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торів сплачувати судові витрати. Основною причиною змен-
шення фінансового результату є курсові різниці. Отже, якщо 
середньорічний курс долара США буде знаходитись на рівні  
8 – 8,5 грн/USD, а валютний ринок не матиме різких валют-
них коливань, це вже буде мати позитивну тенденцію норма-
лізації економічних процесів в Україні та забезпечить певну 
макроекономічну стабільність у середньостроковому періоді. 
Налагодження системи кредитування банками реального сек-
тору економіки забезпечить стабільне підґрунтя для зростання 
фінансового результату підприємств. Але головним результа-
том того, що підприємства України не були готові до економі-
чної кризи, є відсутність системних антикризових реформ з 
боку держави та уряду [3; 4]. Подальший розвиток вивчення 
даного питання є досить актуальним, адже економіка України 
має циклічний характер і результати економічних криз, що 
впливають на її розвиток, мають однаковий вплив на діяль-
ність підприємств і фінансовий стан країни в цілому.  
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ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ 
 
Анотація. Обґрунтовано особливості створення облі-

ково-аналітичного забезпечення управління витратами. Роз-
крито сутність, зміст та особливості процесу управління 
витратами у взаємозв’язку з розробкою стратегії розвитку 
підприємства. Побудовано структурну схему та модельний 
базис проблемної області облікової підтримки управління 
витратами. Обліковий процес розширено ознаками превен-
тивності. 

 
Аннотация. Обоснованы особенности создания учет-

но-аналитического обеспечения управления затратами. Рас-
крыта сущность, содержание и особенности процесса управ-
ления затратами во взаимосвязи с разработкой стратегии 
развития предприятия. Предложена структурная схема и 
модельный базис проблемной области учетной поддержки 
управления затратами. В учетный процесс введены признаки 
превентивности. 

Annotation. The especially establishment of accounting 
and analytical support for cost management are justified. The 
essence, contents and particularities of process of cost 
management are revealed. It is connected with stages of enterprise 
strategy development. The structural diagram and model basis of 
costs management account support domain are proposed. The 
precautionary signs are introduced in the accounting process.  
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Посткризові умови національної економіки потребують 

збільшення уваги до процедур регулювання рівня доходів і 
видатків підприємств. Варіантом реалізації цих процедур є 
створення системи управління витратами (СУВ), що становить 
систему принципів і методів розробки та реалізації управлін-
ських рішень, спрямованих на забезпечення ефективності ви-
трат (на одержання прибутку, що реально виправдує ці витра-
ти). Слід наголосити, що якість подолання наявних проблем у 
сфері управління витратами значною мірою залежить від ефе-
ктивного використання інформаційних ресурсів суб’єктів гос-
подарювання та створення дієвої системи обліково-
аналітичного забезпечення їх діяльності. Очевидно, що тут 
актуалізується потреба орієнтування такого забезпечення на 
випереджальне системне відображення динаміки розвитку 
об’єктів облікового спостереження. Суцільне ж прийняття ре-
сурсно-компетентністного підходу до менеджменту відокрем-
лених та інтегрованих суб’єктів господарювання ще більше 
трансформує вимоги до обліково-аналітичного процесу, а от-
же й підвищує значущість досліджень у сфері обліку, аналізу 
та контролю витрат. 

Питанням побудови систем управління витратами 
присвячено досить багато досліджень [1; 2]. Проте в більшості 
з них управління витратами розглядається окремо від проце-
сів розвитку і стратегічного управління підприємства. Перше 
згадування про стратегічне управління витратами було подано 
в роботі [3], де обґрунтовано необхідність зливання таких тем, 
як управління ланцюгом цінностей, стратегічне позиціювання, 
аналіз факторів витрат. Подальші позитивні зрушення є в ро-
ботах, що відображають новітні підходи до організації управ-
лінського обліку [4] та пов’язані з розглядом концепцій конт-
ролінгу [5], збалансованої системи показників [6], управління 
й оптимізацією бізнес-процесів [7]. Досить цікавими є пропо-
зиції щодо застосування системи таргет- й кайзен-костингу 
[4], які дозволяють поєднати управління витратами з марке-
тинговою стратегією та плануванням розвитку. На жаль, кож-
ному з перелічених досліджень бракує саме розкриття особ-
ливостей фіксування потрібної інформації в системі обліково-
аналітичних номенклатур (слід наголосити, що автор дотри-
мується думки, що лише система бухгалтерського обліку під-
приємства здатна виступати інструментальним підґрунтям для 
фіксування будь-якої інформації, потрібної механізму управ-
ління).  

