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тРанСФОРмація інФОРмаційнО-аналітичнОГО забезпечення  
В упРаВлінні СільСьКОГОСпОДаРСьКим піДпРиємСтВОм

анотація. У статті проведено аналіз тенденцій розвитку агропромислового комплексу Україні за останні 
роки, визначено місце продукції сільського господарства в структурі ВВП країни. Було визначено особли-
вості економіки, яка визначається як інформаційна економіка, економіка знань, місце знань в структурі 
формування національного багатства різних країн світу, та їх роль для інноваційного розвитку підпри-
ємств, в тому числі агропромислового комплексу. В роботі подано агреговані результати морфологічного 
аналізу поняття інформаційно-аналітичне забезпечення при прийнятті рішень. Специфічні особливості 
діяльності сільськогосподарської галузі обумовлюють необхідність розширення інформаційної бази. В ро-
боті представлено напрямки трансформації інформаційних потоків в спектрі обліково-аналітичної скла-
дової, інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління сільськогосподарським підприєм-
ством. Обґрунтовано необхідність включення неформалізованої складової активів сільськогосподарських 
підприємств до інформаційної бази .
Ключові слова: економіка знань, інформаційно-аналітичне забезпечення, інформаційні потоки, обліково-
аналітичне забезпечення, інформаційна модель, управління сільськогосподарським підприємством.
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the tranSfOrmatiOn Of infOrmatiOn anD analYtical SuppOrt  
in the manaGement Of an aGricultural enterpriSe

Summary. The development of agriculture, increasing its competitiveness, full integration into the world 
market are priority areas for the development of Ukraine. The article analyzes the development trends of 
the agro-industrial complex of Ukraine in recent years. The place of agricultural products is defined in the 
structure of GDP. The features of the economy, which is called as the information economy, the knowledge 
economy, were identified. As a result of research, the place of knowledge in the structure of the formation 
of national wealth of various countries of the world was presented. The role of knowledge is shown for the 
innovative development of any enterprise, and for enterprises in the agricultural sector. The paper presents 
the aggregated results of a morphological analysis of the concept of information and analytical support for 
decision making. Specific features of the agricultural industry prove the need to expand the information base.  
The paper presents the directions of transformation of information flows in information and analytical support 
in the management of an agricultural enterprise. The necessity of including the informal component of the 
assets of agricultural enterprises in the information-analytical base is substantiated. The work defines a set 
of specific assets of an agricultural enterprise that do not have a formalized form of valuation and accounting 
in the accounting system. These are biological assets, their informal part, which is not reflected in accounting.  
It also includes human assets, strategic assets, organizational assets, technological assets, reputational assets. 
A part of intangible assets is not taken into account, not controlled and, accordingly, is not taken into account 
when making management decisions. This leads to a decrease in the effectiveness of the enterprise innovation 
management system. The subsystem of accounting and analytical support has been expanded due to the infor-
mation flows that describe these assets. The authors developed a model for the transformation of information 
flows in the information and analytical support of the agricultural enterprise management system. An element 
of this model is presented in the work. 
Keywords: knowledge economy, information and analytical support, information flows, accounting and 
analytical support, information model, agricultural enterprise management.

Постановка проблеми Економіко-соці-
альне середовище України знаходиться 

під впливом різновекторних чинників та факто-
рів, які обумовлюють трансформаційні та інте-
граційні процеси. Зміни відбуваються в усіх галу-
зях економіки та сферах життєдіяльності, однак 
ступінь, кардинальність, керованість та спрямо-
ваність таких змін, безумовно різне. Одним із на-
прямків розвитку України є розвиток сільського 
господарства, підвищення його конкурентоздат-
ності, повноцінна інтеграція в світовий ринок із 
доведенням до рівня європейських та світових 
стандартів якості не тільки кінцевого продукту, 

