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СТРАТЕГІЧНА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА:  
СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

STRATEGIC ACCOUNTING POLICY:  
ESSENCE AND DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION

У статті обґрунтовано причини виникнення нової ролі бухгалтерського обліку в суспільстві. 
Визначено бухгалтерський облік як соціальну та інституційну практику, існування якої приводить 
до виникнення соціальних та організаційних змін. Проаналізовано історичні аспекти формування 
розуміння бухгалтерського обліку як соціально-економічного інституту. Розкрито розуміння 
облікової політики підприємства в контексті представників позитивної та соціологічної теорій бух-
галтерського обліку. Встановлено відмінність між звичайною та стратегічною обліковою політи-
кою підприємства. Розглянуто позиції вітчизняних дослідників стосовно ролі облікової політики у 
функціонуванні системи стратегічного управління підприємством. Визначено два основні напрями 
реалізації стратегічної облікової політики підприємства (прийняття професійних бухгалтерських 
суджень стратегічного спрямування, стратегічне коригування політики звітування підприємства).

Ключові слова: стратегічне управління, стратегічна облікова політика, професійне судження 
бухгалтера, стратегічна звітність.

В статье обоснованы причины возникновения новой роли бухгалтерского учета в обществе. 
Определен бухгалтерский учет как социальная и институциональная практика, существование 
которой приводит к возникновению социальных и организационных изменений. Проанализиро-
ваны исторические аспекты формирования понимания бухгалтерского учета как социально-эко-
номического института. Раскрыто понимание учетной политики предприятия в контексте предста-
вителей положительной и социологической теорий бухгалтерского учета. Установлено различие 
между обычной и стратегической учетной политикой предприятия. Рассмотрены позиции отече-
ственных исследователей о роли учетной политики в функционировании системы стратегиче-
ского управления предприятием. Определены два основных направления реализации стратеги-
ческой учетной политики предприятия (принятие профессиональных бухгалтерских суждений 
стратегического направления, стратегическая корректировка политики отчетности предприятия).

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическая учетная политика, профессио-
нальное суждение бухгалтера, стратегическая отчетность.

The relevance of research in the field of formation and implementation of strategic accounting policy 
of the enterprise has been grounded. The reasons for the emergence of a new role of accounting in 
society have been grounded. Accounting is defined as a social and institutional practice, the existence 
of which leads to social and organizational changes. The historical features of the transformation of the 
role of accounting in society have been analyzed. The historical aspects of forming the understanding 
of accounting as a socio-economic institution have been analyzed. The understanding of the accoun-
ting policy of the enterprise in the context of the representatives of positive and sociological theories of 
accounting has been revealed. The difference between the usual and strategic accounting policy of the 
enterprise has been established. The role of accounting policy as the most significant accounting tool 
of organizational change in the enterprise and society has been determined. The strategic accounting 
policy of the enterprise ensures the implementation of strategic plans and initiatives of the enterprise, 
which results in the formation of subjective (strategically-oriented) accounting reality. A study of the 
differences between conventional and strategic accounting policies. The directions of realization of the 
strategic accounting policy of the enterprise are formed. The positions of domestic researchers con-
cerning the role of accounting policy in the functioning of the system of strategic management of the 
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enterprise have been considered. It has been established that the strategic accounting policy does not 
relate to the information support of strategic decision-making, but is a direct means of implementing 
strategic initiatives of the enterprise, for example, to attract additional financial resources for the enter-
prise. Two main directions of realization of the strategic accounting policy of the enterprise (acceptance 
of professional accounting judgments of a strategic direction, strategic adjustment of the reporting  
policy of the enterprise) have been identified. The essence and features of practical implementation of 
each of the two selected areas of strategic accounting policy, as well as analysis of the order of their 
impact on the achievement of strategic goals of the enterprise.

Key words: strategic management, strategic accounting policy, professional accounting judgment, 
strategic reporting.

