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 В умовах трансформації економіки України підвищуються вимоги до оперативності 
та якості аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю суб'єктів 
господарювання. Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна оперативна 
інформація про фінансові результати, яка сформована з урахуванням особливостей та 
обсягів діяльності підприємства. Важливим чинником, що сприяє своєчасному 
забезпеченню інформацією власників, інвесторів, менеджерів, інших користувачів є 
впровадження автоматизованих інформаційних систем аналізу.  Аналіз фінансових 
результатів в умовах застосування сучасних інформаційних технологій ґрунтується на 
визначенні основних елементів процесу дослідження доходів, витрат та прибутку з метою 
формування взаємопов'язаних етапів виконання відповідних аналітичних процедур. В 
процесі аналізу розробляються логічно обґрунтовані алгоритми розрахунку аналітичних 
показників, на основі яких узагальнюються і оцінюються результати діяльності та 
приймаються управлінські рішення щодо подальшого розвитку підприємства.  Головними 
завданнями аналітика з питань аналізу фінансових результатів є оцінка динаміки 
абсолютних та відносних показників, визначення ступеня впливу окремих факторів на зміну 
прибутку та виявлення невикористаних резервів, які в майбутньому збільшать очікуваний 
результат. Для реалізації вищезазначених завдань використовують аналітичні програми, що 
дозволяють розрахувати основні коефіцієнти прибутковості за даними фінансової звітності. 
Серед програм аналізу фінансових результатів підприємства найбільшого розвитку і 
розповсюдження набули програми ретроспективного аналізу, який проводиться на основі 
даних фінансової звітності підприємства за декілька звітних періодів. До таких програмних 
продуктів належать аналітичні програми  «1С:Финансовое планирование», «Audit Expert», 
«Project Expert», «Альт-Финансы». Вище зазначені програмні продукти дозволяють на 
основі вихідної облікової інформації автоматично розраховувати необхідні фінансові 
показники та коефіцієнти, отримувати пояснення для їх конкретних значень. Використання 
даних програмних продуктів для фінансового аналізу забезпечують підвищення системності 
аналізу, вплив на результати діяльності підприємства широкого кола внутрішніх і зовнішніх 
факторів, достовірність та надійність отриманих результатів, опрацювання значних масивів 
вхідної інформації та проведення багатоваріантного стратегічного аналізу.  Разом з тим, їх 
вартість достатньо висока, вони є суто спеціалізованими та розраховані на великі 
підприємницькі структури. Основною інформаційною базою аналізу є дані бухгалтерського 
обліку, яка використовується для прийняття управлінських рішень, тому доцільно при 
впровадженні автоматизованих інформаційних систем аналізу фінансових результатів 
застосовувати вже існуючі на підприємстві програми з автоматизації бухгалтерського 
обліку. Таким програмним продуктом виступає конфігурація «Финансовое планирование 
для Украины» системи «1С:Предприятие 7.7», який використовується більшістю 
вітчизняних підприємств, установ та організацій. Проведення аналізу фінансових результатів 
з використанням інформаційних технологій та управлінська інтерпретація одержаних 
висновків дозволять знайти оптимальний шлях розвитку, розробити програму фінансового 
оздоровлення підприємства,  обґрунтувати інвестиційне рішення 