а й організації процесу виробництва. На сьогод-
нішній день сільськогосподарська галузь займає 
значне місце в економіці країни. Так в структурі 
валової доданої вартості за видами економічної 
діяльності, доля вартості створеної в сільському 
господарстві за період 2010–2018 роки станови-
ла в межах 8,5% – 15% ВВП країни [1]. Це до-
сить високий показник. В свою чергу, авторами 
було проведено динамічний аналіз фінансової 
діяльності підприємств аграрного комплексу, 
який дозволив виявити нестабільний характер 
результатів діяльності, більш того, за результа-
тами 2018 року [1] частка збиткових підприємств 
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склала 13% від загальної кількості підприємств 
сільського господарства, водночас, розмір таких 
збитків зменшив загальний фінансовий резуль-
тат діяльності підприємств аграрного комплексу 
майже на 30 %. Такий стан свідчить про необхід-
ність впровадження змін та впливу на галузь як 
з середини, так і з зовні. 

Комплекс реформ, які проводяться в країні, 
спрямований на зростання конкурентоздатності 
сільськогосподарської галузі. В той же час, ак-
туальними залишаються питання щодо управ-
ління сільськогосподарським підприємством, 
управління його розвитком, в тому числі, шля-
хом кардинальної зміни підходу до інформації, 
як ресурсу, та до напрямків її використання. 
Трансформація підходів щодо формування ін-
формаційного-аналітичного забезпечення, його 
структурного наповнення, та максимально-ефек-
тивного використання в управлінні сільськогос-
подарським підприємством, сприятиме скорішій 
перебудові таких господарств, їх органічному пе-
ретворенню, що відповідає сучасним тенденціям 
розвитку світової економіки. Все це обумовлює 
актуальність обраного напряму дослідження. 

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням розвитку сільського господарства 
присвячено дослідження видатних вітчизняних 
та зарубіжних вчених, серед яких Дьяков С.А., 
Паламаренко Я.В., Рисьмятов А.З., Шитухін А.М.  
та інші, які досліджували питання особливос-
тей розвитку галузі та напрямки впровадження 
інновацій. Дослідженням аспектів управління 
розвитком підприємств, інноваційного розвит-
ку, особливостей формування систем управління 
підприємством присвячено труди науковців, се-
ред яких Пономаренко В., Ансофф Х., Ілляшен-
ко С. В роботах Бутенця Ф., Пархоменко О., 
Пушак Я., Сопка В., Лазорішиної І. та інших ви-
значаються особливості формування та структу-
ри інформаційно-аналітичного забезпечення як 
базису прийняття управлінських рішень. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми Однак динамічний розви-
ток суспільства, середовища, нові виклики еко-
номіки та фактичні результати діяльності агро-
промислових підприємств в Україні визначають 
невирішені проблеми для дослідження, в тому 
числі питання управління активами сільськогос-
подарського підприємства, із урахуванням спе-
цифічних характеристик таких активів, а також 
трансформації інформаційних потоків, їх зміс-
товного наповнення, а значить й формування 
обліково-аналітичного забезпечення управління 
розвитком підприємств. 

постановка завдання Метою дослідження 
є проведення аналізу сучасних тенденцій роз-
витку підприємств агропромислового комплексу, 
та визначення основних напрямків трансформа-
ції підходів щодо формування інформаційно-ана-
літичного забезпечення в управлінні сільсько-
господарським підприємством, з урахуванням 
специфічних характеристик та особливостей цієї 
галузі, в контексті переходу до нового типу еко-
номіки – економіки знань. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Базисом для прийняття ефективних 
управлінських рішень виступає інформаційна 
складова. Сьогодення обумовлює кардинальну 

зміну інформаційних потоків будь-якого підпри-
ємства, в тому числі й сільськогосподарського, як 
в кількісному аспекті, так і в їх змістовному на-
повненні. Саме повнота інформаційного ресур-
су, його якість, актуальність, структурованість 
та адаптованість до використання, впливають на 
результативність та ефективність обробки такої 
інформації, що стає підґрунтям прийняття від-
повідних управлінських рішень. Інформаційна 
та аналітична складові створюють інформаційне 
аналітичне забезпечення в управлінні сільсько-
господарським підприємством. 