Постановка проблеми. В зарубіжній фахо-
вій літературі поступово почало укорінюватись 
розуміння бухгалтерського обліку як соціаль-
ної та інституційної практики, відповідно до 
якого він виконує в суспільстві активну функ-
цію, а не лише виступає засобом інформацій-
ного відображення економічної дійсності під-
приємства. З огляду на це розуміння зовсім 
іншою вбачається роль суб’єкта організації 
обліку на підприємстві, зокрема щодо реаліза-
ції його облікової політики. З огляду на пози-
цію стратегічного управління та роль бухгал-
терського обліку в забезпеченні ефективного 
функціонування цієї системи останній не лише 
забезпечує інформаційну підтримку прийняття 
стратегічних управлінських рішень на під-
приємстві, але й розглядається як інструмент 
досягнення стратегічних цілей підприємства 
завдяки додатковому розкриттю стратегічно 
важливої інформації та здійснення стратегічно-
орієнтованого бухгалтерського вибору серед 
наведених в облікових стандартах альтернатив. 
З огляду на вищенаведене актуальною пробле-
мою є обґрунтування теоретичних засад здій-
снення стратегічної облікової політики, а також 
визначення напрямів її практичної реалізації на 
підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням обліково-аналітичного забезпе-
чення стратегічного управління підприємством 
присвячені праці Р.Ф. Бруханського, Б.І. Валу-
єва, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, С.В. Гушка, 
Н.Ю. Єршової, І.І. Криштопи, О.П. Кундрі-Висо-
цької, С.Ф. Легенчука, О.І. Пилипенка, М.С. Пуш-
каря, В.З. Семанюк, О.В. Фоміної, А.В. Шайкана, 
В.Р. Шевчук та інших науковців. Водночас сьо-
годні залишаються неповною мірою дослі-
дженими теоретичні засади функціонування 
стратегічної облікової політики та напрями її 
реалізації на підприємстві.

Метою дослідження є обґрунтування необ-
хідності виокремлення стратегічної облікової 
політики підприємства та виділення напрямів її 
реалізації в діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом декількох останніх десятиліть у 
фаховій обліковій літературі поступово почало 

закріплюватись нове бачення стосовно тієї 
ролі, яку відіграє бухгалтерський облік у сус-
пільстві. Якщо з моменту свого виникнення 
він розглядався як мистецтво ведення рахун-
ків та одержав свою формалізацію завдяки 
появі перших друкованих праць на основі 
використання подвійної бухгалтерії наприкінці  
XV століття (Л. Пачолі, В. Котруллі), то вже у 
XIX столітті він поступово виокремився в науку 
економічного спрямування, що забезпечувала 
формування системи наукових знань щодо 
облікового відображення господарської діяль-
ності підприємства за допомогою спеціалізова-
них методологічних інструментів (документів, 
рахунків, журналів, книг, звітів). В контексті 
такого розвитку, що був спрямований на забез-
печення достовірного відображення господар-
ської діяльності підприємств, бухгалтерському 
обліку відводилась суто пасивна роль, зокрема 
роль нейтрального засобу відображення та 
надання інформації, що передавалась стейк-
холдерам для здійснення контролю та при-
йняття управлінських рішень.

Однак з кінця 1970-х рр. подібна пасивна 
роль бухгалтерського обліку поступово почала 
доповнюватись його більш проактивною роллю 
в суспільстві, оскільки з’явилася значна кіль-
кість наукових фактів, що саме система бухгал-
терського обліку є засобом формування соці-
альних відносин, а не лише дієвим методичним 
інструментом, що інформаційно відображає 
такі відносини на рівні окремого підприємства. 
Зокрема, як відзначав Е. Хоупвуд, бухгалтер-
ський облік відіграє життєво важливу роль у роз-
витку сучасного суспільства. Досі (1976 р.) він 
залишається найбільш формалізованим засо-
бом аналізу та забезпечення комунікації інфор-
мації про фінансову діяльність та ефективність 
функціонування всіх форм організацій, але 
існує потреба в розгляді та дослідженні відно-
син, які існують між бухгалтерським обліком та 
організаційною силою [9, с. 1–2]. Таким чином, 
вчені почали розглядати бухгалтерський облік 
як передумову організаційних змін на рівні під-
приємства та суспільства загалом.

