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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЕМСТВА
Запорізька державна інженерна академія, кафедра ЕІТ
Фінансово-економічний стан є головним критерієм ділової активності підприємства,
що визначає його конкурентоздатність та потенціал в результативній реалізації економічних
інтересів учасників господарської діяльності
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господарювання, займаються вітчизняні та зарубіжні вчені. Зокрема аналіз економічного та
фінансового стану висвітлені у роботах Косової Т.Д., Непочатенка О.О., Савицької Г.В.,
Грищенка О.В., Подольської В.О., Ковальчука І.В. та інших.
Теоретичним підґрунтям управління процесом підвищення ефективної діяльності
підприємства виступила розроблена концепція прогнозування фінансово-економічних
показників діяльності підприємства, яка набула форми концептуальної моделі, представленої
на рис. 1. 1. Контур аналізу складається з двох блоків. Блок „Бухгалтерські звіти”
призначений для накопичення, групування та зведення первинної інформації про
досліджуваний об‘єкт, економічну систему, соціально-економічні явища або процеси, її
структурування відповідно до мети і задач дослідження з метою їх подальшого використання
в аналітично-розрахункових та модельних процедурах. Отже, даний блок забезпечуватиме
всією необхідною інформацією всі інші блоки структурно-функціональної моделі. Первинна
інформація береться з балансу підприємства (форма №1) і звіту про фінансові результати
(форма №2).
На основі проведеного аналізу в блоці „Оцінка фінансово-економічного стану"
формуються висновки відносно того, наскільки раціонально використовується капітал
підприємства і наскільки ефективно здійснюється управління ним.
2. Контур моделювання включає в себе два блоки. Блок розрахунку фінансових
показників реалізує моделі розрахунку системи фінансово-економічних показників, а саме:
 показники майнового стану: майно підприємства, коефіцієнти зношення,
оновлення, вибуття та придатності основних засобів;
 показники ліквідності та платоспроможності: власний капітал, коефіцієнт
забезпечення власними оборотними коштами, коефіцієнт покриття, коефіцієнти абсолютної,
швидкої ліквідності, чистий оборотний капітал та частка оборотних коштів у активах;
 показники фінансової стійкості: коефіцієнти платоспроможності, фінансової
залежності, фінансування, співвідношення власних та позикових коштів;
 показники рентабельності: рентабельність продажів, основної діяльності та
рентабельність власного капіталу;
 показники ділової активності: термін окупності власного капіталу, фондовіддача,
термін окупності основних засобів .
В блоці моделювання фінансово-економічних показників за допомогою економіко –
математичних моделей визначається подальший розвиток підприємства.
3. Контур прийняття рішень узагальнює всю отриману в результаті економікоматематичного аналізу інформацію і містить висновки, стратегічні рішення та рекомендації
щодо функціонування підприємства у майбутньому, фінансування та моніторингу
ефективного портфеля та календарного плану його інвестиційної діяльності.
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Рис. 1. Концепція прогнозування фінансово-економічних показників діяльності
підприємства
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