У цьому зв’язку за мету статті обрано розвиток теоре-
тичних основ формування системи обліково-аналітичного за-
безпечення управління витратами (ОАЗУВ) суб’єктів господа-
рювання й розробка науково-методологічних рекомендацій з її 
впровадження і використання. Відповідно, предметом дослі-
дження постало розкриття у світлі вирішення проблеми стра-
тегічного узагальнення даних закономірностей формування 
інформаційної підтримки системи управління витратами, оріє-
нтованих на методи превентивного перетворення облікового 
процесу. 

Реалізація мети статті та розкриття обраного предме-
та дослідження певною мірою ускладнюються у світлі поши-
рення інтегративних тенденцій у світовій і національній еконо-
міках та виникнення так званих інтегрованих структур бізнесу 
(ІСБ). Відповідно, формування СУВ та ОАЗУВ розглядатиме-
мо в контексті виділення акторів-учасників ({А}) процесів інте-
граційної взаємодії (ICБ=U{А}) та забезпечення консолідації 
інформації, потрібній менеджменту ІСБ. Зрозуміло, що така © Пилипенко А. А., 2011 
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37 
консолідація має орієнтуватися на відповідну множину цілей 
ІСБ та {А}. Тут виділимо цілі життєдіяльності (ЦЖ), які розпо-
діляються на цілі інтегрованого об’єднання в цілому (ЦІСБ) та 
цілі окремих учасників ІСБ (ЦА). Зрозуміло (як це неодноразо-
во доводилося автором), що кожен вхідний до ІСБ учасник 
формуватиме систему цілей виходячи з власного бачення 
своєї присутності у складі ІСБ (тобто враховуючи 
обов’язковість прояву опортунізму з боку окремих акторів, 

правильною є нерівність ЦІСБ  U{ЦА}). За такої умови при 
управлінні витратами та побудові системи консолідації інфор-
мації будемо орієнтуватися на частину співпадаючих цілей та 

орієнтирів учасників ІСБ (ЦЖ= {ЦІСБ}  {ЦА}). 
З огляду на Закон [8] (облік як система надання інфо-

рмації зацікавленим користувачам), формування ОАЗУВ має 
обов’язково враховувати обрану множину {ЦЖ} задля ство-
рення передумов для їх досягнення (для введення відповідних 
важелів у контур управління витратами). Відповідно і структу-
ризація ОАЗУВ визначатиметься через архітектоніку СУВ 

(тобто має місце відображення ЦЖ: СУВ  ОАЗУВ). Зрозумі-
ло, що реалізація даного відображення потребує формування 
системи вимог (за теоретичне підґрунтя тут пропонується об-
рати дисципліну управління вимогами) з боку СУВ та ІСБ до 
ОАЗУВ. Такі вимоги формалізуються через множину {СВ}. 
Відповідно, можна виділити старший кортеж, який і розкрива-
тиме архітектоніку (тут архітектоніка трактується через визна-
чення побудови та закономірностей використання окремих 
елементів як частини цілого) обліково-аналітичного забезпе-
чення управління витратами підприємства та їх об’єднань: 

 
А= <ІСБ, ЦЖ, СУВ, ОАЗУВ, СВ>.        (1) 

 
Метою впровадження кортежу (1) є чітка ідентифікація 

системи вимог {СВ} задля подальшої їх оптимізації, узго-
дження між окремими учасниками ІСБ та впровадження у 
практику господарювання. Архітектурний підхід тут реалізу-
ється через формування тривимірної матриці "учасники ІСБ – 
складові системи управління витратами – параметри обліко-
во-аналітичного забезпечення". Саме в розрізі складових да-
ної матриці і формується згадувана система вимог (вимоги 

задаються через відображення ЦЖ: ||А  СУВ  ОАЗУВ ||  
CВ) та визначається підхід до реалізації проекту впроваджен-
ня системи ОАЗУВ (каскадний, з проміжними варіантами, спі-
ральна, або V-модель).  

