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програмного забезпечення. Звітність до Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду 
України та Державної служби статистики можна подати за допомогою “MEDoc”, “Арт-звіт 
плюс”, “iFin”, “1С-Звіт” та “Єдине вікно подання електронної звітності”. Слід відзначити, що 
“MEDoc” має можливість подачі звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності та Фонду зайнятості населення. Із досліджених програм найдорожчою 
є “MEDoc” (1502 грн на рік для юридичних осіб та 312 грн – для фізичних осіб), а найдеше-
вшою – Арт-звіт плюс (720 грн на рік для юридичних осіб та 240 грн. – для фізичних осіб). 

Список використаних джерел: 1. MEDoc 1С [Електронний ресурс] // Офіційний сайт MEDoc 1С. – 
Режим доступу : http://www.me-doc.com.ua/modul-otchetnost. 2. Арт-звіт плюс 1С [Електронний ресурс] 
// Офіційний сайт Арт-звіт плюс. – Режим доступу : http://art-zvit.com.ua/ru/Art-Zvit-Plus. 3. iFin [Елект-
ронний ресурс] // Офіційний сайт iFin. – Режим доступу : https://www.ifin.ua/ru. 4. 1С-Звіт [Електрон-
ний ресурс] // Офіційний сайт 1С-Звіт. – Режим доступу : http://www.1c-sed.com.ua. 5. Єдине вікно по-
дання електронної звітності [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної фіскальної служби 
України. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program. 
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Стратегічний управлінський облік є досить великим напрямком, і під час використання цього 

виду обліку постає проблема, яким чином можна застосувати стратегічний управлінський облік 
на практиці, яким чином можна пов’язати стратегічні цілі з оперативними завданнями. 

Отже, необхідна деяка технологія для практичного впровадження стратегічного управ-
лінського обліку на підприємстві. 

У ході дослідження було виявлено, що процес організації і функціонування стратегічного 
управлінського обліку ґрунтується на певній організаційно-методичній основі, що включає 
безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв’язках один з одним, які утворюють певну 
цілісність єдності [1]. 

Сукупність елементів, що характеризує організаційно-методичні основи стратегічного 
управлінського обліку, зображена на рис. 

 

 
Рис. Організаційно-методична основа стратегічного управлінського обліку 

Джерело: [1]. 

Організаційно-методична основа стратегічного управлінського обліку складається з трьох 
взаємопов’язаних блоків. 

Перший блок організаційно-методичної бази складають мету, завдання та функції страте-
гічного управлінського обліку. 

Метою організації стратегічного управлінського обліку є інформаційне забезпечення 
управлінських рішень щодо досягнення стратегічних цілей і завдань підприємства, орієнто-
ваних не тільки на найближче, а й порівняно віддалене майбутнє. 

Основними завданнями організації стратегічного управлінського обліку можна вважати: 
- формування особливо важливої, у т. ч. конфіденційної стратегічної інформації для прийнят-

тя конкретних управлінських рішень менеджерами верхнього рівня управління підприємством; 
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- економічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, у т. ч. стратегічної позиції 
підприємства на ринку, диференціації продукції підприємства, результативності діяльності 
центрів відповідальності; 

- контроль за ступенем досягнення поставлених стратегічних цілей і завдань підприємства; 
- забезпечення взаємозв’язку між стратегічною та оперативною діяльністю підприємства 

й ін. 
При вирішенні завдань стратегічного управлінського обліку виконуються як загальні, так 

і специфічні функції за такими напрямками: 
а) організаційно-управлінське; 
б) прогнозно-планове; 
в) обліково-аналітичне; 
г) контрольно-регулююче [2]. 
Поставлені мета, завдання та функції можуть бути реалізовані з використанням певних 

наукових підходів, принципів і методів, що становить другий блок. 
Спільними науковими підходами є системний, комплексний і комп’ютерний [3]. 
Системний підхід означає, що організація і функціонування стратегічного управлінського 

обліку розглядається як підсистема системи управлінського обліку, які є частиною іншої, 
більш високого рівня, системи управління підприємством. 

Комплексний підхід означає, що в межах промислового підприємства стратегічний 
управлінський облік розглядається як частина фінансово-виробничої діяльності з комплекс-
ним використанням всіх видів інформації. 

Комп’ютерний підхід пов’язаний з використанням сучасних комп’ютерних технологій 
при організації та функціонуванні стратегічного управлінського обліку. 

Взаємодія перших двох блоків організаційно-методичних основ стратегічного управлін-
ського обліку неможливо без їх інформаційного забезпечення [4]. 

Третій блок організаційно-методичної основи складається з інформаційного забезпечення 
стратегічного управлінського обліку. 

Стратегічний управлінський облік спрямований на відображення процесів виробничо-
господарської діяльності як в історичному (з урахуванням сформованих показників), так і в 
перспективному (на основі прогнозу) плані. Місце і роль інформаційного забезпечення 
управлінської діяльності слід визначити як основну мету й один з методів управлінського 
обліку. 

Недолік інформації та її низька якість значно погіршують можливості ефективного 
управління виробничою діяльністю. У сучасних умовах господарювання це може призвести 
до значних втрат, таких як втрати конкурентоспроможності продукції, що виробляється, за-
тримок з її реалізацією, затоварювання складів, несвоєчасність розрахунків і платежів, ско-
рочення забезпеченості обіговими коштами, скорочення попиту. 
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