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Стратегічна бухгалтерська звітність – це сукупність різних видів звітів 

підприємства, які використовуються для прийняття стратегічних управлінських 
рішень. Тобто стратегічна бухгалтерська звітність не є окремим видом 
бухгалтерської звітності, а є окремим типом звітності, виділеним за ознакою 
користувачів, які використовують її показники для задоволення власних 
управлінських потреб та є результатом функціонування стратегічної облікової 
системи, в якій представлені показники про внутрішнє та зовнішнє середовище 
підприємства (рис. 1). 

Обов’язково слід відмітити, що до складу стратегічної бухгалтерської 
звітності не входять всі складові різних видів звітності, наведених на рис. 1, а лише 
ті з них, або їх окремі показники, що використовуються стратегічним 
менеджментом в процесі вибору стратегічних альтернатив та прийняття рішень з 
реалізації наявних стратегій. 

Формування даної звітності відбувається в результаті функціонування 
стратегічної облікової системи підприємства як із використанням традиційних 
методичних інструментів, так і з залученням специфічних методів стратегічного 
обліку, які дозволяють одержати інформацію в розрізах, необхідних стратегічному 
менеджменту. Одним із таких найбільш часто використовуваних методів 
стратегічного обліку є облік на основі ланцюжків вартості (value chain accounting), 
який дозволяє розраховувати вартість, створювану за кожним із елементів 
виділеного на підприємстві ланцюжка створення продукції або послуги. 
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Рис. 1. Стратегічна бухгалтерська звітність в системі інформаційного 

забезпечення стратегічного менеджменту підприємства 



Окрім цього, до системи інформаційного забезпечення стратегічного 
менеджменту підприємства відносяться необлікові інформаційні системи 
(маркетингова, логістична тощо), які дозволяють формулювати специфічні 
необлікові стратегічні звіти, що також використовуються для прийняття 
стратегічних управлінських рішень. Зокрема, на сьогодні вже досить широко 
використовуються такі поняття як «стратегічний маркетинг» та «стратегічна 
логістика», які характеризують роль даних сфер господарської діяльності 
підприємства в його загальному стратегічному розвитку. До необлікових 
інформаційних систем також можна віднести систему стратегічного аналізу 
підприємства, яка використовує для формування необхідних аналітичних 
показників стратегічного спрямування інформацію із облікової системи, інших 
інформаційних систем, а також самостійно займається збором інформації, 
особливо в частині зовнішнього середовища підприємства. 

За допомогою методичного інструментарію системи економічного аналізу 
підприємства відбувається перетворення показників стратегічної бухгалтерської 
звітності та інших видів звітності в стратегічні аналітичні показники, що 
використовуються стратегічним менеджментом. 

Таким чином, для побудови ефективної системи стратегічної бухгалтерської 
звітності як засобу надання систематизованої інформації стратегічного характеру 
для прийняття управлінських рішень необхідно забезпечити її організацію із 
урахування існуючих і потенційних потреб стратегічного менеджменту та 
можливостей облікової системи підприємства. Організаційні засади формування 
стратегічної бухгалтерської звітності мають бути визначені на рівні облікової 
політики підприємства або шляхом формування окремих регламентів 
функціонування стратегічної облікової системи підприємства як підсистеми 
загальної системи інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень. 

 
 