Отже, далі слід передбачити структурування системи 
управління витратами як системи заходів, що спрямовані на 
формування найбільш необхідних і разом з тим доцільних з 
економічної і технічної точок зору витрат, що забезпечується 
за допомогою виокремлення видів діяльності та обліку їх ре-
зультатів (автор тут та далі підтримує використання процесно-
орієнтованих моделей обліку). Отже, до складу СУВ мають 
увійти відповідні інструменти ({ІВ}) та важелі ({ВВ}) управлін-
ського впливу на рівень витрат, з обов’язковим виділенням 
певного регламентаційного забезпечення ({РЗ}). Як означені 
важелі доцільним є обрання певної системи показників в роз-
різі носіїв витрат ({НВ}), окремих облікових вимірів ({ОВ}) та 
ресурсного аспекту ({РА}, тобто {DВ}={НВ}U{ОВ}U{РА}. 
Відповідно структуризація СУВ складатиме: 

 
СУВ= <ІВ, ВВ, РЗ>.   (2) 

 
З точки зору виділення інструментів регламентування 

та реалізації управлінського впливу на рівень витрат можна 
запропонувати використання різного роду економіко-
математичних (ІВ1) та евристичних (ІВ2), розрахунково-
аналітичних (ІВ3) і статистичних (ІВ4) методів, побудову доку-
ментограм (ІВ5) та оперограм (ІВ6), здійснення нормативного 
регулювання (ІВ7) і бюджетування (ІВ8), використання методів 
оперативної (ІВ9) та стратегічної (ІВ10) діагностики тощо. З 
огляду на сформований перелік інструментів обиратимуться і 
показники (відповідно до потрібних системі управління показ-
ників й формуватиметься ОАЗУВ). Так, наприклад до складу 
носіїв витрат можна віднести такі агреговані групи: НВ = {тех-

нологічний процес, продукт, послуга, об’єкти калькулювання 
собівартості, проект, замовлення}. Аналогічно у ролі обліко-
вих вимірів можливе представлення окремих організаційних 
одиниць (ОВ1), таких, як підрозділи, робочі місця, цехи, ділян-
ки, бригади тощо; місць виникнення витрат (ОВ2) чи центрів 
відповідальності (ОВ3). Ресурсно-компетентністий аспект роз-
криватиметься через розподіл витрат і відповідних показників 
за аспектами залучення ресурсу чи компетенції (РА1), викори-
стання ресурсів й компетенцій під час створення нової вартос-
ті (РА2) та в аспекті відчуження ресурсів і компетенцій. 

Переходячи до розгляду безпосередньо структуруван-
ня ОАЗУВ та з огляду на потребу архітектурного представ-
лення її елементів наголосимо на два принципові моменти. 
По-перше, ОАЗУВ розглядається як система, для якої власти-
ві чітко визначені елементи та зв’язки між ними. По-друге, 
складові ОАЗУВ мають відповідати рівням управлінської ієра-
рхії та інформаційним запитам таких рівнів. Це структурування 
вимагає застосування охарактеризованої, зокрема у працях 
Легенчука С. Ф . [9], каталактичної теорії обліку, особливість 
якої складає включення до складу предмета бухгалтерського 
обліку частини зовнішнього середовища системи підприємст-
ва (збільшується "область охоплення" облікового спостере-
ження). Саме каталактична теорія особливо актуалізується в 
умовах організації управління витратами об’єднань підпри-
ємств, коли зовнішнє середовище підприємства виступає вну-
трішнім середовищем інтеграційного утворення (ІСБ), до 
складу якого входить дане підприємство як учасник інтегра-
ційної взаємодії. 

