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Статтю присвячено розвитку прогностичної функції управлінського обліку в управлінні підприємствами. 
Обґрунтовано роль та значення стратегічного управлінського обліку в управлінні підприємствами. Визначено 
інструментарій стратегічного управлінського обліку для виконання прогностичної функції. Запропоновано ме-
тодичний підхід до інтеграції збалансованої системи показників у системі бюджетування підприємства.
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Статья посвящена развитию прогностической функции управленческого учета в управлении предприяти-
ями. Обоснованы роль и значение стратегического управленческого учета в управлении предприятиями. 
Определен инструментарий стратегического управленческого учета для выполнения прогностической функ-
ции. Предложен методический подход к интеграции сбалансированной системы показателей в системе бю-
джетирования предприятия.
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Iershova N.Yu. THE DEVELOPMENT OF TOOLS FOR THE IMPLEMENTATION OF PROGNOSTIC FUNCTIONS 
OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISES

In the article the development of prognostic function of management accounting in the management of 
enterprises studied. The role and importance of strategic management accounting in the management of enterprises 
is substantiated. The tools of strategic management accounting to perform prognostic functions are presented. 
Methodical approach to integration of balanced scorecard in the budgeting system of the company proposed.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Наразі управлінський облік сформу-
вався в досить велику область наукових знань 
і практичного досвіду, яка продовжує інтен-
сивно розвиватися і здійснює все більш актив-
ний вплив на якісний рівень сучасного управ-
ління. Ускладнення управлінських завдань 
обумовлюють потребу у подальшому дослі-
дженні прогностичної функції управлінського 
обліку в стратегічному управлінні підприєм-
ствами та в уточненні щодо його зв`язку із сис-
темою прийняття рішень та бюджетуванням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремим питанням функції обліку і його ролі в 
системі управління присвячено наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних учених: Е.К. Доби-
кіної [1], Р.Ф. Бруханського [2], Г.Г. Кірей-
цева [3], А.М. Кузьмінського [4], Є. Мниха [5], 
Е.Р. Мухіної [6], Н.Н. Хахонової [7], А.В. Шай-
кана [8], Дж. Шанка [9] та ін. Однак залиша-

ються окремі питання, що потребують погли-
бленого вивчення. На думку Г.Г. Кірейцева та 
В.А. Нехай, більшість проблем, що виникають 
у процесі управління господарською й фінан-
совою діяльністю підприємства, зумовлені 
недостатнім використанням інформаційної, 
контрольної та прогностичної функцій обліку. 
Частина з них спричинена несформованістю 
ринкових інфраструктур, інститутів і систем 
управління, а отже, і його організацією [10]. 
А.М. Кузьмінський, Ж.Б. Бонєв, В.І. Смоля-
нінов уважають, що мета обліку полягає не 
лише в одержанні фактичної інформації про 
господарську діяльність, а й у забезпеченні 
потреб управління, тому велике майбутнє – 
за прогностичним обліком, завданням якого 
є, зокрема, розробка проектів управлінських 
рішень або їх варіантів [4]. Е.К. Добикіна, 
В.В. Ровенська, В.С. Рижиков виділяють функ-
ції управлінського обліку, що, на їхню думку, 



695

Випуск # 2 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

випливають із функції управління, зокрема це 
перспективне планування (прогнозування) і 
координація розвитку підприємства в майбут-
ньому на основі аналізу й оцінки фактичних 
результатів діяльності [1].

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Підвищення зна-
чення обліково-аналітичної інформації для 
потреб стратегічного управління актуалізують 
питання розвитку інструментарію для реаліза-
ції прогностичної функції стратегічного управ-
лінського обліку в управлінні підприємствами 
як один із напрямів перспективних дослі-
джень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розвиток інстру-
ментарію для реалізації прогностичної функції 
стратегічного управлінського обліку з метою 
розширення його методичних можливостей як 
системи обліково-аналітичного забезпечення 
стратегічного управління. 

