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Облікова політика витрат має важливе значення 
для ефективної організації бухгалтерського обліку, 
оскільки доцільність, обґрунтованість та деталіза-
ція процесу обліку витрат потрібні для визначення 
результатів діяльності підприємства та ухвалення 
ефективних управлінських рішень. У результаті 
дослідження встановлено складові елементи облі-
кової політики в частині організації обліку витрат, 
інформацію про які необхідно зазначати в Наказі про 
облікову політику підприємства.
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У статті запропоновано методичний підхід до стратегічного аналізу результатів діяльності птахівничих підприємств, що пе-
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Постановка проблеми. У конкурентному серед-

овищі необхідно створити цілісну систему методич-
ного забезпечення, що дасть змогу не тільки реалі-
зувати методику стратегічного аналізу результатів 
діяльності підприємств, а й спрогнозувати ситуацію 
на найближчу стратегічну перспективу. У наукових 
колах нема єдиного формування підходу до визна-
чення методики стратегічного аналізу і застосування 
методичного інструментарію, тому необхідність роз-
роблення ефективних методик стратегічного аналізу 
результатів діяльності підприємств, дослідження її 
критеріїв та методів оцінки обумовлюють актуаль-
ність даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у теорію дослідження методичних підхо-
дів стратегічного аналізу підприємств та вибору най-
більш ефективних методів його здійснення зробили 
такі відомі вітчизняні науковці і фахівці, як П. Гор-
дієнко [5], К. Редченко [14], І. Парасій-Вергуненко 
[10], П. Микитюк [8], а також розглядали зарубіжні 
вчені І. Ансофф [1], Н. Круглов [6], В. Макарова [7], 
А. Панов [11], Н. Пласкова [12], М. Портер [13], 
Р. Фатхутдінов [17] та ін. 

Мета статті полягає у розроблені науково-мето-
дичного підходу до стратегічного аналізу результатів 
діяльності підприємств із використанням економіко-
математичного моделювання для аналізу факторів 
впливу внутрішнього і зовнішнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Засто-
сування синергетичного підходу до формування мето-
дики стратегічного аналізу результатів діяльності 
птахівничих підприємств дасть змогу провести аналіз 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності в 
конкурентному середовищі, виявити зовнішні фак-
тори впливу і виокремити напрями їх розвитку. Алго-
ритмічно стратегічний аналіз результатів діяльності 
підприємств включає три основні складові частини: 
аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, а 
також аналіз реалізації розробленої стратегії (рис. 1).

Враховуючи стратегічну спрямованість дослі-
дження, методику аналізу результатів діяльності 
пропонуємо розробити на основі використання комп-
лексу методів і показників економічного, фінансо-
вого та економіко-математичного аналізу. Особливий 
акцент слід зробити на використанні високоякісних 
кількісних методів, які в стратегічному аналізі також 
відіграють важливу роль. В основу вибору методів 
аналізу слід покласти вивчення об'єкта як динаміч-
ної системи, що складається з окремих елементів із 
множинами внутрішніх і зовнішніх зв'язків, в якій 
вона взаємодіє з іншими підсистемами, а також мету 
аналізу. Основна мета стратегічного аналізу – вибір 
методів для обґрунтування цілі, виокремлення най-
вагоміших фінансових показників, які найповніше 
враховують зміни, що відбуваються у зовнішньому і 
внутрішньому середовищі підприємства.

Методи стратегічного аналізу мають бути достат-
ньо динамічними, щоб своєчасно врахувати ці 
зміни. Більшість дослідників [2–4; 12; 15] поділя-
ють усі методи на загальноекономічні й загально-
методологічні та розглядають переваги і недоліки 
кожного з них, виділяючи дві основні групи: тради-
ційні і специфічні. У групі традиційних методів ана-
лізу вчені [7; 9; 10; 14; 16] виокремлюють методи, 

Рис. 1. Схема стратегічного аналізу результатів діяльності підприємств
Джерело: розроблено автором
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що в обмеженій кількості допомагають розв'язати 
завдання оперативного та поточного планування. 
Результатом аналізу традиційних методів є сформо-
вана інформаційна база, яку систематизують і вико-
ристовують у стратегічному аналізі для вирішення 
стратегічних завдань.

