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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 
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сприятливої ситуації з дотриманням потенційних параметрів успіху для га-

рантування перспектив розвитку підприємств. 

Досвід діяльності сільськогосподарських підприємств провідних країн 

світу пропонує як інструмент досягнення вказаних цілей концепцію стратегіч-

ного менеджменту, впровадження якої передбачає необхідність розробки 

відповідного обліково-інформаційного супроводу. Вітчизняні сільськогоспо-

дарські підприємства мають теж слідувати аналогічним шляхом, тому при 

впровадженні облікових інформаційних систем на підприємстві повинні врахо-

вуватись вимоги стратегічного менеджменту, оскільки бухгалтерський облік є 

головною інформаційною базою менеджменту. 

На сучасному етапі розвитку менеджменту в сільському господарстві 

України визначальним завданням є взаємоузгодженість потреб підприємства у 

тактичній і стратегічній інформації, що необхідна для досягнення конкурентних 

переваг, підвищення ефективності діяльності та забезпечення потенціалу роз-

витку. На думку Р. Ф. Бруханського, лише удосконалена відповідно до вимог 

система обліково-інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту 

сільськогосподарського підприємства може повноцінно забезпечити інформа-

ційний супровід прийняття управлінських рішень стратегічного характеру. 

Існування вимог до інформаційного забезпечення стратегічного менедж-

менту передбачає необхідність удосконалення системи бухгалтерського обліку 

підприємства в частині удосконалення його методологічного інструментарію: 

ідентифікації і фіксації фактів господарського життя (включення фактів страте-

гічного характеру), їх оцінки, відображення на бухгалтерських рахунках і в 

звітності. В процесі прийняття управлінських рішень стратегічного характеру 

необхідно зіставляти потенціал підприємства з можливостями і загрозами 

зовнішнього бізнес-оточення. При цьому слід врахувати, що в основі стратегій 

є завчасно сплановані дії (реакції) підприємства на зміну (динаміку) зовнішньої 

сфери господарської діяльності з метою досягнення бажаних цілей, а як 

інформаційна база прийняття управлінських рішень стратегічного змісту має 

максимально використовуватись обліково-аналітична система підприємства. 

Розділяємо позицію Р. Ф. Бруханського, що базовими елементами форму-

вання обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту доцільно 

вважати такі стратегічні імперативи:  

1) позиціонування підприємства у зовнішньому середовищі, яке передба-

чає дослідження унікальності діяльності, конкурентних переваг та інших 
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позицій, що впливають на вибір стратегії сільськогосподарських підприємств і 

на особливості обліково-аналітичного забезпечення її формування і реалізації; 

2) обліковий моніторинг внутрішнього середовища сільськогосподарсь-

кого підприємства, метою якого є виявлення сильних і слабких сторін діяль-

ності;  

3) обліковий моніторинг зовнішнього середовища сільськогосподарського 

підприємства шляхом використання стратегічних облікових інструментів з 

метою виявлення фактичних і потенційних загроз і можливостей діяльності;  

4) застосування ефекту синергії, сутність якого полягає в забезпеченні 

інтеграції окремих елементів управлінських інформаційних систем (системи 

стратегічного менеджменту та обліково-аналітичної системи) з метою отриман-

ня консолідованого результату вищої продуктивності. 
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НАПРЯМИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТОК ЯК КІНЦЕВИЙ  

РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Базовим завданням обліково-аналітичного забезпечення стратегічного ме-

неджменту підприємства доцільно вважати процес формування відповідного ін-

формаційного продукту, необхідного для прийняття управлінських рішень 

стратегічного характеру з метою забезпечення ефективного функціонування 

підприємства на довготривалу перспективу. Система обліково-аналітичного 

забезпечення  стратегічного  менеджменту підприємств, використовуючи пере- 