Методологічною основою дослідження 
стали фундаментальні та прикладні дослі-
дження в галузі управління і розробки сис-
теми збалансованих показників. Використову-
валися загальнонаукові та спеціальні методи: 
аналіз і синтез, порівняння і узагальнення, 
системний і структурний аналіз.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Важливість інформаційної підтримки 
управлінських рішень для забезпечення стра-
тегічного розвитку підприємства в останні 
роки визнається як одна з найважливіших 
складових частин управлінського обліку. Цим 
пояснюється поява нового терміна – «страте-
гічний управлінський облік», під яким пропо-
нуємо розуміти синергетичну інформаційну 
систему оцінки стратегічних викликів зовніш-
нього середовища і внутрішнього потенціалу 
підприємства з метою отримання та подання 
ємної стратегічної інформації, спрямованої на 
розробку і реалізацію стратегії підприємства. 
Таким чином, інформація стратегічного управ-
лінського обліку корисна фахівцям в області 
управління при виборі конкурентної стратегії; 
прогнозуванні величини витрат, прибутковості 
продажів в довгостроковому періоді; розробці 
стратегічних планів; оцінці поточної діяльності 
шляхом порівняння відносних витрат підпри-
ємства і конкурентів; виборі альтернатив-
них варіантів під час прийняття стратегічних 
рішень та ін. 

Спираючись на дослідження Б. Райана [11], 
Дж. Шанка і В. Говиндараджана [9], Н.Н. Хахо-
нової [7], Е.Р. Мухіної [6], М.А. Вахрушиной 
[12], до основних специфічних особливостей 

стратегічного управлінського обліку пропону-
ємо віднести: 

– інформаційне забезпечення розробки 
кількох варіантів стратегії розвитку підприєм-
ства і вибору найбільш оптимального з них; 

– оцінку досягнення оперативних і страте-
гічних цілей, фінансового стану та виробни-
чого потенціалу підприємства; 

– інтеграцію прогнозних, планових, норма-
тивних і фактичних даних фінансово-вироб-
ничої діяльності та їх обчислення для довго-
строкової перспективи;

– облік факторів зовнішнього середовища, 
ризиків та ін.

Таким чином, стратегічний управлінський 
облік значно розширює сферу своєї дії для 
інформаційного забезпечення стратегічного 
управління підприємствами.

Технологія стратегічного управлінського 
обліку виступає просторовим поняттям, яке 
представляє собою сукупність знань про 
методи здійснення процесів стратегічного 
управлінського обліку, або сукупність і послі-
довність методів, способів ідентифікації, 
вимірювання, акумулювання, аналізу, підго-
товки, інтерпретації та надання фінансової, 
виробничої, маркетингової та іншої інформа-
ції, використовуваної при прийнятті страте-
гічних управлінських рішень. Так, О.Е. Ніко-
лаєва, О.А. Алексєєва відзначають, що  
«…при використанні інформації стратегіч-
ного управлінського обліку слід ураховувати 
його широту та об’ємність, а саме мати на 
увазі, що будь-які технології, які сприяють 
прийняттю стратегічних рішень, можна від-
нести до технологій стратегічного управлін-
ського обліку» [13, с. 82].

Інструментарій стратегічного управлін-
ського обліку може бути представлений сукуп-
ністю облікових методів і багатоваріантних 
розрахункових прийомів, способів їх оцінки 
та остаточного вибору критеріїв, які викорис-
товуються з метою вирішення конкретних 
управлінських завдань, які в найбільш загаль-
ному вигляді можуть бути згруповано в чотири 
напрями:

– завдання, пов'язані з обліком та страте-
гічним управлінням витратами;

– завдання, пов'язані з підтримкою при-
йняття стратегічних рішень в управлінні ресур-
сами підприємства (матеріальними, нематері-
альними, фінансовими, трудовими);

– завдання, пов'язані зі стратегічним пла-
нуванням та бюджетуванням;

– завдання, пов'язані з організацією стра-
тегічного управлінського обліку.
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На сьогодні немає єдиного підходу до кла-
сифікації інструментарію стратегічного управ-
лінського обліку. Це обумовлюється тим, що: 
по-перше, стратегічний управлінський облік 
знаходиться у стадії розвитку; по-друге, 
на стратегічному рівні відбувається синтез 
результатів, тому інструментарій стратегіч-
ного управлінського обліку буде характери-
зуватися інтегрованістю та міждисциплінар-
ністю. Одним з основних інструментів, які 
використовуються для вирішення управлін-
ських завдань, пов'язаних із стратегічним пла-
нуванням діяльності підприємства незалежно 
від специфіки, масштабів господарської діяль-
ності та інших особливостей, є бюджетування.

