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СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ЕСЕБІ МƏНІ МЕН МАҢЫЗЫ 
 

Жунисова Г.Е., 
 əл-Фараби атындағы ҚазҰУ (Қазақстан)  

 
Аннотация. Отыз жылдық тарихына қарамастан, стратегиялық басқару есебі əлі 

де өзіндік есеп жүйесінің негізгі элементі ретінде өзін-өзі анықтаған жоқ. Мұны 
істеуге қабілетті екендігі термин өздігінен анық көрінеді, ол өз кезегінде оны 
дамытатын жəне оны көтермелейтін адамдарға үнемі көңіл аударады. Осы мақаланың 
мақсаты стратегиялық менеджмент есебін «стратегиялық менеджмент есепке алу» 
ретінде қайта қарау арқылы өз əлеуетін жақсы іске асыруға мүмкіндік беру. Бұл 
мақала негізінен əдебиеттің шолуы болып табылады, онда стратегиялық басқару 
перспективалары ескеріледі. Сондай-ақ, стратегиялық менеджмент есебі бойынша 
қолданыстағы əдебиеттердің бірқатар бұрынғы редакторлары қайта қаралуда. 

Түйін сөздер.Стратегиялық басқару есебі, ұйым бəсекеге қабілеттілігі, 
қаржылық емес көрсеткіштер, сыртқы факторлар 

Аннотация. Несмотря на свою тридцатилетнюю историю, стратегический 
управленческий учет еще не утвердился в качестве основного элемента системы 
учета. То, что он способен сделать это, сразу видно из самого термина, который, в 
свою очередь, объясняет его постоянную привлекательность для тех, кто занимается 
его разработкой и продвижением. Цель этой статьи - предложить, чтобы путем 
переосмысления стратегического управленческого учета как «учета стратегического 
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управления» можно было лучше реализовать его потенциал. Эта статья является в 
значительной степени обзором литературы, в ходе которого объясняется учет 
перспективы стратегического управления. Ряд предшественников в существующей 
литературе по стратегическому управленческому учету также пересматриваются. 

Ключевые слова. Стратегический управленческий учет, конкурентоспособность 
организации, не финансовые показатели, внешние факторы 

Annotation. Despite its thirty year history, strategic management accounting has yet 
to establish itself as a core element of managerial accounting. That it has the capacity to 
do so is immediately apparent from the term itself, which in turn explains its continuing 
appeal for those attracted to developing and promoting it. The purpose of this paper is to 
suggest that by reconceptualising strategic management accounting as 'accounting for 
strategic management' it may be possible to better realise its potential. The paper is in 
very large part a literature review, in the course of which the accounting for strategic 
management perspective is explicated. A number of precursors in the extant strategic 
management accounting literature are also revisited. 

Key words. Strategic management accounting, competitiveness of the organization, 
non-financial indicators, external factors 

 
Қазақстандық бизнестің бəсекеге қабілеттілігін арттыру мəселесі тек өндірістік 

қуаттарды жаңарту үдерістерінің тиімділігімен ғана емес, сондай-ақ заманауи 
басқару əдістерін кеңінен қолданысқа енгізумен де анықталады. Ал басқару 
технологиялары  стратегиялық шешімдерді қабылдауға бағытталған есеп ақпаратын 
жинау, өңдеу мен ұсынуға негізделген есеп жəне талдамалық қамтамасыз етусіз 
мүмкін емес. 

Стратегиялық басқаруға деген  қажеттіліктің өсуі стратегиялық басқару есебі 
саласындағы заманауи шешімдерді əзірлеу міндеттерінің айрықша маңыздылығын 
анықтады. Осыған байланысты Қазақстандық бизнес шарттарына жауап беретін 
стратегиялық басқару есебінің тұжырымдамалық негіздерін қалыптастырумен 
байланысты теориялық жəне əдіснамалық сипаттағы мəселелердің өзектілігі артуда. 