Сьогодні представники соціологічного кри-
тичного підходу в обліку, який бере свій поча-
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ток ще від праць М. Вебера та В. Зомбарта, які 
наголошували на значимості подвійної бухгал-
терії у формуванні системи капіталістичних 
відносин, переконливо доводять, що система 
бухгалтерського обліку відіграє ключову роль 
в організації сучасної економічної системи 
та суспільства, а сам бухгалтерський облік 
почали розглядати як соціальну або інститу-
ційну практику, яка може трансформуватися 
залежно від контексту її застосування (соці-
ального, політичного тощо). Серед вітчизняних 
учених зростаючу роль бухгалтерського обліку 
як окремого соціально-економічного інсти-
туту та його значення в суспільстві розглядали 
переважно представники інституційної теорії 
обліку (В.М. Жук, О.М. Петрук, В.М. Метелиця, 
В.З. Семанюк, Т.М. Сльозко, І.А. Юхименко-
Назарук), при цьому обґрунтуванню активної 
ролі обліку в процесі організаційних та суспіль-
них змін цими авторами приділяється незначна 
увага. Хоча в окремих дослідженнях, наприклад 
у праці С.Ф. Легенчука, І.В. Жиглей та І.Б. Сивак 
[11, с. 11–12], відзначено, що розвиток цього під-
ходу є одним з основних шляхів виходу бухгал-
терського обліку як науки з наявної кризи.

Першими, хто привернув увагу світового 
наукового співтовариства до всезростаючої 
ролі бухгалтерського обліку в суспільстві, бу- 
ли представники британської облікової школи 
С. Берчелл та Е. Хоупвуд, які обґрунтували 
взаємозв’язок між бухгалтерським обліком 
та соціальним середовищем, встановили зав-
дання, визначили подальші напрями та пер-
спективи розвитку облікової науки в цій сфері 
досліджень. Основною тезою, на якій акцен-
тували увагу ці автори, було обґрунтування 
організаційної ролі бухгалтерської практики, 
тобто її здатність як трансформувати процеси 
всередині підприємства, так і впливати на фор-
мування соціального середовища організації 
та суспільство загалом. Таким чином, на їхню 
думку бухгалтерський облік не лише пасивно 
відображає, але й сам створює економічну 
реальність всередині підприємства, реоргані-
зуючи бізнес-процеси, а також трансформуючи 
зовнішню відносно підприємства соціальну 
реальність.

Як зазначає Б. Поттер, розгляд бухгалтер-
ського обліку як соціальної та інституційної 
практики, а не лише технічної практики, поро-
див цілу низку досліджень. Ці роботи, як пра-
вило, спрямовані на опитування фактичних 
умов та наслідків, пов’язаних з розробленням 
та застосуванням бухгалтерської практики в 
конкретних організаційних та соціальних умо-
вах. Дослідження такого характеру відобража-
ють постійне занепокоєння розумінням проце-
сів та наслідків зміни бухгалтерського обліку в 

конкретних умовах, особливо там, де комер-
ційні методи та підходи застосовуються в орга-
нізаціях або підприємствах вперше [13, с. 266]. 
В цьому контексті ще більш важливими й акту-
альними стають питання організації бухгалтер-
ського обліку на рівні держави та на рівні окре-
мого підприємства, особливо щодо порядку 
формування й реалізації облікової політики, що 
потребує удосконалення теоретичних аспек-
тів її здійснення на основі врахування наявних 
напрацювань у сфері економічної (інституцій-
ної) та політичної думки.

Процес формування облікової політики та 
реалізації професійних суджень бухгалтера не 
можна вважати нейтральним та неупередже-
ним, на думку представників соціологічної тео-
рії обліку, такі процеси є суто суб’єктивними 
й значною мірою залежними від контексту, в 
рамках якого відбувається їх реалізація (соці-
ального, політичного тощо). Облікова практика 
вважається вбудованою в систему організа-
ційних та соціальних відносин, що визначає 
необхідність урахування взаємозалежності 
між ними в процесі здійснення наукових дослі-
джень. Як відзначають Р. Хорват та Б. Корошец, 
результати облікової політики є фактично полі-
тичними, оскільки вони діють на благо деяких 
груп суспільства та на шкоду іншим, тому про-
ведення досліджень у бухгалтерському обліку 
слід здійснювати шляхом урахування питань 
оптимального соціального порядку, справед-
ливості відносин та розподілу в суспільстві, 
проблем навколишнього середовища та соці-
альної відповідальності загалом, які пронизу-
ють усе вищенаведене [10, с. 34–35].