М.А. Вахрушина висловлює думку про 
належність бюджетування одночасно до обох 
систем – до менеджменту та управлінського 
обліку: «З одного боку, бюджетування конкре-
тизує тактичні і стратегічні завдання, висунуті 
менеджерами організації, з іншого боку, керів-
ники використовують бюджетні дані в наступ-
них цілях управлінського аналізу і контролю» 
[12, с. 37]. Бюджетування використовується 
як у процесі планування діяльності підприєм-
ства, так і в процесі здійснення обліку, аналізу 
та контролю.

Під бюджетуванням у системі стратегіч-
ного управління розуміється координація в 

технології узагальнення даних для розробки 
стратегічного плану щодо досягнення страте-
гічних цілей за допомогою певних фінансових 
інструментів, званих бюджетами.

Під бюджетуванням у системі стратегічного 
управлінського обліку розуміється координа-
ція в технології узагальнення фактичних облі-
кових даних для аналізу та контролю вико-
нання бюджетів, на підставі яких приймаються 
управлінські рішення в процесі досягнення 
поставлених цілей за допомогою певних 
фінансових інструментів, званих бюджетами. 
Мета стратегічного бюджетування – адаптація 
підприємства до прогнозованих змін зовніш-
нього середовища, досягнення надійної пози-
ції на ринку, створення потенціалу рентабель-
ності на перспективу. Завдання стратегічного 
бюджетування: правильно і своєчасно оці-
нити можливі наслідки змін, що відбуваються 
в науково-технічній, економічній і соціальній 
сферах; передбачати небезпеки і нові можли-
вості; виробити стратегію фірми, що дає змогу 
впоратися з небезпеками і використовувати 
можливості, що виникають.

На думку Р. Каплана, «стратегічний бюджет 
затверджує ініціативи, необхідні для ліквіда-
ції розриву між прагненням досягти видатних 
стратегічних цілей, з одного боку, і коротко-
строковими результатами – з іншого. Страте-
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Рис. 1. Структура системи бюджетування та співвідношення цілей  
системи бюджетування з цілями підприємства
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гічний бюджет визначає, які необхідно впрова-
дити нові операції, створити нові можливості, 
закупити нові продукти і послуги, яких нових 
клієнтів слід залучити, нові ринки і завоювати 
регіони, нові союзи і спільні підприємства орга-
нізувати» [14, с. 300]. На думку Д.К. Шім, та 
Д.Г. Сігел, «стратегічний бюджет інтегрує еле-
менти стратегічного планування і бюджетного 
контролю. Він корисний у періоди існування 
невизначеності і нестабільності» [15, с. 7].

На нашу думку, стратегічний бюджет – це 
фінансовий інструмент, інтегруючий елементи 
стратегічного планування, обліку, контролю й 
аналізу, створений для здійснення стратегічних 
ініціатив конкретного центру відповідальності 
(керівника бізнес-процесу) для досягнення 
стратегічних цілей підприємства. Стратегіч-
ний бюджет передбачає капіталовкладення в 
підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства в стратегічних зонах господарювання, 
освоєння нових ринків, освоєння нових напря-
мів діяльності та припинення капіталовкладень 
у неприбуткові напрями діяльності.

Для практичного впровадження системи 
бюджетування на підприємстві необхідно, 
щоб вона була адаптована до сучасних вимог 
ринку, для чого повинні бути вирішені такі 
завдання:

– визначити цілі і структуру системи 
бюджетування за її видами;

– розробити організаційно-структурну 
модель збалансованої системи показників 
(ЗСП), що включає стратегічну карту підприєм-
ства, склад збалансованих показників, їх цільові 
значення, а також перелік стратегічних заходів, 
необхідних для досягнення заданих значень;

– інтегрувати ЗСП систему бюджетування.
Зменшення розриву між цілями і структу-

рою системи бюджетування пропонуємо про-
водити за принципом ієрархії цілей (рис. 1). 

