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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито сутність тактичного менеджменту та облікової системи. Встановлено, що з управ-

лінської точки зору, підприємство можна розглядати як організацію. Процес управління організацією яв-

ляє собою ієрархічну систему окремих видів управлінської діяльності. З’ясовано, що тактичне управління 

це - конкретні дії щодо реалізації намічених цілей. Визначено, що тактичне та стратегічне управління тісно 

по’вязані між собою та спрямовані на досягнення встановлених цілей підприємства. Якісну взаємодію ок-

ремих елементів і підсистем управління забезпечує налагоджена система оперативного, статистичного та 

бухгалтерського обліку. Підприємство може досягти найкращих показників при відмінній роботі та взає-

модії всіх напрямків та видів обліку як єдиної системи бухгалтерського обліку з оброблення та інтерпре-

тації облікової інформації для забезпечення прийняття управлінських рішень. 

ABSTRACT 

The article reveals the essence of tactical management and accounting system. It is established that from the 

managerial point of view, the enterprise can be considered as the organization. The process of managing an organ-

ization is a hierarchical system of individual types of management activities. It was found that tactical management 

is a specific action to achieve the intended goals. It is determined that tactical and strategic management are closely 

related and aimed at achieving the goals of the enterprise. Qualitative interaction of separate elements and subsys-

tems of management is provided by the adjusted system of operational, statistical and accounting. The company 

can achieve the best performance in the excellent work and interaction of all areas and types of accounting as a 

single accounting system for processing and interpretation of accounting information to ensure management deci-

sions. 

Ключові слова: менеджмент, тактичний менеджмент, облік, бухгалтерський облік, система бухгал-

терського обліку, інформація, якість інформації, управління, підприємство. 

Keywords: management, tactical management, accounting, record-keeping, accounting system, information, 

information quality, management, enterprise. 

 

Постановка проблеми. Актуальною пробле-

мою сучасних підприємств є формування та підтри-

мка стійких конкурентних переваг на ринку за ра-

хунок професійного стратегічного управління підп-

риємством. Однак, вірно обрана стратегія розвитку 

не зможе бути реалізованою без тактики - сукупно-

сті короткострокових дій, практичних методів і 

прийомів менеджменту, що використовуються для 

реалізації стратегій підприємства. Ефективний так-

тичний менеджмент вимагає надійного інформа-

ційного забезпечення, яким повинна бути система 

обліку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Методичні та організаційні засади обліково-аналі-

тичного забезпечення управлінських рішень на під-

приємстві розкрито в роботах Т.М. Безродної, Р.Ф. 

Бруханського, А.Г. Загороднього, І.В. Зенкіної, І.В. 

Кірілова, О.В. Пархоменка, Н.Л. Правдюк, В.С. 

Швеця, Р.П. Юзви та інших. Вітчизняні дослідники 

приділяють увагу вивченню різноманітних аспектів 

обліково-аналітичного забезпечення управлінських 

рішень щодо управління інноваційним та стратегі-

чним розвитком підприємства, прибутком, необо-

ротними активами, витратами. Однак, аналіз ре-

зультатів досліджень вчених-економістів свідчить 

про те, що проблеми взаємодії тактичного менедж-

менту та облікової системи як фактору впливу на 

конкурентоспроможність господарюючих 

суб’єктів залишаються предметом дискусій і потре-

бують подальших досліджень. 

Ціль дослідження полягає у висвітленні вза-

ємодії тактичного менеджменту з обліковою систе-

мою підприємства. 

Основний зміст та обґрунтування отрима-

них наукових результатів. 

З управлінської точки зору, підприємство мо-

жна розглядати як організацію, під якою розумі-

ється група осіб, взаємодіючих між собою заради 

досягнення загальної мети за допомогою різних ре-

човинних, правових, економічних і інших умов. 

Люди й умови їх діяльності у своїй сукупності ут-

ворюють те, що називається організаційною струк-

турою [1]. 
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Головною загальною ціллю та суттю існування 

підприємства є його місія. Значення місії полягає в 

тому, що вона виступає для керівництва як основа, 

орієнтир для прийняття всіх наступних рішень [2]. 

Для того, щоб підприємство ефективно та пра-

вильно рухалось до своєї мети воно потребує зага-

льного планування (на перспективу) і конкретного 

планування (найближчих поетапних дій), тобто 

стратегії і тактики.  

