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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 
наукових досліджень у сфері аналітичного забезпе-
чення стратегічного менеджменту характеризується 
значним плюралізмом підходів вчених та дослідни-
ків, що може бути пояснене наступними причинами: 
1) недостатнім рівнем впровадження систем обліково-
аналітичної підтримки стратегічного менеджменту 
на підприємствах; 2) достатньою новизною концеп-
ції стратегічного менеджменту та існуванням значної 
кількості варіантів її побудови на підприємствах; 
3) відсутністю загальних правил побудови системи 
аналітичної підтримки стратегічних управлінських 
рішень; 4) розумінням системи аналітичного забез-
печення стратегічного менеджменту в якості скла-
дової системи стратегічного управлінського обліку; 
5) відсутністю загальної концепції побудови системи 
стратегічного фінансового та управлінського обліку 
на підприємстві, які виступатимуть в якості одного з 
основних інформаційних джерел при прийнятті стра-
тегічних управлінських рішень; 6) відсутність тео-
ретичного обґрунтування системних взаємозв’язків 
між обліковою (фінансовою та управлінською) та 
аналітичною підсистемами системи стратегічного ме-
неджменту; 7) теоретико-методологічною нерозмеж-
ованістю інструментарію стратегічного аналізу, еко-
номічного аналізу, інвестиційного аналізу, систем 
планування та бюджетування, які використовуються 
в якості інструментів, що забезпечують аналітичну 
підтримку системи стратегічного менеджменту.

Існування такої ситуації зумовлює необхідність 
розробки загальної моделі аналітичного забезпечення 
стратегічного менеджменту сільськогосподарських 
підприємств із застосуванням системного підходу, 
зокрема, побудову стратегічної аналітичної системи, 
що сприятиме підвищенню ефективності функціону-
вання системи стратегічного менеджменту шляхом 
забезпечення: встановлення взаємозв’язків між по-

ставленими стратегічними цілями та системою ана-
літичних показників; встановлення взаємозв’язків 
між мотивацією працівників та обраною стратегією; 
оцінки якості обраної стратегії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Біль-
шість пропозицій дослідників стосовно формуван-
ня критеріїв та вимог до побудови стратегічної ана-
літичної системи, не є комплексними, а стосуються 
лише окремих аспектів функціонування даної сис-
теми. При цьому І.М. Богатая, Л.О. Івашиненко,  
Д.Л. Савенков і Н.В. Козлюк однією із проблем побу-
дови обліково-аналітичної системи підприємства ви-
знають необхідність формування інформації за різни-
ми рівнями деталізації. Ряд науковців (М.Б. Чиркова, 
С.І. Хорошков, І.В. Фецкович) обґрунтовують немож-
ливість надання обліково-аналітичною системою під-
приємства інформації стратегічного змісту.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунту-
вання і розробка загальної моделі побудови стра-
тегічної аналітичної системи підприємства, що ви-
користовує в якості інформаційної основи систему 
стратегічного обліку

Виклад основного матеріалу дослідження. З ме-
тою формування стратегії розвитку сільськогоспо-
дарського підприємства, сфокусованої на забезпечен-
ня ефективного розподілу та використання наявних 
ресурсів і завоювання стійкого становища на конку-
рентному ринку, доцільним є перехід від реакцій-
ної форми управління (прийняття рішень як реакції 
на проблеми) до управління на основі аналітичних 
розрахунків і прогнозів. Це зумовлює необхідність 
розробки і практичного використання системи ана-
літичних показників про внутрішнє та зовнішнє се-
редовище підприємства, комплексна побудова яких 
можлива лише за умови впровадження в діяльність 
сільськогосподарських підприємств стратегічної ана-
літичної системи.
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Вітчизняні та зарубіжні вчені підкреслюють важ-
ливу роль побудови взаємоузгодженої системи об-
ліково-аналітичного забезпечення стратегічного ме-
неджменту, оскільки лише в такому випадку можна 
досягти загального позитивного ефекту управління 
стратегічними ініціативами. Тому, враховуючи об-
ґрунтований підхід до виділення підсистем страте-
гічного фінансового та стратегічного управлінсько-
го обліку, запропоновано наступну модель побудови 
стратегічної аналітичної системи сільськогосподар-
ських підприємств (рис. 1).
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Рис. 1. Складові стратегічної аналітичної системи  
у взаємозв’язку із підсистемами стратегічного обліку

