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Досліджуються інформаційні інструменти забезпечення стратегічного розвитку на
прикладі аграрних підприємств. Розкрито методологічні основи змісту базових категорій
щодо управління стратегічним розвитком, виокремлено складові структури його
інформаційного забезпечення та визначено, що інформаційне забезпечення стратегічного
розвитку аграрних підприємств – це науково обґрунтоване управління процесом постійного
зростання обсягу інформації та знань шляхом традиційних і нових інструментів обробки й
аналізу інформації засобами бухгалтерського обліку, та її використання в діяльності
товаровиробників для одержання конкурентних переваг і формування дієвої аграрної
політики. Окреслено роль, здійснено оцінку стану, визначено завдання та виявлено
особливості й проблеми розвитку економіки та інформаційного забезпечення аграрних
підприємств. Спираючись на інструменти стратегічного характеру, до основних напрямів
удосконалення інформаційного забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств
віднесено такі, що мають ґрунтуватися на інтенсифікації інформаційних потоків і глибокій
аналітичній обробці усього інформаційного масиву, розбудові внутрішньої інформаційної
архітектури й забезпечувати гармонізацію інформаційно-комунікаційних ланцюгів. До них
віднесено: автоматизацію процедур накопичення, обробки, модуляції та зберігання
документів; упровадження нових інструментів інформаційно-комунікаційних технологій;
оптимізацію ритмічності інформаційних потоків; гармонізацію внутрішніх та зовнішніх
інформаційно-комунікаційних
ланцюгів;
впровадження
мережевих
інструментів
інформаційно-комунікаційних взаємодій; усунення дублювання інформації; мінімізацію
інформаційного шуму тощо. Впровадження множини заходів щодо інформаційного
забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств сприятиме переходу до його
нової якості й забезпечить генерування конкурентних переваг, підвищить якість обробки
інформації; стимулюватиме формуванню гнучкої інформаційної архітектури; знизить
трудомісткість і вартість інформаційного забезпечення.
Ключові
слова:
інформаційне
забезпечення,
інформаційна
архітектура,
бухгалтерський облік, стратегічний розвиток, інформаційно-комунікаційні технології,
фінансування, аграрні підприємства.
Рис.: 4. Табл.: 3. Літ.: 18.
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Information tools for ensuring strategic development are investigated on the example of
agricultural enterprises. The methodological foundations of the content of basic categories for the
management of strategic development are revealed, the components of the structure of its
information support are highlighted and it is determined that the information support of the
strategic development of agricultural enterprises is scientifically grounded management of the
process of constant growth of the volume of information and knowledge through traditional and
new tools for processing and analyzing information by means of accounting. ts use in the activities
of producers to obtain competitive advantages and the formation of an effective agricultural policy.
The role was determined, the state was assessed, the tasks were defined and the features and
problems of economic development and information support of agricultural enterprises were
identified. Based on strategic tools, the main directions of improving information support for the
strategic development of agricultural enterprises include those based on the intensification of
information flows and analytical processing of the entire information array, the development of
internal information architecture and ensuring the harmonization of information and
communication chains. These include: automation of procedures for accumulation, processing,
modulation and storage of documents; introduction of new tools of information and communication
technologies; optimization of the rhythm of information flows; harmonization of internal and
external information and communication chains; introduction of network tools for information and
communication interactions; elimination of duplication of information; minimization of information
noise, etc. The implementation of measures to provide information support for the strategic
development of agricultural enterprises will facilitate the transition to its new quality and ensure
the generation of competitive advantages, improve the quality of information processing; stimulates
the formation of a flexible information architecture; will reduce the complexity and cost of
information support.
Keywords: information support, information architecture, accounting, strategic
development, information and communication technologies, financing, agricultural enterprises.
Fig.: 4. Tabl.: 3. Ref.: 18.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРАВДЮК Н.Л.,
доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой бухгалтерского учета,
Винницкий национальный аграрный университет
(г. Винница)
Исследуются информационные инструменты обеспечения стратегического
развития на примере аграрных предприятий. Раскрыты методологические основы
содержания базовых категорий по управлению стратегическим развитием, выделены
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Постановка проблеми. В умовах кризових деформацій та наростання
соціально-економічних проблем розвиток аграрних підприємств має