В основу організаційно-структурної моделі 
покладена збалансована система показників, 
запропонована Р. Капланом і Д. Нортоном [16]. 
Основне призначення такої системи полягає 
в посиленні стратегії бізнесу, її формалізації, 
проведенні та донесенні до кожного співробіт-
ника підприємства, забезпечення моніторингу 
та зворотного зв'язку з метою відстеження та 
генерації організаційних ініціатив усередині 
структурних підрозділів. При цьому зворотний 
зв'язок має стратегічний характер, тобто визна-
чається і відслідковується виконання довго-
строкових планів розвитку та робота підприєм-
ства відповідно до встановленої стратегії.

Крім того, у разі недосягнення заплано-
ваних результатів роботи протягом певного 

періоду (року, півріччя) переглядається та 
уточнюється не тільки оперативне управління 
підприємством, але й обрана стратегія дії. 
Таким чином, система дає можливість помі-
тити і виправити не тільки недоліки поточної 
діяльності, але й стратегічні помилки. 

У моделі стратегічного управлінського 
обліку пропонуємо відокремлювати такі 
чотири перспективи для побудови системи 
збалансованих показників:

– Фінанси – за своєю методологічною сут-
ністю ця перспектива відноситься до ресурс-
ного блоку, але завдяки особливої важливості 
виділяється окремо, як рекомендують тра-
диційні засади ЗСП. Перспектива «фінанси» 
характеризується сукупністю джерел і запасів 
фінансових можливостей, які є в наявності і 
можуть бути використані для реалізації кон-
кретних стратегічних цілей та завдань.

– Маркетинг (замість традиційної перспек-
тиви «клієнти») – спрямована на моніторинг 
зовнішнього бізнес-середовища підприємства 
з метою інформаційної та аналітичної під-
тримки стратегії підприємства.

– Внутрішні бізнес-процеси – можна 
охарактеризувати через «ланцюжок ціннос-
тей» внутрішніх процесів підприємства, які 
впливають на ступінь задоволення потреб 
споживачів і підвищують фінансові резуль-
тати. Внутрішні бізнес-процеси є основою 
системи управління, у рамках якої здійсню-
ється процес організації та виробництва 
продукції.

– Знання (замість перспективи «навчання 
та розвиток») – виступає головною креатив-
ною силою й елементом формування страте-
гічних компентенцій, оскільки генерація ідей, 
у тому числі стратегічних, відбувається в дум-
ках людини. Знання – це сукупність проінвес-
тованих виробничих навичок, знань, здібнос-
тей, якими володіє людина, які їй належать і є 
невіддільними від неї, які практично викорис-
товуються в повсякденному житті. 

Організаційно-структурна модель збалан-
сованої системи показників у процесі страте-
гічного бюджетування на підприємстві пред-
ставлена на рис. 2. 

Інтеграція ЗСП у систему бюджетування 
здійснюється таким чином:

– інтеграція ЗСП у стратегічне бюдже-
тування: стратегічні цілі конкретизуються у 
фінансові та фінансові показники – у страте-
гічну перспективу;

– інтеграція ЗСП в оперативне бюджету-
вання: показники стратегічних бюджетів, скла-
дені на один рік, спускаються в основні фінан-
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Рис. 2. Організаційно-структурна модель збалансованої системи показників  
у процесі стратегічного бюджетування на підприємстві
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сові бюджети оперативного бюджетування з 
поквартальною розбивкою;

– складання і узгодження операційних 
бюджетів: показники оперативного бюджету-
вання спускаються в операційні бюджети (тер-
мін – один місяць).

У табл. 1 представлена інтеграція збалан-
сованої системи показників у систему бюдже-
тування підприємства.

Таким чином, стратегічні бюджети допо-
магають: по-перше, побачити, які стратегічні 

напрями (ініціативи) необхідно здійснити для 
досягнення стратегічних цілей; по-друге, зро-
зуміти, які ресурси потрібно спожити для їх 
досягнення; по-третє, співвіднести фактично 
отриманий результат із плановими показни-
ками, визначеними у стратегічному плані. 
Необхідність у стратегічних бюджетах вини-
кає тоді, коли визначені місія, стратегія, стра-
тегічні цілі й напрями розвитку підприємства. 
У результаті управлінська інформація служить 
основою для стратегічного позиціонування 
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компанії та прийняття рішень про її стратегіч-
ний розвиток.

