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лобалізація та
світові
інтеграційні
процеси,
стрімкий
розвиток
інформаційно-інноваційних технологій за
умов сталого розвитку, ускладнюють
процеси прийняття ефективних управлінських
рішень.
Формування
довгострокових
конкурентних переваг і механізмів ефективного
стратегічного управління буде можливим за
напрямами – економічним (управлінським) і
бухгалтерським з реалізацією механізмів, та на
основі обліково-інформаційного забезпечення.
Цінність даних бухгалтерського обліку суттєво
знижує їх ретроспективний характер та
спрямованість на внутрішні аспекти господарської
діяльності, що відповідно обмежує можливості
використання для прийняття стратегічних рішень.
Як свідчить практика, в існуючих видах обліку
відсутні: релевантна інформація; структуроване
відображення даних; система взаємопов’язаних
показників; інтегроване узагальнення діяльності;
фактична та аналітична інформація щодо
соціальних і екологічних завдань підприємств.
Зокрема, 47% фінансових директорів азійських
компаній визнають, що збільшення швидкості та
обсягу інформаційних потоків заважає їм
приймати рішення. Згідно досліджень компанії
International Data Corporation, до 2020 року
кількість бізнес-трансакцій, що здійснюються в
Інтернеті
бізнес-з-бізнесом
чи
бізнес-зіспоживачем досягне 450 мільярдів щоденно [1].
Зростаючі потреби менеджменту, своєчасне
реагування на зміни в середовищі, орієнтація на
ринки капіталу змінила функції управлінського
обліку через синергетичне поєднання економічної,
соціальної, екологічної складових. Зміщення
акцентів
з
інформаційного
забезпечення
оперативного
управління
на
стратегічне
управління, відмінності між сферами функціонування та врахування сучасних ризиків,
сприяло трансформації не тільки користувачів
інформації, але і їх потреб, які відображаються у
формах
і
змісті
інтегрованої
звітності
(стратегічної бухгалтерії). Згідно даних Світового
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умовах сталого розвитку: обліково-інформаційний аспект.
Оглядова стаття.
Статтю присвячено питанням взаємодії управлінського
обліку, облікових принципів в контексті трансформації
управлінських парадигм. Досліджено підходи до визначення
сутності стратегічного управлінського обліку. Вказано на
важливість сталого розвитку та можливі переваги
використання на засадах розмежування видів та концепцій
обліку. Вивчено теоретичні засади стратегічного управлінського обліку з позицій методології стратегічного
управління та інформаційних потреб зовнішніх користувачів
підприємства щодо сталого розвитку. Аналіз наукових джерел
та практичної управлінській діяльності підприємств дозволив
визначити інформаційні потреби на стратегічному, тактичному
і операційному рівнях управління, що сприятиме реалізації
ділової стратегії.
Ключові слова: стратегічний управлінський облік, сталий
розвиток, обліково-інформаційне забезпечення, трансформація,
стратегія, ефективність
Shevtsiv L.Yu. Transformation of administrative accounting in
conditions of sustainable development: accounting and information
aspect. Review article.
The article is devoted to questions of interaction of managerial
accounting, accounting principles in the context of transformation
of management paradigms. The approaches to the definition of the
essence of strategic management accounting are investigated. It is
pointed out the importance of sustainable development and the
possible benefits of using the distinction between types and
concepts of accounting. The theoretical principles of strategic
management accounting from the standpoint of the methodology of
strategic management and information needs of external users of
the enterprise in relation to sustainable development are studied.
The analysis of scientific sources and practical management of
enterprises allowed to determine the information needs at the
strategic, tactical and operational levels of management, which
would facilitate the implementation of the business strategy.
Keywords: strategic management accounting, sustainable
development, accounting and information support, transformation,
strategy, efficiency
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економічного форуму, рейтинг України за
індексом глобальної конкурентоспроможності має
тенденцію до підвищення протягом останніх 5
років. Відповідно сталий розвиток вітчизняних
підприємств передбачають за умови зростання
ВВП на 3-4% в рік, а зростання світового випуску
продукції не більше 2,5% у 2012-2030 р. [1].
Зазначене
актуалізує
трансформацію
управлінських парадигм на процеси формування,
мотивації, оцінки і аналізу, використання
фінансової і не фінансової інформації, релевантної
для прийняття рішень, задля генерування,
створення і збереження вартості внутрішніх і
зовнішніх споживачів, для своїх власників.
Виокремлення стратегічної компоненти облікової
системи, в якості «обліково-інформаційної
системи стратегічного розвитку» забезпечить
якісні інформаційні потреби, оперативність
вимірів і достовірність даних, для розробки і
впровадження ділової стратегії з досягненням
успіху в бізнесі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Проблеми теоретичних підходів формування
управлінського обліку та стратегічного обліку
досліджено в працях вітчизняних і зарубіжних
вчених. Е.А. Аткінсон, Р.Д. Банкер, Р.С. Каплан,
М.С. Янг у праці [2], наголошують на
необхідності розробки і побудови управлінського
обліку. Вчені К. Друрі, Д.Ч. Гаррісон, E. Норин,
П. Брюэр [3] –
інформаційний зв’язок
управлінського обліку з іншими системами
обліку. Наприклад І.Н. Богатая, М. В.Болдуєв,
М.А. Вахрушина, К. Сіммондз [4] – вказують на
необхідність структуризації даних, та важливість
фінансової
і
не
фінансової
інформації;
розглядають «стратегічний управлінський облік»,
як спосіб аналізу власного бізнесу і бізнесу
конкурентів, який застосовується при розробці та
оцінці
стратегії
власного
бізнесу».
Р.Ф. Бруханський у праці [5], вказує, що під
«стратегічно орієнтованою системою обліку
розуміється загальне визначення розроблених
дослідниками
підходів до побудови системи
(підсистеми) обліку, що забезпечує генерування та
передачу транспарентної і релевантної інформації
для забезпечення виконання таких процесів, як
сканування середовища, формулювання стратегії,
її впровадження, оцінювання і контроль.... та
одночасний
інформаційний
супровід
усіх
описаних вище процесів». Б.Райан, А.В. Шайкан,
С. Голов,
Криштопа І.І.
у
своїх
працях
пропонують авторські варіанти практичної
реалізації стратегічного обліку. Л.В. Юрьева [6]
розглядає «стратегічний управлінський облік як
нове і не сформоване явище в практиці
вітчизняних управлінсько-облікових систем».
Аналіз сучасних досліджень зарубіжних та
вітчизняних вчених свідчить, що на сьогодні
досягнення стратегічних цілей підприємством
буде можливим у разі отримання переваг
стратегічного обліку, зокрема інформаційно-