Прийняття динамічної та каталектичної концепцій до 
формування СУВ та ОАЗУВ вимагає виділення двох принци-
пово розбіжних рівнів управління. Перший – рівень оператив-
ного управління – обслуговуватиметься фінансовим та управ-
лінським обліком й відповідатиме за маніпулювання з даними 
та інформацією. Другий – стратегічний – реалізовуватиме 
аналітичну складову ОАЗУВ та формуватиме інформацію для 
стратегічного менеджменту з метою встановлення траєкторії 
розвитку підприємства (у нашому випадку – розраховуватиме 
витрати на додержання даної траєкторії). Отже, своєчасно 
отримана відповідним рівнем системи управління та відповід-
ним чином інтерпретована до прийняття рішень інформація 
оперативного й бухгалтерського обліку може бути використа-
на для управління розвитком підприємства. Динамічна ж кон-
цепція формування СУВ дозволить облікове спостереження 
співвіднести з виробленням стратегічних заходів та прогнозу-
ванням варіантів розвитку подій. 

Отже, прийняття розгляду ОАЗУВ у вигляді системи 
вимагає чіткого структурування її елементів та взаємозв’язків 
між ними. Найбільш ефективним тут має постати виділення 
таких складових (кожна з яких містить внутрішнє структуру-
вання, а отже й представлення у вигляді відповідної множини), 
як: інструментарій та формалізовані послідовності формуван-
ня обліково-аналітичного забезпечення управління витратами 
({ІФОАЗ}); види обліку в ОАЗУВ, що подаються як облікова 
складова ОАЗУВ ({ВО}); окремі елементи ОАЗУВ у розрізі 
виділених видів обліку ({ЕО}); елементи концепції збалансо-
ваної системи показників, які дозволяють інтегрувати контури 
управління підприємством та СУВ ({BSC}); аналітична скла-
дова формованого ОАЗУВ ({АС}); елементи стратегічного 
сховища даних ({DW}); модельний базис ОАЗУВ ({МБ}); під-
тримуюча складова формованого ОАЗУВ ({ПС}). Таким чи-
ном, сутність ОАЗУВ можна розкрити за допомогою такого 
кортежу (3): 

 
ОАЗУВ = <{ІФОАЗ}, {ВО} х {ЕО}, {АС}, {DW}, {BSC}, {ПС}, {МБ}І>.   (3) 

 
Задля представлення докладної характеристика вхід-

них до кортежу (3) складових сформуємо концептуальну схе-
му розкриття змісту ОАЗУВ. Авторський варіант такої схеми, 
сформований відповідно до вимог технології побудови мента-
льних-карт (Mind Map), подано на рис. 1. Отже, далі саме в 
розрізі означеного на рис. 1 та у кортежі (3) представлення 
охарактеризуємо елементи ОАЗУВ. Перш за все, звернемо 
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увагу на виділення у складі ОАЗУВ окремих видів обліку (за-
дано через множину {ВО}), таких, як фінансовий ({ФО}), 
управлінський ({УО}) та стратегічний ({СО}). Також до складу 
множини {ВО} доречно ввести системи моніторингу зовніш-
нього середовища ({МС}) та контролінгу ({КТ}):  

 
ВО = <ФО, УО, СО, МС, КТ >.                 (4) 

 
Представлення у складі кортежу (4) видів обліку у ви-

гляді множин дозволяє вводити до складу ОАЗУВ окремі то-
пологічні підсистеми даних видів обліку (це потрібно, оскільки 
означені види обліку використовуються для фіксування всієї 
інформації про конкретний суб’єкт господарювання, а не лише 

для потреб СУВ). Реалізація кожного з цих видів обліку вима-
гає використання таких елементів, як рахунки обліку ({РО}), 
облікові номенклатури ({ОН}), носії інформації ({НІ}), графіки 
руху носіїв інформації, визначені як регламенти документообі-
гу ({РД}), та інформаційні моделі предметної області і струк-
тури даних ({ІМ}), які й відображатимуть розподіл витрат за 
різними розрізами формування системи показників (у розрізі 
визначеної у кортежі (2) множини {ВВ}): 

