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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Система економічного аналізу є інструментом, що за-

безпечує ефективну управлінську функцію, вивчає причин-
но-наслідкові зв'язки тих чи інших явищ та виявляє резер-
ви підвищення продуктивності роботи суб'єкта господарю-
вання. Беззаперечним є той факт, що основною метою про-
вадження господарської діяльності є отримання прибутку
— позитивного фінансового результату. Фінансовий ре-
зультат є узагальнюючим показником, що характеризує
діяльність підприємства в цілому, та окремих його аспектів
зокрема, що підтверджує необхідність здійснення еконо-
мічного аналізу в цьому напрямі.
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У статті проаналізовано літературу, яка стосується економічного аналізу фінансових резуль-

татів з урахуванням інтересів груп користувачів. Встановлено, що найбільш повно охарактери-

зувати господарську діяльність можна за допомогою здійснення таких напрямів аналізу: аналіз

фінансових результатів; аналіз економічного потенціалу підприємства; аналіз розвитку та ре-

зультативності підприємства; та оцінка ефективності діяльності суб'єкта господарювання. Роз-

роблено комплексну систему економічного аналізу результатів діяльності підприємства в за-

лежності від інформаційних потреб різних стейкхолдерів. Запропонована система економіч-

ного аналізу результатів діяльності підприємства в залежності від інформаційних потреб різних

стейкхолдерів може використовуватися на всіх без винятку суб'єктах господарювання для оцін-

ки їх діяльності, незалежно від їх галузевої приналежності.

The article analyzes literature related to the economic analysis of financial results, taking into

account the interests of user groups. It is established that the most complete description of economic

activity can be achieved through the following areas of analysis: analysis of financial results; analysis

of economic potential of the enterprise; analysis of development and efficiency of the enterprise;

and an assessment of the entity's business performance. The complex system of economic analysis

of the results of the enterprise activity is developed, depending on the information needs of different

stakeholders. The proposed system of economic analysis of the results of the enterprise, depending

on the information needs of different stakeholders, can be used on all economic entities without

exception, to evaluate their activities, regardless of their sectoral affiliation.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми ефективного управління та економічного
аналізу фінансових результатів піднімали у своїх працях
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: М. Чумаченко, М. Бо-
люх, В. Бурчевський, М. Горбаток [10], Л. Лахтiонова [15],
І. Бланк, Р. Хиггінс [23], А. Шеремет, Р. Сайфулин, Е. Нена-
шев [25], В. Ковальов [13], В. Бочаров [5], Г. Савицька [1],
В. Мец [16], Є. Мних [17], Г.І. Кіндрацька [12], В. Артеменко,
Н. Анисимова [2], С. Мошенський, О. Олійник [18], Б. Гра-
бовецький [8], П. Попович [22], Г. Андрєєва, В. Андрєєва
[20], М. Болюх, В. Бурчевський, М. Горбатюк [11] та ін.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для виявлення оптимального набору показників еко-

номічного аналізу фінансових результатів необхідним є
урахування їх значення для окремих груп користувачів
результатів такої аналітичної роботи. Дані економічного
аналізу фінансових результатів можуть використовувати-
ся як внутрішніми, так і зовнішніми стосовно досліджува-
ного підприємства суб'єктами. Різні групи користувачів ре-
зультатів економічного аналізу в даній сфері будуть ціка-
вити різні показники. З огляду на це, В.В. Ковальов [14]
виділяє чотири групи осіб, що мають пряме або опосеред-
коване відношення до діяльності фірми, інтереси яких за-
чіпаються в процесі формування, розподілу і використан-
ня фінансових результатів. Так, В.В. Ковальов [14], "до
першої групи відносить лендерів — економічні суб'єкти,
що позичають підприємству грошові кошти на платній, по-
воротній і довгостроковій основі з метою отримання до-
ходу у вигляді відсотків" та зазначає, що об'єктом їх інте-
ресу є "прибуток до вирахування відсотків і податків, адже
саме з прибутку лендери отримують свій дохід від вкладе-
них у підприємство коштів. У більшості економічно розви-
нених країн сплачені відсотки в певних межах визнаються
витратами і включаються в собівартість продукції підприє-
мства і таким чином зменшують тиск податкового преса
на організацію".