Визначальною особливістю стратегічної аналітич-
ної системи, як елемента корпоративної стратегічної 
обліково-аналітичної системи, є використання в якос-
ті інформаційної бази системи стратегічного обліку. 
Запропонована система (рис. 1) передбачає одержан-
ня інформації про стан внутрішнього і зовнішнього 
середовища організації, сформовану з двох основних 
облікових джерел (стратегічного фінансового та стра-
тегічного управлінського обліку).

На сьогодні можна виділити два основні напрями 
розвитку фінансового аналізу з метою підвищення 
ефективності стратегічного управління:

1. Розвиток традиційного фінансового аналізу в 
напрямі забезпечення його стратегічної орієнтації, 
що передбачає розробку системи стратегічних показ-
ників підприємства або конкретної стратегічної біз-
нес-одиниці із врахуванням: а) ролі підприємства в 
галузі або ролі стратегічної бізнес-одиниці в структу-
рі бізнес-процесів підприємства; б) стадії життєвого 
циклу підприємства або конкретної стратегічної біз-
нес-одиниці; в) обраного виду стратегії для досягнен-
ня поставлених цілей.

2. Побудова системи фінансового аналізу стратегіч-
ної фінансової звітності, що базується на основі вико-
ристання похідної стратегічної фінансової звітності, зо-
крема, похідного гіпотетичного стратегічного балансу. 
Для одержання якого необхідним є змістовне та часо-
ве розширення предмету традиційного фінансового об-
ліку і використання нових облікових інжинірингових 
інструментів (системи бухгалтерських агрегатів, струк-
турованого плану рахунків, похідних балансів (скори-
гованого, гіпотетичного)), а також включення до скла-
ду облікових процедур коригуючих, інжинірингових, 
стратегічних та гіпотетичних облікових записів.

Вагому роль в розвитку стратегічної аналітичної 
системи підприємства також займає удосконалення 
системи управлінського аналізу на основі застосу-
вання спеціалізованих методів стратегічного обліку, 
які дозволяють одержувати інформацію, необхідну 
для прийняття стратегічних управлінських рішень. 
Найбільш перспективним напрямом наукових до-
сліджень у даній сфері, на нашу думку, є розроб-
ка проблематики управлінського аналізу ланцюжків 
вартості, що викликано значним поширенням його 
використання в практичній діяльності зарубіжних 
аграрних корпорацій.

У таблиці 1 виділено чотири можливі квадранти 
облікового інформаційного середовища системи стра-
тегічного менеджменту, що є предметом вивчення 
системи його аналітичного забезпечення.

Таблиця 1
Складові облікового інформаційного середовища 

системи стратегічного менеджменту

Предмет 
вивчення 
системи 

аналітичного 
забезпечення 
стратегічного 
менеджменту

Облікові інформаційні джерела

Стратегічний 
фінансовий облік

Стратегічний 
управлінський облік

Внутрішнє 
середовище 
підприємства

Інформація в роз-
різі стратегічних 
бізнес-одиниць, 
стратегічних видів 
діяльності, за під-
розділами підпри-
ємства, видами 
продукції, замов-
леннями, елемен-
тами витрат

Інформація про 
внутрішні фактори, 
що впливають на 
реалізацію стратегії 
підприємства (осо-
бливості бізнес-про-
цесів підприємства, 
внутрішніх факторів 
створення конкурент-
них переваг)

