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РЕЦЕНЗІЯ 

 
на рукопис монографії 

«Стратегічний управлінський облік в умовах інноваційно-орієнтованої моделі 
економіки» ("Strategic management accounting in terms of innovation-oriented 

economic model") доцента Єршової Наталі Юріївни 
 
Функціонування та розвиток підприємств в інноваційно-орієнтованій моделі 

економіки актуалізують стратегічний підхід в управлінні їх діяльністю. Це 
викликає необхідність постійного вдосконалення інформаційного забезпечення 
процесу прийняття стратегічних управлінських рішень, а відповідно 
управлінського обліку як ключового інформаційного ресурсу управління 
підприємствами. З точки зору сучасних підходів до управління підприємствами 
необхідність розвитку стратегічного управлінського обліку пояснюється низкою 
передумов, серед яких: ускладнення вимог до системи управління у зв’язку з 
посиленням нестабільності зовнішнього середовища; збільшення інформаційних 
потреб менеджменту щодо розподілу та використання обмежених ресурсів; 
виявлення резервів підвищення ефективності діяльності; визначення стратегії та 
оцінка її досягнення; посилення значущості критеріїв «релевантності» та 
«якості» інформації в умовах сучасної динамічності знань; набуття 
управлінською інформацією статусу стратегічного ресурсу. У зв’язку з цим тема 
монографії, її зміст, націлений на дослідження та розвиток теоретичних та 
методологічних засад стратегічного управлінського обліку в умовах 
інноваційно-орієнтованої моделі є актуальною, відповідає науковим запитам 
практики. 

Теоретичною і методологічною базою наведених в монографії досліджень є 
наукові концепції і теоретичні розробки провідних вітчизняних і закордонних 
вчених в галузі управлінського обліку, у тому числі стратегічного, стратегічного 
менеджменту, а також чинне законодавство, нормативно-правові акти з питань 
господарської діяльності, обліку, результати досліджень міжнародних 
професійних бухгалтерських організацій. 

У монографії представлені отримані автором нові наукові результати: 
розроблений методичний підхід до оцінювання стратегії підприємства за 
допомогою методів експертного оцінювання із застосуванням інтегральних 
показників внутрішньої стратегічної позиції та зовнішньої стратегічної ситуації з 
використанням; узагальнений та розвинений понятійний апарат стратегічного 
управлінського обліку за рахунок уточнення визначення поняття «стратегічний 
управлінський облік» з урахуванням таких його властивостей як інтеграція, 
синергізм та інноваційність та запропонована періодизація етапів (хвиль) його 
розвитку; розвинуто теоретико-методологічні засади стратегічного 
управлінського обліку, орієнтованого на інформаційно-випереджаюче 
відображення розвитку подій та підтримку зворотних зв’язків на основі 
концепції проактивного інформаційного забезпечення стратегічного управління; 
розвинуто наукові підходи до моделювання системи стратегічного 
управлінського обліку, що надає можливість отримати якісно нову систему 
взаємозв’язку облікового процесу, аналізу та контролю; удосконалено 
методичний підхід до оцінювання стратегічної стійкості підприємства, що 
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реалізовано в комплексній методиці оцінки; удосконалено організаційне 
забезпечення стратегічного управлінського обліку, в процесі якого досліджено 
організаційні структури для його ведення в рамках конкретного підприємства з 
врахуванням масштабів підприємства та організаційної структури системи 
управління, а також дотримання принципів його побудови (комплексності, 
системності, економічності, суттєвості, гнучкості та цілеспрямованості). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що запропоновані 
науково-практичні рекомендації мають суттєве значення для забезпечення 
успішного довгострокового функціонування та розвитку підприємств в умовах 
інноваційної-орієнтованої моделі економіки. Їх використання створює умови для 
прийняття ефективних та обґрунтованих управлінських рішень стратегічного 
характеру, що сприяє забезпеченню стійкого функціонування та стратегічної 
конкурентної позиції підприємств в ринковому середовищі. 

Монографія, що рецензується, є актуальною, дослідження автора мають 
науково-теоретичний та прикладний характер, містять нові підходи до 
досліджуваної проблеми. Представлена монографія написана на високому 
науково-методичному рівні, тому вважаю доцільним рекомендувати до 
публікації монографію Н.Ю. Єршової «Стратегічний управлінський облік в 
умовах інноваційно-орієнтованої моделі економіки». 
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