При побудові системи бюджетування засто-
совується так зване «ковзання», яке передба-
чає:

1) упровадження ЗСП у стратегічне бюдже-
тування (термін – три роки);

2) ЗСП стратегічного бюджету на планова-
ний рік визначають ЗСП оперативного бюдже-
тування (термін – один рік);

3) ЗСП оперативного бюджетування спус-
каються в операційні бюджети (термін – один 
місяць);

4) цільові показники доводяться до керів-
ників структурних підрозділів – центрів фінан-
сової відповідальності.

На підставі аналізу фінансової структури 
визначаються структурні підрозділи підпри-
ємства, для яких будуть складатися опера-
ційні бюджети, а також порядок консоліда-
ції бюджетів окремих підрозділів у зведений 
бюджет підприємства. Кожен центр відпо-
відальності складає свій бюджет і відстежує 
його виконання.

Удосконалення системи бюджетування 
шляхом упровадження в неї збалансованої 
системи показників дає можливість для реа-
лізації прогностичної функції стратегічного 
управлінського обліку, оскільки:

– інтеграція ЗСП систему бюджетування 
орієнтує її на процес реалізації стратегії під-
приємства, причому, впровадження збалан-

Таблиця 1 
Конструювання системи збалансованих показників  

промислового підприємства (1–2-й рівні управління)
Пер-
спек-
тива

Стра-
тегічна 

ціль
Система показників Цільове 

значення
Центр від-
повідаль-

ності 
Вид бюджету

Ф
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ан
си
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ос

та
нн

я 
чи

ст
ог

о 
гр

ош
ов

ог
о 

по
то

ку

коефіцієнт росту 
рентабельності активів 0,15

За
ст

уп
ни

к 
ди

ре
кт

ор
а 

з 
ф

ін
ан

сі
в

бюджет доходів 
та витрат

бюджет руху 
грошових 

коштів
розрахунковий 

баланс

коефіцієнт росту 
прибутковості 0,11

коефіцієнт росту виручки від 
продажів 0,28

коефіцієнт зниження витрат 0,6

М
ар

ке
ти

нг
 

М
ак

си
м

ал
ьн

е 
за

до
во

ле
нн

я 
кл

іє
нт

ів

коефіцієнт росту частки 
ринку 1,1

Ке
рі
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ик

 п
ід
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зд

іл
у 

м
ар

ке
ти

нг
у

бюджет 
продажів

розрахунковий 
баланс

коефіцієнт росту оборотності 
активів 1,4

коефіцієнт росту дебіторської 
заборгованості 0,15

коефіцієнт росту рівня 
лояльності клієнтів

не менше 
ніж 1,2 серед 

опитаних

В
ну

тр
іш

ні
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-п

ро
це

си
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і п

ер
ев

аг
и 

го
то

во
го

 п
ро

ду
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коефіцієнт росту 
реалізованих товарів від 
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не менше, 
ніж 0,7
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ре
кт
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а 

з 
ви
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бн

иц
тв

а

бюджет прямих 
витрат на 
матеріали

бюджет 
виробничої 
собівартості

коефіцієнт росту 
рентабельності виробництва 1,18

коефіцієнт росту оборотності 
ТМЗ за собівартістю 1,25

коефіцієнт росту обсягу 
складських запасів порівняно 
з плановим 

не менше, 
ніж 0,85
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ан
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ій
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персоналу 1,2
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оплату праці
бюджет 

управлінських 
витрат

бюджет комер-
ційних витрат

коефіцієнт підвищення 
кваліфікації персоналу 1,3

коефіцієнт задоволеності та 
зацікавленості у роботі 1,3

коефіцієнт питомих витрат на 
розвиток одного працівника 1,1
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сованої системи показників в оперативне 
бюджетування, а потім і в операційні бюджети 
дає змогу:

а) орієнтувати поточну діяльність структур-
них підрозділів (центрів відповідальності) на 
досягнення стратегічних цілей підприємства;

б) керувати процесом реалізації стратегії за 
допомогою своєчасного моніторингу та ана-
лізу фактичних і планових значень показників, 
коригування стратегії на основі своєчасного 
прийняття управлінського рішення у відповід-
ності з новими виробничими умовами;

– збалансована система показників базу-
ється на факторах створення вартості, отже, і 
система бюджетування буде концентруватися 
на підвищенні вартості підприємства.