На підставі визначених цілей і завдань сформу-

люються стратегічні рішення, які відображають то-

чку зору керівництва, враховують обсяги наявних 

ресурсів і вплив зовнішнього середовища. 

На етапі структурного зламу, який проходить 

українське суспільство на межі тисячоліть, страте-

гічне бачення перспектив та втілення ефективних 

стратегій суспільних зрушень є життєво необхід-

ними. Щодо тактичного плану, то це детальна 

схема із розрахунком вартості конкретних заходів, 

необхідних для досягнення цілей, визначених на 

перший рік у стратегічному плані [3]. 

Більшість робіт з проблеми стратегій управ-

ління належать до сфери менеджменту та війсь-

ково-оборонного комплексу. Це пов’язано з тим, 

що сам термін «стратегія» (гр.« strategos», від 

«stratos» - військо + «agо» - веду), який нині став 

загальнонауковим, виник у військовій сфері та 

означає мистецтво чи наука бути полководцем, або 

мистецтво розгортання військ у бою [4]. 

Першоджерела, в яких розкриваються поняття 

«стратегія» й «тактика», стосуються військового 

мистецтва. Це такі роботи, як «Мистецтво війни» 

Сунь-Цзи та «Про війну» К. фон Клаузевіца. Так, К. 

фон Клаузевіц, якому належить відомий вислів 

«Війна є продовження політики іншими засобами». 

У своїй роботі авто стверджує, що тактика є вчен-

ням про використання військових сил у бою, а стра-

тегія – вчення про використання боїв у цілях війни 

[5]. 

До сфери бізнесу поняття стратегії перейшло у 

50 роки XX століття [6, с.336]. Найчастіше страте-

гію трактують як систему взаємоузгоджених захо-

дів та дій для реалізації обраних цілей організації 

[7]. 

Стратегія - це довгостроковий якісно визна-

чений напрям розвитку підприємства, спрямований 

на закріплення його позицій та досягнення постав-

лених цілей [7]. 

Причини використання цього терміну у підп-

риємницькій діяльності та активний розвиток стра-

тегічного менеджменту був зумовлений: різким 

зростанням конкуренції на ринках; необхідністю 

прогнозування тенденцій зовнішнього середовища 

на довготерміновий період із певним рівнем ймові-

рності; появою великих транснаціональних компа-

ній; появою нових ринків з високим рівнем турбу-

лентності; скороченням тривалості життєвого ци-

клу підприємств, продуктів та послуг; швидким 

накопиченням капіталу та зростанням жителів пла-

нети; розвитком телекомунікацій та транспортного 

зв’язку; інтенсивним зростанням світових фондо-

вих ринків [7]. 

Першим, хто сформував основні ідеї сучасного 

стратегічного менеджменту, а також запропонував 

визначення поняття «стратегія» був А. Чендлер. 

Згідно з його працями стратегія передбачає визна-

чення: довготермінових цілей та завдань підприєм-

ства; основного напряму діяльності; розподілу ре-

сурсів між підрозділами та проектами, для реаліза-

ції обраної стратегії [8, с. 688].  

За висновками науковців, стратегія потрібна 

для того, щоб усю діяльність підпорядкувати кон-

цепції, уникнути відхилень і успішно досягти мети, 

але стратегія ще не є детальною і конкретною. Це 

входить до сфери дії наступного етапу (закону) - та-

ктичного [7]. 

Тактика в перекладі з грецького означає «ми-

стецтво побудови військ» [4]. В тактику входить 

вивчення, підготовка і здійснення всіх можливих 

видів бойових дій. 

В економічній енциклопедії зазначено, що так-

тика проявляється через поведінку суб’єкта у не-

тривалий період часу [9, с. 864].  

Згідно з визначеннями науковців, тактика це 

сукупність короткотермінових завдань, сформова-

них на основі стратегії та врахування тенденцій зо-

внішнього середовища з можливістю її змінити за 

умови мінливості середовища [6, с.336].  

У інших визначеннях зазначають, що тактика 

це короткотермінові дії та прийняті рішення, які 

здійснюються на нижчих рівнях управління підпри-

ємства [10, с.496].  