Авторами було проведено морфологічний ана-
ліз підходів щодо визначення категорії інформа-
ційно-аналітичне забезпечення, результати яко-
го, показали, що переважна більшість підходів 
спирається виключно на обробку формалізованої 
стандартизованої інформації. 

Погоджуючись із представленою в [2, с. 39] 
укрупненою структурою інформаційно-аналітич-
ного забезпечення, яка передбачає інформацій-
ну та аналітичну складові, вважаємо, що необ-
хідним є коригування та суттєве розширення 
інформаційних потоків, що формують інформа-
ційну складову, з урахуванням галузевих осо-
бливостей підприємств сільського господарства. 

Сільськогосподарське підприємство має певні 
особливості та відмінності, в тому числі специ-
фічні активи, які не притаманні іншим галузям. 
Саме дослідження таких специфічних активів, їх 
обліку, особливостей функціонування, а також їх 
вплив на управління сільськогосподарським під-
приємством є однією з складових дослідження.

Однією із специфічних характеристик, 
які притаманні сільськогосподарській галузі, 
є наявність біологічних активів. Частково, саме, 
властивості таких біологічних активів, їх харак-
теристики обумовлюють специфічні особливості 
щодо управління розвитком сільськогосподар-
ських підприємств. Так, Рисьмятов А.З. в [3, с. 3] 
характеризують життєвий цикл продукції сіль-
ського господарства, за суттю, майже вічним. 
Тобто крива життєвого циклу продукції сіль-
ського господарства не відповідає узагальненій 
кривій життєвого циклу продукту промислового 
підприємства. Продукція, яка вироблялася тися-
чу років тому, така як пшениця, ячмінь, зернові, 
овочі, фрукти, продукти тваринництва, тощо, ви-
робляються і зараз. З часом, відбувається лише 
зміна сортів, порід тварин, техніки та техноло-
гії обробки, однак, сам продукт залишається без 
змін. Все це призводить до певних особливостей 
щодо управління розвитком сільськогосподар-
ських підприємств, в тому числі й інноваційного 
розвитку. 

В свою чергу, за результатами дослідження 
[4, с. 94], автором було визначено наступне, що 
переважну долю інновацій, які впроваджено сіль-
ськогосподарськими підприємствами є продукто-
ві, і в їх структурі понад 80 % становили нові мето-
ди застосування добрив та засобів захисту рослин. 
Орієнтація виробників виключно на продуктові 
інновації вже є недостатнім. Це доводить необхід-
ність впровадження корінних змін в управлінні 
розвитком сільськогосподарських підприємств, 
в тому числі через корінну зміну підходів до фор-
мування та спрямування інформаційних потоків, 
їх обробку та використання. 
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В [5, с. 40] акцент робиться, що саме урахуван-

ня особливостей нової парадигми економічного 
розвитку, орієнтація на гармонійний перехід до 
економіки знань, стає однією з умов забезпечення 
довгострокової конкурентоспроможності. Відпо-
відно, на якісно новий рівень виходить відношен-
ня до нематеріальних активів та їх використан-
ня. Знання в цілому стають не тільки запорукою 
розвитку суб’єктів господарювання, а й виступа-
ють джерелом економічного, соціального розвит-
ку та зростання країн. Проте увага менеджмен-
ту вітчизняних господарств до нематеріальних 
активів, складовою яких є знання. залишається 
дуже низькою. Перш за все, традиційні підходи 
до управління сільськогосподарським підприєм-
ством обумовило відсутність сформованого розу-
міння щодо необхідності управління всіма еле-
ментами нематеріальних активів та існуючого 
інструментарію. Однією з причин цього є склад-
нощі в розумінні сутності нематеріального активу 
як об’єкту обліку. На початковій стадії облікового 
процесу нематеріальних активів виникають пи-
тання у визначенні, ідентифікації, оцінці, класи-
фікації об’єктів нематеріальних активів. 

