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Зростання динамічності й непередбачуваності ринко-
вого середовища, виникнення нових проблем постін-
дустріальної економіки, потреби підтримки стійкості 

функціонування підприємства й забезпечення його ви-
переджального розвитку перш за все потребують воло-
діння якісною інформацією та формування відповідного 
обліково-аналітичного забезпечення. Разом з тим, прийня-
того розуміння забезпечення (сукупність заходів і коштів, 
створення умов, що сприяють нормальному здійсненню 
економічних процесів, реалізації запланованих програм, 
проектів, підтримці стабільного функціонування економіч-
ної системи та її об’єктів [7, с. 362]) недостатньо для задо-
волення всіх інформаційних потреб системи управління 
підприємством. Відповідно й актуалізується питання роз-
робки систем стратегічного обліку у взаємозв’язку з питан-
ням раціоналізації його організації.

На жаль, в наявних розробках відсутня єдність до ро-
зуміння сутності стратегічного обліку. В деяких випадках 
його ототожнюють з управлінським обліком. підтверджен-
ням цьому є тлумачення стратегічного обліку В. Е. Кермо-
вим як системи реєстрації, узагальнення й наведення да-
них, необхідних для прийняття стратегічних управлінських 
рішень системою менеджменту [16, с. 48] або ще більш 
обмежена пропозиція б. Райана щодо визначення сфери 
стратегічного обліку як області перетинання різних фінан-
сових функцій (фінансового менеджменту, управлінського 
й фінансового обліку та управління грошовими коштами) 
[9, с. 31]. таке розуміння стратегічного обліку не є виправ-
даним саме через ретроспективність зафіксованої у ньому 
інформації. більш дієвою буде ідентифікація сутності стра-
тегічного обліку в рамках концепцій стратегічних систем 
вимірювання (так званих performance measurement [8, 17]) 
й особливо в рамках концепції збалансованої системи по-
казників, Balanced score card [3, 4]. 

В даному випадку збирання інформації в системі 
стратегічного обліку відбуватиметься в рамках ключових 
факторів успіху підприємства, що визначаються наявними 
у нього ресурсами й можливостями (не всіма, а лише тими, 
що надають переваги у конкурентній боротьбі). Забезпечи-

ти оперативне й дієве збирання такої інформації можливо 
лише через раціоналізацію процесу організації системи 
стратегічного обліку. На жаль, наявні розробки в сфері ор-
ганізації облікового процесу, як правило, обмежуються на-
вчальною літературою [7, 12, 14]. Відповідно можна сказати 
про актуальність розробок у даній сфері.

метою статті є удосконалення підходів та розробка 
теоретико-мето дологічних засад організації стратегічного 
обліку на підставі формування проектно-процесної мо-
делі його впровадження й використання. підґрунтям для 
реалізації мети статті постане означений у [1, 2] інжинірин-
говий підхід. Організація стратегічного обліку за умови 
використання такого підходу та у відповідності до рис. 1 
проводиться за певною схемою, що заснована на побудові 
повної бізнес-моделі підприємства. Наявність такої моделі 
дозволяє визначити функціонал системи управління – пе-
релік основних й забезпечуючих функцій, необхідних для 
підтримки функціонування та розвитку. подальша деталі-
зація бізнес-моделі призводить до динамічного опису під-
приємства на рівні процесних потокових моделей. 

Загальний підхід до моделювання бізнес-процесів по-
лягає в послідовній декомпозиції процесів – від загального 
до окремого. У теперішній час існує й активно використо-
вується в практиці організаційного моделювання велика 
кількість різноманітних методологічних підходів. Най-
більш поширеним із них є методологія структурного ана-
лізу й проектування систем sadt (structured analysis and 
design technique) [6] та стандартів ideF [1, 6].