Також тактикою називають короткотерміно-

вий план (короткотермінові стратегії), що узгоджу-

ються з обраними елементами стратегічного плану 

підприємства [11, с.366]. Тактика виробляється ви-

ключно керівниками середнього рівня управління 

на більш короткий плановий період у діяльності ор-

ганізації, аніж стратегія. Тактика повинна бути діє-

вим інструментом управління для керівників усіх 

без виключення рівнів управління підприємством.  

Тактика повинна бути сформована після роз-

робленої стратегії та узгоджена із стратегією. Якщо 

тактика не приносить стратегічних результатів, то 

така тактика помилкова [7]. 

Стратегія і тактика не розходяться один з од-

ним, вони знаходяться в одній площині. Вони ма-

ють свої особливості, але пов’язані між собою. Так 

стратегія визначає довгострокові цілі і те, як плану-

ється їх досягти, а тактика набагато більш конкре-

тна і часто орієнтована на менші кроки і більш ко-

роткі тимчасові рамки на цьому шляху. Стратегія 

незмінна і довгострокова, в той час як тактика може 

змінюватися в залежності від стратегічних завдань. 

Стратегія і тактика працюють разом як засоби дося-

гнення мети і завжди мають бути узгоджені між со-

бою [12]. 

А.А. Тимейчук [13] взаємозв’язок між страте-

гією та тактикою представляє у підпорядкованості 

тактики до обраної стратегії та сформованої для за-

безпечення досягнення встановлених цілей в межах 

стратегічних дій. 
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Дослідник Г. Г. Почепцов аналізує проблему 

стратегії й тактики як у теоретичному, так і в прик-

ладному аспектах. Він описує певні відмінності по-

літичної стратегії від тактики: 

– стратегія працює у межах багатовимірного 

простору, управляючи не лише прихильниками, але 

й противниками, опонентами, а тактика функціонує 

в одновимірному середовищі, спрямовуючи свої дії 

виключно на прихильників; 

– стратегія працює за принципом багатьох кро-

ків, а тактика передбачає тільки один хід; стратегія 

конструює майбутній і віртуальний простір, а так-

тика спрямована на сьогодення і реальний простір; 

– стратегія передбачає зміну точок зору, а так-

тика - дотримання однієї з них; 

– стратегія має спрямовуватися від розши-

рення поля можливостей до розширення поля дій 

через зміну правил гри [14, с. 44]. 

Науковці впевнені, що сукупність заходів, які 

трактувалися в певний час тактикою, з плином часу 

можуть виявитися ефективною стратегією підпри-

ємства [7]. 

На думку Ю.Д. Мироненко та А.К. Тереханова, 

управління, в залежності від масштабу та тривало-

сті реалізації поділяється на стратегічне (довго-

строкове), а також тактичне та оперативне (корот-

кострокове). Через те, що два останні види управ-

ління за часом здійснення відносяться до 

короткострокового, у працях окремих авторів виді-

ляють лише два види управління. Термін «тактичне 

управління» ототожнюють з терміном «оперативне 

управління»; але такий підхід не є абсолютно точ-

ним. У часових межах, тактичне управління обме-

жується терміном від одного до п’яти років, а опе-

ративне управління може характеризуватися періо-

дом від декількох годин [15]. 

О.М. Гребінчук зазначає, що стратегічне уп-

равління в широкому значенні визначає довготер-

мінову (10-15 років) орієнтацію у питаннях розви-

тку суспільства у цілому або за окремими напря-

мами, сферами, об’єктами, територіями, визначає 

мету, завдання, стратегію розвитку суспільства і за-

дає напрями діяльності кожній ланці управління. 

Основою стратегічного управління є стратегічні 

плани, концепції розвитку та інші документи, що 

відображають постановку і методи досягнення дов-

гострокових цілей. Розрізняють наступні різновиди 

стратегії – галузеві: розвиток наукомістких галузей, 

використання ресурсозберігаючих технологій; фу-

нкціональні: призупинення росту інфляції, залу-

чення інвестицій; загальнополітичні: стабілізації, 

перебудови, соціально орієнтована політика тощо 

[16]. 

