Метін Уйар
Дослідження зв’язку між управлінським обліком та розробкою бізнес-стратегій на малих
та середніх підприємствах
Метою дослідження є визначення зв’язку між управлінським обліком та розробкою стратегій на малих та
середніх підприємствах. Малі та середні підприємства є основними суб’єктами економічного розвитку.
Для визначення правильних стратегій на мінливому та конкурентному ринку потрібні якісні та кількісні
знання, отримані з системи бухгалтерського обліку. Системи управлінського обліку можуть вплинути на
управлінські рішення, зміну стратегій, а також на діяльність компанії завдяки її широкому досвіду.
Результати прикладних досліджень за допомогою багатоваріантного статистичного аналізу свідчать про
значний вплив планування та контролю системи управлінського обліку, управління витратами, а також
функцій оцінки діяльності на вибір компаніями тієї чи іншої стратегії. Згідно з дослідженням, методи
управлінського обліку, використовувані малими та середніми підприємствами, пов’язані з обраними ними
стратегіями, а також діями, які впливають на стратегії компаній.
Ключові слова: управлінський облік, розробка стратегій, прикладний аналіз, прийняття рішень
Класифікація JEL: M40, M41, M49
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International
license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та відтворення на будь-якому носії за умови наявності
відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Метин Уйар
Исследование связи между управленческим учетом и разработкой бизнес-стратегий на
малых и средних предприятиях
Целью исследования является определение связи между управленческим учетом и разработкой стратегий
на малых и средних предприятиях. Малые и средние предприятия являются основными субъектами
экономического развития. Для определения правильных стратегий на изменчивом и конкурентном рынке
нужны качественные и количественные знания, полученные из системы бухгалтерского учета. Системы
управленческого учета могут повлиять на управленческие решения, смену стратегий, а также на
деятельность компании благодаря её широкому опыту. Результаты прикладных исследований при
помощи многовариантного статистического анализа свидетельствуют о значительном влиянии
планирования и контроля системы управленческого учета, управления расходами, а также функций
оценки деятельности на выбор компаниями той или иной стратегии. Согласно исследованию, методы
управленческого учета, используемые малыми и средними предприятиями, связаны с выбранными ими
стратегиями, а также действиями, влияющими на стратегии компаний.
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