В подальшому ідея значимості бухгалтер-
ського обліку як соціальної та інституційної 
практики, що впливає на формування внутріш-
нього та зовнішнього середовища організації, 
була покладена в основу досліджень представ-
ників Лондонської школи економіки (П. Міл-
лер, Р.В. Скепенс, Е.М. Тінкер, Т. Хоппер) та 
розвинута у США авторами й послідовниками 
позитивної теорії обліку (Р. Ваттс, М. Дженсен,  
Дж. Демскі, Дж. Циммерманн). Представники 
цих двох наукових течій заперечували норма-
тивний підхід до здійснення наукових дослі-
джень, що передбачав удосконалення теоре-
тико-методологічних засад бухгалтерського 
обліку шляхом формулювання певних пропо-
зицій, наприклад, спрямованих на корисність 
для прийняття рішень, а також застосовували 
позитивістський підхід, що передбачав здій-
снення аналізу особливостей функціонування 
облікової системи організацій, виявлення 
причин наявних закономірностей та прогно-
зування її подальшого розвитку. Передусім 
вони намагались конкретизувати основну тезу 
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Р. Берчелла та Е. Хоупвуда стосовно того, яким 
безпосередньо чином облікові процедури 
трансформують організаційні побудови під-
приємства, яким чином облікова інформація 
впливає на суб’єктів прийняття рішень, які фак-
тори й стимули впливають на процес реалізації 
облікової політики та бухгалтерських профе-
сійних суджень.

В контексті розуміння бухгалтерського 
обліку як активного учасника соціальних 
взаємодій, а саме соціальної та інституцій-
ної практики, використання якої приводить 
до виникнення організаційних та суспільних 
змін, слід констатувати його ідеологічність та 
політизованість. Передусім це проявляється 
через механізми облікової політики та бухгал-
терські професійні судження, реалізація яких 
суб’єктами їх здійснення приводить до форму-
вання суб’єктивної реальності, яка відповідає 
інтересам власників підприємства або самим 
суб’єктам з огляду на основні гіпотези позитив-
ної теорії обліку.

Одним із проявів бухгалтерського обліку як 
соціальної або інституційної практики, в основу 
якої покладено ідеологічні засади, є реалізація 
облікової політики стратегічного спрямування. 
Під останньою слід розуміти прийняття такої облі-
кової політики, яка забезпечує реалізацію страте-
гічних планів та ініціатив підприємства, в резуль-
таті якої відбувається формування суб’єктивної 
(стратегічно-орієнтованої) облікової реаль-
ності, тобто внаслідок реалізації подібних 
бухгалтерських стратегічних суджень забез-
печується не об’єктивне та достовірне відобра-
ження реальності, а відображення залежно від 
стратегічної ідеології власників підприємства.

Основні відмінності звичайної (традиційної) 
облікової політики та стратегічної облікової 
політики наведено на рис. 1.

Також слід враховувати, що під час реаліза-
ції звичайної облікової політики суб’єкти її здій-
снення теж орієнтуються на запити суб’єктів 
прийняття управлінських рішень, тобто інфор-
маційне забезпечення розроблення нових та 
підтримки вибраних стратегій, здійснення стра-
тегічного контролю також входять до сфери її 
впливу. На відміну від вищенаведеного, страте-
гічна облікова політика не стосується інформа-
ційного забезпечення прийняття стратегічних 
рішень, а є безпосереднім засобом реалізації 
стратегічних ініціатив підприємства, напри-
клад, щодо залучення додаткових фінансових 
ресурсів для підприємства.

Проведений аналіз праць вітчизняних 
дослідників дав змогу встановити, що питан-
ням формування стратегічної облікової полі-
тики, як і проблематиці розуміння бухгалтер-
ського обліку як соціальної та інституційної 
практики, майже не приділяється увага. В біль-
шості праць (Т.В. Барановська, Ф.Ф. Бутинець, 
Б.І. Валуєв, П.Є. Житний, З.М.-В. Задорож-
ний, Н.М. Малюга, Я.В. Олійник, О.М. Петрук, 
М.С. Пушкар) облікова політика підприєм-
ства розглядається в контексті традиційного 
(«пасивного») підходу до розуміння ролі бух-
галтерського обліку в управлінні діяльністю 
підприємства, зокрема щодо його ролі в сис-
темі стратегічного управління. Наприклад, 
Я.В. Олійник відзначає, що організаційно-
технічний аспект облікової політики вклю-
чає сукупність методів і прийомів організації 
ведення бухгалтерського обліку та технологіч-
ного процесу роботи бухгалтерської служби 
підприємства, які спрямовані на забезпечення 
системи бухгалтерського обліку інформацією, 
необхідною для прийняття ефективних тактич-
них і стратегічних рішень і надання зацікавле-
ним користувачам [5, с. 348–349]; У.В. Марчук 