 
ЕО = <РО, ОН, НІ, РД, ІМ >.                       (5) 
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Рис. 1. Розкриття сутності та змісту обліково-аналітичного забезпечення управління витратами 
 
 
Отже, можна наголосити, що саме означений у кортежі 

(3) декартовий добуток ({ВО} х {ЕО}) складових кортежів (4) 
та (5) і складатиме облікову складову формованого ОАЗУВ. 
Дійсно, саме утворення всіх упорядкованих пар елементів 
означених множин й відбиватиме інструментарій узагальнен-
ня даних для СУВ. Зрозуміло, що потрібна певна оптимізація 
складу та чисельності отриманих пар. Так, якщо у складі мно-
жини рахунків обліку {РО} виділити рахунки управлінського 
({РОУО}), фінансового ({РОУО}) й стратегічного обліків ({РОУО}) 
та додати до них номенклатури системи моніторингу ({РОМС}) 
і контролінгу ({РОКТ}), то можна встановити склад робочого 
плану рахунків, що здійснюватиме інтеграцію облікової функ-

ції ({РО} = {РОФО} {РОУО} {РОСО} {РОМС} {РОКТ}). 
Особливу увагу слід приділити виділеній у складі кор-

тежу (3) множині {BSC}, яка розкривається через елементи 
збалансованої системи показників. Тут можливе сприйняття 
некоректності відокремленого виділення даної множини через 
твердження про синонімічність даної концепції та стратегічно-
го обліку. Обґрунтування такого підходу міститься у сфері ін-
теграції СУВ та механізму менеджменту підприємства. Саме 
збалансована система показників і дозволяє забезпечити таку 
інтеграцію й підпорядкувати дію СУВ загальній системі цілій, 
місії та стратегії підприємства. При цьому у складі {BSC} ви-

ділятимуться у ролі головних елементів множини ключових 
факторів успіху підприємства ({KSF}) та ключових показників 
ефективності ({KPI}). Разом з тим, для розкриття саме цільо-
вої спрямованості можна ввести неформалізовану множину 
{SМ}, що міститиме у своєму складі стратегічні карти 
(Strategic Map) різного рівня декомпозиції. Саме елементи 
{SМ}  (у рамках перспективи бізнес-процесів) і визначатимуть 
контур управління СУВ, реалізацію якого складатиме система 
стратегічних заходів (задається через елементи {SА}): 

 
BSC = <KSF, KPI, SM, SА >.                   (6) 

 
Важливе значення має і підтримуюча складова фор-

мованого ОАЗУВ, задана через множину {ПС} кортежу (3). 
Саме її складові забезпечують функціонування ОАЗУВ. Тут 
доречним буде виділення підтримуючих (визначають регла-
менти роботи), виконавчих (реалізують наявні регламенти в 
реальному часі та на основі реальних даних) й аналітичних 
(програми аналізу функціональних сфер логістики) програм-
них компонентів (задаються через відповідні множини 
{ПКП}U{ПКВ})U{ПКА}={ПК}). Окрім програмних компонентів 
підтримуюча складова повинна містити систему організацій-
них регламентів. Це регламенти {РГ}: функціонування 
суб’єкта ОАЗУВ ({РГФС}), передачі інформації ({РГПІ}) та  
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порядку і форм представлення інформації ({РГФП}). Також до-
речним є введення  сформованого в розрізі стратегічних за-
вдань переліку відомостей ({РПВ}) про реалізацію управлін-
ського циклу в межах СУВ. Також у рамках даного елемента 
слід виділити технологічну ({ПРТХ}), ергономічну ({ПРЕР}), со-
ціальну ({ПРСЦ}) та економічну ({ПРЕК}) підтримки реалізації 
ОАЗУВ, що й подано у кортежі (7):  

 
ПС = <ПК, РГ, РПВ, ПР >.                  (7) 

