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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання, які характеризу"

ються динамічними змінами факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища, високим рівнем невизначе"
ності та ризику, політичною й економічною нестабіль"
ністю в країні зумовлюють зростання ролі стратегічно"
го фінансового аналізу як методологічної основи об"
грунтування стратегії відповідно до місії та стратегіч"
них цілей діяльності підприємства. Стратегічний фінан"
совий аналіз дозволяє визначити джерела та засоби
підприємства, встановити ключові пріоритети й оціни"
ти їх досяжність, підвищити ефективність використан"
ня наявних ресурсів, виходячи з поставлених стратегіч"
них орієнтирів.

Вагомою умовою досягнення мети та завдань стра"
тегічного фінансового аналізу є побудова та викорис"
тання якісної системи інформаційного забезпечення
здатної усунути невизначеність у процесі прийняття
управлінських рішень і сприятиме максимальній ефек"
тивність їх реалізації.
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У статті розглянуто проблеми інформаційного забезпечення стратегічного фінансового аналізу як ме1

тодологічної основи обгрунтування фінансової стратегії. На основі узагальнення наукових підходів до

визначення інформаційного забезпечення уточнено його сутність виходячи з потреб аналізу. Встановле1

но, що релевантність і практичне значення результатів стратегічного фінансового аналізу, якість та ко1

рисність управлінських рішень значною мірою залежать від наявності достовірної та своєчасної інфор1

мації про внутрішній фінансовий потенціал підприємства та зовнішнє середовище його функціонуван1

ня. На підгрунті системного підходу теоретично обгрунтовано інформаційну модель стратегічного фінан1

сового аналізу виходячи з поставлених стратегічних цілей, функцій (оціночної, діагностичної, пошуко1

вої) і об'єктів аналізу. За результатами здійсненого дослідження визначено види інформації та їх основні

джерела для проведення стратегічного фінансового аналізу.

The article reviews problems of the strategic financial analysis' informational support. On the basis of the

generalization of scientific approaches to determining information support its essence is clarified proceeding

from the analysis' requirements. It is established that relevance and practical importance of the strategic financial

analysis' results, quality and utility of managerial decisions largely depends on the availability of accurate and

timely information about company's internal financial potential and external environment of functioning.

According to system approach it is theoretically substantiated the information model of the strategic financial

analysis based on the assigned strategic objectives, functions (evaluation, diagnostic, searching) and objects of

the analysis. As the result of the research the basic types of information and their main source for the strategic

financial analysis are determined.
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання інформаційного забезпечення аналізу роз"

глянуто у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних
вчених, зокрема І.П. Босака [2], І.О. Бланка [3], Р. Бру"
ханського [4], Ф.Ф. Бутинця [5], П.Л. Гордієнка [6], С.В.
Івахненка [11], В.В. Ковальова [12], Т.М. Ковальчук [13],
М.Г. Чумаченка [14] та ін.

Невирішена частина проблеми полягає у тому, що у
науковій літературі не сформовано комплексного підхо"
ду до проектування моделі інформаційного забезпечен"
ня стратегічного фінансового аналізу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є обгрунтування теоре"

тичних і методологічних засад системи інформаційного
забезпечення стратегічного фінансового аналізу, побу"
дова інформаційної моделі аналізу для обгрунтування
параметрів фінансової стратегії.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Методологічною й інформаційною основою робо"

ти є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, ма"
теріали періодичних видань з даної проблематики.