Стратегічне управління характеризується ве-

ликим часовим розривом між прийняттям рішення 

та його реалізацією. Іноді часовий інтервал може 

сягати десятків років. Саме тому невизначеність – 

найбільш характерний фактор стратегічного рі-

шення. Реальна ефективність стратегічного рі-

шення буде повною мірою визначена, коли багато з 

тих, хто приймав рішення, вже не будуть нести від-

повідальності за його наслідками. Завдання, що 

стоять на рівні стратегічного управління, стосу-

ються опису, модернізації, покращення бізнес-про-

цесів підприємства, побудови організаційної струк-

тури та визначення основних показників ефектив-

ності бізнесу [17]. 

Тактичне управління – конкретні дії щодо реа-

лізації намічених цілей, тобто короткострокове уп-

равління, за якого на базі наявної інформації відбу-

вається постійне порівняння показників стратегіч-

ного плану з досягнутими за певний період 

результатами. У результаті, іноді здійснюється ко-

ригування окремих показників стратегічного 

плану, переглядаються цілі управління. Це відбува-

ється за умови, якщо виявляється вплив або безпо-

середня дія раніше не врахованих факторів. Опера-

тивне управління, у свою чергу, покликане вирішу-

вати поточні або такі, що виникають у результаті 

небажаних відхилень, виробничі проблеми. При 

цьому ставляться конкретні, кількісно вимірювані 

орієнтири і використовується ситуаційний підхід, 

за якого обирається прийнятний варіант дій, вихо-

дячи зі сформованих умов [16]. 

Тактичне управління характеризується 

«прив’язаністю» рішень, що приймаються до конк-

ретних часових інтервалів: рік, півріччя, квартал, 

місяць. При цьому дістають деталізації обсяги ви-

робництва та робіт, конкретизуються зв’язки з пос-

тачальниками, підрядниками та покупцями і замов-

никами. Встановлюються рамки вирішення поточ-

них завдань. Приймаються тактичні рішення в 

різних напрямках функціонування підприємства 

(фінанси, логістика, виробництво та ін.). Серед за-

вдань, що стоять перед менеджерами вищої та сере-

дньої ланки на рівні тактичного управління, слід 

виділити формалізацію бізнес-процесів, розробку 

інструкцій, планування та бюджетування. На цьому 

рівні стратегічні рішення керівництва і власників 

підприємства трансформуються у документи, 

плани, інструкції та програми розвитку. Рівень опе-

ративного управління є безпосередньою складовою 

тактичного управління. Можна сказати, що опера-

тивне управління – це короткострокові управлін-

ські рішення з інтервалом в годину, зміну, добу, ти-

ждень, декаду (тобто період в межах місяця або од-

ного операційного циклу), що спрямовані на 

виконання тактичних планів, їх невелике операти-

вне корегування в умовах зміни ресурсного забез-

печення. Функції посадових осіб, що задіяні на 

цьому рівні (менеджери виробництва, начальники 

підрозділів), спрямовані на виробництво продукції 

(робіт, послуг), його оптимізацію, контроль за які-

стю продукції, безпосереднє управління основними 

фондами підприємства [17]. 
А.С. Старовірець стверджує, що за процесуа-

льним і системним підходами процес управління 
організацією являє собою ієрархічну систему окре-
мих видів управлінської діяльності, яка структуру-
ється за рівнями управління (стратегічний менедж-
мент, тактичний менеджмент та оперативний мене-
джмент). Автор пропонує всю систему функцій 
управлінської діяльності розділити на спеціальні, 
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основні та загальні, які реалізуються на трьох рів-
нях управління в складі стратегічного, тактичного 
й оперативного менеджменту [18]. 

На думку науковців, результати тактичного 
(поточного) менеджменту проявляються швидко і 
легко співвідносяться з конкретними діями. Він 
пов’язаний з діяльністю, що має місце в даний час; 
відноситься до повсякденної роботи, забезпечуючи 
короткострокове протікання процесів в організації, 
таких, як маркетингові, науково-дослідні і дослі-
дно-конструкторські роботи, виробничі, фінансові, 
кадрові, соціальні процеси; реалізація короткостро-
кових планів. Короткострокові плани складаються 
в організаціях на період до одного року. Потім вони 
конкретизуються в залежності від виробничої необ-
хідності на півріччя, квартал, місяць, декаду [19]. 

