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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ
Чібісова В.П.
Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного
торговельно-економічного університету, м. Харків
В умовах поглиблення конкуренції, посилення динаміки ринкових змін, що
обумовлює зростання ризиків й примноження обурюючих факторів розвитку
підприємства зростає роль фінансової інформації, яка потребує застосування
сучасних методик й підходів до її обробки та представлення керівництву для
прийняття управлінських рішень. Основним джерелом такої інформації
виступають дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Питання розробки програм антикризового управління, зокрема, з
урахуванням деяких аспектів облікової складової, досліджено в роботах:
Т. В. Давидюк, С. В. Знахур, М. В. Рета, О. В. Манойленко [1-5] та ін. При
цьому залишається низка невирішених проблем з цього питання.
Провідна роль бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
полягає у забезпеченні внутрішніх і зовнішніх користувачів актуальною,
повною й неупередженою інформацією про фінансовий стан й результати
господарської діяльності підприємства.
В сьогоднішніх умовах невизначеності й зростаючої ризикованості
ринкового середовища ефективність бухгалтерського обліку й облікових
механізмів не лише забезпечує відтворення у журнальній формі господарських
операцій, але й дозволяє будувати міцну інформаційно-аналітичну систему для
протидії кризам або іншим фінансово-економічним загрозам діяльності
підприємства.
Завдання управлінця сучасності – розробити й апробувати такі облікові
механізми, які нададуть змогу побудувати цілісну систему антикризового
управління, адекватну відносно викликів реального оточення й гнучку з позиції
взаємодії з іншими підсистемами управління підприємства.
Література:
1. Антикризове управління у корпоративному секторі економіки: автореф. дис. ... д-ра
екон. наук : 08.00.03 / О. В. Манойленко ; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України. —
Х., 2010. — 35 с. — укp.
2. Давидюк Т. В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Т. В. Давидюк,
О. В. Манойленко, Т. І. Ломаченко, А. В. Резниченко; Харківський політехнічний ін-т, нац.
техн. ун-т. - Харків : ВД "Гельветика", 2016. - 392 с.
3. Манойленко О. В. Особливості ранньої діагностики та оцінки ефективності
управлінських впливів щодо попередження кризових явищ / О.В. Манойленко, С.В. Знахур //
Науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і
право». – Київ, 2007. – № 3. – С. 75-86
4. Механізми антикризового управління в корпоративному секторі економіки /
О.В. Манойленко // Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 352 с.
5. Діагностика фінансового стану як інструмент управління фінансовою безпекою
підприємства / М. В. Рета, Н. І. Шимко // Вісник НТУ “ХПІ” Сер. : Технічний прогрес та
ефективність виробництва. - 2013. - № 67. - С. 80-90.
292