При проведенні дослідження використовувалися
такі загальнонаукові методи: абстрактно"логічний, по"
рівняння, абстрагування, узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Якість управлінських рішень, що приймаються на

підставі проведення стратегічного фінансового аналізу
залежить від правильної організації його інформацій"
ного забезпечення. Критична оцінка наукової літерату"
ри свідчить про відсутність єдиного підходу до дефініції
останнього. Так, одна група вчених [6, с. 52; 7, c. 44; 8, с.
19—21; 9, с. 229; 11, с. 15] розглядає інформаційне за"
безпечення аналізу як систему, що складається з взає"
мопов'язаних елементів (фахівці, інформаційні техно"
логії, програмне забезпечення, технічні засоби) та по"
стійно діючих взаємозв'язків між ними щодо перетво"
рення інформаційних ресурсів. Прихильники другого
підходу [2, с. 194; 10, с. 85; 13, с. 453; 14, с. 144] інформа"
ційне забезпечення ототожнюють з сукупністю інфор"
мації, що є предметом збирання, реєстрації, передачі та
перетворення з метою проведення якісного аналізу та
прийняття управлінських рішень. Відповідно до тре"
тього підходу [4, с. 69—70; 13, с. 453; 14, с. 144] інфор"
маційне забезпечення аналізу — це процес задоволен"
ня потреб конкретних користувачів в інформації, що
грунтується на використанні спеціальних методів, спо"
собів і процедур її одержання, видачі у зручній для ко"
ристувачів формі.

Узагальнюючи розглянуті підходи, можна зазначи"
ти, що інформаційне забезпечення стратегічного фінан"
сового аналізу є інтегрованою багатофункціональною
системою, що включає оптимальну сукупність зовніш"
ньої та внутрішньої інформації про об'єкт досліджен"
ня, об'єм, склад і структура якої визначається цілями її
генерації, відповідне методичне та кадрове забезпечен"
ня, технічні та програмні засоби реєстрації, накопичен"
ня, зберігання, передачі та перетворення інформації у
відповідності до потреб управління. Відповідно до та"
кого підходу процес інформаційного забезпечення роз"

робки фінансової стратегії на підгрунті стратегічного
фінансового аналізу алгоритмізується наступним чином
(рис. 1).

Побудова раціональної системи інформаційного
забезпечення стратегічного фінансового аналізу не"
можлива без виокремлення основних вимог, що вису"
ваються до інформації з огляду на потреби управління.
Так, накопичувана інформація про основні показники
зовнішнього та внутрішнього середовища є цінною
тільки у тому випадку, якщо її можна використати для
прийняття управлінських рішень, цільові орієнтири та
вимоги до яких відрізняються залежно від інтересів і
потреб суб'єктів аналізу.

Максимальної корисності інформації можна досяг"
ти за умови її релевантності, тобто найбільш повного
опису об'єкта дослідження та можливості реального
використання для прийняття обгрунтованих управлінсь"
ких рішень. Інформація, що використовується в процесі
стратегічного фінансового аналізу може розглядатися
як релевантна, якщо вона відповідає наступним вимо"
гам: достовірність, надійність, зіставність, єдність, рац"
іональність, ефективність, актуальність, повнота.

На наш погляд, побудова інформаційної моделі
стратегічного фінансового аналізу повинна здійснюва"
тися виходячи з поставлених стратегічних цілей, функ"
цій (діагностичної, оціночної та пошукової) та об'єктів
аналізу (рис. 2).

Важливим етапом побудови інформаційної моделі
стратегічного фінансового аналізу є встановлення дже"
рел інформації за її видами. Необхідно зазначити, що
для формування цілісного уявлення про умови та спе"
цифіку ведення фінансово"господарської діяльності
інформаційна база стратегічного фінансового аналізу
повинна органічно інтегрувати зовнішні та внутрішні
джерела інформації (табл. 1).