Як вважає А.В. Шайкан, сьогодні спостеріга-
ється різка зміна зовнішнього середовища, в якому 
працюють вітчизняні підприємства. Як наслідок, 
зміна зовнішнього середовища тягне за собою від-
повідну реакцію і внутрішнього середовища підп-
риємств. Замість інтенсивного розвитку у стабіль-
них сприятливих умовах господарювання на по-
рядку денному постійно постає питання посилення 
конкуренції з її незмінними атрибутами – банкрут-
ствами і поглинаннями. Менеджмент більшості 
підприємств основну частину часу приділяє такти-
чному рівню управління [17]. 

Для стабільної та успішної роботи підприємс-
тво повинно зважено розподіляти увагу керівниц-
тва між тактичним і стратегічним управлінням. Та-
кож є очевидним, що при незадовільному стані 
будь-якої з підсистем управління (чи то стратегіч-
ної, чи тактичної) при виникненні негативних чин-
ників внутрішнього або зовнішнього характеру під-
приємство рано чи пізно стає перед загрозою немо-
жливості функціонування. Отже, для досягнення 
успіху необхідно створити збалансовану, взаємо-
пов’язану систему управління. Важливим момен-
том розв’язання даного питання є пошук елемента, 
який би дав змогу створити базу, так званий фунда-
мент управління. Вітчизняні та зарубіжні фахівці з 
управління та консалтингу практично одноголосно 
стверджують, що основним елементом (інструмен-
том) управління є інформація [17]. 

Г.М. Калетнік наголошує, що не одержана вча-
сно інформація, або її відсутність можуть стати ос-
новою краху не тільки запланованих заходів, а на-
віть фірми, наслідки цього можуть бути катастрофі-
чні [20]. 

В.А. Фостолович стверджує, що формування 
досконалої системи управління без достовірної та 
своєчасної інформації є неможливим [21]. 

Н.М. Гудзенко та інші автори вважають, що в 
умовах невизначеного середовища, що постійно 
змінюється, ефективне функціонування підприємс-
тва часто залежить від можливості розробки та 
впровадження креативних управлінських рішень, 
що здійснюються на основі інформації [22]. 

Інформація для ефективного управління має 
відповідати певним критеріям, щодо яких у науко-
вців різні погляди. Так, Г.М. Калетнік [20]. вислов-
лює думку, згідно якої, інформація повинна бути :  

- високоякісною, вірогідною (мінімальна по-
милковість); 

- повною, точною (відповідність реальним 

значенням стану справ); 
- актуальною (свіжа інформація, не заста-

ріла); 
- цінною і корисною (відповідність меті, си-

туації на ринку).  
За висновками Н.Л. Правдюк та М.В. Правдюк, 

інформація повинна відображати більш складні, 
глобальні та швидко змінювані бізнес-процеси, за-
безпечуючи здатність менеджменту адекватно реа-
гувати на виклики економічного буття [23]. 

Бухгалтерський облік як основа інформаційної 
системи управління підприємством формує інфор-
маційну базу для задоволення потреб внутрішніх та 
зовнішніх користувачів при прийнятті управлінсь-
ких рішень. Інформація є основним та визначаль-
ним результатом бухгалтерського обліку. 

Якісну взаємодію окремих елементів і підсис-
тем управління забезпечує налагоджена система 
оперативного, статистичного та бухгалтерського 
обліку. А найкращих показників підприємство 
може досягти при відмінній роботі та взаємодії всіх 
напрямків та видів обліку як єдиної системи бухга-
лтерського обліку. При цьому слід виходити з того, 
що: бухгалтерський облік однаково важливий на 
всіх рівнях управління (відсутність пріоритетності 
забезпечення інформацією різних рівнів управ-
ління); вектор спрямованості бухгалтерського об-
ліку направлений від тактичного управління до 
стратегічного; бухгалтерський облік повинен охоп-
лювати все інформаційне поле підприємства [17]. 

Для всебічного відображення складної і бага-
тогранної діяльності окремих підприємств, органі-
зацій, а також усього процесу суспільного відтво-
рення використовують різні види обліку, кожний з 
яких має свої конкретні об’єкти, завдання і особли-
вості. Проте, всі вони діють не ізольовано, а взає-
модоповнюють один одного, створюючи єдину си-
стему господарського обліку.  