Специфічні методи аналізу дають змогу оцінити 
результати діяльності підприємства та вплив зовніш-
нього середовища на стратегічні напрями розвитку. 
Методика стратегічного аналізу результатів діяль-
ності птахівничих підприємств нерозривно пов'язана 
із системою зовнішніх та внутрішніх показників 
середовища, за результатами яких оцінюють стра-
тегічні альтернативи і визначають пріоритетні 
напрями розвитку підприємства. Вони досліджують 
стратегічне позиціонування підприємства та його 
потенціал для вибору стратегії. У процесі їх ана-
лізу враховують ризики діяльності підприємств, які 
виникають у процесі стратегічного управління.

Таким чином, призначення стратегічного ана-
лізу полягає в ідентифікації підприємства з позиції 
ніші, яку він займає, та розробці на основі отрима-
них результатів подальших перспективних кроків 
щодо підвищення результативності його діяльності. 
У цьому контексті можливі два варіанти: підприєм-
ство вже функціонує на ринку або його функціону-
вання лише планується.

В обох випадках обґрунтованим є застосування 
інструментарію стратегічного аналізу та викорис-
тання його методів. Однак зважаючи на різний 
вихідний стан цих підприємств, слід розмежовувати 
і складові частини кожного етапу проведення страте-

гічного аналізу, зокрема першого. У цьому контексті 
важливо обрати найбільш впливові показники діяль-
ності підприємства, від яких залежать подальший 
рівень та можливості його ефективного розвитку. 

Такими показниками, які дають змогу найбільш 
комплексно оцінити вихідну базу підприємства, 
є фінансові результати та низка показників, що 
характеризують результативну діяльність загалом. 
Тобто для забезпечення ефективності й неуперед-
женості результатів стратегічного аналізу підпри-
ємств правильно й обґрунтовано буде включати у 
його методику названі елементи. Виходячи з цього, 
нами запропоновано методику стратегічного аналізу 
результатів діяльності птахівничих підприємств, 
представлену на рис. 2.

Системний підхід до стратегічного аналізу резуль-
татів діяльності за допомогою запропонованих етапів 
забезпечує ідентифікацію реального стану підпри-
ємства, потенціалу та стратегічної спрямованості в 
перспективі. Позитивним у даному випадку є засто-
сування внутрішньої і зовнішньої інформації про 
діяльність підприємства в просторі, за допомогою 
якої розробляють алгоритм для моделювання майбут-
нього стану. Суттєва перевага цієї методики в тому, 
що враховується аналіз асортименту продукції, яка 
є результатом і передумовою функціонування, що 
відображає економічну ситуацію його діяльності. 

Виділену в етапі 1 «Аналіз позиції птахівничого 
підприємства» систему показників для аналізу вну-
трішнього та стратегічних факторів зовнішнього 
середовища підприємства здійснено для уникнення 
загроз у діяльності. Аналіз результатів діяльності 

Аналіз позиції птахівничого підприємства

1.1 Аналіз фінансових результатів птахівничих 
підприємств

1.2. Аналіз фінансово-
господарської діяльності 
птахівничих підприємств 
на основі запропонованого 
комплексу показників1.3. Аналіз та оцінка факторів впливу 

внутрішнього і зовнішнього середовища

Етап 
1

Моніторинг відповідності цілей діяльності досліджуваних підприємств  та його потенціалу

Аналіз стратегічних альтернатив розвитку 

2.1. Аналіз реалізації стратегії та 
ефективність її впровадження

2.2. Аналіз асортиментної стратегії 
та її прогнозна оцінка

Рекомендація та формування загальних висновків щодо розвитку птахівничих підприємств

Етап 
2

2.3. Визначення стратегічного розвитку підприємств за окремими елементами його 
функціонування