Рис. 1. Відмінність між звичайною та стратегічною обліковою політикою
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Мета: спрямована на підвищення якості 
інформаційного забезпечення прийняття 
рішень внутрішніми та зовнішніми ко-
ристувачами облікової інформації, в тому 
числі стратегічних рішень 

Мета: спрямована на підвищення 
ефективності реалізації стратегічних 
ініціатив підприємства 
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визначає облікову політику як стратегічну 
компоненту ефективних бізнес-структур та 
інструмент бухгалтерського обліку [12, с. 103]; 
Н.М. Букало наголошує на тому, що від уміло 
сформованої облікової політики багато в 
чому залежать ефективність управління гос-
подарською діяльністю підприємства та стра-
тегія його розвитку на тривалу перспективу 
[2, с. 75]; В.В. Ходзицька [8] вже безпосередньо 
наголошує на необхідної адаптації облікової 
політики до конкретного методу стратегіч-
ного управління, зокрема до «ланцюга цін-
ності», задля забезпечення його ефективного 
використання в діяльності підприємств. Таким 
чином, основним завданням облікової полі-
тики, згідно з позицією більшості вітчизняних 
учених, є створення дієвого інформаційного 
забезпечення, що покращуватиме ефектив-
ність стратегічного управління на підприємстві 
шляхом облікового відображення стратегічно 
важливих об’єктів, застосування нових оціноч-
них базисів, що є більш корисними для фор-
мування нових та реалізації наявних стратегій, 
здійснення стратегічного контролю.

Такої ж обслуговуючої позиції стосовно ролі 
облікової політики в процесі прийняття страте-
гічних рішень дотримуються російські дослід-
ники, які займаються вивченням проблематики 
обліково-аналітичного забезпечення стратегіч-
ного управління. Так, І.Б. Белозерцева зазна-
чає, що облікова політика формується таким 
чином, щоб максимально сприяти реалізації 
вибраної стратегії [1], а Л.О. Івашиненко вважає, 
що технічний аспект облікової політики перед-
бачає розкриття таких аспектів, як порядок 
відображення інформації, який застосовується, 
план рахунків, пріоритетні об’єкти обліку, які 
використовуються, методики обліку витрат 
на виробництво й калькулювання собівар-
тості продукції, робіт, послуг, які виділяються, 
об’єкти контролю, що використовуються, під-
ходи до сегментації під час формування інфор-
мації та стратегічної звітності [4, с. 187].

Існують лише поодинокі праці, у яких вітчиз-
няними дослідниками розглядаються окремі 
сторони цієї важливої проблеми. Водночас 
такі дослідники до кінця не розуміють причин 
існування таких можливостей у стратегічній 
обліковій політиці, не розглядаючи проактивну 
роль бухгалтерського обліку у здійсненні орга-
нізаційних змін як на рівні окремого підпри-
ємства, так і на рівні суспільства загалом. Існу-
вання такої тенденції підтверджують Б.І. Валуєв 
та О.М. Дроздова, наголошуючи на тому, що 
положення облікової політики у своїй сукуп-
ності практично ніяк не пов’язані із загаль-
ними завданнями розвитку цілісної системи 
управління підприємством, просто ігнорують 

її інтереси й цілі. За значення функції обліку в 
інформаційному забезпеченні управлінського 
процесу його «політика» ніяк не вписується у 
стратегічну програму розвитку системи управ-
ління [3, с. 62]. Подібної логіки щодо ролі облі-
кової політики в управлінні підприємством 
дотримується І.В. Рузмайкіна [7], відзначаючи 
останню складовою частиною загальної сис-
теми управління підприємством. Водночас ці 
автори, констатуючи існування подібної про-
блеми, безпосередньо не зазначають, яким 
чином бухгалтерський облік може забезпечу-
вати здійснення організаційних змін на підпри-
ємстві, зокрема, щодо побудови стратегічної 
системи управління. Їх визначальною спіль-
ною позицією є необхідність формування єди-
ної інтегрованої політики (планової, облікової, 
контрольної тощо), яка б забезпечувала підви-
щення ефективності системи управління під-
приємством, з чим, на нашу думку, не можна 
погодитись, оскільки облікова політика фор-
мується в рамках облікової системи на основі 
облікової методології та має чіткі межі її здій-
снення, визначені національним обліковим 
законодавством. Це зумовлює необхідність її 
відокремленого застосування від інших політик 
підприємства, зокрема, щодо реалізації страте-
гічних ініціатив підприємства.