подальше викладення матеріалу має мету відобра-
зити референтну модель процесу організації обліково-
аналітичного забезпечення стратегічного розвитку під-
приємства. при цьому для спрощення подання матеріа-
лу пропонується формування означеного забезпечення 
вважати еквівалентним організації стратегічного обліку. 
при цьому, основою процесу організації стратегічного 
обліку є його попередня регламентація, домогтися якої 
можна як на основі формування комплексу моделей, так 
і шляхом застосування проектного підходу до процесу 
організації. Управління проектами (project management) 
у даному разі розглядається як окремий розділ теорії 
управління соціально-економічними системами, що ви-
вчає методи, форми, засоби найбільш ефективного й раці-
онального управління змінами. Отже, кожен організацій-
ний цикл, поданий на рис. 1, пропонується розглядати як 
окрему рекурентну модель управління сукупністю проек-
тів. Регламентацію проектної діяльності слід здійснювати 
у відповідності до загальноприйнятого переліку знань 
з управління проектами pmBook [10]. Відповідну контек-
стну діаграму процесу організації стратегічного обліку 
подано на рис. 2.
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Рис. 1. Схема процесу організації обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства
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Рис. 2. Контекстна діаграма процесу організації стратегічного обліку
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Діяльність як об'єкт управління розглядається 
у вигляді проекту тільки тоді, коли вона об'єктивно має 
комплексний характер, і для її ефективного управлін-
ня важливе значення має аналіз внутрішньої структу-
ри всього комплексу робіт; переходи від однієї роботи 
до іншої визначають основний зміст всієї діяльності; 
досягнення цілей діяльності пов'язане з послідовно-
паралельним виконанням усіх елементів цієї діяльно-
сті; обмеження за часом, фінансовими, матеріальни-
ми і трудовими ресурсами мають особливе значення 
в процесі виконання комплексу робіт; тривалість і вар-
тість діяльності явно залежить від організації всього 
комплексу робіт. 

З урахуванням цього проект можна визначити як сис-
тему сформульованих цілей і заходів щодо їхнього вико-
нання, або як інструктивно-методичний документ, у якому 
заздалегідь викладаються порядок і технологія здійснення 

облікового процесу. пропонована структура проекту орга-
нізації стратегічного обліку наведена на рис. 3.

Успіх розробки проекту і його якісний рівень залежать 
від загального організаційного рівня підприємства і ряду 
передумов – таких, як наявність раціональної структури 
управління підприємством, ефективної системи плануван-
ня, автоматизації облікових робіт. Відповідно й подальше 
впровадження стратегічного обліку повинно відбуватися 
за схемою, поданою на рис. 4.

У свою чергу, для розробки змістовної частини про-
екту необхідно виконати декілька послідовних стадій. їх 
набір буде залежати від уявлень суб’єкта організації облі-
ку. Разом з тим в основу такого набору, думається, варто 
покласти держстандарти в галузі розробки інформаційних 
технологій [15], що в цілому відповідають моделі управлін-
ня зрілістю програмних проектів Смм [19]. пропонований 
варіант взаємодії стадій наведено на рис. 5.
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Рис. 3. Структура проекту організації стратегічного обліку



39Проблеми економіки № 3 ’2009

економіка та управління підприємствами

Реалізація проекту
організації страте-

гічного обліку

Завершення
проекту

організації страте-
гічного обліку

Управління
сукупністю

проектів

Відомості про
діяльність
підприємства

Відомості про
доступні ресурси

Директор Керівник
проекту

Технічне
завдання

Вимоги
власників Статутні документи

Ескізний проект

Інтеграція
підсистеми
обліку 
в систему
стратегічного
управління
розвитком

Робоча документація

Виконавча
документація

Роботоспособна
система

Законодавчі
акти

Начальник
планово-економічного відділу

Вузол: Назва: Номер:А-0 Організувати на підприємстві систему стратегічного обліку 2

3

2

1

Окремі елементи
облікової системи
в неорганізованому стані

Головний
бухгалтер

Комплект організаційно-
регламетуючої документації

Система в організованому стані

Звіт про 
виконання
ходу проекту

А1

А2

А3

Рис. 4. Схема проектного управління організацією обліку
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Розробка
концепції