Дегенмен, стратегиялық басқару есебінің теориялық жəне əдістемелік мазмұнына 
бірыңғай көзқарас əлі қалыптаспаған. Жалпы тұжырымдамалық ғылыми 
негіздемесінің болуы оны басқа есеп түрлерінен ерекше түрде ажыратуға мүмкіндік 
берер еді. Мақаланың мақсаты – стратегиялық басқару есебінің зерттелу деңгейі мен 
қажеттілігін анықтау. 

Бүгінде стратегиялық менеджмент жəне стратегиялық басқару есебі салаларында 
танымал шетелдік сарапшылардың 25-30 жыл бойы жазған өте көп, əрі пайдалы 
еңбектері бар болғанымен,отандық ғалымдардың стратегиялық басқару есебін біздің 
елде қолдануы мен дамуы жайында зерттеулерінің тапшылығын байқауға болады. 

Кеннет Симмондс басқару есебінің əдебиетінде стратегиялық басқару есебінің 
тұжырымдамасын ұсынған бірінші автор болып табылады. Ол стратегиялық басқару 
есебін бизнес-стратегияларды құрастыру мен олардың мониторингін жүргізуде 
пайдаланылатын, бизнес пен оның бəсекелестерінің басқару есебі ақпараттары мен 
талдауы [1]деп анықтаған. Кейіннен 1990 жылы Майкл Бромвич стратегиялық 
басқару есебі түсінігіне «Ұйым өнімдері нарығы туралы қаржылық ақпараттарды 
жəне бəсекелестердің шығындар мен шығындар құрылымдарын, сондай-ақ осы 
нарықтағы ұйымдардың жəне оның бəсекелестерінің стратегияларының 
мониторингін бірнеше есеп кезеңдері ішінде ұсыну жəне талдау əдісі» [2]деген 
анықтама берген. Аталған стратегиялық басқару есебінің анықтамалары ұйымның 
бəсекелестік деңгейін анықтау үшін шешім қабылдауышы тұлғаларды қаржылық 
ақпаратпен қамтамасыз ете отырып, бəсекелестік артықшылықты сақтауда 
стратегиялық басқару есебінің рөлін айқын көрсетіп отыр. 
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Кейін де стратегиялық басқару есебіне көптеген авторалармен анықтама беріліп, 
оның ұйымның бəсекеге қабілеттілігін арттыруда маңыздылығы айтылған: С. 
Томкинс, С. Карр, И.Иниз,Р.С. Каплан, Д.П.Нортон, Д.K. Шанк, В.Говиндараджан, 
M.Тайэлс, Р.Рослендер, С.Д.Харт, Б.Райан жəне т.б. [3] 

Дегенмен зерттеушілер мен авторлар арасында стратегиялық басқару есебін 
анықтау бойынша бірыңғай консенсус жоқ.  

Стратегиялық басқару есебінің қажеттілігі мен өзектілігі қазіргі кезде Ресей 
ғалымдарының еңбектерінде де кеңінен талқылануда.   

Юрьева Л.В бастаған бір топ зерттеушілер стратегиялық басқару есебі басқару 
мен есеп жүйесінің тəжірибесінде толығымен қалыптаспаған жəне жаңа бағыт екенін 
айта келе, оған стратегиялық шешімдерді қабылдауға бағытталған стратегияларды 
құрастыру жəне өткізуде негіз болатын  ақпараттық қамтамасыз етуші кешендік 
есеп-талдамалық жүйе  деген анықтама берген. [4] 