Мета всіх видів обліку – забезпечити управлі-
нські органи інформацією про стан розвитку про-
цесу відтворення, а предмет – різні сторони цього 
процесу.  

Постійне ускладнення господарського життя 
спричинило диференціацію господарського обліку. 
В економічній теорії господарський облік поділя-
ють за різними ознаками. Історично першим є поділ 
за системою реєстрації господарських фактів, що 
вивчаються. За такого підходу господарський облік 
поділяють на: оперативний; статистичний; бухгал-
терський.  

У своїй сукупності ці види господарського об-
ліку всебічно охоплюють складний і багатогранний 
процес суспільного відтворення, забезпечують об-
лік наявності та руху майна (ресурсу), економічні, 
а також правові (права власності) аспекти відносин 
суб’єктів господарювання і формують єдину сис-
тему господарського обліку.  

Найбільш простий за характером ведення опе-
ративний (оперативно- технічний) облік, який за-
безпечує інформаційні потреби безпосередньо уп-
равління – щогодинного, щозмінного, щодобового 
тощо, коли потрібні гнучке маневрування, постійне 
регулювання, контроль та оцінювання перебігу ро-
біт окремих об’єктів обліку або їх груп.  

Для одержання інформації про показники, які 
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характеризують закономірність і тенденції розви-
тку господарства, тобто масових явищ, застосову-
ють статистичний облік, який використовує такі 
спеціальні, властиві йому методи, як зведення та 
групування, експертна оцінка, методи середніх чи-
сел тощо. 

Для управління господарською діяльністю в 
сучасних умовах даних оперативного та статистич-
ного обліку недостатньо. Необхідний постійний, 
безперервний, абсолютно достовірний і юридично 
підтверджений облік господарських операцій, що 
охоплює всю господарську діяльність і який дозво-
ляє на основі узагальнення результатів господарсь-
кої діяльності підприємства приймати конкретні 
управлінські рішення щодо її здійснення як у ці-
лому по підприємству, так і по окремих його під-
розділах. Таким обліком є бухгалтерський. 

Виходячи з міжнародного досвіду в залежності 
від користувачів бухгалтерської інформації, бухга-
лтерський облік поділяють на два види – фінансо-
вий та управлінський, які в сукупності становлять 
єдину систему. 

Незважаючи на тісний взаємозв’язок фінансо-
вого та управлінського обліку, ці два види обліку 
різні. Вони формують інформацію для різних кори-
стувачів. У фінансовому обліку витрати розгляда-
ються в загальній сумі, тоді як управлінський облік 
відслідковує поведінку витрат (зміну витрат у зале-
жності від обсягів діяльності) і тенденції змін ви-
трат у залежності від рішень, які приймаються, 
здійснює контроль витрат. У цих двох видах обліку 
різна методика накопичення інформації, що випли-
ває з форм і методів ведення кожного виду обліку 
та різні строки накопичення, обробки та передачі 
інформації для управління. 

Виникнення та розвиток бухгалтерського об-
ліку – невід’ємна складова всієї історії людського 
суспільства. Його пристосовували до умов і особ-
ливостей конкретної держави, галузей виробництва 
та сфер господарської діяльності. 

Бухгалтерський облік дає економіко-правову 
інформацію про господарство, його складові елеме-
нти, зміни, що відбуваються з ними у процесі гос-
подарювання, стан і зміни стану взаємозв’язків та 
взаємовідносин цього господарства з іншими гос-
подарствами, фізичними та юридичними особами 
на основі економіко-правового й фінансового-гро-
шового визначення. 

З часом бухгалтерський облік зазнає постійних 
еволюційних змін, на кожному історичному етапі 
розвитку суспільства розширюються, уточняються 
та переглядаються його теоретичні основи і прак-
тика здійснення. 

Бухгалтерський облік сьогодні – це економіко-
правова система безперервного, суцільного і взає-
мозв’язаного спостереження за створенням суспі-
льного продукту і пов’язаними з ним процесами об-
міну, розподілу та перерозподілу, за наявністю і ру-
хом майна конкретного господарства, його 
правових відносин з метою одержання інформації, 
її систематизації для управління діяльності госпо-
дарства будь-якого масштабу та рівня. Завдяки ви-
користання фінансового виміру бухгалтерський об-
лік став складовою управлінської системи світової 

економіки. Без нього неможливе управління еконо-
мікою [24, с. 116-117].  

