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Сучасний стан економіки України, невизначеність ринкової середи, наявність великої 
кількості збиткових підприємницьких структур, нездатність керівників передбачати і вчасно 
реагувати на кризові прояви вимагають широкого впровадження ефективних інструментів 
управління підприємницькими структурами. Моніторинг фінансового стану є одним із 
найбільш дієвих інструментів прогнозування та коригування розвитку підприємницьких 
структур, антикризового управління їх діяльністю. Тому метою даної роботи є 
обгрунтування системи моніторингу фінансового стану для ефективного управління 
підприємницькими структурами.  

Питання щодо розробки системи моніторингу фінансового стану підприємницьких 
структур вивчалися багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими-економістами, серед 
яких можна зазначити таких як Бернстейн Л.А., Грехем Б.О., Фабоззі Ф., Вайтхьорст Д., Бень 
Т.Г., Довбня С.Б., Карева Т.А., Коваленко Г.В., Балабанов І.Т., Олексюк О.С., Градов А.П., 
Забродський В.А., Коротков Е.М., Міняшкіна В.В., Терьохіна В.І., Шеремет А.Д. та інші. Але 
питання обгрунтування системи моніторингу представлені фрагментарно і залишаються не в 
повній мірі розглянутими, що і зумовило вибір теми дослідження 

Дослідження та аналіз їх робот дозволили запропонувати визначення моніторингу 
фінансового стану як процес систематичного спостереження, аналізу та оцінки ефективності 
фінансової діяльності підприємства з метою виявлення проблем та їх усунення. Така 
дефініція дозволяє визнання моніторингу як комплексного самостійного інструменту 
управління фінансовою діяльністю підприємства. 

Розробка системи моніторингу фінансового стану (рис.1) передбачає теоретичне 
обґрунтування її основних елементів та формування універсального методичного 
забезпечення. 

На підставі проведених досліджень та узагальнення отриманих результатів, в системі 
моніторингу можна виділити такі елементи: мета, об’єкт, суб’єкт, принципи, функції критерії 
та вимоги до системи моніторингу. Методичне забезпечення передбачає відокремлення 
основних груп показників оцінки фінансового стану, а саме фінансової стійкості, ліквідності, 
рентабельності та ділової активності, що забезпечать комплексність та багатоаспектність 
такої оцінки.  

Таким чином, впровадження запропонованої системи моніторингу дозволить будь-якій 
підприємницькій структурі безперервно спостерігати за фінансовою діяльністю, виявляти 
основні проблеми у фінансовому стані та симптоми настання кризи, що забезпечить 
своєчасну розробку та вживання заходів щодо їх усунення. 
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