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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Дослідження сучасного та майбутніх змін фінансового стану підприємства та 

розроблення стратегічних заходів щодо його коригування є неодмінним фактором 

формування сучасної ринкової стратегії. Прогнозні показники дають можливість 

підприємству планувати його фінансовий розвиток, уникати значних прорахунків і 

пов’язаних із ними втрат, робити аналіз доцільності майбутніх витрат, отримувати 

найбільшу вигоду від господарських відносин з покупцями, партнерами, 

постачальниками та банками. За відсутності прогнозних даних підприємство 

схильне до невірних маневрів, що може призвести до втрати позицій на ринку, 

нестійкого фінансового стану або навіть до банкрутства [1]. 

На думку Н.Л.Правдюк, функціонування  раціональної  системи управління  

підприємства  дає  змогу  вчасно  виявляти негативні  процеси  й  тенденції  в  його  

діяльності,  а також  розробляти  комплекс  заходів  з  метою попередження загроз 

погіршення фінансового стану та забезпечення в подальшому фінансової 

стабільності в умовах конкурентного економічного середовища [2]. 

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке відповідає на 

головне питання – з якою мірою успіху функціонує господарюючий суб’єкт та як 

можна поліпшити його фінансовий результат в умовах обмежених ресурсів. 

Провідні науковці ВНАУ зазначають, що за своїм складом інформація, яка 

акумулюється на підприємстві, дуже різноманітна. Аналіз фінансового стану ж 

базується на визначеній інформаційній системі. Найбільш повна інформаційна 

система підприємства, яка фіксує практично всі господарські операції – система 

бухгалтерського обліку [3]. 

Слід зазначити, що фінансовий стан визначає місце підприємства в 

економічному середовищі, а також наскільки ефективними і безризиковими 

можуть бути його ділові відносини з комерційними банками, постачальниками, 

потенційними  інвесторами  і  позичальниками. Для підприємства, як і для його 

партнерів, представляє інтерес не тільки фактичний стан подій, тобто те, що було, а 

й очікуваний фінансовий стан. Оцінка фінансового стану підприємства в умовах 

ринкових відносин особливо важлива для визначення конкуренції і фінансової 

стабільності, надійності підприємства як партнера. 

Найбільш повним джерелом інформації для аналізу фінансового стану є 

внутрішні (робочі) бухгалтерські документи – дані первинного, аналітичного і 

синтетичного обліку та головна книга. Ці джерела інформації дозволяють виявити 

внутрішні тенденції показників звітності, наприклад, дані про стан розрахунків по 

кожному господарському договору для поглибленого дослідження дебіторської та 

кредиторської заборгованості підприємства з його партнерами по господарській 

діяльності [3]. 



О.А.Подолянчук підтримує думку колег та стверджує, що оцінка  показників  

діяльності підприємства базується на обліково-аналітичній інформації, яка являє 

собою сукупність даних бухгалтерського обліку, які  розкривають господарську 

діяльність суб’єктів господарювання та використовується для прийняття рішень в 

процесі управління [4]. 

Отже, на підставі аналізу наукових джерел [1-4] можна зробити висновки:  

 зміст управління фінансовим станом підприємства полягає в 

ефективному, безперервному моніторингу та в досягненні оперативних, 

тактичних та стратегічних цілей підприємства, що заплановані 

підприємством на поточний та майбутній період; 

 основною метою управління фінансовим станом підприємства є 

своєчасне виявлення проблем та їх знешкодження, розробка та реалізація 

плану щодо оперативного відновлення платоспроможності, утримання 

фінансової стійкості, розробка програм на майбутнє з теми розвитку 

підприємства, а також виявлення та закріплення можливості 

продовжувати підприємством свою господарську, економічну, фінансову 

діяльність, яка забезпечить йому зростання виробництва, стійкість під час 

кризових явищ, платоспроможність, ліквідність та насамперед 

прибутковість; 

 ефективне  управління  фінансовим станом підприємства потребує  

налагодженого  функціонування  обліково-аналітичної  системи,  здатної  

забезпечувати  потреби керівництва  в  актуальній  та  достовірній  

інформації; 

 під  обліково-аналітичним  забезпеченням  управління фінансовим 

станом  підприємства  необхідно  розуміти  процес систематизації  та  

структурування  інформації,  що генерується  системами  бухгалтерського  

обліку  та економічного  аналізу,  з  метою  задоволення інформаційних  

запитів  менеджерів  у  процесі навмисного спрямування фінансових 

показників підприємства на досягнення нормативів, стійкого рівня 

збалансованості, стійкого функціонування та підвищення або утримання 

поставлених задач протягом усієї господарської діяльності підприємства.  
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