системи страте-
гічного обліку

Розробка
технічного
завдання

Ескізне
проектування

Аналіз вимог
до системи

стратегічного
обліку

Інформація про
хід виконання робіт

Директор Керівник
проекту

Технічне
завдання Технічне

завдання

Вимоги власників

Ескізний
проект

Ескізний
проект

Технічний
проект

Вузол: Назва: Номер:А1 Управління сукупністю проектів 3

3

4

2

1

Концепція системи
стратегічного обліку

Завдання 
на виконання робіт Завдання 

на виконання 
робіт 



40 Проблеми економіки № 3 ’2009

 економіка та управління підприємствами

Основою облікової системи є оперування певними 
даними й показниками. У разі фінансового обліку вони 
повинні певним чином документуватися. З точки зору 
організації обліково-аналітичного забезпечення слід до-
тримуватися достатнього ступеня оперативності й досто-
вірності одержання інформації в превентивному режимі. 
Одночасно слід врахувати наявну критику традиційної 
фінансово-орієнтованої концепції менеджменту, засно-
ваної на показниках фінансової звітності (наявність слаб-
кого взаємозв'язку зі стратегічним плануванням, сильну 
орієнтацію на минулі результати, короткостроковість, від-
сутність нефінансових показників, спрямованість тільки на 
частину представників зовнішнього й внутрішнього серед-
овищ підприємства) та означену вище потребу викорис-
тання здобутків концепції performance measurement, або 
виміру досягнень [8, 17].

приймаючи концепції виміру досягнень, доречним 
є й прийняття моделі Balanced scorecard (Bsc) як перспек-
тивного формату опису діяльності підприємства за допо-
могою деякого набору показників, що відповідають пев-
ним стратегічним перспективам. Головна особливість даної 
моделі є її пов’язаність з бізнес-процесами, які спрямовані 
на задоволення потреб клієнтів і в які залучені всі співро-
бітники підприємства. На відміну від традиційного управ-
ління, що занадто зосереджено на фінансових показниках, 
Bsc-модель орієнтує керівництво підприємства на страте-
гічний розвиток та відображає розширення інформацій-

них можливостей облікової системи шляхом додавання 
в неї нефінансових показників (тобто Bsc-модель безпо-
середньо розглядається як система стратегічного обліку). 
Окрім того, в цій моделі виділяють як причинно-наслідкові 
зв’язки між групами показників, об’єднаних у проекції, так 
і взаємозв’язки між показниками підприємства та його під-
розділів, а також між показниками результативності й ви-
нагороди персоналу.

Необхідність інтеграції всіх розглянутих вище ви-
дів обліку обумовила незначний відхід від стандарту при 
описі наступного елемента розроблюваної референтної 
функціональної моделі, який пов’язано з реалізацією про-
екту організації обліку (рис. 6). Застосування переходу J1 
передбачає узгодженість при побудові окремих облікових 
підсистем, забезпечення синергії їхньої взаємодії. при цьо-
му незалежно від технічних засобів технологія обліково-
го процесу у всіх випадках передбачає виділення певних 
об’єктів організації: номенклатуру, носії даних, рух носіїв, 
забезпечення процесу. Характерним при цьому є те, що за-
значені об’єкти організації використовуються на всіх трьох 
етапах облікового процесу – первинному, поточному й під-
сумковому.

Головними відмітними рисами моделей Bsc, у порів-
нянні з іншими способами опису організаційних страте-
гій, є більш простий формат стратегічної карти, описаний 
обмеженим набором показників, та особливий фокус на 
взаємозв'язок перспектив і показників. тут слід відзна-

Рис. 6. Реалізація проекту організації стратегічно орієнтованого облікового процесу
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чити, що, з одного боку, жодна з перелічених концепцій 
не відмовляється від принципу збалансованого застосу-
вання фінансових й нефінансових показників, а з іншого – 
будь-яка з них може бути покладена в основу організації 
облікових номенклатур стратегічного обліку. Разом з тим 
моделі класу Bsc мають певні недоліки, що будуть охарак-
теризовані далі.

У загальному вигляді під номенклатурою розуміють 
перелік, сукупність назв та термінів, що використовуються 
в будь-якій галузі [5]. Отже, облікові номенклатури визнача-
ють як перелік засобів підприємства, джерел їхнього утво-
рення й результатів господарської діяльності, що повинні 
знайти відображення в бухгалтерському обліку [14, с. 35], 
так і сукупність облікових інформаційних даних, які стосу-
ються господарських фактів і операцій [12, с. 59]. З точки 
зору побудови системи фінансово обліку, такий підхід має 
сенс, проте задля організації обліково-аналітичного забез-
печення пропонується облікові номенклатури визначити як 
кількісні або якісні параметри, що характеризують бізнес-
процес, його входи, виходи та результати виконання. 

