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Анотацiя
Розглянута важливiсть та необхiднiсть використання програмного забезпечення для аналiзу фiнансового

стану пiдприємств, наведена його класифiкацiя та випадки використання пiдприємствами унiверсальних та
спецiальних програмних продуктiв.

За умов ринкової економiки виникає потреба постiйно аналiзувати фiнансовий стан
пiдприємств, оскiльки з кожним роком все бiльш актуальною стає проблема розробки
i обґрунтування бiзнес-планiв, оцiнки ефективностi управлiнських рiшень та вирiшення
проблем забезпечення стiйкого фiнансового стану пiдприємств. Крiм того, потреба в ана-
лiтичнiй iнформацiї постiйно зростає через нестабiльнiсть факторiв зовнiшнього мiкро-
та макросередовища пiдприємства. Такий аналiз пов’язаний з необхiднiстю здiйснення
обробки великих обсягiв економiчної та управлiнської iнформацiї, є дуже трудомiстким
i вимагає проведення значної кiлькостi розрахункiв, що вимагає автоматизацiї аналiти-
чних розрахункiв, яку неможливо здiйснити без використання програмного забезпечення.
Саме тому велика увага має придiлятись вивченню проблем створення, розвитку та вико-
ристання комп’ютерних систем аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств,
якi дозволять пiдвищити ефективнiсть процесу збирання, реєстрацiї ти обробки даних.

На сьогоднiшнiй день iснує велика кiлькiсть програм, якi дозволяють автоматизувати
процес збирання та обробки iнформацiї, але вони не повнiстю задовольняють потреби
користувачiв, що вимагає подальшого вивчення напрямiв i можливостей автоматизацiї
процесу управлiння пiдприємством.

Аналiтичнi розрахунки можуть здiйснюватись за допомогою унiверсальних та спецiа-
лiзованих комп’ютерних програм, якi були спецiально розробленi для проведення аналiзу
фiнансового стану пiдприємств.

Унiверсальнi програми користуються попитом, оскiльки їх досить легко прилаштувати
до особливостей бухгалтерського облiку та аналiзу в рiзних галузях економiки. Спецiа-
лiзованi програми, в свою чергу, дозволяють врахувати галузевi особливостi, масштаби
господарювання, що збiльшує їх функцiональнi можливостi i пристосовує їх до вимог ко-
ристувачiв.

Перевагами спецiалiзованих комп’ютерних програм є те, що вони дозволяють аналiзу-
вати показники фiнансового стану пiдприємств та визначати тенденцiї їх змiни, прогно-
зувати фiнансовий стан, порiвнювати фiнансовий стан пiдприємства з iншими пiдприєм-
ствами галузi, розробляти рiзнi варiанти бiзнес-плану, враховувати при здiйсненнi аналiзу
рiзнi фактори економiчного та неекономiчного характеру, використовувати динамiчнi та
статичнi методи аналiзу, надавати iнформацiю у табличному та графiчному виглядi тощо.

Використовувати спецiалiзоване комп’ютерне забезпечення вигiдно у тому випадку,
якщо фiнансовий аналiз проводиться на пiдприємствi систематично, виникає необхiднiсть
враховувати специфiку економiчної дiяльностi пiдприємства та потреби користувачiв цiєї
iнформацiї, iснуючi комп’ютернi системи не дозволяють здiйснювати обробку та аналiз
даних пiдприємства через їх значний обсяг та рiзновекторнiсть економiчного аналiзу.

Спецiалiзованi автоматизованi системи використовуються для проведення ретроспе-
ктивного аналiзу, для здiйснення оперативного контролю, а також для розробки прогнозiв
та планiв.

Якщо придбання автоматизованих систем управлiння пiдприємством є недоцiльним, то
пiдприємства з метою проведення аналiзу користуються:

- засобами прикладних програм МС Excel, MS Access;
- спецiалiзованими аналiтичними пакетами STATISTICA, SAS, SPSS, STATGRAPICS,
STADIA тощо;

- бухгалтерськими та аналiтичними програмами, такими як «1С: Пiдприємство», «БЕСТ»,
«Парус-Пiдприємство», «Електронна бухгалтерiя» тощо;

- програмами для проведення фiнансового аналiзу («ИНЗК-АФСП», «АНЗК-Аналiтик»,
«ФiнЕксперт», «Бест-Ф», «Форт-Аналiтик», КIС «Галактика»).

204



Комп’ютернi технологiї та Iнтернет в iнформацiйному суспiльствi

Аналiтичнi програми для проведення фiнансового аналiзу призначенi для оцiнювання
поточного та перспективного фiнансового стану пiдприємства, вибору найкращої стратегiї
його розвитку, розробки iнвестицiйних проектiв та бiзнес-планiв, управлiння маркетинго-
вою дiяльнiстю тощо.

Таке програмне забезпечення дозволяє створити iнформацiйне забезпечення аналiзу
фiнансового стану пiдприємств у виглядi автоматизованих банкiв даних, основними фун-
кцiями яких є накопичення, збереження та обробка iнформацiї, необхiдної користувачам
для прийняття рiшень. Їх створення дозволяє отримати швидкий доступ до даних, забез-
печити доступ до них декiльком користувачам, розширювати та оновлювати iнформацiю,
використовувати вже введену iнформацiю необмежену кiлькiсть разiв. Крiм того, створен-
ня баз даних дозволяє використовувати з метою фiнансового аналiзу данi бухгалтерського
облiку, що значно зменшує витрати часу на її введення в систему. Функцiональнi можли-
востi таких систем дозволяють їх використовувати в якостi систем пiдтримки прийняття
рiшень.

Отже, здiйснювати якiсно аналiз фiнансового стану пiдприємств на сучасному етапi
неможливо без володiння комп’ютерними технологiями, оскiльки вони дозволяють опе-
ративно отримати iнформацiю, потрiбну для прийняття обґрунтованих управлiнських рi-
шень. Крiм того, програмне забезпечення дозволяє фiнансовому аналiтику широко засто-
совувати можливостi математичного, статистичного та графiчного апарату, моделювати
розвиток економiчних процесiв.
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