 
Як видно з рис. 1, для формування ОАЗУВ не достат-

ньо сформувати систему облікових номенклатур і регістрів та 
обрати аналітичні показники, необхідні СУВ. Перш за все пот-
рібно забезпечити інтеграцію облікового та аналітичного за-
безпечення. Задля цього необхідно як сформувати рахунки 
аналітичного обліку відповідно до запитів СУВ, так і виділити 
аналітичні показники. Таким чином, якщо облікова складова 

визначається у кортежі (3) добутком {ВО}  {ЕО}, то саме 
через змістовне наповнення інструментарію оперативного 
({ОА}) та стратегічного ({CА}) аналізів розкривається аналі-
тична складова ({АC} = {ОА} U {CА} ) ОАЗУВ. Звернемо 
увагу, що автором окремо не виділяються показники, які ви-
користовуються для проведення аналізу. Тут передбачено ін-
тегрування саме облікової складової та елементів концепції 
збалансованої системи показників як до контуру управління 
розвитком підприємства, так і до СУВ.  

Отже, підґрунтя для інтеграції облікового та аналітич-
ного забезпечення містить у розрізі поданих у кортежі (3) 
множин {BSC} та {МБ}.  Так, складові множини {BSC} шля-
хом відображення стратегічних карт, цілей та облікових рахун-
ків на ключові показники ефективності інтегрують СУВ у сис-
теми менеджменту (тобто аналітична складова ОАЗУВ 
працює саме з індикаторами BSC, заданими через {КРІ}). У 
стратегічному аспекті аналітика працює з відображенням клю-
чових факторів успіху, які відповідають перспективі бізнес-

процесів (СУВ: KSF  КРІ). В оперативному – з виділеними у 

множинах {ВО}  {РО} кортежів (4) та (5) рахунками обліку 
(особливо з номенклатурами системи моніторингу ({РОМС}) й 
контролінгу ({РОКТ})). 

Таким чином, складові модельного базису {МБ} ма-
ють відповідати потрібним для СУВ обліковим номенклатурам. 
Тут передбачається визначення моделей топологічних підсис-
тем, виділених у множині {ВО} кортежу (3) видів обліку (фор-
малізується як {МВО}). Окрім того планується виділення ще 
ряду множин: {МЗС} – моделі зовнішнього середовища госпо-
дарювання, {МОН} – моделі облікових номенклатур, {МДЗО} – 
моделі документаційного забезпечення обліку, {МСУ} – моделі 
ситуаційного управління підприємством, {МОП} – моделі об-
раної облікової політики, {МDM} – моделі пошуку даних:  

 
 

МБ = <МВО, МЗС, МОН, МДЗО, МСУ, МОП, МDM >. (8) 
 
Відзначимо, що залучені до кортежу (8) моделі топо-

логічних підсистем розкриваються в розрізі відображення ви-
дів обліку з кортежу (3) та формованих модельний базис у 

розрізі запитів СУВ (СУВ: {ВО}  {МВО}). Зрозуміло, що таке 
відображення робиться для кожного виділеного в дослідженні 
виду обліку. Наприклад, для фінансового обліку (СУВ: {ФО} 

 {МФО}) можна передбачити виділення моделей обліку про-
цесів формування витрат у розріз: МФО1 – основних засобів, 
МФО2 – запасів, МФО3 – оплати праці, МФО4 – різного роду  
резерів та забезпечень, МФО5 – власного капіталу. Проте  
такий розподіл завжди буде суб’єктивним для кожного елеме-
нта {ВО}.   

Практичне втілення процедури додавання аналітичних 
ознак до облікових рахунків дозволяє реалізувати процес пе-
ретворення зафіксованої облікової інформації до вимог кон-
цепції стратегічного сховища даних. При цьому відбувати-

меться співвіднесення процесу фіксування інформації на ра-
хунках обліку зі створенням стереотипу управлінської поведін-
ки. Оскільки ж у BSC прийнято поєднання як фінансових та 
нефінансових, так і кількісних та якісних показників, то можна 
стверджувати про необхідність розширення загальноприйня-
тої облікової парадигми у бік спроб формалізації знань чи 
суб’єктивних думок суб’єктів стратегічного менеджменту підп-
риємства. Для залучення знань використовується згадувана 
парадигма ситуаційного менеджменту, для впровадження якої 
використовується концепція стратегічного сховища даних 
(Data Warehouse [10]), елементи якого виділені у кортежі (3) 
через множину {DW}. Тут передбачається фіксування відомо-
стей вже не тільки в розрізі внутрішнього оточення підприємс-
тва чи середовища господарювання, а й у розрізі неформалі-
зованої множини сценаріїв розвитку подій ({СЦ}).  