Стратегічні номенклатури необхідно формувати в за-
лежності від фактичних умов діяльності підприємства та 
потреб в інформації для планування розвитку. при роз-
робці облікових номенклатур особливу увагу треба приді-
ляти тому, до якого етапу й типу облікового процесу вони 
відносяться, оскільки кожен з них має свої особливості та 

вимоги. початком розробки облікових номенклатур є їхня 
класифікація за об’єктами обліку. Разом з тим варто спів-
відносити формовані облікові номенклатури з потребами 
системи управління підприємства. Для цього слід врахо-
вувати наявність співвідношення видів обліку з управлін-
ською ієрархією. Інтеграція систем обліку і управління за-
безпечується за рахунок створення й підтримки у дієвому 
стані єдиної системи цілей, показників та критеріїв їх до-
сягнення.

після того, як система стратегічних цілей і показників 
в цілому для підприємства створена, необхідно розробити 
систему показників для кожного бізнес-процесу підпри-
ємства. така система показників повинна відповідати до-
кументально закріпленим стратегічним цілям розвитку та 
комплексно характеризувати особливості його функціону-
вання. при цьому слід забезпечити розгортання показни-
ків (номенклатур) на процеси нижчого рівня. Для оптимі-
зації процесу формування облікових номенклатур й фор-
мування системи документування господарських операцій 
пропонується застосування схеми, поданої на рис. 7.

Система стратегічного обліку має бути організова-
на як у часі, так і в просторі. У процесі обліку інформація 
певним чином обробляється. Зазначені дії відтворюються 
у формі опрацювання носіїв інформації. А саме раціоналі-
зація документів дає найбільшого впливу на ефективність 
організації облікового процесу, саме обробка документів 

Рис. 7. Організація первинного обліку і облікових номенклатур
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складає найбільшу питому вагу в загальних трудових ви-
тратах працівників. через це роботи з організації страте-
гічного обліку потрібно поєднувати з комплексом заходів 
щодо вдосконалення організаційної структури, інформа-
ційної бази, внутрішнього документообігу і нормативного 
господарства. першочерговою задачею в цьому напрямку 
є раціоналізація існуючих на кожному підприємстві видів 
інформації та документів.

У практиці організаційної діяльності склалося декіль-
ка підходів до моделювання та оптимізації документообігу, 
які пропонується умовно поєднати в три групи: графіч-
ні методи (догументограми, органіграми, мережі петрі, 
графіки тощо), технологічні (формування маршрутно-
технологічних карт документів) та матричні (транспортні 
моделі економіко-математичного моделювання). Разом 
з тим найбільш актуальним і практично значущим, з точ-
ки зору управління, розвитком є побудова інформаційних 
моделей або застосування case-засобів, які надають більш 
агреговане уявлення про необхідну інформацію. 

Досвід роботи національних підприємств показує, що 
сьогодні неможливо забезпечити необхідні якість й опера-
тивність управління на основі паперового документообігу. 
Рішення цієї проблеми можливо шляхом автоматизації до-
кументообігу. Організація електронного документообігу 
здійснюється відповідно до законодавства України або 
на підставі договорів, що визначають взаємовідносини 

Рис. 8. Етапи розробки документообігу підприємства

суб'єктів електронного документообігу. Для формування 
електронного документообігу слід створити систему управ-
ління документообігом (СУД). Вона повинна внести значні 
поліпшення в систему пошуку, збереження й використання 
документів в паперовому поданні або в систему управління 
файлами комп'ютерної мережі. традиційна система адмі-
ністративного збереження документів має жорсткі обме-
ження щодо засобів подання документів. мета створення 
й розробки СУД полягає в тому, щоб виробити як на адміні-
стративному, так і на оперативному рівнях дієве документо-
орієнтоване середовище для роботи. Для її досягнення слід 
сформувати відповідну архітектуру моделі, яка буде визна-
чати наведення об’єктів в системі розробки документації 
з точки зору їх компонентів і взаємозв’язків між ними.

Головними операціями при цьому будуть відправлен-
ня, передавання та одержання електронних документів. 
Організовувати ці процеси доцільно враховуючи розро-
блену м. Дж. Саттоном [11] модель життєвого циклу роз-
робки документообігу, що базується на твердженні, ніби 
бажані результати можуть бути досягнуті лише завдяки 
виконанню ланцюга певних дій, наведеного на рис. 8. без-
посередньо є життєвий цикл документообігу зведеться до 
шести фаз: загальне визначення, аналіз, створення, збере-
ження, публікація й виведення з обігу. 