здійснюватися за певною стратегією, характеризуватись гнучкістю,
мобільністю, адаптивністю, властивістю швидкої перебудови до нових
ринкових можливостей і викликів зовнішнього середовища. На передній план
виходять методи інформаційно-аналітичного забезпечення управління
стратегічного
розвитку,
зокрема,
діджиталізація
та
використання
інформаційних систем, які дозволяють здійснити швидке накопичення та аналіз
трендів інформаційних потоків, враховувати їх у діяльності та досягати
ефективного менеджменту.
Інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств
дає змогу подолати невизначеність ринкового середовища, визначити точки
контролю, управляти ними і досягати високої ефективності у всіх сферах
формування виробничих і фінансових результатів. Тому необхідне наукове
узагальнення стану та удосконалення методичної бази інформаційного
забезпечення в умовах випереджувальних викликів практики управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методичні засади
інформаційного забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств
розглядалися багатьма вітчизняними науковцями, зокрема: В. Бабенком,
Р. Бруханським, Л. Вдовенко, О. Гудзь, Н. Гудзенко, В. Жуком, М. Зось-Кіор,
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составляющие структуры его информационного обеспечения и определено, что
информационное обеспечение стратегического развития аграрных предприятий – это
научно обоснованное управление процессом постоянного роста объема информации и знаний
путем традиционных и новых инструментов обработки и анализа информации средствами
бухгалтерского учета, ее использование в деятельности товаропроизводителей для
получения конкурентных преимуществ и формирования действенной аграрной политики.
Определена роль, осуществлена оценка состояния, определены задачи и выявлены
особенности и проблемы развития экономики и информационного обеспечения аграрных
предприятий. Опираясь на инструменты стратегического характера, к основным
направлениям совершенствования информационного обеспечения стратегического развития
аграрных предприятий отнесены те, что основаны на интенсификации информационных
потоков и аналитической обработке всего информационного массива, развитии внутренней
информационной архитектуры и обеспечивающие гармонизацию информационнокоммуникационных цепей. К ним отнесены: автоматизация процедур накопления,
обработки, модуляции и хранения документов; внедрение новых инструментов
информационно-коммуникационных
технологий;
оптимизация
ритмичности
информационных потоков; гармонизация внутренних и внешних информационнокоммуникационных
цепей;
внедрение
сетевых
инструментов
информационнокоммуникационных взаимодействий; устранение дублирования информации; минимизация
информационного шума и т.д. Внедрение мероприятий по информационному обеспечению
стратегического развития аграрных предприятий будет способствовать переходу к его
новому качеству и обеспечит генерирования конкурентных преимуществ, повысит качество
обработки
информации;
стимулирует
формирование
гибкой
информационной
архитектуры; снизит трудоемкость и стоимость информационного обеспечения.
Ключевые слова: информационное обеспечение, информационная архитектура,
бухгалтерский учет, стратегическое развитие, информационно-коммуникационные
технологии, финансирование, аграрные предприятия.
Рис.: 4. Табл.: 3. Лит.: 18.
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Г. Калетніком, С. Квашею, Н. Коваль, В. Мазуром, Л. Мармуль, Т. Мулик,
П. Саблуком, Н. Юрчук та ін. Зокрема, академік Г. Калетнік із колегами
підкреслює значення інформаційного забезпечення для стратегічного розвитку
аграрних підприємств, оскільки «не одержана вчасно інформація, або її
відсутність можуть стати основою краху … і в процесі аналізу, планування і
управління, контролю постійно потрібна інформація» [3, с. 12]; для
удосконалення стратегічного управління досліджуються питання інноваційного
стійкого розвитку [14, с. 89]. В. Боковець, Т. Прутська розкрили сутність,
проблеми та напрями удосконалення інформаційного забезпечення управління
аграрних підприємств у частині формування та обґрунтування стратегії
інноваційного розвитку [1, с. 79]; А. Правдюк, Т. Прутська, М. Правдюк
окреслили інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю
на засадах інституціоналізму [7, с. 5]; вплив інформаційних потреб
користувачів на структуру звітності для управління дослідили Н. Гудзенко,
Н. Коваль, Т. Плахтій, зазначивши, що «в умовах невизначеного середовища,
що постійно змінюється, ефективне функціонування підприємства часто
залежить від можливості розробки та впровадження креативних управлінських
рішень, що здійснюються на основі інформації» [2, с. 102]; В. Фостолович
проаналізувала інформаційно-аналітичну базу в інтегрованій системі
управління підприємством [9, с. 179]; Н. Юрчук розкрито проблеми
економічного, облікового, контрольного й аналітичного забезпечення
управління підприємством [10, с. 53]; Р. Бруханський, О. Фурман дослідили
облікове інформаційне забезпечення соціально-економічної стратегії аграрного
бізнесу і зазначають, що стабільність діяльності сучасних агропідприємств
залежить від повноти, якості та своєчасності розвитку стратегічного обліку та
аналітичної інформації, включаючи ділових партнерів, конкурентів, динаміку
цін, ринкові тенденції, соціальні умови [12, с. 72].