А.В. Глущенко мен И.В. Яркова көптеген жылдар бойы бухгалтерлерден 
ұйымның шаруашылық өмірінің фактілерін тіркеп, есеп беріп отыру талап етілген 
болса, қазіргі таңда экономикалық негізделген шешімдерді қабылдау үшін пайдалы 
ақпаратты ұсыну шеберлігінің болуы қажеттілігінін туындағанын айтады. Бухгалтер 
болған оқиғалар туралы ғана емес, болашақта күтілетін жағдайлар жайында да 
ақпарат бере алуы тиіс. Осылайша, ұзақ мерзімді жоспаралаудың рөлінің артуы 
басқару есебінің оперативті (дəстүрлі) жəне стратегиялық болып бөлігуіне əкелген. 
Ұзақ мерзімді перспективада қосымша бəсекелік артықшылықтарға қол жеткізу үшін, 
ұйым стратегиясын əзірлеуге жəне іске асыруға бағытталған қажетті стратегиялық 
ақпаратты алу жəне ұсыну үшін, сыртқы орта мен ұйымның ішкі мүмкіндіктерін 
бағалаудың жүйесі. [5] 

Стратегиялық басқару есебі ұйымдағы стратегиялық менеджментті қолдаушы, 
есептік-талдамалық ақпаратпен қамтасыз етуші жүйе. [6] 

Стратегиялық есеп мəселелерін зерттеуші И.Н.Богатая оны ұйымның басқарушы 
аппаратын тиімді шешім қабылдау үшін ақпаратпен қамтамасыз етуші, қаржылық 
жəне басқару есебін біріктірген, ақпараттық технологияның жаһандық үлгісі ретінде 
анықтаған. Сонымен қатар, қазіргі кезде ішкі факторлармен қатар, кəсіпкерлік 
қызметке əсер етуші сыртқы факторлардың есекерілуін маңызын атап өткен. [7] 

Отандық авторлар шетелдік зерттеушілердің стратегиялық басқару есебінің 
ұйымға енгізу жəне жүргізу қажеттілігімен келісе отырып келесідей анықтамалар 
берген.   

Назарова В.Л. стратегиялық басқару есебі - өндіріс шығындарын есептеу жəне 
өндіріс шығындарын есепке алу ғана емес, сонымен қатар ұйымның жəне оның 
бөлімшелерінің қызметіне,тəуекелдер мен белгісіздік жағдайында,  баға беру, 
басқару шешімдерін қабылдау мен негіздеуде басқару объектілері мен субъектілері 
арасындағы қатынастардың күрделі жүйесі.[8] 

Тайгашинова К.Т. стратегиялық басқару есебін стратегиялық менеджменттің, 
стратегиялық шешімдерін қабылдау үшін, ұйымның ішкі жағдайын жəне оның 
сыртқы ортасын бағалау мен талдау үшін қажетті ақпаратты ұсынуды көздейтін 
басқару есебінің кешенді бағыты ретінде анықтайды.[9] 

А.С. Сатаевтың пайымдауынша, жалпы алғанда, стратегиялық басқару есебі 
сыртқы ақпаратты талдау арқылы ұзақ мерзімді шешімдер қабылдауға бағытталған. 
Компанияны басқарудың бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін компанияның 
даму стратегиясын сақтау үшін стратегиялық басқару есебі қажет. [10] 

Стратегиялық басқару есебінің оперативтік (дəстүрлі) басқару есебінен негізгі 
ерекшеліктерін түсіну үшін салыстырмалы талдау көрсетілген. (1-кесте) 
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1-кесте.Оперативтік жəне стратегиялық басқару есептерінің негізгі 
айырмашылықтары 

Салыстыру 
параметрлері 

Оперативті басқару есебі Стратегиялық басқару есебі 

Мақсаты Тактикалық менеджментті есеп-
талдамалық ақпараттармен 
қамтамасыз ету 

Стратегиялық менеджментті 
есеп-талдамалық ақпараттармен 
қамтамасыз ету 

Бағытталуы  Өндіріс  Бəсекеге қабілеттілік  
Есеп 
объектісі 

Ұйымның жəне құрылымдық 
бөлімшелерінің ағымдағы 
шығындары - жауапкершілік 
орталықтары; шаруашылық 
қызмет нəтижелері; ішкі баға 
белгілеу; бюджеттеу жəне ішкі 
есептілік 
 
 

Ұзақ мерзімді сипаттағы 
ұйымның күрделі шығыстары; 
ұйымның бүкіл бизнесінің жəне 
жеке бизнес сегменттерінің 
болашақ нəтижелері; 
Инфляцияның күтілетін 
мөлшерлемесін есепке ала 
отырып, нарықтық бағаны 
қолданумен байланысты баға 
белгілеу; стратегиялық 
жоспарлау; ұйымның 
болжамдық жоспарларын 
қалыптастыру. 