Наступним етапом реалізації проекту організації стра-
тегічного обліку, відповідно до рис. 6, буде формування 
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системи фінансового обліку, що також передбачає проход-
ження певної запропонованої послідовності етапів, що ві-
дображена на рис. 9. З нього видно, що головним етапом 
можна вважати формування облікової політики, яка буде 
враховувати принципи виділення бізнес-процесів, фінан-
сову структуризацію підприємства та регламентацію обліку 
в центрах відповідальності. Аналогічним чином може бути 
організована система управлінського обліку та відповідна 
управлінська облікова політика. певні особливості матиме 
вирішення питання про розробку плану рахунків управлін-
ського обліку та його практичне застосування. У більшості 
випадків, навіть коли підприємство заявляє про окремий 
план рахунків управлінського обліку, однаково викорис-
товується план рахунків бухгалтерського обліку. Слід за-
значити, що створення окремого плану рахунків управ-
лінського обліку не є головною метою постановки обліку, 
а лише способом одержання й узагальнення інформації. 
метою в даному випадку є одержання інформації та звітів 
для прийняття рішень і контролю їх виконання. 

Створення й ведення паралельного обліку знач-
но збільшує документообіг, приводить до необхідності 
створення паралельної «управлінської» бухгалтерії, 
неможливості знайти взаємозв'язок між показниками 
різних видів обліку та до значної їх розбіжності. тому мова 
повинна йти про єдиний план рахунків управлінського 
й бухгалтерського обліків в єдиній обліковій політиці 
управлінського й бухгалтерського обліків, у яких завдан-
ня одержання інформації й звітів пропонується вирішити 
за допомогою доповнення єдиного плану рахунків, ра-
хунками управлінського обліку; доповнення бухгалтерсь-
ких рахунків субрахунками й аналітиками, що служать 
цілям управлінського обліку; розробки класифікаторів 
і довідників (НДІ) до плану рахунків; модернізації (додат-
кові процедури, оперативність) графіка облікового до-
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Рис. 9. Етапи організації фінансового обліку

ку ментообігу для цілей управлінського обліку; опису 
принципів обліку витрат (калькуляційні системи, роз-
несення непрямих витрат). Відповідні етапи організації 
управлінського обліку розглянуті на рис. 10.

Основу вибору конкретної методології управлінського 
обліку становлять: зовнішні стандарти й норми (податкове, 
бухгалтерське й митне законодавство; зовнішні нормативи 
діяльності, які необхідно враховувати в процесі організації 
управлінського обліку); внутрішні стандарти (корпоратив-
на та облікова політика, що визначають всі аспекти госпо-
дарювання підприємства: від правил формування портфе-
ля замовлень до окремих аспектів функціонування обліку 
й правил взаємодії між структурними компонентами ор-
ганізації); стандарти на функціональність бізнес-процесів 
підприємства (стандарти систем mrp та erp). 

На завершальному етапі організації управлінського 
обліку слід зробити правильний вибір програмних і техніч-
них засобів для його автоматизації. У ході конструювання 
й розробки повноцінної інформаційної системи управлін-
ня необхідно реалізувати такі завдання: визначити резуль-
тати, які користувачі повинні одержувати з системи; вка-
зати, які дані необхідно вводити в систему для одержання 
необхідних результатів; розробити вимоги до системи об-
робки, які перетворять дані на вході в інформацію на ви-
ході; забезпечити безпеку на рівні баз даних.

Завершальною частиною означеного на рис. 9 етапу 
формування обліку є створення системи надання інфор-
мації. Оскільки питання регламентації подання фінансової 
звітності досить повно розглянуто в наявній літературі [7, 
18], а вище доведено необхідність формування інтегрова-
ної облікової системи, пропонується як підґрунтя організа-
ції звітності використовувати концепцію внутрішніх управ-
лінських звітів imr (internal management report) [3, 13]. 
ці звіти складаються для менеджерів у відділах підприєм-
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ства відповідно до їх статусу й функцій. Вони містять дані 
про фінансовий облік, контроль та інформацію, про зміст 
та хід реалізації виробничих операцій. Формування таких 
звітів тісно пов’язано з розвитком інформаційного забезпе-
чення обліку. такі звіти повинні охоплювати всі рівні управ-
ління підприємством та підводити підсумки всіх операцій, 
що охоплюють основні види господарської діяльності.