облікової ланки управлінського обліку, яка є
системою збору, опрацювання та інтерпретації
стратегічно
важливої
обліково-звітної,
статистичної, іншої економічної інформації
підприємства,
призначеної
для
прийняття
ефективних
управлінських
рішень
щодо
майбутньої діяльності.
Вагомий внесок у розроблення теоретичних та
практичних засад
розмежування видів та
концепцій обліку, які відповідають вимірам
сталого розвитку присвячені праці вітчизняних та
іноземних
науковців:
Х. Джобстла
[7],
І.В. Жиглей,
C.О. Левицької,
О.А. Зоріної,
С.А. Кузнєцової та інші.
На сьогодні реалізація інформаційних запитів
стратегічного менеджменту потребує методології
стратегічного обліку у контексті логічної
дихотомії облікової системи, що є складовою
загальної інтегрованої системи бухгалтерського
обліку. Проте трансформація управлінських
парадигм в умовах сталого розвитку на основі
облікових принципів та стратегічної орієнтації
менеджменту, досліджена недостатньо.
Виділення
невирішених
раніше
частин
загальної проблеми
Невирішеність зазначених проблем призводить
до використання наукових підходів стратегічного
обліку у контексті логічної дихотомії облікової
системи, що є складовою загальної інтегрованої
системи бухгалтерського обліку, який виступає
обліково-інформаційним забезпеченням процесів
стратегічного управління, розробки і реалізації
стратегії сталого розвитку з урахуванням
інформаційних потреб, що відбуваються у
зовнішньому
і
внутрішньому
середовищі
вітчизняних підприємств.
Метою статті є визначення та аналіз шляхів
переходу від традиційного управлінського обліку
до стратегічного обліку на основі концепцій
сталого розвитку, із виконанням завдань:
сформувати інформаційні потреби користувачів на
стратегічному, тактичному і операційному рівнях
управління; дослідити об’єктивну необхідність
розробки стратегічних орієнтирів управлінського
обліку; на підставі парадигм управлінського
обліку
побудувати
алгоритм
«обліковоінформаційної системи стратегічного розвитку»
через синергетичне поєднання економічної,
соціальної і екологічної складових.
Виклад основного матеріалу дослідження
Трансформації, що відбуваються в економіці
країни, євроінтеграція, безпосередньо впливають
на діяльність промислових підприємств різних
галузей. Будь-яке підприємство самостійно
формує конкретний методичний інструментарій
управлінського
обліку,
що
забезпечує
формування, контроль реалізації та оцінку
ефективності прийнятих управлінських рішень.
Вітчизняні та зарубіжні вчені, саме, управлінський
облік
вважають
комплексним
механізмом
управління в умовах сталого розвитку, оскільки