В розвинених країнах знання вийшли на по-
зицію найбільш важливого виробничого активу. 
Особливість такої категорії, як знання, бага-
тогранність їх визначення, оцінки, структуру-
вання, можливості їх перетікання, управління, 
тощо, все це істотно змінює уявлення про знання 
як економічний ресурс і вимагає фундаменталь-
ної переоцінки способів та інструментів не тіль-
ки управління ресурсами організації, а й форму-
вання обліково-аналітичного забезпечення цього 
абсолютно авторизованого ресурсу.

Авторами була розроблена модель трансфор-
мації інформаційних потоків в інформаційно-
аналітичному забезпеченні системи управління 
розвитком сільськогосподарського підприємства 

в умовах економіки знань. Елемент цієї моделі, 
який охоплює облікову складову та визначає ін-
формаційні потоки при формуванні обліково-ана-
літичного забезпечення представлено на рис 1. 

Запропонована модель передбачає включення 
в підсистему обліково-аналітичного забезпечення 
не тільки інформації, яка класично наповнює її, 
і є формалізованою в системі обліку, а й нефор-
малізованої інформації. Так, результати аналізу 
систем управління розвитком сільськогосподар-
ських підприємств, структури такої системи, осо-
бливості взаємодії її елементів, що було проведено 
авторами, показують, що в переважній більшості 
підприємств сільськогосподарської галузі, інфор-
маційно-аналітичне забезпечення системи управ-
ління формується майже однаково. Основою ін-
формаційної бази стають дані облікових регістрів, 
звітних форм, щодо ресурсів підприємства, як 
класичних для всіх підприємств, так і специфіч-
них для галузі – біологічних активів. 

В сучасних умовах формування ефективної 
системи управління розвитком сільськогоспо-
дарських підприємств є проблематичним, якщо 
інформаційною базою виступають виключно 
дані облікових регістрів. Результати проведе-
ного авторами дослідження стали основою кла-
сифікації активів з метою формування якісного 
інформаційно-аналітичного забезпечення через 
підсистеми обліково-аналітичного забезпечен-
ня для системи управління розвитком сільсько-
господарського підприємства. Так, вважаємо за 
доцільне виділення класичних активів підпри-
ємства, які характерні для різних підприємств 
незалежно від галузі діяльності. Як то матері-
ально-фінансові активи та нематеріальні акти-
ві, інформація про які, акумулюється переваж-
но в бухгалтерських документах. Крім того, до 
класичних активів можна віднести сукупність 
стратегічних, людських, репутаційних, організа-
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Рис. 1. модель формування облікової складової інформаційно-аналітичного забезпечення  
системи управління розвитком сільськогосподарського підприємства

Джерело: розробка авторів
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ційних та технологічних активів. На сучасному 
етапі економічного розвитку збільшується кіль-
кість підприємств, які в стратегічному управлін-
ні використовують саме ці активи. Але слід за-
значити, що підприємства сільськогосподарської 
галузі необґрунтовано зневажають інформацій-
ним забезпеченням з цієї групи активів. 

До другої групи активів було віднесено ті, 
які можна визначити як специфічні для галузі. 
Тобто це вся сукупність біологічних активів, які 
притаманні саме сільськогосподарським підпри-
ємствам, і, на переконання авторів, саме такі 
активи та ефективність їх використання, віді-
грають ключову роль в ефективності розвитку 
сільськогосподарського підприємства. 

Іншим критерієм класифікації активів при 
формуванні обліково-аналітичного забезпечен-
ня, а внаслідок, й інформаційно-аналітичного 
забезпечення в системі управління розвитком 
сільськогосподарського підприємства, є ступінь 
формалізації таких активів. Тобто було виокрем-
лено активи, інформація про які має чітку фор-
малізацію та традиційно використовуються при 
формуванні облікової, управлінської документа-
ції та звітності, а також при поданні фінансової 
та статистичної звітності. 