Вибір кінцевого варіанту стратегії розвиткуЕтап 
3

Рис. 2. Методика стратегічного аналізу результатів діяльності птахівничих підприємств
Джерело: розроблено автором
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птахівничих підприємств поєднує інформацію вну-
трішнього та зовнішнього середовища, що потре-
бує опрацювання великого масиву даних, основне 
завдання – виокремити найвагоміші і не приймати до 
уваги неінформативні показники. Системний підхід 
дає змогу максимально оптимізувати комплекс показ-
ників. Представлений на рисунку блок 1.1. «Аналіз 
фінансових результатів птахівничих підприємств» 
ставить за мету визначення ступеня впливу окремих 
факторів на зміну прибутку і рентабельності, виявити 
та оцінити можливі резерви їх зростання, оскільки 
вони є основою збільшення економічного потенціалу 
підприємства. Блок 1.2. «Аналіз результатів діяль-
ності птахівничих підприємств на основі запропонова-
ного комплексу показників» повинен дати оцінку еко-
номічному потенціалу досліджуваного підприємства 
загалом, визначити сильні і слабкі сторони діяльності 
з метою формування стратегії на перспективу. Запро-
поновані показники повинні аналізувати внутрішнє 
і зовнішнє середовище, результатом яких має бути 
сформована стратегія діяльності птахівничого під-
приємства. Нами запропоновано такі групи показни-
ків стратегічного аналізу результатів діяльності під-
приємств: показники внутрішнього середовища, які 
показують виробничий потенціал підприємства, тобто 
виявляють сильні і слабкі сторони його діяльності та 
здатність до реалізації можливостей та запобігання 
загроз, які зовнішнє середовище надає підприємству; 
показники зовнішнього середовища комплексно дослі-
джують фактори впливу зовнішнього середовища на 
підприємство, результати якого визначають вектори 
і орієнтири його діяльності в перспективі; показники 
стратегічної спрямованості підприємства характери-

зують вибір конкретної стратегії з багатьох альтерна-
тив у фінансовому аспекті, оскільки її відсутність не 
показує обґрунтованого плану дій та єдиної програми 
досягнення намічених результатів. Правильно обрана 
стратегія діяльності дасть змогу закріпити позиції на 
ринку та розвиватись у перспективі (рис. 3).

Із метою підвищення ефективності методики ана-
лізу результатів діяльності птахівничих підприємств 
пропонуємо розробити систему основних індикато-
рів довготермінового розвитку, відповідно до яких 
будемо розробляти стратегічні напрями діяльності. 
Водночас повинна здійснюватись ідентифікація дже-
рел незадовільних показників роботи підприємства, 
яка створюватиме основу для прийняття управлін-
ських рішень і запровадження оперативно-тактич-
них заходів щодо виправлення ситуації. Аналізуючи 
діяльність вітчизняних підприємств, приходимо до 
висновку, що фінансові показники формують і сис-
тематизуються відповідно до наміченої мети дослі-
дження у внутрішньому середовищі. У результаті 
дослідження запропоновано інтегральний показ-
ник результативності діяльності підприємств, який 
визначає фінансове становище підприємства у ринко-
вому середовищі [19]. Враховуючи, що внутрішні та 
зовнішні користувачі зацікавлені у зборі достовірних 
даних про результати діяльності птахівничих підпри-
ємств, застосування інтегрального показника дасть 
змогу адекватно їх оцінити. Суть методу інтеграль-
ного оцінювання полягає в нормуванні показників, 
які характеризують різні рівні діяльності. В основі 
інтегрального показника лежить постійний моніто-
ринг економічних змін на підприємстві під впли-
вом зовнішнього і внутрішнього середовища в про-
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П
ок

аз
ни

ки
 зо

вн
іш

нь
ог

о 
 

се
ре

до
ви

щ
а

- показники постачання сировини і 
кормів, 
- показник рівня ринкової 
активності конкурентів;
- показник купівельної 
спроможності;
- показник конкурентності

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ 
СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Дослідницько-аналітичний, методи 
прогнозування, кластерний аналіз, 
бенчмаркетинг, метод сценаріїв, метод 
експертних оцінок, імітаційне 
моделювання,  SWOT-аналіз, PEST-
аналіз, методи складання профілю 
середовища, методи сегментації, 
економетричне моделювання

- показник стратегічного 
потенціалу підприємств;
- показник ефективності 
виробничої діяльності; 
- показник результативності 
фінансово-господарської діяльності 
підприємств;
- показник ефективності 
використання фінансових ресурсів 

Дискримінантний, кластерний, 
компонентний, факторний, регресійний, 
порівняльний, портфельний, сценаріїв 
розвитку, стратегічних позицій бізнесу 
(моделі BCG, GC/ McKinsey та ін.)
часових рядів, імітаційного 
моделювання, експертних оцінок, теорія 
масового обслуговування, аналіз 
ланцюжка цінностейП

ок
аз

ни
ки

 в
ну

тр
іш

нь
ог

о 
се

ре
до

ви
щ

а

– показники стратегічних 
цілей;
– проміжні та узагальнюючі 
показники реалізації 
стратегічних цілейП

ок
аз

ни
ки

 
ст

ра
те

гі
чн

ої
 

сп
ря

мо
ва

но
ст

і 
пі

дп
ри

єм
ст

ва SPACE-аналіз, SWOT-аналіз, стратегічні 
групи, моделі BCG, модель GC/
McKinsey, модель Shell-DPM,  модель 
ADL/LC.