У процесі стратегічного фінансового аналізу пріо"
ритетне значення має збір та інтерпретація інформації
про зовнішнє середовище, що ускладнюється внаслідок
наявності великої кількості зовнішніх факторів, що ви"
значають фінансові перспективи будь"якого суб'єкта
господарювання, асиметричності інформації, неможли"
вості адекватної оцінки достовірності деяких джерел
інформації. До зовнішніх джерел інформації відносять"
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Рис. 1. Алгоритм процесу інформаційного забезпечення розробки фінансової стратегії підприємства

Авторська розробка.
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ся документи, що регулюють господарську діяльність,
дані державної статистики; офіційні сайти Кабінету
Міністрів України, міністерств і відомств; спеціалізовані
періодичні видання; публікації торгівельних палат, фон"
дових і валютних бірж, спілок підприємств; засоби ма"
сової інформації; дані корпоративних web"сайтів; пуб"
лічна фінансова звітність контрагентів і конкурентів;
реклама конкурентів і постачальників, прейскуранти цін;
виставкові каталоги.

Внутрішні джерела інформації поділяються на нор"
мативно"планові, позаоблікові й облікові. Інформація,
отримана з нормативно"планових джерел (бізнес"план,
фінансовий план, бюджети, норми витрат, нормативи,
договори, контракти) в порівнянні з інформацією, що
міститься в облікових джерелах (первинні документи,
журнали 1—7 та відомості до них, головна книга, обо"
ротно"сальдова відомість, фінансова, статистична, по"
даткова та внутрішньогосподарська звітність) забезпе"
чує кількісне підтвердження досягнення цілей господа"
рюючого суб'єкта, тобто констатацію відповідності от"
риманих результатів раніше сформульованим завдан"
ням.

Важливе значення для обгрунтування стратегічних
управлінських рішень має фінансова звітність. У Законі
України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність
в Україні" визначено, що фінансова звітність — це бух"
галтерська звітність, що містить інформацію про фінан"
совий стан, результати діяльності та рух грошових
коштів підприємства за звітний період [1]. На основі
дослідження показників фінансової звітності можна
отримати всестороннє уявлення про розвиток підприє"
мства в динаміці, виявити різноманітні тенденції та за"
кономірності його діяльності, оцінити рівень досягнен"
ня поставлених стратегічних цілей, а також сформулю"
вати майбутні стратегічні орієнтири, виходячи з наяв"
ного рівня фінансового потенціалу. Тобто значення

фінансової звітності як важливої складової інформац"
ійного забезпечення стратегічного фінансового аналі"
зу полягає в тому, що вона є не лише основою ретрос"
пективного дослідження фінансово"господарської
діяльності, а й має значну прогностичну цінність, тобто
містить інформацію необхідну для визначення май"
бутніх орієнтирів.

До позаоблікових джерел інформації відносяться
установчі документи, штатний розклад, наказ про обліко"
ву політику; посадові інструкції; організаційна структу"
ра управління, матеріали аудиторських перевірок, ревізій,
пояснювальні та доповідні записки, соціальна інформа"
цію про персонал підприємства та потенційних праців"
ників, інформація мотиваційного характеру тощо.

Комплексне дослідження всіх джерел інформації
стратегічного фінансового аналізу дозволить усунути
відокремленість у аналітичних висновках і забезпечити
прийняття обгрунтованих управлінських рішень.

ВИСНОВКИ
У статті здійснено теоретичне узагальнення та ви"

рішення проблем інформаційного забезпечення страте"
гічного фінансового аналізу. Доведено, що інформа"
ційне забезпечення стратегічного фінансового аналізу
є інтегрованою багатофункціональною системою, що
включає оптимальну сукупність зовнішньої та внутріш"
ньої інформації про об'єкт дослідження, об'єм, склад і
структура якої визначається цілями її генерації, відпо"
відне методичне та кадрове забезпечення, технічні та
програмні засоби реєстрації, накопичення, зберігання,
передачі та перетворення інформації у відповідності до
потреб управління.

За результатами здійсненого дослідження теоретич"
но обгрунтовано інформаційну модель стратегічного
фінансового аналізу, яка дозволяє визначити види
інформації та їх основні джерела.
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Таблиця 1. Джерела інформації стратегічного фінансового аналізу залежно від видів інформації

Авторська розробка.
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