Використання таких сценаріїв базується на введенні 
відповідної структуризації баз даних для облікових номенкла-
тур. У змістовному аспекті таке структурування може тракту-
ватися як виділення інформаційних блоків ({БІ}), засноване на 
створенні онтологічних моделей (онтологічного базису) для 
СУВ ({ОБ}). До даного блоку входитиме й аналітичний ін-
струментарій, який, на відміну від множини {АС} кортежу (1), 
містить інструменти інтелектуального аналізу даних ({DM}). 
Окремо слід виділити модуль отримання, пошуку та вилучення 
знань ({ОЗ}), до якого входитимуть елементи відповідного 
інструментарію підприємства. З точки зору наповнення мно-
жини {ОЗ} велике значення має і визначення критеріїв відбору, 
оцінки та реструктуризації інформації та знання ({КВІ}), яке 

залучається до сховища даних ({КВІ}:{ВО} {ЕО}  {ОЗ}), 
що й показано у наступному кортежі (9): 

 
DW = < БІ, ОБ, DM, ОЗ, КВІ, СЦ >.             (9) 

 
Створення стратегічного сховища даних DW, як зміс-

товне та інструментальне наповнення визначених у кортежах 
(9) множин, тісно співпадає зі створенням відповідного ін-
струментарію формування ОАЗУВ (наповнення визначеної у 
кортежі (3) множини {ІФОАЗ}). Тут слід виділити інформацій-
ні моделі формування витрат ({МФВ}) й інструментарій 
управління витратами ({ІУВ}) та методи використання інфор-
мації про витрати ({ВІВ}):   

 
ІФОАЗ = <МФВ, ІУВ, ВІВ>.               (10) 

 
У контексті формування ОАЗУВ саме означені в кор-

тежі (10) множини визначають змістовне наповнення його 
елементів. Так, моделі формування витрат, які задані множи-
ною {МФВ}, визначають з огляду на цільову орієнтацію СУВ 

склад потрібних рахунків обліку (KSF: {МФВ}  {РО}) та 

структуру онтологічного базису (SM: {МФВ}  {ОБ}). Ін-
струментарій управління витратами також впливає на такі 
складові ОАЗУВ, як, наприклад, перелік облікових номенкла-

тур ({ВО}: {ІУВ}  {ОН}) і відповідні носії інформації ({ВО}: 

{ІУВ}  {НІ}) у розрізі видів обліку у кортежі (5) чи регламен-
тування бажаних значень важелів управлінського впливу для 

контуру управління витратами (SM: {ІУВ}  {КРІ}). Методи 
використання інформації про витрати, у свою чергу, визнача-
ють параметри та особливості формування знань підприємст-

ва (DM: {ВІВ}  {З}). 
Прийняття гіпотези про превентивність орієнтації облі-

ково-аналітичного забезпечення управління витратами у реа-
лізації проектно-процесного підходу до організації діяльності 
підприємства вимагає розгляду певних трансформацій в еле-
ментах відповідного теоретико-методологічного базису. Авто-
ром пропонується певна зміна розуміння методології інфор-
маційної підтримки управління витратами, подана на рис. 2. 
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Управління витратами потребує належного інформаційного забезпечення, формованого в рамках 
наявної у суб'єктів господарювання облікової системи за умови розширення аналітичності бухгал-
терських регістрів та переорієнтування елементів методу бухгалтерського обліку на використання 

процесно-орієнтованих моделей та превентивне фіксування інформації та знань 

гіпотеза
Теоретико-
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управління 
витратами

