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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Аналіз інформації внутрішньої і зовнішньої сфер діяльності підприємства, 

оцінки його можливостей при загрозах діяльності є визначальною основою для 

прийняття стратегічних рішень і ефективного управління підприємством. 

За результатами досліджень Р. Ф. Бруханського виділено три основні 

проблеми практичного застосування моделі інформаційного забезпечення 

стратегічного управління у сільськогосподарських підприємствах України: 1) 

інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень відбувається в умовах 

відсутності науково обґрунтованих вимог і підходів до формування облікової 

інформації стратегічного характеру; 2) значна частина інформації, що стосу-

ється зовнішньої сфери діяльності сільськогосподарських підприємств, або 

взагалі не розкривається в звітності підприємств, або є неповною, неточною і 

неактуальною; 3) домінування політичних аспектів регулювання аграрного 

ринку в Україні нівелює економічні закони розвитку та негативно впливає на 

розвиток системи його обліково-аналітичного забезпечення [1, с. 11]. 

Однією з основних проблем побудови і впровадження сучасної моделі 

стратегічного менеджменту є відсутність системи інформаційного забезпечення 

процесу прийняття управлінських рішень, пов’язаної передусім з інформацій-

ним дефіцитом вищого ієрархічного рівня менеджменту підприємства.  

На думку І.І. Федулової основними цілями верхнього рівня ієрархії сис-

теми стратегічного менеджменту є ефективність, задоволення потреб і запобі-

гання загрозам [3, с. 21].  
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Для побудови ефективної системи обліково-аналітичного забезпечення 

стратегічного менеджменту необхідним є обґрунтування поняття якості 

облікової інформації стратегічного характеру. Термін «якість інформації» щодо 

обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту підприємств 

не має однозначних формулювань. На нашу думку, якість інформації 

визначається сукупністю характеристик, які зумовлюють можливість її 

адекватного корисного використання для задоволення потреб стратегічного 

менеджменту щодо прийняття ефективних управлінських рішень. 

У системі Міжнародних стандартів фінансової звітності  [4]  встановлені 

чіткі вимоги до якості інформації (якісні характеристики фінансової звітності): 

1) reliability – надійність (достовірність); 2) faithful representation – точне уяв-

лення (представлення); 3) substance over form – пріоритет змісту над формою; 

4) neutrality – нейтральність (неупередженість); 5) prudence – обачність (перед-

бачливість); 6) completeness – повнота (завершеність); 7) relevance – доцільність 

(релевантність); 8) comparability – порівнянність; 9) understandability – зрозумі-

лість. Дотримання даних характеристик у процесі організації обліку на сільсь-

когосподарських підприємствах сприятиме підвищенню якості облікової інфор-

мації, що надаватиметься користувачам для прийняття рішень. Проте наве-

дений у МСФЗ набір характеристик облікової інформації, більше стосується 

оперативного управління підприємствами і не враховує особливостей стра-

тегічного управління, специфіки всіх етапів формування і реалізації стратегії 

підприємств. Згідно з цим даний набір характеристик облікової інформації має 

бути уточнений відповідно до розуміння цілей стратегічного менеджменту. 

Інформаційні потоки стратегічного менеджменту потрібно формувати на 

основі обліково-аналітичної інформації стратегічного характеру з врахуванням 

наступних вимог: своєчасність, тобто дотримання необхідних для конкретної 

ситуації строків подання інформації; достовірність, тобто адекватне відобра-

ження фактів господарського життя підприємства; корисність, що має перед-

бачати якісно вищий рівень господарського ефекту від використання інформа-

ції порівняно із затратами на її отримання; зрозумілість – здатність забезпечу-

вати фактичне сприйняття інформації користувачами без застосування до-

даткових зусиль; регулярність надходження – формування графіку руху інфор-

маційних потоків стратегічного характеру з дотриманням встановленої періо-

дичності. Система інформаційних потоків стратегічного менеджменту має бути 

гармонійно поєднана в загальній управлінській інформаційній системі підпри-

ємства. Організація належного стану інформаційного забезпечення можлива 
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лише за умови адекватного обліково-аналітичного супроводу. Для формування 

передумов ефективного функціонування системи інформаційного забезпечення 

стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств необхідно роз-

робити загальну концепцію її побудови на основі врахування існуючого рівня 

інформаційного забезпечення та шляхом залучення нового методологічного 

інструментарію, що забезпечуить одержання інформації стратегічного змісту. 
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Наявність достовірної, детальної, однак ретроспективної, інформації про 

внутрішнє середовище підприємства не дозволяє на думку Р. Ф. Бруханського 

забезпечити необхідний рівень ефективності управління, зокрема стратегічного, 

оскільки не дає змоги: побудувати комплексну систему інформаційного забез-

печення для проведення аналізу, планування і реалізації стратегії аграрних 

підприємств; передбачити появу можливих загроз діяльності аграрних підпри- 