Ю. Кирилов, В. Грановська, Х. Жосан та І. Доценко вказують, що
промислова революція через міжгалузеву інтеграцію та розвиток цифрового
сільського господарства стимулює формування симбіотично-комплементарної
системи активізації технологічних та управлінських інновацій, а стимулювання
розвитку інтеграції наукових розробок та результатів стратегічного управління
у виробництво, формування ринку надає конкурентні переваги в
довгостроковій перспективі [15, с. 1430] тощо.
Таким чином, дослідниками визначено, що інформаційне забезпечення в
умовах прискореного поступу цифрового середовища відіграє велику роль у
стратегічному розвитку аграрних підприємств, впровадженні новітніх
досягнень й організації аграрного виробництва. На перший план виходить
проблема співвідношення кількості даних та якості інформації, її корисність та
затребуваність. Нові виклики в аграрній галузі та інноваційні досягнення в
інформаційно-комунікаційній сфері зумовлюють необхідність розробки нових
наукових підходів й обґрунтування прикладних заходів щодо інформаційного
забезпечення стратегічного розвитку підприємств.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає в оцінці стану
та виявлення проблем інформаційного забезпечення стратегічного розвитку
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аграрних підприємств, розробці нових наукових підходів і обґрунтуванні
удосконалення чинної практики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування теоретичних
основ розкриття сутності інформаційного забезпечення стратегічного розвитку
відповідають рівневі економічних відносин у розрізі об’єкта дослідження.
Методологічна складова реалізовується з урахуванням досягнень економічної
теорії, теорії управління, економічного аналізу, інформаційного забезпечення
стану аграрних підприємств шляхом обробки великого масиву даних. Обробка
та трансформація великих масивів інформації дістала назву «діджиталізація»,
що походить від англійського «digitalization» і в перекладі означає
«оцифровування», «цифровізація», або ж «приведення в цифрову форму» [6].
Цілі, які обслуговує інформаційне забезпечення за допомогою обробки
масиву даних, задаються стратегією, яка за визначенням Г. Калетніка,
В. Ціхановської, О. Ціхановської являє собою «вибір правил і прийомів, за
допомогою яких досягаються цілі тієї чи іншої системи, елементи стратегії
підприємства розрізняють як: систему цілей, пріоритет у розподілі ресурсів,
правил здійснення управлінських дій» [3, с. 32]. Як зазначає А. Корюгін,
створення системи стратегічного розвитку на підприємстві дозволяє
пристосуватись до нестабільних умов зовнішнього середовища [5, с. 206].
Система стратегічного розвитку передбачає об’єднання ресурсів, процесів,
організаційної структури й обігу документації.
Проблеми інформаційного забезпечення стратегії, на думку А. Корюгіна,
«обумовлені недостатньо розвиненими окремими елементами стратегічного
управління» [5, с. 184]. Поліпшення стану інформаційного забезпечення
управління Н. Юрчук вбачає у впровадженні інформаційних систем і
технологій, які є «обов’язковою умовою діяльності сучасного підприємства, що
сприятиме прийняттю обґрунтованих стратегічних управлінських рішень,
спрямованих на зростання конкурентоспроможності і посилення економічної
безпеки підприємства [10, с. 53]».
Т. Прутська [8, с. 36] підкреслює, що генераторами кризового стану в
агроформуваннях є «низка чинників, серед яких – значні скорочення фінансової
підтримки аграрних формувань із боку держави, проявлення значного
диспаритету цін на засоби виробництва і реалізовану сільським господарством
продукцію, значні скорочення кредитів, недосконалість моделей державної
підтримки агробізнесу». З цього слідує, що орієнтири стратегічного розвитку
сільськогосподарських підприємств, у тому числі формування інформаційного
забезпечення цього процесу, має визначати держава.
Процес діджиталізації за підтримки державних програм, стратегій та
концепцій сталого розвитку дозволяє оптимізувати господарську діяльність. За
аналізом суті категорії нами узагальнено, що інформаційне забезпечення
стратегічного розвитку аграрних підприємств – це науково обґрунтоване
управління процесом постійного зростання обсягу інформації та знань шляхом
традиційних і нових інструментів обробки й аналізу інформації засобами
бухгалтерського обліку, за допомогою сучасних технологій та її використання в
діяльності товаровиробників для одержання конкурентних переваг і
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формування дієвої аграрної політики.
Щоб адекватно оцінити потреби інформаційного забезпечення
стратегічного управління, необхідно сформувати точку відліку, якою є
економічний стан аграрних підприємств. Ресурси, які задіяні на досягнення
агросектору, досить нерівномірні.
За даними Державної служби статистики України [18] частка реалізованої
продукції у загальноекономічній із 3,87% у 2012 р. зросла до 5,34% у 2019 р., за
цей же період частка капітальних інвестицій зросла з 6,3% до 9,48%, частка
галузевого валового внутрішнього продукту – з 8,09% до 9,70%. При цьому, за
даними Національного банку України [17] на аграрні підприємства припадає
8% кредитування економічних видів діяльності, майже 75% господарств мають
обмежений доступ до кредитних ресурсів. Структура кредитів аграрних
підприємств у 2012 і 2019 роках приведена на рис. 1.
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2012 р.

