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В сучасних умовах, коли ситуація в аграрному секторі 

характеризується фінансово-економічною нестабільністю, а діяльність 

господарюючих суб’єктів зазнає негативного впливу зовнішніх та внутрішніх 

чинників, важливого значення набуває питання фінансової безпеки 

підприємств. 

Функціонування дієвої системи фінансової безпеки підприємства 

спроможне виявити та мінімізувати загрози його фінансової стійкості, 

платоспроможності, захистити його від фінансових втрат, і в подальшому 

забезпечити стабільну діяльність і розвиток в умовах конкурентного 

економічного стану. Це можливо, на нашу думку, за наявності належного 

інформаційного забезпечення управління фінансовою безпекою аграрних 

підприємств, основними складовими якого є системи обліку та аналізу. 

Як свідчить практика, система обліково-аналітичного забезпечення 

відіграє важливу роль в  управлінні підприємством в цілому, забезпечуючи 

взаємодію різних структурних підрозділів та реагуючи на зміни 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Слід погодитись із Барановською 

С.П., що обліково-аналітична система виконує збір, опрацювання та оцінку 

всіх видів інформації, що використовується для прийняття управлінських 

рішень на макро- і мікрорівнях.[1]. 

З позицій формування обліково-аналітичного забезпечення в 

управлінні фінансовою безпекою аграрних підприємств доцільно з’ясувати 

яким чином необхідно здійснювати збір інформації про можливі фінансові 

загрози та втрати, опрацьовувати та оцінювати цю інформацію з метою її 



використання  для прийняття ефективних управлінських рішень з метою 

забезпечення стабільної діяльності підприємства. 

Як свідчать дослідження, облік створює інформаційні умови для 

здійснення основних функцій управління фінансовою безпекою. 

Підтримуємо точку зору [2], що одним з важливих напрямів розвитку 

підприємства виступає «…створення дієвого механізму фінансової безпеки, 

яким є бухгалтерський облік. Обґрунтовується це тим, що бухгалтерський 

облік є однією з основних функцій управління, спрямованою на забезпечення 

безпеки підприємства, і саме бухгалтерський облік виключає можливість 

прямих розкрадань без встановлених законом наслідків, створює 

інформаційні умови для здійснення контролю за доцільністю і законністю 

використання ресурсів в превентивному, поточному і наступному режимах, 

сприяє запобіганню реалізації загроз, які зменшують економічну стійкість 

підприємств» [2]. 

Обліково-інформаційне забезпечення повинно об'єктивно відображати 

стан підприємства на будь-який момент часу і з будь-яким рівнем деталізації, 

а також враховувати можливі загрози з боку зовнішнього середовища, про 

що наголошують Головай Н.М. і Пославська Л.І. [3]. В умовах фінансово-

економічної нестабільності, антикризового управління, інформаційна база 

обліку поступово має доповнюватись іншими об’єктами. Це пояснюється 

тим, що система обліково-інформаційного забезпечення повинна відповідати 

на всі питання управління фінансовою безпекою. 

На нашу думку, особлива увага в обліково-аналітичній системі має 

відводитись факторам, що справляють безпосередній вплив на фінансову 

безпеку підприємства, до яких можемо віднести стан фінансово-майнового 

потенціалу підприємства, фінансову стійкість, обсяги дебіторської і 

кредиторської заборгованості, кредитоспроможність і платоспроможність 

(ліквідність) підприємства, а також стан розрахунків із  постачальники, 

споживачами, конкурентами, тощо. Обліково-аналітична інформація має  

точно та достовірно відображати в зовнішній та внутрішній звітності всі 



господарські операції, що пов’язані із вище перерахованими факторами, 

надавати користувачам інформацію про поточний та перспективний стан, 

динаміку розвитку та фінансовий стан підприємства, забезпечувати 

внутрішній контроль за діяльністю підприємства. 

Таким чином для кожного підприємства актуальною виступає розробка 

і впровадження системи фінансової безпеки  з урахуванням належного 

обліково-аналітичного забезпечення, яка буде сприяти стійкому розвитку 

підприємства та забезпечить максимальну ефективність його 

функціонування. 
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