62

№1(35),

ISSN:2226-2172

він акумулює інформацію щодо фінансововиробничої
діяльності,
об’єднує
процес
управління з обліковим процесом підприємства,
сприяє оцінці в реальному режимі часу зовнішньої
та внутрішньої інформації, пов’язаної з:
формулюванням стратегії бізнесу; плануванням
діяльності, контролем; прийняттям рішень;
ефективним використання ресурсів; покращанням
діяльності;
збереженням
матеріальних
та
нематеріальних активів; в корпоративному
управлінні та внутрішньому контролі [2-4].
Відповідно визначений механізм забезпечить
координацію
та
інтеграцію
конкретних
інструментів формування обліково-управлінської
інформації,
використання
якої
сприятиме
досягненню поставлених цілей.
Необхідність у використанні нових моделей
інформаційних систем стратегічного управління,
обумовлена поширенням сучасних концепцій
управління, орієнтованих на створення вартості,
та
впровадженням
принципів
процесноорієнтованого
управління
менеджментом
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підприємства. Використання сучасних концепцій
стратегічного обліку потребує інформаційної бази,
здатної забезпечити, з одного боку, розробку
методичних основ стратегії організації, з іншого –
аналіз і оцінку ефективності управлінських рішень
щодо управління підприємством, розподілу
ресурсів, обліку і формування звітності за різними
аспектам діяльності. В табл. 1 наведено сферу
інформаційних потреб зовнішніх користувачів
підприємства щодо сталого розвитку. Як видно з
табл. 1,
одним
із
ключових
моментів
трансформації управлінського обліку і звітності є
зростаючі потреби менеджерів в обліковій
інформації для поліпшення якості управління,
ефективності
бізнес-процесів
на
основі
інтелектуалізації та соціалізації суспільства, тощо.
Регулярне інформування в рамках управлінської
ієрархії про досягнення намічених цілей і
прийняття управлінських рішень на всіх рівнях
управління можливе завдяки бухгалтерської
(звітності) облікової та економічної інформації
підприємства.

Таблиця 1. Вимоги до інформації зовнішніх користувачів
Користувачі
облікової інформації

Характеристика інформації

Інвестори

Потребу в інформації, що стосується ризику, безпосередньо пов’язаного з інвестиціями і
нормою повернення з цих інвестицій (рівень розвитку підприємства).
Інформація щодо придбання, отримання, чи реалізації наявних інвестицій.
Оцінка можливостей підприємства щодо виплати дивідендів.

Працівники і
організації, їх
репрезентуючі

Зацікавлені інформацією, чи підприємство розвивається в сталому темпі (фінансова і не
фінансова інформація: рівень рентабельність, виплати заробітних плат; пенсій)

Позикодавці
Постачальники і
інші кредитори
Клієнти
Урядові відділи і
територіальна влада

Суспільство

Вимагають інформації, яка дозволяє визначити, чи їх кредити разом з належними
відсотками будуть сплачені в установлений термін.
Інформації, яка дозволить визначити, чи в строк отримають належні гранди, кредити,
інвестиції.
Концепція сталого зростання визначає максимальне зростання продажу підприємства,
фінансованого виключно власними капіталами. Інформація про майбутню діяльність
підприємства (зовнішні торгівельні зв’язки).
Інформацію про розміщення і рух запасів, регулювання діяльності підприємств в сфері
охорони середовища, безпеки праці, визначення податкової політики, нагромадження
статистичних даних (звітності).
Інформація щодо зміни вартості підприємства, сфері його діяльності, внеску підприємства
у розвиток глобальної економіки через кількість працевлаштованих працівників і
підтримку локальних постачальників, через вплив навколишнього середовища, суспільних
процесів, економічного благополуччя.

Джерело: власна розробка автора
Нові умови ведення бізнесу і управління ними
потребують нових моделей інформаційного
забезпечення, з врахуванням чинників як
загальноекономічного (управлінського) (зміна
умов функціонування підприємств; перехід від
соціалістичної планової економіки до ринкової;
глобалізація світової економіки та проявів її
наслідків) так і облікового характеру (створення
бухгалтерської інформаційної системи для
прийняття стратегічних управлінських рішень;
зростання ролі бухгалтерського обліку як
складової управлінської інформаційної системи
підприємства; формування облікових показників

щодо майбутньої діяльності підприємства;
формування системи управління вартістю на
основі
стратегічно-орієнтованої
системи
обліку) [2].
Дослідження наукових підходів доводить,
трансформація парадигм управлінського обліку
зумовлена:
— нестабільністю зовнішнього середовища, що
висуває додаткові вимоги до інформаційної
системи управління, а саме: зміщення акцентів
на аналіз майбутнього; потреба постійного
моніторингу зовнішнього та внутрішнього
середовища для розроблення ефективних

63

Трансформація управлінського обліку в умовах сталого розвитку: обліково-інформаційний
аспект

Шевців Л.Ю.

