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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-
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ємств через неможливість моніторингу і представлення інформації про зовніш-

нє середовище; розробити систему обліково-аналітичного забезпечення, яка б 

забезпечувала адекватну реакцію сільськогосподарського підприємства на 

події, що відбуваються в його зовнішньому середовищі [2, с. 14]. 

Значна частина проблем і недоліків інформаційного супроводу процесу 

прийняття управлінських рішень стратегічного характеру зумовлена недоскона-

лістю структури інформаційної бази сільськогосподарських підприємств, типо-

ва модель формування якої зводиться лише до формальної консолідації менед-

жером інформації з двох джерел: облікового і позаоблікового. 

Традиційна для вітчизняних підприємств структура обліково-аналітичного 

забезпечення стратегічного менеджменту повною мірою не забезпечує можли-

вість узгодження та прийняття єдиних параметрів формування та моніторингу 

економічних показників, їх інтерпретації, оцінки, трансформації, форм і періо-

дичності подання тощо.  

На думку К. Друрі, необхідність формування облікової інформації страте-

гічного спрямування, зумовлена теоретичним обґрунтуванням і практичним 

застосуванням у 70-х роках ХХ століття концептуальних основ стратегічного 

менеджменту, основним призначенням якого є «досягнення стійких конкурент-

них переваг» [3, с. 25].  

Виникнення і розробка концепції стратегічного менеджменту створили 

необхідні передумови для формування інших допоміжних підсистем, зокрема 

системи обліково-аналітичного супроводу прийняття стратегічних управлін-

ських рішень. 

Пріоритетом сучасного менеджменту в сільському господарстві України є 

узгодженість фактичної наявності і потенційних потреб підприємства не лише у 

тактичній, а й в інформації стратегічного характеру. Відповідно до облікової 

системи підприємства висувається вимога щодо необхідності фіксації, збору й 

акумулювання інформації у розрізі різноманітних факторів, які визначають 

керованість сільськогосподарського виробництва: динаміка зовнішнього бізнес-

середовища; оперативні, тактичні та стратегічні цілі діяльності; суміжні сфери 

підприємництва; об’єкти ресурсного потенціалу; інформація в розрізі сегментів 

стратегічної активності бізнесу; характеристика кластерів і т. ін. При цьому 

інформація, яку створює система бухгалтерського обліку підприємства, одно-

часно має: враховувати потреби й орієнтуватись на конкретні групи корис-

тувачів інформації, зокрема на суб’єктів прийняття тактичних і стратегічних 

управлінських рішень; бути основою для прийняття тактичних і стратегічних 
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рішень; виступати інформаційною передумовою для побудови системи аналі-

тичних показників ефективності стратегічного управління підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ 

МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 

 

Основна проблема раціонального застосування організаційно-методичної 

моделі прийняття рішень стратегічного характеру у сільськогосподарських 

підприємствах України полягає на думку Р. Ф. Бруханського у відсутності чіт-

кого й ефективного механізму обліково-інформаційного забезпечення страте-

гічного менеджменту. Існування цієї проблеми пов’язано з відсутністю ґрунтов-

них теоретико-методологічних напрацювань у сфері стратегічної орієнтації 

бухгалтерського обліку, що не дозволяє створити адекватні передумови для 

розвитку стратегічно орієнтованої облікової практики на сільськогосподарських 

підприємствах України [1; 2].  

Стратегічним пріоритетом діяльності сучасних сільськогосподарських 

підприємств України доцільно вважати забезпечення стабільності функціону-

вання з метою довгострокового «виживання» на ринку, передбачення і попе-

редження  загроз  бізнесу  з  метою  уникнення  ризику  банкрутства,  створення  