В сучасних умовах інформаційної економі-
ки, інформація, її повнота, своєчасність, якість 
та інше, чинять вагомий вплив на результатив-
ність та ефективність як управлінських рішень, 
так і результати функціонування та розвитку 
підприємств. Все це обумовило необхідність роз-
ширення базису формування інформаційно-
аналітичного забезпечення системи управління 
розвитком сільськогосподарського підприємства. 
Авторами було обґрунтовано необхідність ви-
користання інформаційного ресурсу, який має 
неформалізований вигляд та структуру, але за 
суттю може бути активом підприємства. Врахову-
ючи особливості діяльності підприємства, через 
адаптивний механізм «опис-оцінювання-управ-
ління», через підсистему обліково-аналітичного 
забезпечення розширюється наповнення інфор-
маційно-аналітичного забезпечення.

На відміну від інших галузей, сільське гос-
подарство має свою специфіку. Так, діяльність 
безпосередньо сільгоспвиробників пов’язана із 
високим ступенем ризику, особливо природного 
характеру, непередбачуваність погодних умов, 
та, переважною більшістю, відсутністю мож-
ливостей коригування чи запобігання впливу 
таких факторів; структура ресурсів аграрних 
підприємств; обмеженість обігових коштів у ви-
робників, тощо. Все це вимагає одночасно висо-

кого професійного рівня відповідних фахівців, 
їх компетентності, в поєднанні із забезпеченням 
якісним інформаційним ресурсом. Категорія ін-
телектуального капіталу [6, с. 64], на рівні з ін-
шими складовими набирає все більшої актуаль-
ності й для аграрних підприємств. Інформаційні 
потоки, які формуються на основі використання 
людських активів, стратегічних активів, репута-
ційних активів, технологічних активів, органі-
заційних активів, а також біологічних активів 
через адаптивний механізм якісно збагачують 
інформаційно-аналітичне забезпечення системи 
управління сільськогосподарським підприєм-
ством та були детально розглянуті в [7]. 

Відповідно, розглядати організацію обліко-
во-аналітичного забезпечення лише з точки 
зору оптимальної організації облікових процесів 
та ефективної організації праці осіб, які безпо-
середньо та опосередковано пов’язані з виконан-
ням облікових та аналітичних процедур на сіль-
ськогосподарському підприємстві є помилковим 
та таким, що унеможливлює та невілює систем-
ність розгляду проблеми. Крім того, сучасний рі-
вень автоматизації та інформатизації розширює 
можливості сільськогосподарських підприємств 
щодо впровадження повністю або частково авто-
матизованої системи ведення бухгалтерського 
обліку, що в свою чергу дозволяє значно скоро-
тити перелік процедур щодо оптимізації ведення 
відповідних обліково-аналітичних операцій. 

Включення інформаційних потоків щодо не-
формалізованих активів в формування обліко-
во-аналітичного забезпечення, призводить до 
трансформації всієї системи інформаційно-ана-
літичного забезпечення в управління сільсько-
господарським підприємством. 

Висновки з проведеного дослідження. Ре-
зультати проведеного дослідження підтверджу-
ють необхідність впровадження змін в системі 
управління розвитком підприємств агропромис-
лового комплексу в умовах переходу до економі-
ки знань. Результати аналізу показують наяв-
ність недосконалості системи управління такими 
господарствами, в тому числі, й недосконалість 
існуючої системи формування інформаційно-
аналітичного забезпечення в управлінні сіль-
ськогосподарським підприємством через підсисте-
му обліково-аналітичного забезпечення. В роботі 
було обґрунтовано необхідність урахування таких 
специфічних видів активів, як людські, стратегіч-
ні, репутаційні, технологічні, організаційні в об-
ліковій компоненті інформаційно-аналітичного 
забезпечення в системи управління підприєм-
ством агропромислового комплексу. 
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