Зовнішнє се-
редовище під-
приємства

Інформація в роз-
різі стратегічних 
бізнес-зон, інфор-
мація про чисті 
активи та чисті 
пасиви підпри-
ємства з похідно-
го гіпотетичного 
стратегічного 
балансу

Інформація про зо-
внішні фактори, 
що впливають на 
реалізацію стратегії 
підприємства (еко-
номічні, політичні, 
екологічні, техноло-
гічні) та стратегічну 
позицію на ринку, 
диференціацію його 
продуктів, існуючі 
ланцюжки вартості

Інтегруючи інформацію про внутрішнє середови-
ще з традиційної облікової системи з інформацією 
стратегічного фінансового та управлінського обліку 
про зовнішнє і внутрішнє середовище, відбуваєть-
ся формування обліково-аналітичного інтегрованого 
інформаційного середовища для прийняття страте-
гічних управлінських рішень. На основі проведення 
аналізу облікової інформації стратегічного харак-
теру з’являється можливість моделювати існуючі 
взаємозв’язки і прогнозувати результати певних ком-
бінацій впливу факторів внутрішнього і зовнішнього 
середовища підприємства або стратегічної бізнес-оди-
ниці з меншими витратами, що позитивно впливає на 
процес організації стратегічного менеджменту.

Вимоги, що висуваються до побудови стратегіч-
ної аналітичної системи підприємства. До побудови 
аналітичної системи підприємства висувається значна 
кількість вимог. Одна із основних вимог, що навіть 
реалізована в концептуальній основі фінансової звіт-
ності SFAC 8 (2010 р.), що є базовим документом для 
конвергенції облікових стандартів GAAP US та IAS/
IFRS [17, с. 24], передбачає, що одержані в резуль-
таті використання інформації вигоди повинні бути 
більшими від понесених на її одержання витрат. Від-
повідно, інформація, що генерується стратегічною 
аналітичною системою, повинна забезпечувати одер-
жання вигод у результаті прийняття стратегічних рі-
шень. У випадку невиконання даної вимоги, можна 
говорити про недоцільність розробки і впровадження 
стратегічної аналітичної системи підприємства.

Ще одним критерієм, що на сьогодні висуваєть-
ся до більшості інформаційних систем, є адресність 
та релевантність інформації, яка надається кінцевим 
користувачам. Для забезпечення ефективності функ-
ціонування аналітичної системи мають бути чітко 
сформульовані змістовні та технологічні вимоги до 
представлення і оброки стратегічної інформації, що в 
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кінцевому випадку мають бути покладені в основу її 
розробки. Адресність інформації передбачає орієнта-
цію при її формуванні на суб’єкта обробки цієї інфор-
мації («приймача»), а релевантність – на змістовну 
адекватність сприйняття даної інформації її одержу-
вачем. Адресність та релевантність стратегічної ін-
формації забезпечують формування показників, що 
повністю задовольнятимуть специфічні інформаційні 
запити зовнішніх і внутрішніх користувачів.

Також існує значна кількість пропозицій дослід-
ників стосовно формування критеріїв та вимог, на 
основі яких має будуватися стратегічна аналітична 
система. Більшість з них не є комплексними, а сто-
суються окремих аспектів функціонування даної сис-
теми. Зокрема, на думку І.В. Алєксєєвої основною 
метою побудови дієвої аналітичної стратегічної сис-
теми є ретельний відбір показників, які характери-
зували б ефективність роботи менеджменту на всіх 
рівнях і були б узгоджені з загальною стратегією біз-
несу, вираження стратегічних завдань і стратегічних 
планів дій в конкретних показниках [1, с. 28]. Таким 
чином, при розробці стратегічної аналітичної систе-
ми повинні обов’язково враховуватись місія, страте-
гічні цілі, потреби стратегічних менеджерів в обліко-
во-аналітичній інформації та інші елементи системи 
стратегічного менеджменту. 

