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1. Актуальність теми дисертації. Збільшення обсягів виробництва високоякісної, 

конкурентоспроможної агропродовольчої продукції є визначальною метою розвитку 

аграрної сфери України. Проте такі виклики сьогодення як дестабілізація економічних 

процесів, погіршення ринкових умов, низькоефективне використання виробничої потужності 

підприємств різних галузей та зниження купівельної спроможності споживачів значно 

сповільнюють нарощування темпів сільськогосподарського виробництва. Така ситуація 

потребує відповідної реакції з боку держави, науковців, економістів і виробників, 

спрямованої на стабілізацію та подальший розвиток агропромислового комплексу  

як джерела забезпечення національної продовольчої безпеки та нарощування експортного 

потенціалу країни. 

Підтримка стабільних ринкових позицій українських сільськогосподарських 

підприємств, посилення та обґрунтування управлінських рішень, які їх забезпечують, 

вимагають ретельнішого дослідження всіх чинників розвитку аграрних формувань, 

насамперед, за рахунок нарощування економічного потенціалу. Доведено, що прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень можна здійснити тільки на основі сучасного обліково-

аналітичного інструментарію, який дозволяє формувати, аналізувати та використовувати  

з найбільшою корисністю наявну інформаційну базу як сільськогосподарських підприємств  

в цілому, так і їх економічного потенціалу, зокрема. Тому, дослідження забезпечення 

якісною інформацією зацікавлених користувачів шляхом формування системи обліково-

аналітичного забезпечення процесу ефективного управління економічним потенціалом 

підприємства є актуальним пріоритетом висококонкурентних сільськогосподарських 

виробників. 

Підвищення ролі діджиталізації та інформаційного забезпечення бізнесу, процес 

функціонування сільськогосподарського підприємства, особливості його розвитку  

та специфіка господарювання потребують комбінованого підходу до дослідження 

можливостей удосконалення управління економічним потенціалом, його формуванням  

і використанням в контексті поліпшення обліково-аналітичного менеджменту діяльністю 

підприємства. 

Проблеми управління аграрних формувань та його обліково-аналітичне забезпечення 

знаходяться у центрі уваги багатьох українських та зарубіжних вчених. Так, теоретичні 



аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту розглядали 

О. Д. Гудзинський, Г. Г. Кірейцев, Т. М. Пахомова та В. К. Савчук; Р. Ф. Бруханський 

розкрив особливості модернізації обліково-інформаційного забезпечення стратегічного 

менеджменту сільськогосподарських підприємств; проблеми інформаційно-аналітичного 

забезпечення стратегічного управління висвітила І. Д. Лазаришина; Т. Г. Камінська 

дослідила обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільсько-

господарських підприємствах, а проблемами оцінки економічного потенціалу аграрних 

виробництв займалися такі вчені, як О. Ю. Єрмаков, А. Г. Завгородній, О. В. Олексюк  

та Л. В. Скоробагата. Процес формування і використання економічного потенціалу 

підприємств з акцентом на бухгалтерсько-контрольне їх відображення досліджували 

С. В. Бардаш, Ю. С. Бездушна, Л. В. Гуцаленко, Є. В. Калюга та Ю. Ю. Мороз;  

І. Й. Плікус вивчав проблеми оцінки й трансформації потенціалу підприємства в рамках  

його економічної та бухгалтерської інтерпретації. 

Результати аналізу окремого комплексу праць, присвячених особливостям  

та специфіці обліково-аналітичного забезпечення управління економічним потенціалом 

свідчать про те, що оновлення реалій агровиробництва, зміни у функціонуванні соціальних 

та економічних інститутів України, посилення конкуренції у сфері сільськогосподарського 

виробництва зумовлюють необхідність поглиблення вивчення аспектів обліково-аналітичної 

системи управління економічним потенціалом аграрних формувань різних організаційно-

правових форм і розмірів та пошуку перспективних заходів її удосконалення. 