Қағидалары Ақпараттың ұсыну оперативтілігі; 
құпиялылық; 
тиімділік; басқару есебі жүйесінің 
икемділігі; жауапкершіліктерді 
бөлу; ауытқулар ойынша басқару 
қағидасы; ішкі есептілікті 
бақылау қағидасы 

Ұйымның қызметінің 
үздіксіздігі; 
Басқару есебі жүйесінің 
болжамдылығы; бюджеттерді 
құрастыруда барлық бөлімшелер 
қызметін жоспаралау; есеп 
ақпаратын құрастыру; 
ауытқулардың басқару 
принципі; ішкі есептілікті 
бақылау қағидасы; қызмет 
нəтижелерін бағалау  

Əдістері мен 
тұжырымдама
лары 

Бухгалтерлік есеп, экономикалық 
талдау, статистика; 
математикалықстатистикалық 
əдістерді кешенді пайдалану  
 

Құндылықтар тізбектерін 
талдау; балансталған 
көрсеткіштер жүйесі; 
математикалық əдістер 
(детерминистикалық, 
стохастикалық жəне т.б.) жəне 
т.б. сияқты тұжырымдарды 
қолдану 

Ұйым 
қызметіне 
əсер етуші 
факторлар 
есебі 
 

Ішкі орта факторларына басмдық 
беріледі (реттеу, нормалау, 
есептеу, талдау, бақылау жəне 
т.б.) 

Сыртқы орта факторларын 
ескеру (болжау, жоспарлау, 
талдау, бақылау жəне т.б.) 

Əсер ету 
ауқымы  

Ұйым қызметінің белгілі бір 
бөлігін ғана қамтиды. Бірсалалы 
болып келеді.  

Ұйым өызметінің барлық 
салаларына əсер етеді 
(өаржылыө, өндірістік, 
əлейметтік жəне т.б.) көпсалалы 
болып келеді. 

Əрекет ету Қысқа мерзімді болып келеді. Ұзақ мерзім ішінде қызмет етеді, 
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мерзімінің 
ұзақтығы 

жиі ұзақ мерзімді болып келеді.  

[5], [11] əдебиеттері негізінде автормен құрастырылған 
 

Жоғарыда келтірілген анықтамаларды талдай келе келесідей қорытынды жасаса 
болады: 

- стратегиялық басқару есебі ұйым менеджменттін есеп-талдамалық 
ақпараттармен қамтамамсыз етуші жүйе; 

- стратегиялық басқару есебі ұзақ мерзімді стратегиялық шешімдерді қабылдау 
үшін бағытталған; 

- стратегиялық басқару есебі ұйым қызметінің тек ішкі ортасына ғана емес, 
сыртқы ортасына, яғни ұйым қызметіне əсер етуші факторларға ерекше мəн береді; 

- стратегиялық басқару есебі қаржылық ақпараттармен қатар, қаржылық емес 
сипаттағы ақпараттарды да қамтиды. 

Осылайша, стратегиялық басқару есебі – бұл негізгі мақсаты ұйымның ұзақ 
мерзімді бəсекеге қабілеттілігін қалыптастыру мен сақтауда, шешім қабылдаушы 
тұлғаларды ұйым қызметі мен оның сыртқы ортасы жайында қаржылық жəне 
қаржылық емес есеп-талдамалық ақпараттармен қамтамасыз ететін жүйе. 
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