Використання бюджетування на основі зба-
лансованої системи показників має такі пере-
ваги:

- комунікація та координація різних під-
розділів підприємства і видів діяльності, що 
передбачає узгодження інтересів окремих 
працівників і груп у цілому по підприємству 
для досягнення намічених цілей. Бюджет 
сприяє виявленню слабких ланок в організа-
ційній структурі, розв'язанню проблем комуні-
кації та розподілу відповідальності між вико-
навцями; 

- орієнтація керівників усіх рангів на досяг-
нення завдань, поставлених перед центрами 
відповідальності; 

- контроль поточної діяльності, забез-
печення планової дисципліни. Як основу 
для оцінки виконання плану центрами від-
повідальності краще використовувати саме 
бюджетні дані, а не звітні дані минулих років. 
Це пов'язано з тим, що поточна діяльність 
може відрізнятися від минулої змінами в тех-
нології, складі персоналу, асортименті про-
дукції або новими загальноекономічними умо-
вами;

- підвищення професіоналізму менедже-
рів. Складання бюджетів сприяє детальному 
вивченню діяльності своїх підрозділів і взає-
мин між центрами відповідальності на підпри-
ємстві.

Системний підхід до дослідження плану-
вання стратегічної діяльності підприємства 
являє собою спосіб організації процесу комп-
лексного вивчення взаємозв'язків і закономір-
ностей розвитку підприємства з метою під-
вищення ефективності його функціонування. 
Інформаційна підтримка стратегічного пла-
нування діяльності підприємства повинна не 

тільки забезпечувати керівництво інформа-
цією про поточний стан справ, але й прогнозу-
вати наслідки тих чи інших змін внутрішнього 
або зовнішнього середовища. Реалізація про-
гностичної функції стратегічного управлін-
ського обліку за допомогою бюджетування 
здійснюється шляхом: 

– збору, систематизації, обробки фінансо-
вої та нефінансової інформації; 

– розробки, модифікації та стандартизації 
всіх видів планово-бюджетних форм і форм 
управлінської звітності, 

– організації та регламентації процесів 
планування та бюджетування; 

– розробки методології контролю і коригу-
вання планів і бюджетів; 

– організації та регламентації процесу 
формування управлінської звітності.

На стратегічному рівні управління підпри-
ємством визначаються довгострокові цілі роз-
витку, при необхідності відбувається коригу-
вання намічених цілей, визначаються ресурси, 
необхідні для досягнення поставлених цілей, і 
приймаються рішення про виділення та вико-
ристання таких ресурсів. До того ж на практиці 
всі функції в процесі управління конкретним 
об'єктом взаємодіють між собою. Реалізація 
загальних функцій аналізу, планування, контр-
олю багато в чому залежить від стану обліку, 
від його інформаційних можливостей. Інфор-
мація стратегічного управлінського обліку на 
стратегічному рівні використовується для 
формування відповідної стратегічної полі-
тики; довгострокового планування і контролю; 
прийняття рішень про стратегічні інвестиції у 
випуск нових видів продукції, технологій; роз-
ширення клієнтської бази; розробки політики 
щодо стратегічних постачальників та ін. 

Висновки з цього дослідження. Обґрун-
товано роль та значення прогностичної 
функції стратегічного управлінського обліку 
в управлінні підприємствами. Доведено, що 
стратегічний управлінський облік значно роз-
ширює сферу своєї дії в інформаційному 
забезпеченні стратегічного управління підпри-
ємством. 

Визначений інструментарій стратегічного 
управлінського обліку для виконання прогнос-
тичної функції. Запропоновано структуру сис-
теми бюджетування та співвідношення цілей 
системи бюджетування з цілями підприємства 
та організаційно-структурну модель збалансо-
ваної системи показників у процесі стратегіч-
ного бюджетування на підприємстві. 
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