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Постановка проблеми. Проблематикою статті є поглиблення інформативності 

управлінського обліку, посилення його оперативності та взаємозв'язку з аналізом у процесі 

стратегічного управління підприємством. 

Мета статті. Метою статті є розкриття сутності взаємозв’язку між управлінським 

обліком та аналізом у процесі управління підприємством. 

Основні матеріали дослідження. За умов високого ступеня мінливості зовнішнього 

середовища успішний розвиток підприємства стає можливим саме завдяки раціональним та 

ефективним управлінським рішенням. Отже, інформація, яку надає управлінський облік, 

спрямована на задоволення потреб як поточного, так і стратегічного управління, на 

оптимізацію використання ресурсів, на забезпечення об'єктивної оцінки діяльності його 

окремих підрозділів тощо [1]. Тобто управлінський облік можна вважати складовою процесу 

управління, що надає відомості, необхідні для визначення стратегії та планування майбутніх 

операцій підприємства, а також контролю за ефективністю його поточної діяльності загалом. 

Для правильного розуміння зв'язку між системою управлінського обліку, аналізу та 

стратегічним управлінням варто насамперед з'ясувати сутність останнього. Вивчення 

розвитку поняття стратегічного управління дозволило запропонувати узагальнений погляд на 

нього. Отже, стратегічне управління – це таке управління підприємством, яке ґрунтується на 

людському потенціалі, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, гнучко реагує і 

проводить своєчасні зміни на підприємстві, що відповідають виклику оточення та дозволяють 

досягнути конкурентних переваг. А це в сукупності надає можливість підприємству 

виконувати довгострокові завдання в напрямку успішної реалізації стратегії. Таким чином, 

стратегічне управління є основою загального підходу до управління підприємством. 

Стратегічне управління має свої переваги, зокрема: забезпечення спрямованості всього 

підприємства на важливі аспекти його стратегії; необхідність чіткого реагування на появу 

змін, нових тенденцій; можливість оцінки альтернативних варіантів капітальних вкладень і 

раціонального розподілу ресурсів; створення активного управлінського середовища та інші 

[2]. Інтеграція управлінського обліку (який базується на людському ресурсі) в систему 

управління підвищує вимоги до компетентності бухгалтерів-аналітиків та видозмінює їхню 

роль на підприємстві, перетворюючи їх із постачальників інформації для внутрішніх 

користувачів на рівноправних членів управлінської команди. Якість організації як 

управлінського, так і всього облікового процесу суттєво залежить від характеристик та 

здібностей його організаторів.  

Висновки. На основі вищенаведеного можна підсумувати, що якісне управління 

підприємством за теперішніх умов функціонування можливе загалом з позиції стратегічного 

мислення та прийняття стратегічних управлінських рішень. Для розробки і реалізації таких 

рішень важливо насамперед своєчасно отримувати та аналізувати оперативні дані, які 

складають основу інформаційної бази стратегічного управління і формуються завдяки 

злагодженому функціонуванню двох систем: управлінського обліку та управлінського аналізу. 

Управлінський облік сприяє здійсненню організаційної роботи шляхом створення і 

вдосконалення ефективної системи обміну інформацією та пов'язує обліковий процес із 

управлінням підприємством на його шляху до успішної реалізації стратегії. 
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