Н.М. Малюга зазначає, що облік є складовою 
процесу управління, яка забезпечує впорядкований 
збір, класифікацію, реєстрацію та узагальнення ін-
формації у грошовому вираженні про стан та рух 
майна, капіталу та зобов’язань підприємства [25, c. 
27]. 

Управлінські функції бухгалтерського обліку 
постійно поглиблюються та вдосконалюються. 

Найсуттєвішими складовими бухгалтерського 
обліку, які визначають його предметну сутність та 
дають можливість забезпечити фінансово-економі-
чну стабільність та економічний розвиток у суспі-
льстві на основі регулювальної політики є такі: 

- облік наявності і рух майна господарств, 
що є матеріальною основою їхньої діяльності; 

- облік процесу створення (добування виро-
бництва, обміну тощо) суспільного продукту, його 
розподіл, перерозподіл в інтересах суспільства і 
споживання; 

- правові - розрахункові, кредитні та інші ві-
дносини, (зобов’язання), що виникають у процесі 
обміну між суб’єктами господарювання. 

Розвиток інформаційних технологій привів до:  
- виникнення нових об’єктів бухгалтер-

ського обліку (насамперед інтелектуальні);  
- нових можливостей документування фак-

тів господарської діяльності, їх реєстрації та архі-
вування;  

- подальшого розвитку засобів зв’язку, пере-
давання даних і обчислювальної техніки. 

Бухгалтерський облік у дослідженнях вчених 
постає вже не стільки як спосіб та засіб відобра-
ження фактів господарського життя і складання зві-
тності, а як система оброблення та інтерпретації об-
лікової інформації, що забезпечує прийняття управ-
лінських рішень [27, с. 80]. 

Система бухгалтерського обліку перебуває під 
впливом багатьох факторів. У різні періоди ро-
звитку суспільства влив певних чинників на 
функціонування системи бухгалтерського обліку 
зростає.  

В структурі сучасної національної системи 
бухгалтерського обліку виділяють дві взаємо-
пов’язаних підсистем (рис. 1): 

- системи регулювання бухгалтерського об-
ліку в Україні 

- системи бухгалтерського обліку окремого 
суб’єкта господарювання. 

Особливістю системи бухгалтерського обліку 
як підсистеми управління як на локальному рівні, 
так і на загальнодержавному є те, що вона інтегро-
вана з іншими підсистемами процесу управління. 
Інтегративність системи бухгалтерського обліку 
проявляється у тому, що поняття національної сис-
теми бухгалтерського обліку можна інтерпретувати 
як у вузькому сенсі – як упорядкованої сукупності 
взаємопов’язаних елементів, об’єднаних з метою 
інформаційного забезпечення процесу управління 
на макро- та мікро- рівнях, так і в широкому розу-
мінні як підсистему, яка входить у структуру фінан-
сової системи для загального управління економіч-
ною діяльністю держави в цілому [28, с. 69]. 



22 Sciences of Europe # 52, (2020) 

 
Рис. 1. Структура національної системи бухгалтерського обліку [ 28, с. 67] 

 

Сучасна облікова система (рис. 2) пов’язана із 

зовнішнім середовищем вхідною і вихідною інфор-

мацією, а з іншими системами ієрархії прямим і 

зворотним зв’язком. На рівні первинної виробничої 

одиниці – центру відповідальності входом системи 

є первинні дані про господарські процеси, а рівні 

підприємства, вхід системи – це узагальнені звітні 

дані про господарську діяльність виробничих оди-

ниць підприємства. Вихід облікової системи є ре-

зультативними даними про господарську діяль-

ність. 

На сьогодні не існує єдиної думки стосовно 

меж системи бухгалтерського обліку її складових, 

та характеру взаємних зв’язків між елементами си-

стеми. Однак, можна стверджувати, що система об-

ліку має враховувати специфіку господарської дія-

льності підприємства, його фінансовий стан і перс-

пективи розвитку та має створювати підстави для 

підтримання економічної стійкості підприємства і 

забезпечення його стійкого розвитку.  

Для вдосконалення управління на мікрорівні і 

підвищення конкурентоспроможності бізнесу дуже 

велике значення має якість інформації, що нада-

ється бухгалтерським обліком. Важливим чинни-

ком підвищення якості фінансової, управлінської та 

іншої інформації є вдосконалення облікового про-

цесу на підприємстві. 