Другу групу автор [14] характеризує з точки зору дер-
жави, адже "зацікавленість держави цілком зрозуміла: чим
вище величина прибутку до вирахування податків і обов'яз-
кових платежів, тим більше податків акумулюється в бюд-
жетах різних рівнів". Третя група, відповідно до даного
підходу — це власники, визначальним об'єктом інтересу
яких є "чистий прибуток, адже лише відповідно до їх рішен-
ня він капіталізується або ж споживається". Натомість, до
останньої групи суб'єктів, що зацікавлені в формуванні,
розподілу та використанні фінансових результатів та ре-
зультатів їх аналізу, В.В. Ковальов [14] відносить "найма-
них працівників та контрагентів (постачальників і креди-
торів) підприємства". Однак об'єднувати зовнішніх та
внутрішніх суб'єктів є недоцільним, що в першу чергу, обу-
мовлено їх різними інтересами щодо даного питання. В
свою чергу, наймані працівники не мають прямої зацікав-
леності в фінансових результатах діяльності підприємства,
адже отримують заробітну плату, яка включається до ве-
личини витрат (адміністративних, збутових, інших) або до
собівартості продукції чи послуг. У розвинених країнах
світу, звичайно, є практика виплати додаткових відсотків
від величини отримуваного прибутку працівникам, однак
для вітчизняних підприємств вона є нехарактерною.

За методикою МСФЗ [19] "основними користувачами
фінансової звітності є: інвестори, які вкладають капітал (що
несуть певний ризик), а також їх консультанти, яких ціка-
вить ризик і прибутковість від своїх інвестицій, їм необхід-
но знати, чи варто придбавати, утримувати або продавати
інвестиції (а також здатність компанії виплачувати дивіден-
ди); працівники та їх представники — зацікавлені в ста-
більності і рентабельності своїх роботодавців. Для них та-
кож важлива оцінка здатності компанії забезпечувати зай-
нятість і виплату заробітку і пенсійних винагород, пенсійні
виплати і зайнятість; позикодавці — кредиторам необхід-
но знати, чи будуть надані ними позики і відсотки по ним
виплачені в встановлені терміни; та уряд, представлений
різними міністерствами". Розробники положень МСФЗ ви-
користовують, вважаємо достатньо обмежений та спроще-
ний підхід в розподілі груп користувачів фінансової інфор-
мації, що унеможливлює врахування та розуміння цілей і
інтересів всього кола суб'єктів, який є, на практиці, шир-
шим відповідно, у даних економічного аналізу фінансових
результатів.

Вважаємо, що користувачів даних економічного ана-
лізу фінансових результатів доцільно поділяти в залеж-
ності від їх доступу до суб'єкта господарювання в цілому,
та доступу до достовірної інформації про реальний фінан-
совий стан підприємства, зокрема, тобто на внутрішніх та
зовнішніх. Це обумовлено тим, що зовнішні суб'єкти ма-
ють доступ до обмеженої інформації, зокрема, в тій час-
тині, що характеризує діяльність підприємства та розкри-
вається в офіційній фінансовій звітності. В свою чергу,
внутрішні користувачі мають доступ до закритої інфор-
мації, яка може представляти собою комерційну таємни-
цю. Актуальність такого поділу також підтверджується тим,
що більшість вітчизняних суб'єктів нівелюють законодав-
чо встановленими нормами, маскуючи деякі нюанси своєї
діяльності з метою оптимізації податкового навантажен-
ня. Таким чином, офіційна фінансова звітність не завжди
розкриває реальний стан господарюючого суб'єкта. Од-
нією із важливих помилок управлінського персоналу на
деяких підприємствах є використання даних фінансової
звітності для цілей управління, однак у такому випадку уп-
равлінські рішення приймаються без урахування натураль-
них показників діяльності, базуючись лише на вартісних,
також використовуються лише облікові дані, в той час коли
важливого значення набувають дані необлікового харак-
теру, які не відображаються в обліково-фінансовій
звітності, (наприклад, терміни погашення кредиторської
заборгованості, або своєчасність надходження виручки від
покупців, плинність кадрів тощо), але мають суттєвий вплив
на подальші управлінські дії.

Думку щодо поділу користувачів на внутрішніх і
зовнішніх висловлює І.А. Бланк [3] та зазначає, що "коло
основних користувачів фінансової інформації підприєм-
ства може бути представлений таким чином: внутрішні ко-
ристувачі (керуючі (директори) підприємства; фінансові
менеджери всіх рівнів; власники (акціонери) підприємства;
інші внутрішні користувачі); зовнішні користувачі (креди-
тори підприємства; потенційні інвестори; контрагенти
підприємства по операційній діяльності; податкові органи;
аудиторські фірми; залучаються, фінансові консультанти
та експерти; фондова біржа (при котируванні на ній цінних
паперів, емітованих підприємством); інші зовнішні корис-
тувачі)".

З огляду на зазначене вище, необхідно визначитися з
економічними цілями окреслених вище користувачів з ме-
тою формування методики економічного аналізу фінансо-
вих результатів з урахуванням тих показників, що є затре-
буваними кожним окремим суб'єктом-користувачем ре-
зультатів аналітичної роботи щодо оцінки фінансових
результатів. Зокрема О.А. Дроздов та Л.Ф. Уварова [9]
окреслили цілі й потреби деяких груп користувачів фінан-
сової інформації з зазначенням методики, що забезпечу-
ватиме потреби окремих груп (табл. 1).