Впровадження системи управлінської звітності перед-
бачає проведення декількох основних етапів. по-перше, 
необхідно адаптувати систему під вимоги конкретного 
підприємства. Для цього треба обговорити ділові цілі, щоб 
визначити, яка додаткова інформація потрібна керівни-
кам вищого й середнього рівнів, яка не подана в існуючих 
звітах. потім треба додати додаткові колонки й підсумкові 
пункти у звіти, щоб задовольнити додаткові потреби свого 
підприємства. Саме після цього слід переходити безпосе-
редньо до впровадження системи, яка передбачає скла-
дання плану впровадження, керівництво та координацію 
цього процесу.

Відповідно й найбільш відповідальним етапом буде 
виділення джерел даних, оскільки саме вони визначають 
їх доцільність й точність. Для цього слід установити потік 
даних, визначити, звідки надходять дані, вибрати найбільш 
сприятливий момент для отримання даних і кінцеві термі-
ни їх надходження. якщо дані надходять з різних джерел, 
слід забезпечити їх порівнянність. Далі шляхом порівняння 

Вузол: Назва: Номер:А24 Організація управлінського обліку 8

Інформація 
про хід 
виконання 
робіт Опис

потреб
в інформації

Структура
доходів
і розходів
у розрізі
центрів
відповідаль-
ності

Перелік 
первинних
документів
та номенклатур
управлінського
обліку

Перелік 
регістрів

Методіка
формування
звітності

Формалізація
вимог під-
приємства
до системи
управлін-

ського обліку

Формалізація
первинних
документів
й номенкла-

тур обліку Розробка
регістрів

обліку

Розробка рег-
ламенту доку-

ментообігу
в управлінсь-
кому обліку

Формування
внутрішньої
управлінсь-
кої звітності

Формування
аналітичних

розрізів
управлінсь-
кого обліку

1

2

3

4

6

5

Керівник проекту
Директор Головний

бухгалтер

Технічний проектВимоги власників

Положення про управлінський облік

Положення про відділи
в частині управлінського обліку

Альбом документів

Форми облікових регістрів

Регламент
документообігу

в управлінському
обліку

Рис. 10. Схема процесу інтеграції управлінського та стратегічного обліку

інформації, що надходить, з поставленими завданнями ви-
значають графік та регулярність надходження інформації. 
Етапи організації звітності подано на рис. 11.

З питанням організації звітності тісно перетинається 
створення підсистем, що будуть використовувати вихідні 
звітні дані, зокрема системи контролінгу. Етапи організації 
відповідної служби наведені на рис. 12. 

Основою пропонованої на рис. 12 системи контр-
олінгу буде саме взаємозв’язок її підсистем внутрішнього 
контролю, моніторингу й системи збалансованих показни-
ків, що встановлюватиме для двох попередніх стратегічні 
орієнтири діяльності. Взагалі під системою внутрішнього 
контролю (СВК) пропонується розуміти існуючу політику 
підприємства та всі зв'язані з нею процедури, спрямовані 
на виявлення, виправлення й запобігання істотних поми-
лок і перекручувань інформації, що можуть з'явитися у фі-
нансовій звітності. такий контроль дозволяє керівництву 
підприємства здійснити правильне й ефективне ведення 
бізнесу, забезпечити дотримання діючого законодавства 
при здійсненні фінансово-господарської діяльності, роз-
робити методи захисту й схоронності активів, запобігти 
та знайти шахрайство й помилки, забезпечити точність, 
повноту, захист облікових записів і своєчасну підготовку 
достовірної бухгалтерської і фінансової звітностей. Саме на-
явність СВК в пропонованій схемі побудови стратегічного 
обліку, яка виходить за рамки тих питань, що відносяться 
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Рис. 11. Етапи організації звітності

Рис. 12. Етапи інтеграції контролінгу до системи стратегічного обліку
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безпосередньо до функцій фінансового обліку, і є головною 
відмінністю авторських пропозицій.

таким чином, в статті наведено модель організації сис-
теми стратегічного обліку, що базується на інтегруванні до 
єдиного циклу всіх видів обліку й контролінгу, розподіле-
них за рівнями управлінської ієрархії. Разом з тим потребує 
проведення подальших досліджень ідентифікація відмін-
ностей й змісту кожного з блоків пропонованої референт-
ної моделі в умовах орієнтування облікового процесу не 
на збирання ретроспективних показників, а на виперед-
жальне розроблення необхідних стратегічних альтернатив 
розвитку підприємства.
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