концепція Обліково-аналітична підтримка менеджменту витрат реалізується в контексті перетворення облікового 
процесу з документоцентричного на датацентричний підхід за якого облік забезпечує фіксування знань 

у стратегічних сховищах даних, аналіз орієнтується на поширення процедур Business Intellegense, а 
регулювання розкривається в контексті стратегічних настанов збалансованої системи показників де 
превалюючу роль відіграє перспектива бізнес-процесів у її орієнтуванні на впровадження інновацій. 
Дане трактування повною мірою відповідає положенням динамічного ресурсно-компетентністного та 
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забезпечення управління витратами

Завдання реалізації обліково-аналітичного 
забезпечення управління витратами
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Принципи 
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цілей, цільової адап-
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тності цілеполягання 

пропорційність, цілісність, 
динамічність, комплексність, 
безперервність, всебічність, 
субординація, адаптивність

підлеглості логіці управління, наб-
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Підтримка гнучноскі ОАЗУВ

Формування єдиного інформацій-
ного простору для всіх підсистем 

 
Рис. 2. Теоретико-методологічний базис обліково-аналітичного забезпечення управління витратами 

 
Таким чином, у статті запропоновано методичний під-

хід щодо формування обліково-аналітичного забезпечення 
управління витратами підприємств та їх об’єднань, орієнтова-
ний на набутки архітектурного підходу до організації діяльнос-
ті суб’єктів господарювання. В основу розкриття мети статті 
покладено гіпотезу щодо орієнтування формованого обліково-
аналітичного забезпечення управління витратами на превен-
тивні запити відповідної ланки стратегічного чи оперативного 
менеджменту. Така орієнтація досягається через утворення й 
підтримку інформаційних моделей випереджаючого систем-
ного відображення об’єкта спрямування керівних впливів. Ра-
зом з тим потребує проведення подальших досліджень удо-
сконалення процедури формування системи вимог різних 
рівнів архітектурного представлення системи управління ви-
тратами до формованого обліково-аналітичного забезпечення 
за рахунок формалізації представлення вимог та залучення 
сучасних стандартів динамічного узгодження вимог. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ  ТА ПРОГНОЗИ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Анотація. Проведено оцінку тенденцій у структурі сві-
тового ВВП, динаміки світових показників інвестицій та 
заощаджень, надано та проаналізовано їх прогноз. Це дозво-
ляє визначити відповідність темпів зростання економіки з 
очікуваннями на ринку; виявити сильні та слабкі сторони роз-
витку держави; спрогнозувати напрям розвитку економіки як 
у світі в цілому, так і в окремих державах.  

 

Аннотация. Проведена оценка тенденции в структуре 
мирового ВВП, динамики мировых показателей инвестиций и 
сбережений, представлен и проанализирован их прогноз. Это 
позволяет определить соответствие темпов роста экономики 
с ожиданиями на рынке; выявить сильные и слабые стороны раз-
вития государства; спрогнозировать направление развития 
экономики как в мире в целом, так и в отдельных государствах.  

 

Annotation. The trends in the structure of world GDP, 
international indexes of investment and saving are evaluated, their 
forecasting is presented and analyzed. This allows to determine the 
rate of economic growth with the expectations of the market; to 
identify the strengths and weaknesses of the state; to predict the 
direction of development cost in the world in general and in 
different countries. 

 

Ключові слова: ВВП, ВНП, економічне зростання, ва-
лові національні заощадження, інвестиції.  

 

Валовий внутрішній продукт – це найбільш істотний ста-
тистичний показник, який відображає економічну ситуацію в 
державі та тенденції її розвитку. Цей показник використовуєть-
ся як при розробці стратегічних програм та планів у державі, 
так і при плануванні й прийнятті рішень у світовому масштабі. 
Головною проблемою є визначення темпів зростання ВВП, що 
могло свідчити про результативність обраного економічного курсу 
та ефективність розробленої політики. Незважаючи на суттєву 
затримку у часі, оцінка показників ВВП дозволяє визначити 
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