Як відмічає проф. І.М. Богатая та Л.О. Івашинен-
ко, однією із проблем побудови обліково-аналітичної 
системи підприємства є необхідність формування ін-
формації за різними рівнями деталізації та зрізами 
представлення, що дозволить проводити стратегіч-
ний аналіз в розрізі різних сегментів [3, с. 15]. Від-
повідно, важливе значення має можливість ведення 
стратегічного обліку та здійснення аналізу в розрізі 
стратегічних бізнес-одиниць, як найменшого рівня 
генерування вартості підприємства.

У свою чергу, виділення стратегічних бізнес-оди-
ниць уможливлює проведення аналізу в розрізу їх 
стратегічних бізнес-зон, як частин зовнішнього се-
редовища конкретної одиниці. Про це також наголо-
шує Д.Л. Савенков, відмічаючи, що необхідно роз-
робити показники, які будуть відображати зміни 
позиції підприємства по відношенню до її конкурен-
тів, наприклад, за допомогою порівняльного аналізу 
на основі зовнішніх факторів. Одним із таких показ-
ників є відносна частка ринку [9, с. 35]. Тому ще од-
нією вимогою, що висувається до побудови обліково-
аналітичного комплексу в управлінні підприємством 
є надання інформації про зовнішнє середовище. На 
думку Н.В. Козлюк на основі проведення такого 
аналізу відбувається визначення і формування стра-
тегічних рішень, які мають орієнтир на адаптацію 
стратегії до умов зміни зовнішнього макросередови-
ща і підтримка її потенціалу для реалізації обраної 
стратегії [7, с. 33]. Аналіз інформації про зовніш-
нє середовище створює передумови для ефективного 
прогнозування стратегії, окреслення ризикового се-
редовища, від якого залежить реалізація стратегіч-
них ініціатив, та забезпечує своєчасне реагування на 
зміни середовища.

Виходячи із специфічних особливостей галузі, 
в якій функціонує підприємство, та від специфіки 
його діяльності залежить остаточний набір показ-
ників, які необхідні для забезпечення ефективного 
управління стратегією підприємства. Зокрема, набір 
факторів, які стосуються процесів генерування та 
руйнування вартості залежатиме від специфіки ді-
яльності підприємства та його зовнішнього середови-
ща. Саме тому російські дослідники М.Б. Чиркова, 
С.І. Хорошков та І.В. Фецкович зазначають про не-

можливість надання обліково-аналітичною системою 
підприємства інформації стратегічного характеру, 
зокрема: складових амортизаційних відрахувань у 
грошових потоках; складових амортизаційних пото-
ків; розміру і поточної вартості накопичених амор-
тизаційних відрахувань; ефективності використання 
накопичених амортизаційних сум [16, с. 30]. Тому 
однією із вимог, якій повинна відповідати стратегіч-
на аналітична система, є здатність надавати деталізо-
вану інформацію про ключові фактори вартості під-
приємства у вигляді набору відповідних показників.

Проведений аналіз вимог, що висуваються до по-
будови стратегічної аналітичної системи підприєм-
ства, дозволив встановити, що більшість з них на-
пряму пов’язані із вимогами, що висуваються до 
побудови стратегічної системи обліку, що поясню-
ється функціональною залежністю стратегічної ана-
літичної системи від облікової. У той же час, окремі 
вимоги стосуються безпосередньо проведення аналі-
тичних процедур та представлення показників кін-
цевим користувачам.

У цілому до основних вимог, яких слід дотриму-
ватись при побудові стратегічної аналітичної системи 
підприємства можна віднести: 1) економічна доціль-
ність; 2) адресність і релевантність; 3) відповідність 
стратегічним цілям підприємства; 4) можливість 
проведення аналізу в розрізі стратегічних сегментів 
(стратегічних бізнес-одиниць); 5) можливість прове-
дення аналізу впливу факторів зовнішнього серед-
овища; 6) можливість надання деталізованої стра-
тегічної інформації про ключові фактори вартості 
підприємства.