управлінських дій; використання методів
оцінки та планування показників діяльності;
— ускладненням
організаційних
структур
управління, яке вимагає інформаційного
механізму
координації
управлінських
процедур в середині самої системи, що сприяє
розвитку організаційної культури;
— прагнення до синтезу та інтеграції різних
галузей знань і людської діяльності формує
більш високий рівень внутрішньо-корпоративних знань [8].
Американським інститутом дипломованих
громадських бухгалтерів (AICPA) визначено
управлінський
облік
як
практику,
що
поширюється за напрямами:
 стратегічного управління – посилення ролі
фахівця
з
управлінського
обліку
як
стратегічного партнера в організації;
 ефективності управління – розвиток практики
бізнес-рішень та управління продуктивністю
організації;
 управління ризиками – виявлення, оцінка
ризиків діяльності організації, складання звітів
з ризиків для досягнення цілей організації [9].
Р І В Н І

У П Р А В Л І Н Н Я

СТРАТЕГІЧНИЙ
Зовнішня
інформація

Внутрішня
інформація

ОПЕРАЦІЙНИЙ
Внутрішня
інформація

Зовнішня
інформація
 Попит,
пропозиція

 Темп зростання
компанії
 Напрями розвитку
 Інвестиційні потреби

 Податкова
система

 Ринкова
ситуація

 Дохідність

 Пільги

 Фінансова ситуація

 Кредити

 Величина майна

 Участь в ринку  Рівень продажу
 Фінансова структура

 Кошти і прибуток

 Заборгованість

 Грошові входження і видатки

 Платіжна і
кредитна
спроможність

 Організація виробництва і
продажу

 Вартість капіталу

 Інвестиції, дотації,

субвенції
 Збут (ринок
державний і

міжнародний)
 Забезпечення

 Інше

 Технічний і
 Потреба в капіталі
технологічний
 Політика дивідендів
прогрес
 Контракти з
контрагентами  Показники фінансові,
не фінансові,
 Інше
виробничі

 Ступінь реалізації завдань
 Відхилення від планів

 Ціни

 Кон’юнктура

 Банківська
система

П І Д П Р И Є М С Т В О М

ТАКТИЧНИЙ

 Господарська
політика
держави
 Напрями
розвитку
сектора

 Рівень
конкуренції

Зарубіжні економісти Е. Аткінсон, Р. Банкер,
Р. Каплан зазначають, що управлінський облік
«додає
вартість,
процес
безперервного
вдосконалення
планування,
проектування,
вимірювання і функціонування систем фінансової
і не фінансової інформації, яка спрямовує дії
менеджера, мотивує поведінку і підтримує та
створює культурні цінності, необхідні для
досягнення стратегічних, тактичних і оперативних
цілей організації» [2]. Заслуговує уваги [10]
визначення управлінського обліку, як «процесу
безперервного
вдосконалення
планування,
проектування, вимірювання і функціонування
систем фінансової і не фінансової інформації, яка
спрямовує дії менеджера, мотивує поведінку і
підтримує та створює культурні цінності,
необхідні для досягнення стратегічних, тактичних
і оперативних цілей підприємства» з метою
інформаційного
забезпечення
управлінських
рішень. Досвід зарубіжних вчених та досліджень
вітчизняних вчених дозволив визначити (див.
рис. 1.) інформаційні потреби на стратегічному,
тактичному і операційному рівнях управління в
умовах сталого розвитку та реалізації ділової
стратегії.

Ступінь досягнення
цілей
Інвестиції

 Стан і структура запасів
 Забезпечення в ресурси
виробництва
 Система винагороджень
 Система мотиваційна

Економічнофінансові
показники

 Стан постійних
активів,
запасів,
працевлаштува
ння

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І

П О Т Р Е Б И

Рис. 1. Інформаційні потреби рівнів управління в реалізації сталого розвитку
Джерело: власна розробка автора
Забезпечення менеджменту обліковою та
економічною інформацією, для управління і
контролю
за
розвитком
підприємства
є
необхідним:

 акціонерам,
засновникам,
власникам,
менеджерам для володіння об’єктивною
економічною інформацією про діяльність
підприємства; прийняття управлінських рішень
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щодо оптимізації функціонування корпорацій
(інтегрованих
структур),
та
розробки
оперативних, тактичних і стратегічних цілей;
 потенційним інвесторам, контрагентам для
прийняття інвестиційних рішень.
Як видно із схеми (див. рис. 1) стратегія
управлінського обліку підприємства призначена
задовольняти інформаційні потреби внутрішніх і
зовнішніх
користувачів,
підвищувати
ефективність управління, для цілей планування,
нормування, аналізу і контролю та прийняття
управлінських рішень на всіх рівнях. Зібрана з
усіх рівнів управління економічна інформація,
виступає обліково-інформаційним забезпеченням і
характеризується такими основними аспектами:
відображає економічні наслідки прийнятих раніше
рішень; виступає основним джерелом інформації
для здійснення
належного контролю за
зберіганням та ефективним використанням майна
підприємства;
систематизатор
руху
інформаційних
потоків
для
визначення
прибутковості діяльності та
відповідальності
бізнесу перед державою і суспільством. Зростаюче
значення інформації в управлінській діяльності
підтверджує принцип: максимум інформації при
мінімумі
кількості
форм
внутрішньої
звітності [11].
Формування інформаційних потреб для цілей
сталого розвитку залежить від зацікавленості нею
різних груп користувачів. Так, «облікова
інформація складає 20-30% усієї інформації
управлінського обліку, тоді як на інформацію
економічного аналізу припадає 70-80%». Для
порівняння зазначимо, що у «фінансовому обліку
використовується
50-60%
всієї
облікової
інформації, а на аналіз припадає 40-50%» [12].
Вченими Техаського університету США було
виявлено, що «85% компаній повністю залежать
від облікової інформації; 43% не мають плану
діяльності, у разі виникнення кризової ситуації та
не здатні відновити власну діяльність» [8]. Тільки
ефективне управління бізнесом, відповідно до
реалізації цілей сталого розвитку, може
«забезпечити щорічне зростання валового
внутрішнього продукту в Україні у середньому на
рівні не менше 4% на період 2016-2020 рр., 6% –
на період 2021-2025 рр. та 7% – на період 20262030 рр.» [1].
Дослідники під поняттям «сталий розвиток,
розглядають сукупність завдань, засобів і методів
їх вирішення, що забезпечує такий стан
підприємства,
завдяки
якому
своєчасно
виявляються та збалансовано задовольняються
найважливіші
вимоги
його
ключових
стейкхолдерів при підтримці власної економічної,
соціальної та екологічної стійкості, здатної
забезпечувати безперервне зростання» [8].
Обліково-інформаційне забезпечення визначають
як процес підготовки облікової інформації,
забезпечення її кількості та якості [7], з
поєднанням процедур бухгалтерського обліку й
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економічного аналізу з формуванням історичної і
аналітичної інформації. Визначене дозволяє
управляти
процесами
на
підприємствах
використовуючи
систему
обліковоінформаційного забезпечення (див. рис. 2), та
сформувати алгоритм який відповідає за зміни в
структурі капіталу; оперативно відновлюватиме
діяльність після кризових станів; мінімізуватиме
фінансові
збитки;
задовольнятиме
вимоги
клієнтів, акціонерів, управлінців в підтримці
ділової репутації.
Розроблений
алгоритм
«обліковоінформаційної системи стратегічного розвитку»,
повністю або частково децентралізований,
системи якої здійснюють збір, обробку та оцінку
всіх видів інформації, яка споживається для
прийняття управлінських рішень на операційному,
тактичному та стратегічному рівнях управління. У
зв’язку з цим, «зміщення ролі обліку до питань
стратегії потребує фундаментальних змін у
розумінні сутності облікової системи на предмет її
логічної дихотомії» [13].
Використання алгоритму дозволить приймати
ефективні управлінські рішення про стратегію та
її реалізацію на всіх рівнях управління (див.
рис. 2) і забезпечить:
 системну
послідовність
виконуваних
інформаційних функцій;
 оптимізацію інформаційних ресурсів та
зменшення витрат на зберігання, передачу
інформації, логістичні процеси;
 оперативний моніторинг, поглиблений аналіз
динаміки показників розвитку і розрахунок
норми сталого розвитку;
 зменшить
негативні
прояви
асиметрії
надходження інформації;
 забезпечить багатоваріантне прогнозування
показників розвитку;
 розробку багаторівневої номенклатури даних,
щодо
відстеження
траєкторії
розвитку
підприємства;
 прийняття
рішень
через
розробку
структурованого набору аналітичних звітів;
 формування єдиного інформаційного простору
для всіх підприємств;
 розвиток інформаційної інфраструктури на
основі створення відповідних правових,
економічних й технічних умов для здійснення
ефективного інформаційного обміну;
 формування системи нормативно-довідкової
інформації та баз даних;
 формування
систем
обміну
цільовою
інформацією.
Процес
формування
алгоритму
передбачає:вибір об’єктів стратегічного обліку на
основі стратегічного аналізу; визначення областей
цільових показників та інструментів стратегічного
обліку з допомогою впровадження стратегії
активного виживання; отримання результатів,
щодо реалізації стратегії розвитку.
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Управлінське обліково-інформаційне забезпечення підприємства