2019 р.

17,64

10,64
45,25

50,12

44,11

до 1 року

32,24

від 1 року до 5 років

до 1 року

більше 5 років

від 1 року до 5 років

більше 5 років

Рис. 1. Структура кредитів аграрних підприємств у 2012 р. і 2019 р.,%
Джерело: складено автором за даними [17]

У структурі кредитування з 2012 по 2019 роки частка короткострокових
кредитів зросла на 4,87% з 45,25% у 2012 р.; середньострокових – знизилась на
11,87% проти рівня 44,11% у 2012 р.; частка довгострокових кредитів зросла з
10,64% до 17,64%. Загалом обсяг виданих кредитів досить мізерний,
враховуючи потреби аграрних підприємств.
Нестабільність економічного стану аграрних підприємств пояснюється
наростанням кризових процесів внутрішнього і зовнішнього характеру. Так, у
2019 р. за даними Державної служби статистики України майже
1/3 підприємств галузі отримали збитки через низьку рентабельність (нижче
5%), особливо у тваринництві.
Причиною є те, що за останні 7 років (2012-2019 рр.) (табл. 1)
спостерігається низхідний тренд щодо чисельності поголів’я худоби, за
винятком овець і птиці, а зменшення поголів’я спричиняє зниження площ під
кормовими культурами, порушуючи традиційні сівозміни.
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Таблиця 1
Динаміка посівних площ та поголів’я худоби і птиці в Україні за 20122019 рр.
Роки
Показники
Культури
зернові
та
зернобобові, тис. га
Культури технічні, тис. га
Картопля і овоче-баштанні
культури, тис. га
Культури кормові, тис. га
Велика рогата худоба, млн.
гол
у т.ч. корови, млн. гол
Свині, млн. гол
Вівці та кози, млн. гол
Птиця, млн. гол

