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Постановка проблеми. Процеси, які відбуваються у зовнішньому середовищі 

функціонування, надання вищим навчальним закладам (ВНЗ) певної автономії у сфері 

внутрішнього управління, зумовили потребу в розробці й запровадженні якісно нових 

механізмів управління, спрямованих на забезпечення сталого економічного розвитку. 

Важливу роль в здійсненні управління ВНЗ виконує управлінський облік, який, за 

визначенням Ф.Ф. Бутинця, спрямований на визначення та вивчення факторів, обставин та 

умов, що впливають на господарську діяльність підприємства [1, с. 13]. 

Мета статті. Метою дослідження є методичні аспекти оцінки ефективності управління 

вищими навчальними закладами.  

Основний матеріал дослідження. Отже, управлінський облік передбачає формування 

ефективної інформаційної системи, що дає можливість обґрунтувати управлінські рішення як 

у коротко-, так і довгостроковій перспективі на всіх рівнях управління вищим навчальним 

закладом. На підставі даної інформації формується стратегія управління фінансово-

господарською діяльністю ВНЗ. Схематично даний процес можна представити на рис.1. 

                              
Рис. 1. Взаємозв'язок управлінського обліку та стратегічного управління ВНЗ. 

Інформаційна система повинна забезпечувати всі рівні управління ВНЗ достовірною, 

своєчасною, повною і доречною, об’єктивною, оперативною, спрямованою на певного 

споживача, ідентичною (у випадку її надходження з різних джерел) інформацією, яка б 

забезпечувала економію часу для споживачів інформації та сприяла прийняттю найбільш 

оптимального варіанту управлінського рішення в процесі формування та реалізації стратегії 

навчального закладу. [2, с. 29] 

Управлінський облік надає інформацію про сучасний стан, зміни та тенденції розвитку 

зовнішнього та внутрішнього середовища ВНЗ. На підставі таких даних здійснюється 

стратегічний аналіз діяльності, який є невід’ємним елементом процесу стратегічного 

управління навчальним закладом. Інформація про внутрішнє середовище навчального закладу 

має містити дані про фінансовий стан, кадрове, матеріально-технічне та інформаційне 

забезпечення, організаційну структуру та ін. Зовнішнє середовище аналізується в розрізі 

впливу економічних, політико-правових, соціально-культурних факторів, ринкового та 

конкурентного середовища. Факторний аналіз впливу на внутрішнє та зовнішнє середовище 

дозволяє виявити сильні та слабкі сторони діяльності, його можливості та загрози. 

Висновки. Отже, на нашу думку, управлінський облік у вищому навчальному закладі – 

це складова його інформаційної системи, яка формує відповідну інформацію, що має на меті 

прийняття найбільш оптимального варіанту управлінського рішення в процесі формування та 

реалізації стратегії навчального закладу. 
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