Управлінський облік
і звітність

Управлінський
аналіз
(статистична звітність)

Управлінський аудит

Стратегічне управління підприємством
Крок 1

Крок 2

ПЛАНУВАННЯ(бюджети)

Крок 3

ОРГАНІЗАЦІЯ

Формування інформації про обрання
стратегії (фінансова і не фінансова)

КОНТРОЛЬ

Бухгалтерські звіти

Прогнозна інтегрована
звітність (дані
стратегічної бухгалтерії)

Розробка і здійснення тактичних
кроків для реалізації стратегії

Кошториси
витрат,
фінансові
бюджети

Джерела інформації: бухгалтерська звітність (бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про
рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до бухгалтерського балансу, пояснювальна
записка); управлінська звітність (інтегрована); звітність зі сталого розвитку підприємства
Методична основа: аналітичні коефіцієнти фінансового та
управлінського аналізу; розрахунок сталого розвитку (на основі
норм)

Рис. 2. Алгоритм обліково-інформаційного забезпечення стратегічного розвитку підприємства
Джерело: власна розробка автора
З метою забезпечення дотримання принципу
безперервності та сталого розвитку підприємств,
запропоновано розрахунки норм здійснювати за
формулою:
p  (1  d)  (1  l)
* ΔS
g 

,
(1)
S0 t  [p  (1  d)  (1  l)]
де g – норма сталого розвитку;

«Фінанси» становить Еф ≥ 1. При виконанні даної
нерівності можна стверджувати, що реалізована
стратегія є ефективною. Аналогічні умови
застосовуються і до рекомендованих значень
показників ефективності корпоративної стратегії
за іншими функціональними блоками.
Функціональний блок «Внутрішні бізнеспроцеси» характеризує використання виробничих
потужностей машинобудівного підприємства.
Показники даного функціонального блоку
спрямовані на оцінку внутрішніх процесів, від
яких значно залежить задоволення потреб клієнтів
і досягнення фінансових завдань компанії в
цілому
[9-11].
Показник
ефективності
корпоративної
стратегії
підприємства
за
функціональним блоком «Внутрішні бізнеспроцеси» рекомендуємо визначати за формулою:

∆ – зростання продажу ( ΔS  S1  S0 );
S0 – рівень продажу на початок року;
S1 – рівень продажу на кінець року;
p – норма прибутку;
Zn – прибуток нетто;
d – цільовий показник виплати дивідендів
(D/Zn);
D – дивіденди, (1–d) – показник отриманого
прибутку,
l – показник фінансової структури (показник
заборгованості), що є співвідношенням чужих
капіталів загалом до власного капіталу,
t – показник активів загалом щодо продажу.
Рекомендоване значення показника ефективності корпоративної стратегії машинобудівного
підприємства
за
функціональним
блоком

Ев =

Фв1
Мв1
КВП
РОП
1
1
∙WФв +
∙WМв + ВП ∙WКВП + ОП ∙WРОП
Фв0
Мв0
К0
Р0

(2)

де Фв1 , Фв0 – фондовіддача у досліджуваному
періоді та заплановане значення відповідно;
Мв , Мв – матеріаловіддача у досліджуваному
періоді та заплановане значення відповідно;
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КВП , КВП
–
коефіцієнт використання
виробничої потужності у досліджуваному періоді
та заплановане значення відповідно;
РОП , РОП – рентабельність операційної
діяльності
у досліджуваному періоді та
заплановане значення відповідно.
Функціональний блок «Клієнти (маркетингова
діяльність)»
характеризує
ефективність
розробленої та реалізованої стратегії підприємства
у сфері маркетингу та дозволяє оцінити
результативність діяльності підприємства у
цільовому сегменті ринку [9-11]. Показник
ефективності
корпоративної
стратегії
підприємства у функціональному блоці «Клієнти
(маркетингова діяльність)» розраховується за
формулою:
Ем =