Організаційні аспекти побудови стратегічної 
аналітичної системи: користувачі та суб’єкти ге-
нерування стратегічної інформації. Одним із осно-
вних недоліків, якого на нашу думку припускаються 
дослідники, що займаються питаннями розробки об-
ліково-аналітичного забезпечення стратегічного ме-
неджменту, є наділення системи стратегічного обліку 
аналітичними функціями та приписування одержу-
ваному в результаті його функціонування інформа-
ційному продукту (стратегічній звітності) здатності 
повного забезпеченням всіх інформаційних потреб 
для прийняття стратегічних управлінських рішень. 
У переважній більшості випадків для забезпечення 
зростаючих потреб користувачів стратегічної інфор-
мації стратегічна звітність має пройти аналітичну 
обробку, на основі якої повинен бути сформований 
набір релевантних показників, необхідних для оцін-
ки результатів минулих подій та операцій, теперіш-
нього стану і свого стратегічного потенціалу, а також 
для здійснення стратегічних виборів.

Подібної позиції також дотримується А.О. Фате-
нок-Ткачук, на думку якої сам стратегічний облік 
лише відображає факти і тому робити відповідні ви-
сновки з поданої інформації без аналізу – дуже склад-
ний і трудомісткий процес, крім того, для підприєм-
ства це може мати негативні наслідки. Стратегічний 
облік дає необхідні дані для здійснення стратегічного 
аналізу, створює умови для застосування стратегіч-
ного контролю [13, с. 244]. Таким чином, одержана 
на виході стратегічна облікова інформація виступає 
певним орієнтиром для моніторингу та коригування 
існуючої стратегії, однак з іншого боку, є достатньо 
«сирими» та необробленими стратегічними даними, 
які повинні бути більш детально проаналізовані.

Готовність облікової стратегічної інформації для 
прийняття стратегічних управлінських рішень ви-
значають її користувачі, які в умовах глобалізації 
економіки, що характеризується посиленням конку-



202 Серія Економічні науки

Випуск 9-1. Частина 3. 2014

рентної боротьби, висувають нові завдання до систе-
ми обліково-аналітичного забезпечення стратегічного 
менеджменту (розширення предмету бухгалтерсько-
го обліку, введення нових об’єктів обліку, уточнення 
його основних принципів, підвищення гнучкості та 
релевантності облікової системи).

На сьогодні серед дослідників відсутня загальна і 
єдина позиція стосовно того, хто є основним корис-
тувачем інформації стратегічного обліку у вигляді 
стратегічної звітності, а також стратегічних аналі-
тичних показників (табл. 2).

Таблиця 2
Підходи дослідників до виділення користувачів  

та мети використання стратегічної звітності  
та стратегічних аналітичних показників

Автор

Користувачі 
стратегічної 
звітності та 
стратегічних 
аналітичних 
показників

Мета використання 
стратегічної звітності 

та стратегічних 
аналітичних 
показників

Ш.І. Алі-
беков, А.Х. 
Ібрагимова  
[2, с. 124]

Вище керівництво 
підприємства

Врахування ризику ді-
яльності підприємства 
на перспективу

І.М. Бо-
гатая  
[4, с. 98]

Корпоративні 
контролери, ме-
неджери з управ-
ління вартістю

Оцінка вартості підпри-
ємства, контроль збере-
ження власності, реорга-
нізація підприємства

О.М. Єв-
стафьєва  
[6, с. 1]

Керівники і мене-
джери

Управління вартістю 
капіталу на основі ви-
користання стратегіч-
ного обліку в режимі 
реального часу

Т.Б. Ку-
валдіна 
[8, с. 114]

Менеджери, інші 
користувачі з пря-
мим і непрямим 
фінансовим інтер-
есом про резуль-
тати діяльності 
підприємства

Інформаційно-аналі-
тичне забезпечення для 
прийняття стратегіч-
них управлінських та 
інших рішень

Д.Л. Са-
венков  
[9, с. 33]