2019 р.
до
2012 р.,
%

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

15449

16210

14801

14739

14439

14839

15279

98,98

7854

7869

8437

8350

8656

9266

9026

114,92

2023

1961

1900

1823

1834

1825

1820

89,97

2475

2289

2101

1990

1936

1769

1715

69,29

4645

4534

3750

3682

3941

3852

3674

79,10

2554
7576
1738
214070

2508
7922
1735
230290

2166
7079
1325
203986

2108
6669
1314
201668

2134
7141
1456
213206

1998
6459
1566
245450

1906
6292
1518
254785

74,63
83,05
87,34
119,02

У табл. 2 наведені фінансові тренди аграрних підприємств за період 20122019 рр. за множиною індексів фінансових показників.
Дані табл. 2 свідчать про зростання фінансової залежності на 48%, за
показниками абсолютної ліквідності – на 38%, за показником автономії – на
6%, фінансового ризику – на 3%. Відбулось зниження показників індексів
маневреності капіталу з 0,84 до 0,78, знизилась кредиторська заборгованість
на 19%.
Таблиця 2
Основні фінансові тренди аграрних підприємств України за 2012-2019 рр.
Роки

Індекси

2019 р. до
2012 р., %

фінансової залежності

2012
0,097
0,535
1,876
1,868

2013
0,087
0,501
1,723
1,996

2015
0,049
0,401
1,503
2,491

2016
0,018
0,240
1,192
4,162

2018
0,052
0,491
1,564
2,037

2019
0,061
0,503
1,645
2,768

маневреності власного капіталу

0,848

0,804

0,535

0,280

0,738

0,789

93,04

швидкої ліквідності

1,029

0,968

1,054

1,007

0,836

0,934

90,77

фінансової стабільності
покриття
кредиторської заборгованості
концентрації позикового капіталу
співвідношення
дебіторської
кредиторської заборгованості
фінансового ризику

1,153
2,153
0,535
0,464

1,004
2,004
0,447
0,499

0,671
1,671
0,400
0,599

0,316
1,316
0,156
0,760

0,421
2,351
0,779
0,509

0,765
2,675
0,435
0,574

66,35
124,25
81,31
123,71

0,916

0,868

1,001

0,987

0,491

0,687

75,00

0,867

0,996

1,491

3,162

0,866

0,895

103,23

абсолютної ліквідності
автономії
оперативної ліквідності

та

62,89
94,02
87,69
148,18

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [18]

М. Ігнатенко та Л. Мармуль визначили, що сільськогосподарські
підприємства, які працюють на основі новітніх знань, здатні кардинально
змінити свій соціально-економічний стан; сприяють розвитку вертикально
орієнтованих ланцюгів вартості, формуванню горизонтальних зв’язків між
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Джерело: складено автором за даними [18]
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підприємствами. При цьому тяжіння інновацій та впровадження інноваційної
діяльності для сільськогосподарських підприємств, у контексті економіки знань
та цифрових технологій, постійно зростає. Необхідна передумова активізації
введення інновацій сільськогосподарськими підприємствами полягає у
визначенні резервів для підвищення ефективності їх роботи [13, с. 32].
За даними анкетування менеджерів аграрних підприємств Вінницької
області щодо виявлення їх інформаційних потреб визначено динаміку якості,
цінності та ефективності інформаційного забезпечення за 2012–2019 рр. (рис. 2).
67,4

68,9
70
60

65,8

63,6

63,6
58,2

52,4

64,5
60,7

51,3

61,0

59,3

67,3
61,9

50,7

50

44,6
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26,3
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0
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якість

2015

2016

цінність

2017
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2019

ефективність

Рис. 2. Динаміка показників інформаційного забезпечення розвитку
аграрних підприємств Вінницької області у 2012-2019 рр., %
Джерело: сформовано за даними анкетування менеджерів 26 аграрних підприємств
Вінницької області