 
Рис. 1. Схема сучасної системи обліку на підприємстві [29, с. 91] 
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До найважливіших об’єктів інформаційного 

забезпечення управління підприємством з позиції 

реалізації задач бухгалтерського обліку, слід відне-

сти: 

- нормативно-правову базу бухгалтерського 

обліку; 

- облікову політику підприємства 

- дані синтетичного та аналітичного обліку; 

- первинні документи; 

- фінансову звітність; 

- внутрішню (управлінську) звітність. 

Зазначені об’єкти повинні бути покладені в ос-

нову формування інформаційного забезпечення уп-

равління підприємством [30, с. 51]. 

Мета інформаційного забезпечення в управ-

лінні виробництвом полягає у формуванні вихідних 

даних про витрати, щоб на базі зібраних даних оде-

ржати агреговану інформацію, що стане основою 

для прийняття управлінських рішень. Досягнення 

такої мети потребує вирішення ряду завдань, що 

стосуються насамперед збору інформації з первин-

них документів, процедур збереження та її передачі 

між працівниками й підрозділами, зведення її для 

потреб управління [31, с. 188].  

Формування інформаційного забезпечення для 

комплексного вирішення завдань управління виро-

бництвом продукції досягається на основі наявно-

сті висококваліфікованого персоналу, обладнання, 

процедур обробки і розподілу отриманої інформа-

ції. Від якісних характеристик кожного з елементів 

залежить ефективність роботи інформаційної сис-

теми загалом. 

Для стабільного розвитку підприємства та ефе-

ктивного процесу прийняття управлінських рішень 

необхідно комплексно підходити до організації об-

лікового процесу. У формуванні інформаційного 

забезпечення підприємства значна роль належить 

працівникам облікового апарату. Вони збирають та 

опрацьовують первинну інформацію, що надходить 

із зовнішнього середовища та з окремих підрозділів 

господарства, обробляють та систематизують, фор-

мують звіти та оцінюють отримані результати з 

урахуванням прогнозованих раніше показників. 

Бухгалтери відіграють значну роль на всіх ета-

пах управління, що полягає у зіставленні ними фа-

ктичних даних з бюджетними, проведенням розра-

хунків, аналізом та інтерпретацією відхилень.  

Таким чином, на основі вивчення поглядів 

спеціалістів, ми погоджуємось із науковцями із 

твердженням, що бухгалтерський облік є однією 

з найважливіших складових у системі управ-

ління, недосконалі форми та методи якої можуть 

уповільнити розвиток економіки [32, с. 51]. 

Висновки та пропозиції. Тактичне управ-

ління це - конкретні дії щодо реалізації намічених 

цілей, тобто короткострокове управління, за якого 

на базі наявної інформації відбувається постійне 

порівняння показників стратегічного плану з дося-

гнутими за певний період результатами.  

Тактичне та стратегічне управління тісно 

по’вязані між собою та спрямовані на досягнення 

встановлених цілей підприємства. Стратегію уп-

равління розглядають як напрями розвитку підпри-

ємств відповідно з поставленою метою, а тактику – 

як шляхи і етапи руху в межах цього напряму. 

Без ефективно організованої системи обліку з 

метою надання інформації про минулі, теперішні та 

майбутні події господарської діяльності підприємс-

тва неможливо приймати обґрунтовані управлін-

ські рішення. А відсутність достатньої аргументації 

та обґрунтованості у прийнятті управлінських рі-

шень зумовлює збільшення ризиків для бізнесу та 

втратою контролю над господарською діяльністю. 

Впевнено можна стверджувати, що якісну взаємо-

дію окремих елементів і підсистем управління за-

безпечує налагоджена система оперативного, ста-

тистичного та бухгалтерського обліку. Підприємс-

тво може досягти найкращих показників при 

відмінній роботі та взаємодії всіх напрямків та ви-

дів обліку як єдиної системи обліку. Бухгалтерсь-

кий облік однаково важливий на всіх рівнях управ-

ління. Вектор спрямованості бухгалтерського об-

ліку направлений від тактичного управління до 

стратегічного і повинен охоплювати все інформа-

ційне поле підприємства.  
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