Контролери, стра-
тегічні менеджери

Здійснення фінансових 
прогнозів

Т.М. Сто-
рожук  
[10, с. 11-12]

Менеджери різ-
них рівнів управ-
ління 

Зняття невизначеності

А.О. Фате-
нок-Ткачук 
[13, с. 243]

Керівництво під-
приємства на 
вищому і нижчих 
рівнях управління

Для прийняття стра-
тегічних рішень та їх 
моніторингу, для реалі-
зації стратегії

О. Харламо-
ва [14, с. 15]

Інвестори, ме-
неджмент

Підвищення ефектив-
ності діяльності та 
фінансової стабільності 
в майбутньому періоді, 
аналіз альтернативних 
рішень 

Н.Н. Хахо-
нова [15]

Фінансові мене-
джери, фінан-
систи

Підвищення керованос-
ті та адаптованості фір-
ми до мінливих умов на 
товарних і фінансових 
ринках, на забезпечен-
ня швидкого отриман-
ня інформації з метою 
коригування стратегії і 
тактики фірми

Виходячи з проведеного аналізу існуючих підходів 
(табл. 2), можна констатувати, що стратегічна облі-
кова інформація та стратегічні аналітичні показники 
можуть використовуватись як внутрішніми користу-
вачами (власниками, менеджерами різних рівнів) в 
процесі побудови, реалізації та коригування обраної 
стратегії, а також і зовнішніми користувачами (інвес-
торами, позичальниками, профспілками тощо), для 
прийняття інвестиційних або позикових рішень.

Іншим важливим питанням, яке стосується орга-
нізаційних аспектів побудови системи обліково-ана-
літичної підтримки на сільгосппідприємствах є ви-
значення суб’єктів ведення стратегічного обліку та 
здійснення економічного аналізу, орієнтованого на 
забезпечення стратегічного менеджменту.

На нашу думку, можливі наступні варіанти орга-
нізації стратегічного обліку на підприємствах: 1) на-
ділення функціями стратегічного обліку бухгалтерів 
підприємств; 2) створення нової бухгалтерської по-
сади для ведення стратегічного обліку; 3) залучення 
фахівців зі сторони для ведення стратегічного обліку 
(аудиторів, представників консалтингових фірм, фі-
нансових аналітиків тощо).

Кожен із виділених варіантів має свої переваги і 
недоліки практичного впровадження в умовах засто-
сування сучасних інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій та різний ступінь економічної доцільності й 
інформаційної безпеки.

Враховуючи доцільність поєднання функцій ве-
дення стратегічного обліку та аналітичної обробки 
одержаної стратегічної інформації, вважаємо необ-
хідним створення на підприємствах окремої поса-
ди стратегічного бухгалтера-аналітика. Він займа-
тиметься не лише відображенням ретроспективних, 
прогнозних та стратегічних фактів господарського 
життя в рамках ведення стратегічного фінансового 
обліку, веденням стратегічного управлінського облі-
ку за обраним методом, а й забезпечуватиме коор-
динацію аналітичної обробки всієї одержаної стра-
тегічної облікової інформації, підбір аналітичних 
показників і розробка проектів для прийняття стра-
тегічних управлінських рішень. Зокрема, одночасно 
забезпечуватиме виконання функцій складання стра-
тегічної звітності та її безпосередньої оброки шля-
хом аналізу стратегічних показників (наприклад, по-
казника чистих пасивів), виявлення відхилень між 
ними, встановлення причин відхилень, формування 
сценаріїв стратегічного розвитку тощо. 