Узагальнені тенденції інформаційного забезпечення свідчать про
недостатню ефективність системи управління. Інформація про зовнішнє
середовище підприємств характеризується відсутністю цілісної структури,
чіткої інформації щодо партнерів, постачальників, ринків збуту, стану справ у
конкурентів, науково-технічних досягнень, галузевих та територіальних
прогнозів, інноваційних рішень, прихильності споживачів до певних видів
продуктів і брендів, експортних та імпортних пропозицій тощо. Це зумовлює
суб’єктивізм уявлень про середовище ведення бізнесу, ускладнює ухвалення
стратегічних планів та заходів. Має місце недостатній рівень управління: у
більшості фахівців мало знань та практичних навичок щодо обробки навіть
внутрішніх інформаційних потоків та формування стратегій розвитку на їх
основі, менеджмент не використовує можливості джерел та обробки
інформаційного масиву, у тому числі звітно-облікової інформації.
Виявивши потребу та ніші інформаційного забезпечення стратегічного
розвитку, на базовому рівні розглянемо його методичні основи. Концепція
стратегічного управління визначає адаптацію ресурсів підприємства до
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майбутніх ситуацій. Орієнтація на вирішення проблем довгострокового
зростання та сталого розвитку передбачає використання моделей, методів та
інструментів стратегічного управління [5, с. 206]. Формування адекватного
інформаційного забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств
тісно переплітається з упровадженням сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій. До інформаційного забезпечення стратегічного управління
належать інформаційні ресурси (інформаційні продукти, інформаційні потоки,
Web-content, портали, браузери), інформаційні системи (інформаційні
технології, технологічне обладнання), система електронного документообігу
(аналітична обробка, CRM, SAP, SAS, електронний архів) та інформаційна
архітектура (інформаційний інтерфейс, комунікаційні ланцюги) (рис. 3).
Інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств

Система
електронного
документообігу

Інформаційні
системи

Інформаційна
архітектура

Інформаційні
продукти

Інформаційні
технології

Аналітична
обробка

Інформаційний
інтерфейс

Інформаційні
потоки

Технологічне
обладнання

CRM, SAP, SAS

Комунікаційні
ланцюги

Web-content,
портали,
браузери

Електронний
архів

Рис. 3. Інформаційне забезпечення стратегічного розвитку
аграрних підприємств
Джерело: систематизовано автором за даними [5; 9; 11]

В. Бабенко, О. Накиско, І. Миколенко зазначають, що підходи до
використання технологій розвитку сучасних ІТ-інструментів базуються на
програмному впровадженні ISS, виконуються в середовищі Java з
використанням вебтехнологій Spring MVC. Система включає набір об’єктноорієнтованих програмних модулів та забезпечує транзакції із базою даних
[11, с. 64].
Виділення стратегічних завдань аграрних підприємств та ролі
інформаційного забезпечення у їх реалізації наведено у табл. 3.
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Таблиця 3
Завдання та напрями інформаційного забезпечення
стратегічного розвитку аграрних підприємств
Завдання стратегічного розвитку
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- підвищення економічної та фінансової міцності
підприємства;
- широкий провайдинг інновацій;
- виробництво високоякісної сільськогосподарської
продукції із урахуванням нових викликів та
платоспроможності і вимог споживачів;
- розширення інвестиційних можливостей;
- нарощення
експорту
сільськогосподарської
продукції;
- впровадження стандартів виробництва та якості
сільськогосподарської продукції;
- модернізація матеріальної бази та виробничих
потужностей;
- генерування додаткових конкурентних переваг;
- забезпечення економічної безпеки;
- діджиталізація управління та бізнес-процесів
тощо.

Напрями інформаційного забезпечення
- автоматизація процедур накопичення, обробки,
модуляції та зберігання документів;
- впровадження нових інструментів інформаційнокомунікаційних технологій;
- оптимізація ритмічності інформаційних потоків;
- постійна верифікація стану інформаційної безпеки;
- використання
новітнього
програмного
забезпечення;
- забезпечення інформаційного та кібер-захисту;
- гармонізація
внутрішніх
та
зовнішніх
інформаційно-комунікаційних ланцюгів;
- використання конвергенції пакетних послуг;
- підвищення
компетенцій
працівників
щодо
інформаційно-комунікаційних технологій за рахунок
аграрних підприємств;
- впровадження
мережевих
інструментів
інформаційно-комунікаційних взаємодій;
- усунення дублювання інформації;
- мінімізація інформаційного шуму;
- впровадження автоматизованих систем контролю;
- удосконалення електронних форм внутрішньої
бухгалтерської звітності;
- моніторинг технологічних новинок;
- використання систем штучного інтелекту для
пошуку інформаційної симетрії.

