРНІ СХОВИЩА ДАНИХ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ 

 
Зовсім недавно ніхто навіть не здогадувався, які революційні можливості 

надасть нам Інтернет. Інформаційні технології стрімко розвиваються, також 
розвиваються й носії інформації. Однак фізичні носії інформації мають один 
спільний недолік, для доступу до даних необхідна безпосередня наявність таких 
носіїв. Розвиток інформаційних технологій спонукав виникненню нових 
революційних напрямків, одним із яких є хмарні сховища даних [3].  

Хмарне сховище даних – модель он-лайн-сховища, в якому дані 
зберігаються на численних, розподілених в мережі серверах, що надаються в 
користування клієнтам, в основному третьою стороною. Дані зберігаються, 
обробляються, в так званій хмарі, яка являє собою один великий, віртуальний 
сервер. Фізично же такі сервери можуть знаходитись віддалено один від одного 
географічно, навіть розташовуватись на різних континентах. 

Переваги хмарних сховищ: 
– підвищена надійність зберігання даних (зберігаються не тільки на 

особистому комп’ютері); 
– швидке резервне копіювання даних; 
– доступ до файлів з будь-якого місця, де є Інтернет (навіть мобільний); 
– доступ до файлів з різних пристроїв (ПК, смартфон, планшет); 
– оплата лише за те місце в сховищі, яке фактично використовується, а не 

за оренду серверу, всі ресурси якого можуть і не використовуватись; 
– немає необхідності займатися придбанням, підтримкою і 

обслуговуванням власної інфраструктури по зберіганню даних, що в кінцевому 
результаті зменшує загальні витрати; 

– всі процедури з резервування та збереження цілісності даних 
проводяться провайдером хмарного центру, який не залучає до цього процесу 
клієнта [3]. 