Описані проблеми підтверджують необхідність дослідження обліково-аналітичного 

забезпечення управління формуванням і використанням економічного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств в рамках нових ринкових соціально-економічних 

викликів, що й визначили актуальність теми дисертації, її структуру та зміст. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Дисертацію виконано згідно з планами науково-дослідної роботи 

Національного університету біоресурсів і природокористування України за темами: 

«Формування аналітико-прогностичної системи управління стратегічним розвитком 

підприємств аграрної сфери» (номер державної реєстрації 0111U008871); «Розробити 

систему управління відтворенням біологічних ресурсів України: економічний вимір, оцінка, 

прогноз» (номер державної реєстрації 0116U008082), в межах яких автором розроблено 

методичні підходи і практичні рекомендації з вивчення обліково-аналітичного забезпечення 

управління економічним потенціалом сільськогосподарських підприємств з урахуванням 

принципів сталого розвитку. 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійно виконаним науковим 



дослідженням. Усі наукові розробки, представлені у дисертації і виносяться на захист,  

є результатом власних досліджень і авторських здобутків. З наукових праць, опублікованих  

у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї та положення, які одержано особисто 

здобувачем. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Метою дисертаційного дослідження  

є обґрунтування теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій  

з удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління економічним потенціалом 

сільськогосподарських підприємств, спрямованого на активізацію їх економіко-соціально-

екологічного розвитку. 

Теоретико-методологічну основу дисертації склали наукові методи, що базуються  

на діалектиці пізнання й об’єктивних законах розвитку економіки, природи і суспільства. 

Використовуючи монографічний метод, обґрунтовано сутність понять «економічний 

потенціал» та «економічна потужність»; причинно-наслідковий аналіз дозволив оцінити 

умови сучасного стану сільськогосподарських підприємств та їх обліково-аналітичного 

забезпечення; методи класифікації, SWOT-аналізу та теоретичного узагальнення стали 

основою вивчення різноманітних аспектів обліково-аналітичного забезпечення управління 

економічним потенціалом аграрних формувань; методи порівняння і групування 

використано для характеристики показників діяльності досліджуваних сільсько-

господарських підприємств; економіко-математичне моделювання, метод систематизації  

та синтезу допомогли розробити стратегію, висновки та пропозиції з удосконалення 

обліково-аналітичного забезпечення управління економічним потенціалом сільсько-

господарських підприємств з урахуванням принципів сталого розвитку. 

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі акти України та ЄС у сфері 

бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності та управління підприємствами аграрного 

виробництва, зокрема, національні та міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності; 

різноманітні наукові джерела, зокрема монографії, наукові статті, доповіді на міжнародних  

і всеукраїнських конференціях, присвячені проблемам розвитку агропромислового 

комплексу, його економічного потенціалу та обліково-аналітичного забезпечення управління 

діяльністю аграрних формувань; звітність суб’єктів господарювання України в сфері 

агробізнесу, а також ресурси з відкритим доступом у мережі Інтернет, особисті 

спостереження та розрахунки автора. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Основними науковими 

результатами дисертації є комплекс теоретичних положень щодо розвитку обліково-

аналітичного забезпечення економічним потенціалом сільськогосподарських підприємств,  

а саме: 



удосконалено: 

– концептуальні засади формування обліково-аналітичного забезпечення управління 

діяльністю сільськогосподарського підприємства, які базуються на тріаді показників: 

економічний потенціал – комплекс ресурсів, здатних активізуватися для забезпечення 

економіко-соціально-екологічного розвитку; економічна потужність – наукова категорія 

складних, багаторівневих можливостей суб’єкта управління ефективно впливати  

на господарські процеси; економічна результативність – співвідношення індексів 

економічної потужності й економічного потенціалу, що конкретизує оцінку господарських 

результатів і підвищує обґрунтованість управлінських рішень; 