Джерело: систематизовано автором за даними [5, с. 184-206]

Опираючись на завдання стратегічного розвитку аграрних підприємств,
до основних напрямів інформаційного забезпечення віднесено заходи, що
мають ґрунтуватися на інтенсифікації інформаційних потоків й глибокій
аналітичній обробці усього інформаційного масиву, розбудові внутрішньої
інформаційної архітектури й забезпечувати гармонізацію інформаційнокомунікаційних ланцюгів. Головним результатом реалізації стратегічного
розвитку аграрних підприємств має стати їх більш високий економічний і
технологічний рівень, базований на визначенні впливу основних чинників
дієвості інформаційного забезпечення (рис. 4).
За нашими дослідженнями у Вінницькій області найбільш суттєвий вплив
має інформаційна архітектура, яка забезпечує повноту інформації на 75%, далі
по спадній тенденції йдуть: комп’ютерні технології – 62%, інформаційна
безпека – 54%, інформаційна симетрія – 51%, якість програмного забезпечення
– 47%, комунікаційні ланцюги – 41% тощо. Встановлено, що інформаційне
забезпечення
стратегічного
розвитку
аграрних
підприємств
має
характеризуватись гнучкістю, мобільністю, адаптивністю й об’єктивністю, щоб
вони могли вчасно реагувати на зміну зовнішнього й внутрішнього середовища
та мали можливість здійснити швидкі й комплексні перетворення власних
бізнес-процесів.
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Джерело: сформовано на основі анкетування менеджерів аграрних підприємств
Вінницької області

Застосування інформаційного забезпечення стратегічного розвитку
аграрних підприємств, адаптованого до наявного рівня менеджменту, дозволить
генерувати такі переваги: сприятиме мінімізації паперової складової
документообігу; підвищить результативність, швидкість та якість обробки
інформаційних потоків; сприятиме гармонізації інформаційних потоків і
комунікаційних взаємодій; стимулюватиме формуванню гнучкої інформаційної
архітектури; знизить трудомісткість і вартість інформаційного забезпечення;
сприятиме нарощенню компетентностей персоналу [16, с. 183]; скоротить
терміни обробки інформаційних потоків; забезпечить швидкий доступ до
інформації; підвищить ризикозахищеність; забезпечить надійність зберігання
інформації; забезпечить необхідну конфіденційність обробки та зберігання
тощо. Роль інформаційного забезпечення полягає не тільки в підвищенні
результативності та інформаційній підтримці стратегічного розвитку, але і в
розширенні нових можливостей та примноженні конкурентних переваг
аграрних підприємств.
Висновки. Проведене дослідження дало змогу окреслити роль, здійснити
оцінку стану, визначити завдання та виявити особливості й проблеми
інформаційного забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств.
Методологічні основи інформаційного забезпечення вимагають
уточнення змісту базових категорій щодо управління стратегічним розвитком.
Нами визначено, що це науково обґрунтоване управління процесом постійного
зростання обсягу інформації та знань шляхом традиційних і нових інструментів
обробки й аналізу інформації засобами бухгалтерського обліку, за допомогою
ІТ та її використання в діяльності товаровиробників для одержання
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Рис. 4. Вплив основних чинників на дієвість інформаційного
забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств, %
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конкурентних переваг і формування дієвої аграрної політики.
Оцінку стану інформаційного забезпечення проведено за статистичними
та анкетними даними. Розкрито динаміку показників інформаційного
забезпечення розвитку аграрних підприємств за критеріями якість-цінністьефективність. Практика аграрного менеджменту свідчить, що інформація про
зовнішнє середовище підприємств формується несистемно, відсутня база даних
щодо внутрішнього і зовнішнього середовища.
Опираючись на інструменти стратегічного характеру, розроблено наукові
підходи й обґрунтовано заходи щодо удосконалення інформаційного
забезпечення аграрних підприємств у частині кореляції завдань стратегічного
розвитку та відповідних напрямів їх інформаційного забезпечення.
Визначено шляхи удосконалення інформаційного забезпечення
стратегічного розвитку: впровадження нових інструментів інформаційнокомунікаційних технологій; гармонізацію внутрішніх та зовнішніх
інформаційних
ланцюгів; впровадження мережевих інструментів
інформаційних взаємодій тощо.
Проблемами подальших наукових розробок є необхідність досліджень
щодо орієнтування інформації, сформованої системою бухгалтерського обліку,
на врахування потреб стейкхолдерів; посилення практичності обліку,
підвищення аналітичності звітності для прийняття стратегічних рішень
аграрними підприємствами.
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