Подібного підходу до ролі облікової полі-
тики в розвитку системи стратегічного управ-
ління на підприємстві також дотримуються 
окремі практикуючі фахівці. Так, І.М. Петренко 
наголошує на тому, що, з одного боку, бухгал-
терський облік пасивно наслідує стратегію, не 
впливаючи на неї, а з іншого боку, облік відіграє 
активну роль у стратегічному менеджменті, 
виступаючи механізмом реалізації стратегії [6]. 
За другою позицією автор вважає, що бухгал-
терський облік слід розглядати як невід’ємну 
складову частину стратегічного менеджменту, 
внаслідок чого він сам може розглядатись 
як об’єкт управління, а також забезпечувати 
інформаційну підтримку стратегічного менедж-
менту, надаючи інформацію про внутрішнє та 
зовнішнє середовище підприємства. Також 
автор наголошує на тому, що використання 
механізмів облікової політики шляхом зміни 
показників, що відображаються у фінансовій 
звітності, може впливати на рішення інших 
суб’єктів щодо залучення фінансових ресур-
сів зі сторони. При цьому також слід наголо-
сити на тому, що навіть згідно з підходом до 
розуміння ролі бухгалтерського обліку в сис-
темі стратегічного менеджменту, що пропо-
нує І.М. Петренко, можна бачити обмеженість 
обліку суто інформаційним забезпеченням 
суб’єктів прийняття стратегічних рішень як за 
допомогою дотримання правил, так і шляхом 



106

ВИПУСК № 6(80), 2020

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

використання можливостей здійснення вибору 
серед наявних облікових альтернатив.

Можна виділити два основні напрями реа-
лізації стратегічної облікової політики підпри-
ємства (рис. 2).

Основною відмінністю між виділеними 
напрямами (рис. 2) є те, що прийняття професій-
них бухгалтерських суджень стратегічного спря-
мування як складових частин облікової політики 
підприємства спрямоване на одержання таких 
фінансових показників діяльності підприємства, 
які б забезпечували досягнення його стратегіч-
них цілей, а стратегічне коригування політики 
звітування підприємства передбачає удоскона-
лення порядку розкриття облікової інформації 
(формування сигналів для стейкхолдерів під-
приємства) у вигляді фінансової звітності, при-
міток до неї, наказу про облікову політику таким 
чином, що вона впливатиме на досягнення стра-
тегічних цілей підприємства. Отже, основна від-
мінність між цими напрямами полягає в тому, 
що за першого напряму стратегічні цілі досяга-
ються через контрольоване одержання необхід-
них фінансових показників, а за другого – через 
сигнальну функцію бухгалтерського обліку, 
коли додаткове або спеціалізоване розкриття 
окремої облікової інформації (про діяльність 
підприємства (наприклад, дивіденди) або про 
прийняту облікову політику) створює інформа-
ційні передумови (додаткові інформаційні пові-
домлення) для досягнення стратегічних цілей 
підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведений аналіз підходів дослідників до 
розуміння бухгалтерського обліку як соці-
альної та інституційної практики дав змогу 
встановити, що він відіграє важливу роль у 
просуванні організаційних змін та форму-
ванні соціальних відносин. Найбільш дієвим 
інструментом у цьому контексті є стратегічна 
облікова політика підприємства, що забезпе-
чує реалізацію стратегічних планів та ініціатив 
підприємства, в результаті якої відбувається 
формування суб’єктивної (стратегічно-орієн-
тованої) облікової реальності. Її основними 
напрямами реалізації є такі: прийняття профе-
сійних бухгалтерських суджень стратегічного 
спрямування; стратегічне коригування полі-
тики звітування підприємства. Використання 
першого напряму спрямоване на досягнення 
фінансових показників, які сприятимуть досяг-
ненню стратегічних цілей підприємства, а дру-
гого – на створення необхідного інформацій-
ного впливу на зовнішніх користувачів, що є 
суб’єктами прийняття управлінських рішень 
(інвестиційних, позикових тощо), від реалізації 
яких залежить досягнення таких стратегічних 
цілей.

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень є уточнення сутності та особливостей 
практичної реалізації кожного з двох виділе-
них напрямів стратегічної облікової політики, а 
також проведення аналізу порядку їх впливу на 
досягнення стратегічних цілей підприємства.
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