– організацію обліку через доповнення облікової політики положеннями,  

які відображають особливості обліку складових елементів економічного потенціалу: 

виробничо-технологічного, фінансово-економічного, кадрово-соціального, біолого-

екологічного та неідентифікованого, що створює умови для поліпшення облікового 

забезпечення управління економічним потенціалом з дотриманням принципів сталого 

розвитку; 

– відображення елементів економічного потенціалу в управлінському обліку  

й внутрішньогосподарській звітності, доповненням відповідними показниками, що є базою 

для оцінки економічних показників та дотримання соціальних стандартів і вимог 

виробництва екологічно безпечної продукції; 

– методичні підходи до оцінювання економічного потенціалу сільськогосподарського 

підприємства на основі розрахунку інтегрального показника, який базується на значеннях 

його складових елементів та експертних вагових коефіцієнтах, що створює передумови  

для прийняття системних управлінських рішень; 

набули подальшого розвитку: 

– методичний інструментарій для використання результатів SWOT-аналізу обліково-

аналітичного забезпечення управління економічним потенціалом, що враховує 

системоутворюючі чинники, що дає змогу виявляти його недоліки й обґрунтовувати 

перспективні напрями вдосконалення; 

– процедури визначення потреб управлінців та користувачів обліково-аналітичної 

інформації щодо управління економічним потенціалом, які враховують особливості об’єкта 

управління: природне середовище, сезонний характер виробництва, розміщення виробничих 

потужностей, ступінь диференціації кінцевого продукту, методичні підходи до визначення 

собівартості виробленої продукції та ціни реалізації, організації управлінського обліку  

і контролю виробництва продукції, її первинної оцінки, результатів транспортування  

та збуту/зберігання, чим підвищує якість прийняття рішень; 

 



– рекомендації щодо формування обліково-аналітичного середовища, які ґрунтуються 

на врахуванні компонентів економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства  

та інформативності запропонованої звітності, що підвищує якість прийняття управлінських 

рішень за рахунок повнішого використання можливостей облікової, контрольної  

та аналітичної функцій. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження полягає  

у формуванні рекомендацій, що можуть використовуватися аграрними формуваннями, 

зацікавленим в удосконаленні своєї системи обліково-аналітичного забезпечення управління 

економічним потенціалом з метою підтримки соціально-еколого-економічного розвитку. 

Авторські пропозиції, розроблені в дисертації, використано: ФГ «Орхідея-2006» 

Шепетівського району Хмельницької області, зокрема було удосконалено процедуру 

складання та аналізу управлінської звітності з використанням показників економічного 

потенціалу; ФГ «Житниця» Чигиринського району Черкаської області, де адаптовано 

удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення, до якої додано показники 

економічного потенціалу, економічної потужності та економічної результативності  

та оновлено методику розрахунку економічного потенціалу; ТОВ «Агрофірма ЛЕВ»,  

де реструктурували роботу служби внутрішнього аудиту, оновивши систему формування 

Звіту з управління з врахуванням показника економічного потенціалу підприємства  

та введення в роботу документу «Відомість фіксації порушень та неточностей у Звіті  

з управління»; ТОВ «Лотівка Еліт» Шепетівського району Хмельницької області,  

де використовуються розроблені документальні форми та методики оцінки економічного 

потенціалу з метою прийняття і контролю управлінських рішень щодо тактичних  

і стратегічних кроків підприємства; ТОВ «Поділля+» Шепетівського району Хмельницької 

області, в якому застосували алгоритм розширення Звіту з управління комплексом 

показників економічного потенціалу, економічної потужності та економічної 

результативності; кафедрою технічного сервісу та інженерного менеджменту імені 

П. М. Момотенка Національного університету біоресурсів і природокористування України 

при викладанні дисципліни «Економіка технологій механізованих процесів у АПК». 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 22 наукових працях,  

з яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому 
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