Також однією із задач стратегічного бухгалте-
ра-аналітика є консолідація стратегічної облікової 
інформації та її поширення між менеджерами під-
приємства, які мають відповідний доступ, з метою 
забезпечення взаємозв’язків між стратегією підпри-
ємства та оперативними задачами та ініціативами. 
У випадку коригування стратегії стратегічний бух-
галтер-аналітик забезпечує інформування окремих 
працівників та підрозділів підприємства щодо впли-
ву зміни стратегії на виконання операційних планів, 
проводячи відповідні розрахунки. Для виявлення по-
треби в необхідності зміни обраної стратегії має бути 
розроблений набір показників, що заздалегідь сиг-
налізуватимуть про необхідність проведення таких 
змін в майбутньому. Актуальність розв’язання даної 
проблематики підтверджує І.Г. Ушанов [12, с. 169], 
наголошуючи на необхідності розробки прикладного 
аналітичного інструментарію, що дозволяє здійсню-
вати кількісний вимір, оцінку та інтерпретацію сту-
пеня досягнення заданих стратегічних орієнтирів, а 
також обґрунтовувати зміни у своїй стратегії.

Для ведення стратегічного обліку, що забезпечу-
ватиме надання інформації, адаптованої до потреб 
конкретної групи користувачів, на думку П. Дру-
кера, необхідний фахівець який міг би запропону-
вати конкретні шляхи використання одержаної ін-
формації, задавав би конкретні питання відносно 
бізнесу даного користувача і його практичних мето-
дів, надаючи консультації в інтерактивному режимі 
[5, с. 140]. Таким чином, П. Друкер теж дотриму-
ється думки про доцільність поєднання функціональ-
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них обов’язків суб’єктів ведення стратегічного облі-
ку і суб’єктів обробки та інтерпретації стратегічної 
облікової інформації, яка у вигляді відповідних ана-
літичних показників надаватиметься користувачам 
для прийняття стратегічних управлінських рішень.

Необхідність впровадження посади стратегічно-
го бухгалтера-аналітика також пояснюється тим, 
що в останні десятиліття роль бухгалтера в компанії 
значно змінюється, особливо це стосується середніх 
і великих компаній. Бухгалтер все більшою мірою 
втягується у процес розробки стратегії бізнесу і впро-
вадження інформаційних систем [11, с. 302], що зу-
мовлює необхідність концентрації його уваги на про-
цесі обліково-аналітичної підтримки стратегічного 
менеджменту.

Висновки з проведеного дослідження. Виходячи 
із вищенаведених пропозицій загальна модель побу-
дови стратегічної аналітичної системи підприємства, 
що використовує в якості інформаційної основи сис-
тему стратегічного обліку, матиме наступний вигляд 
(рис. 2).
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Рис. 2. Організаційна модель побудови стратегічної 
аналітичної системи підприємства

Застосування запропонованої моделі побудови 
стратегічної аналітичної системи підприємства (рис. 
2) передбачає значну економію витрат шляхом фор-
мування механізму оптимальної взаємодії стратегіч-
ного фінансового та стратегічного управлінського об-
ліку.

Використання запропонованої моделі найбільш 
доцільним є для великих агропромислових підпри-
ємств – аграрних корпорацій та холдингів, оскільки 
побудова стратегічної аналітичної системи передба-
чає необхідність впровадження системи стратегічно-
го обліку, що потребує значних фінансових витрат 
та необхідність використання можливостей ERP та 
BPM-систем, які дозволяють впроваджувати сучас-
ні облікові інжинірингові інструменти та орієнтова-
ні на обліково-аналітичну підтримку стратегічного 
менеджменту. Наприклад, в програмній платформі 
“Oracle Enterprise Performance Management” реалізо-
вані можливості обліково-фінансового моделювання, 
що є одним із інструментів стратегічного управлін-
ня компанією, який дозволяє формувати різні види 
і формати звітності та значну кількість стратегіч-
них аналітичних показників. Зокрема, аналітичний 

додаток “Oracle Business Intelligence Applications” 
містить 300 аналітичних панелей керівника, 500 
управлінських звітів, 300 вимірів (аналітичних кла-
сифікаторів), 5200 ключових показників діяльності, 
що відкриває широкі можливості для побудови стра-
тегічної аналітичної системи підприємства.
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