Мбалі Портіа Мсомі, Мусавенкосі Нгібе, Луйанда Лорейн Бінгва
Інтеграція практик управлінського обліку як інноваційна стратегія підтримки малих
підприємств округу Етеквіні в Південній Африці
Впровадження практик управлінського обліку має позитивний адміністративний та стратегічний вплив на
великі підприємства. Ці практики грають важливу роль у прийнятті рішень. Однак, малі та середні
підприємства працюють у нестабільному середовищі. На сьогодні складним завданням для них є ефективне
використання впроваджених практик управлінського обліку для вдосконалення стратегічних бізнес-підходів
для забезпечення їх стійкості та виживання. Метою дослідження є аналіз труднощів при впровадженні
практик управлінського обліку як інноваційної стратегії підтримки малих підприємств. Вибірка дослідження
складається зі 120 промислових малих і середніх підприємств округу Етеквіні в Південній Африці. Для збору
даних від вибірки було використано метод відбору проб випадкової вибірки та кількісне опитування.
Результати дослідження свідчать про те, що серед інших важливих факторів, брак навчання
власників/керівників і навичок є факторами впливу на впровадження практик управлінського обліку як
інноваційної стратегії підтримки малих і середніх підприємств. Малі та середні підприємства мають
різноманітні інші труднощі, які перешкоджають використанню ними практик управлінського обліку як
інноваційної стратегії: вік та тривалість діяльності підприємства, брак урядових програм підтримки бізнесу та
впровадження технологій. Ці фактори впливу є важливими аспектами, які малі та середні підприємства
повинні враховувати перед впровадженням практик управлінського обліку як інноваційної стратегії.
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Интеграция практик управленческого учета как инновационная стратегия поддержки малых
предприятий округа Этеквини в Южной Африке
Внедрение практик управленческого учета имеет положительное административное и стратегическое влияние
на крупные предприятия. Эти практики играют важную роль в принятии решений. Однако, малые и средние
предприятия работают в нестабильной среде. На сегодня сложной задачей для них является эффективное
использование внедренных практик управленческого учета для совершенствования стратегических бизнесподходов для обеспечения их устойчивости и выживания. Целью исследования является анализ трудностей
при внедрении практик управленческого учета как инновационной стратегии поддержки малых предприятий.
Выборка исследования состоит из 120 промышленных малых и средних предприятий округа Этеквини в
Южной Африке. Для сбора данных от выборки был использован метод отбора проб случайной выборки и
количественный опрос. Результаты исследования свидетельствуют о том, что среди других важных факторов,
недостаток обучения владельцев/руководителей и навыков являются факторами влияния на внедрение
практик управленческого учета как инновационной стратегии поддержки малых и средних предприятий.
Малые и средние предприятия имеют различные другие трудности, которые препятствуют использованию
ими практик управленческого учета как инновационной стратегии: возраст и продолжительность
деятельности предприятия, нехватка правительственных программ поддержки бизнеса и внедрение
технологий. Эти факторы влияния являются важными аспектами, которые малые и средние предприятия
должны учитывать перед внедрением практик управленческого учета как инновационной стратегии.
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