К1
Ч1
РМІ1
∙WК + ∙WЧ +
∙W
К0
Ч0
РМІ0 Р

Ктд1
Кз1
Ккл1
Сз1
∙WКтд +
∙WКз +
∙WКкл +
∙W
Ктд0
Кз0
Ккл0
Сз0 Сз
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де Ктд1, Ктд0 – коефіцієнт трудової дисципліни у
досліджуваному періоді та заплановане значення
відповідно;
Кз1, Кз0 – коефіцієнт задоволення від роботи у
досліджуваному періоді та заплановане значення
відповідно;
Ккл1, Ккл0 – коефіцієнт, що характеризує
рівень соціально-психологічного клімату в
колективі
у
досліджуваному
періоді
та
заплановане значення відповідно;
Сз1, Сз0 – ступінь згуртованості колективу у
досліджуваному періоді та заплановане значення
відповідно.
Коефіцієнти, що характеризують задоволення
від роботи,
рівень соціально-психологічного
клімату в колективі, ступінь згуртованості
колективу визначають експертним методом.
Рекомендуємо проводити опитування працівників
підприємства, з метою виявлення їхнього
ставлення до даних показників.
Функціональний
блок
«Організаційна
структура» характеризує раціональність розподілу
функціональних обов’язків між персоналом,
рівень централізації (децентралізації) функцій
управління, можливість швидко реагувати на
зміни зовнішнього середовища.
Показник
ефективності
корпоративної
стратегії підприємства за функціональним блоком
«Організаційна
структура»
рекомендуємо
визначати за формулою:
Кгн1
Кд
Ео.с. =
∙WКгн + 0 ∙WКд
(6)
Кгн0
Кд1
де Кгн1, Кгн0 – коефіцієнт, що характеризує
гнучкість організаційної структури підприємства у
досліджуваному періоді та заплановане значення
відповідно;
Кд1, Кд0 – коефіцієнт дублювання функцій у
досліджуваному періоді та заплановане значення
відповідно.
Функціональний
блок
«Корпоративна
соціальна
відповідальність»
характеризує
ставлення підприємства до соціальних проблем,
які існують у суспільстві, турботу про власний
персонал, споживачів, соціум.
Показник
ефективності
корпоративної
стратегії підприємства за функціональним блоком
«Корпоративна
соціальна
відповідальність»
рекомендуємо визначати за формулою:
Із.в
Ів.в
1
1
з.в
(7)
Ек.в. = з.в ∙WІ + в.в ∙WІв.в
І0
І0

(3)

де К1,
К0
–
інтегральний
показник
конкурентоспроможності
продукції
у
досліджуваному періоді та заплановане значення
відповідно;
Ч1, Ч0 – частка ринку підприємства з іноземним
інвестором у досліджуваному періоді та
заплановане значення відповідно, %;
РМІ1, РМІ0 – рентабельність маркетингових
інвестицій відповідно у досліджуваному періоді та
заплановане значення, %.
Функціональний блок «Навчання та розвиток»
характеризує інфраструктуру, яка створюється
підприємством для забезпечення навчання та
розвитку персоналу [9-11]. Показник ефективності
корпоративної
стратегії
підприємства
за
функціональним блоком «Навчання та розвиток
(управління
персоналом)»
рекомендуємо
визначати за формулою:
Rn1
Rакт
EVA1
1
(4)
Еф = n ∙WRn + акт ∙WRакт +
∙W
R0
R0
EVA0 EVA
де ПП , ПП
– продуктивність праці у
досліджуваному періоді та заплановане значення
відповідно;
ККС ,
ККС
–
коефіцієнт
якісної
укомплектованості
кадрового
складу
підприємства у досліджуваному періоді та
заплановане значення відповідно.
Функціональний
блок
«Організаційна
культура»
характеризує
рівень
трудової
дисципліни на підприємстві, задоволеність
персоналу
умовами
праці,
соціальнопсихологічний клімат в колективі, наявність
певних традицій, заходів що згуртовують
колектив.
Показник
ефективності
корпоративної
стратегії підприємства за функціональним блоком
«Організаційна
культура»
рекомендуємо
визначати за формулою:
Ео.к. =

2018

де Із.в , Із.в – індекс зовнішньої соціальної
відповідальності у досліджуваному періоді та
заплановане значення відповідно;
Ів.в , Ів.в – індекс внутрішньої соціальної
відповідальності у досліджуваному періоді та
заплановане значення відповідно.
Розрахунок коефіцієнтів вагомостей кожного
функціонального блоку для ТзОВ «Леоні ваерінг
системс УА ГмбХ» подано у табл. 2.