Рис. 3. Основні групи показників стратегічного аналізу результатів діяльності птахівничих підприємств
Джерело: розроблено автором



154 Серія Економічні науки

Випуск 17. Частина 3. 2016

цесі прийняття управлінських рішень. Застосування 
наведеної системи індикаторів доцільне в аналітич-
ній практиці аналізу результатів діяльності птахів-
ничих підприємств. Їх аналітична оцінка й інтерпре-
тація у форматі міжнародних стандартів, необхідна 
для діяльності з іноземними інвесторами та вітчиз-
няними партнерами, відображає стратегічно-орієнто-
ване позиціонування та відповідає цілям стратегіч-
ного розвитку птахівничих підприємств. Зокрема, 
блок 1.3. «Аналіз та оцінка факторів впливу вну-
трішнього і зовнішнього середовища» оцінює стано-
вище підприємства з конкурентами, аналізуючи його 
діяльність. Одним із напрямів аналізу є виявлення 
загроз і можливостей, що обов'язково необхідно вра-
хувати при розробці і впровадженні стратегії. Також 
здійснюється встановлення пріоритетності та тран-
спарентності в напрямах розвитку стратегічної оди-
ниці бізнесу і визначення позиції підприємства у 
конкурентному середовищі.

 На 2 етапі «Аналіз стратегічних альтернатив роз-
витку» інтегральний підхід дасть змогу визначити 
конкурентну позицію підприємства в галузі та потен-
ціал конкурента, використавши всю сукупність кон-
цепцій та методів, адаптованих до умов зовнішнього і 
внутрішнього середовища. Результати аналізу дадуть 
змогу розробити стратегію відповідно до потенці-
алу підприємства та рівня розвитку галузі. Блок 2.1 
«Аналіз реалізації стратегії та ефективність її впро-
вадження» аналітично обґрунтовує вибір стратегії, 
орієнтуючись на результати діяльності, економічний 
потенціал країни і досвід функціонування на ринку. 
Суть блоку 2.2 «Аналіз асортиментної стратегії та її 
прогнозна оцінка» полягає у здійснені аналізу та про-
гнозуванні продуктового портфелю птахівничих під-
приємств. Із позиції оптимальності та раціоналізації 
виробництва адекватно повинен удосконалюватись 
випуск продукції та надання певної видової пріоритет-
ності. Блок 2.3 «Визначення стратегічного розвитку 
підприємств за окремими елементами його функціо-
нування» передбачає проведення стратегічного ана-
лізу діяльності підприємств за окремими елементами. 
Для цього доцільно здійснювати порівняння існуючих 
тенденцій його розвитку зі стратегічно визначеною 
тенденцією. Метод ґрунтується на порівнянні син-
тетичних показників, які описують стратегічну тен-
денцію, з групою аналітичних показників, які опису-
ють структуру процесів, в яких ця тенденція втілена. 
Математично запропонований метод стратегічного 
аналізу діяльності птахівничих підприємств, в основу 
якого включено показники діяльності підприємств за 
минулі періоди, планові значення цих показників за 
поточний і найближчі майбутні періоди, які вибрані 
на основі стратегії розвитку підприємства, описано у 
статті T.R. Fetsovych [18].

З поданого вище обґрунтування випливає, що 
показник стратегічного аналізу діяльності підприєм-
ства дорівнює:

1
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де S (tK) – значення цього показника в момент 
часу tK, до якого розроблено стратегічний план роз-
витку підприємства; ai (i = 1,...,n) – параметри ліній-
ної багатофакторної моделі; zi (tK) (i = 1,...,n) – зна-
чення аналітичних показників у момент часу tK. 

Показник стратегічного аналізу, визначений за 
формулою (1), відповідає вимогам щодо здійснення 
стратегічного аналізу. У ньому враховано аналітичні 
і синтетичні аспекти аналізу, взято до уваги про-
гнозні тенденції, відображено вплив оперативного 
й стратегічного планування. Показник (1) змістовно 

відображає співвідношення між загальною тенден-
цією розвитку підприємства Z (tK) і результатами 

структурних змін на ньому 
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ù
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підстави застосувати показник (1) як критерій для 
стратегічного аналізу діяльності підприємства.