(5)
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4.Навчання
і розвиток
5.Організаці
йна
культура
6.Організаці
йна
структура

3.Клієнти

1
2
х

1
2
4
х

1
2
3
4
х

1
2
3
4
5
х

Вагомість,
%

1
х

Число
переваг

х

7.Корпорат
ивна
соціальна
відповідаль
ність

1.Фінанси
2.Внутрішні бізнес-процеси
3.Клієнти
4.Навчання і розвиток
5.Організаційна культура
6.Організаційна структура
7.Корпоративна
соціальна відповідальність


2.Внутрішні
бізнеспроцеси

1.Фінанси

Таблиця 2. Розрахунок коефіцієнтів вагомостей кожної функціональної сфери для ТзОВ «Леоні ваерінг
системс УА ГмбХ» на 2016 р

1
2
3
4
7
6
х

6
5
3
4
1
1
1

28,5
23,8
14,3
19
4,8
4,8
4,8

21

100

Джерело: власна розробка автора
На
основі
розрахованих
показників
ефективності
корпоративної
стратегії
за
функціональними сферами ТзОВ «Леоні ваерінг
системс УА ГмбХ» проведемо розрахунок

інтегрального
показника
ефективності
корпоративної
стратегії
даного
суб’єкта
господарювання у 2016 р. (табл. 3).

Таблиця 3. Розрахунок інтегрального показника ефективності корпоративної стратегії ТзОВ «Леоні
ваерінг системс УА ГмбХ» у 2016 р.
№

Функціональна сфера

Вагомість, %

Ефективність стратегії за
функціональними сферами

Розрахункове значення ефективності
корпоративноїстратегії

1
2
3
4
5
6

Фінанси
Внутрішні бізнес-процеси
Клієнти
Навчання і розвиток
Організаційна культура
Організаційна структура
Корпоративна соціальна
відповідальність
Інтегральний показник
ефективності:

28,5
23,8
14,3
19
4,8
4,8

1,11
1,14
1,02
1,07
0,984
1,027

0,316
0,271
0,146
0,203
0,048
0,049

4,8

1

0,048

7

1,081

Джерело: власна розробка автора
результатів дослідження ми бачимо, що незначні
відхилення від цільових значень деяких
показників ефективності корпоративної стратегії
не впливають за загальну оцінку корпоративної
культури ТзОВ «Леоні ваерінг системс УА
ГмбХ». Корпоративна стратегія є ефективною та
не потребує значних змін.
Таким чином можна розрахувати ефективність
корпоративної стратегії будь-якого підприємства.

Висновки
Отже, на основі проведеного розрахунку
інтегрального
показника
ефективності
корпоративної стратегії ТзОВ «Леоні ваерінг
системс УА ГмбХ» у 2016р. можна зробити
висновок про те, що обрана та реалізована
корпоративна
стратегія
підприємства
є
ефективною. Про це свідчить виконання умови
нерівності Еі ≥ 1 (1,081 > 1). З представлених

Abstract
In today’s conditions of sustainable development, enterprise management requires the transformation of the
management accounting system in two areas – economic (managerial) and accounting, with the implementation
of mechanisms of strategic management based on accounting and information provision. Formation of long-term
competitive advantages, focusing on capital markets has changed the functions of managerial accounting. The
purpose of the study was to identify and analyze the ways of transition from traditional managerial accounting to
strategic accounting based on the concept of sustainable development, with the tasks: to form the information
needs of users at the strategic, tactical and operational levels of management; to investigate the objective
necessity of development of strategic guidelines for managerial accounting; on the basis of the management
accounting paradigms, to construct an algorithm for "accounting and information system of strategic
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development" through a synergistic combination of economic, social and environmental components. The
research was carried out on the basis of general scientific, special methods and methods of cognition, using
methods of grouping and comparison, abstract-logical, generalization and system approaches, association and
analogy in the strategic management of Ukrainian enterprises.
Management accounting is considered as an integrated management mechanism in the conditions of
sustainable development, since it accumulates information on financial and production activities, integrates the
process of management with the accounting process of the enterprise, contributes to the evaluation of the real
time mode of external and internal information. Underestimating the role of managerial accounting leads to
inappropriate use of intellectual, informational, organizational, labour and financial resources of the enterprise,
increases costs, and reduces competitiveness. The interaction of managerial accounting, accounting principles
has led to transformations in the context of managerial paradigms.
The approaches to the definition of the essence of strategic management accounting are investigated. It is
pointed out the importance of sustainable development and the possible benefits of using the distinction between
types and concepts of accounting. The theoretical principles of strategic management accounting from the point
of view of methodology of strategic management are studied. The analysis of scientific sources and practical
management activities allowed to determine the information needs at the strategic, tactical and operational levels
of management, which would facilitate the implementation of the business strategy. Separating the strategic
component of the accounting system, contributed to the construction of the algorithm of "accounting and
information system strategic development" with the achievement of success in business. It is confirmed that the
implementation of strategic management information requests requires a strategic accounting methodology in the
context of the logical dichotomy of the accounting system, which is an integral part of the overall integrated
accounting system.
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