Показник стратегічного аналізу, заданий формулою 
(1), має значення близьке до нуля, якщо оперативні 
плани роботи підприємства збігаються із стратегіч-
ним планом,інакше цей показник набуває необмеже-
них додатних або від'ємних значень. Це ускладнює 
розв'язання окремих практичних завдань щодо аналізу 
діяльності підприємства, тому доцільно ввести відносні 
показники стратегічного аналізу. Співвідношення:
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описує відносне відхилення між стратегічною 
діяльністю і структурою його внутрішніх процесів. 
Значення цього показника лежить у межах від нуля 
до одиниці σ ∈   [0,1]. Значення σ (tK), близькі до 
нуля, вказують на вдале втілення вибраної стратегії 
діяльності підприємства. Значення σ (tK), далекі від 
нуля, вказують на необхідність уточнення оператив-
них планів або стратегії розвитку підприємства.

Показники (1) і (2) описують, відповідно, абсо-
лютне і відносне відхилення між стратегією підпри-
ємства й оперативним плануванням. Проте для стра-
тегічного аналізу важливо встановити, як кожен із 
факторів – аналітичних показників (i = 1,...,n) впли-
ває на стратегію підприємства протягом планового 
періоду t ∈  [tM, tK]. Цей вплив окремих факторів відо-
бражає такий показник:
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де i = 1,...,n. Показники σi (i = 1,...,n), відобража-
ють вплив окремих факторів – аналітичних показни-
ків zi (tK) (i = 1,...,n) на стратегію розвитку підпри-
ємства протягом планового відрізку часу t ∈  [tM, tK].

Особливість показників (3) у тому, що вони відо-
бражають вплив за проміжок часу t ∈  [tM, tK] і відо-
бражають, наскільки суттєво окремий аналітичний 
показник впливає на відхилення оперативного пла-
нування від стратегічного плану. 

Вирахувавши за формулою (3) всі показники iς  
(i = 1,...,n), їх легко ранжувати (впорядкувати за 
значенням) і на цій основі встановити висновки про 
вплив факторів на втілення стратегії розвитку під-
приємства, тому висновки про ранжування факто-
рів, описаних аналітичними показниками, необхідно 
виводити, порівнюючи ai та iς  (i = 1,...,n).

Показники iς  (i = 1,...,n) описують частинний 
вплив факторів (аналітичних показників) на опе-
ративне втілення вибраної стратегії підприємства. 
Сума цих показників описує загальний вплив усіх 
факторів та оперативне втілення вибраної стратегії.
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n

i
i

ς ς
=

=∑ ; 
1

n

i i
i

aς ς
=

=∑ ,                  (4)

де в другій формулі частинні показники впливу 
факторів на оперативне втілення стратегії зважені на 
коефіцієнтах лінійної багатофакторної моделі. 

Показник (4) слугує основою для аналізу того, 
наскільки всі вибрані аналітичні показники разом 
впливають на оперативне втілення визначеної стра-
тегії розвитку підприємства.

На етапі 3 «Вибір кінцевого варіанту стратегії 
розвитку» здійснюється оцінка стратегії розвитку 
підприємства, яка сформована на основі комплексу 
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показників, що враховують потенціал досліджува-
ного об'єкта та зміни зовнішнього середовища. Вра-
ховуючи сучасні методики аналізу результатів діяль-
ності підприємств і практику, можна стверджувати, 
що система методичних прийомів аналітичної оцінки 
фінансових індикаторів загалом консервативна. 
Разом із тим необхідно брати до уваги новітні тен-
денції розвитку стратегічного управління, що зада-
ють вектор подальшого прогресивного розвитку стра-
тегічного аналізу фінансових показників діяльності 
підприємства. Формування стратегії рекомендовано 
здійснювати на основі розробленої моделі розрахунку 
результативного показника діяльності птахівничих 
підприємств, що суттєво активізує дію прогностич-
ної функції стратегічного аналізу, яка є важливою в 
процесі розроблення майбутніх сценаріїв розвитку.

Висновки. Проаналізувавши вищезазначене, ми 
дійшли висновку, що використання запропонованої 
методики стратегічного аналізу дасть змогу проана-
лізувати діяльність птахівничих підприємств, роз-
робити майбутні сценарії розвитку та обрати опти-
мальну стратегію діяльності на тривалу перспективу, 
що дасть можливість досягти конкурентних переваг 
у сучасних умовах господарювання. Вдосконалення 
методичного підходу до стратегічного аналізу та 
запропонованих рекомендацій становить перспек-
тиву подальших наукових досліджень із метою фор-
мування стратегії діяльності підприємств, врахову-
ючи всі фактори впливу.
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