Визначені економічні цілі та основні методики задо-
волення потреб користувачів у фінансовій інформації, за
О.А. Дроздовим та Л.Ф. Уваровою [9], обумовлюють різно-
манітність задач та етапів та напрямів економічного аналі-
зу результатів діяльності суб'єктів господарювання.

Зокрема Полісюк Г.Б. і Коноваленко І.Є. [21] до ос-
новних завдань аналізу фінансових результатів відносять:
"аналіз складу і динаміки прибутку; аналіз фінансових ре-
зультатів від звичайних видів діяльності; аналіз фінансо-
вих результатів від інших видів діяльності; аналіз розподі-
лу і використання". Натомість, Г.В. Савицька [24] стверд-
жує, що "основними завданнями аналізу фінансових ре-
зультатів діяльності є: визначення можливостей одержан-
ня прибутку відповідно до наявного ресурсного потенціа-
лу підприємства і кон'юнктури ринку; систематичний конт-
роль за процесом формування прибутку із зміною його
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динаміки; визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх
факторів на фінансові результати й оцінювання якості при-
бутку". Однак такі підходи є дещо обмеженими, зважаю-
чи на їх загальний характер, адже для кожної із груп стей-
холдерів економічного аналізу діяльності підприємства —
завдання розширюються або ж скорочуються та в цілому
змінюються в напрямку конкретних показників, що є не-
обхідними для кожної із груп зацікавлених сторін у резуль-
татах такої аналітичної роботи. Адже як зазначають Н.О.
Власова та І.Ю. Мелушова [6, с. 154], що "результативність
господарської діяльності підприємства в сучасних умовах
в значній мірі залежить від аналізу фінансових результатів.
Фінансові результати, як взаємопов'язана система показ-
ників, найповніше відображають інтереси різних суб'єктів
господарського процесу на різних етапах формування і
використання, що підвищує їх значущість в системі управ-
ління підприємством".

Зважаючи на це, виникає необхідність визначення
місця економічного аналізу фінансових результатів в за-
гальній структурі економічного аналізу ефективності діяль-
ності підприємств. Таким чином, необхідно визначити, які
результати економічного аналізу результативності та ефек-
тивності діяльності суб'єктів господарювання є необхідни-
ми для різних стейкхолдерів — зацікавлених сторін. Як
зазначає І. Ворончак [7], "зацікавлені сторони по відно-
шенню до організації можуть бути як зовнішніми, так і внут-
рішніми. До зовнішніх зацікавлених сторін відносяться
клієнти, кредитори, постачальники, представники органів
державної та місцевої влади, громадські організації, за-
соби масової інформації, а серед внутрішніх зацікавлених
сторін називають власників, вище керівництво, робітників".

З огляду на це, вважаємо, що найбільш повно охарактери-
зувати господарську діяльність можна за допомогою
здійснення наступних напрямів аналізу: аналіз фінансових
результатів; аналіз економічного потенціалу підприємства;
аналіз розвитку та результативності підприємства; та оці-
нка ефективності діяльності суб'єкта господарювання.
Здійснення економічного аналізу діяльності підприємства
в зазначених напрямках дозволить комплексно оцінити
підсумки роботи підприємства та виявити причини відхи-
лень від запланованих показників, а також резерви підви-
щення результативності діяльності, що стане основою для
прийняття раціональних, оптимальних та ефективних уп-
равлінських рішень. На основі дослідження праць вчених,
окреслених вище, доцільно охарактеризувати напрями
аналізу господарської діяльності та визначити в цьому кон-
тексті місце економічного аналізу фінансових результатів.
Як стверджує І.А. Бланк [4, с. 48], "серед основних на-
прямів формування показників моніторингу виділено мо-
ніторинг формування та використання фінансових резуль-
татів, що відповідає загальним напрямам в управлінні
фінансовими результатами підприємства". Комплексну
система економічного аналізу результатів діяльності
підприємства в залежності від інформаційних потреб
різних стейкхолдерів наведено на рисунку 1.

З огляду на визначені напрями аналізу діяльності
підприємства в розрізі інформаційних потреб зовнішніх та
внутрішніх стейкхолдерів, необхідним є розробка інфор-
маційно-методичного забезпечення кожного із зазначених
напрямів аналізу та визначення конкретних показників, що
характеризуватимуть діяльність підприємства та процедур
їх виявлення з використанням величини фінансових резуль-

Таблиця 1. Цілі користувачів фінансової інформації та основні методики їх задоволення

за О.А. Дроздовим та Л.Ф. Уваровою

Джерело: [9].

№ 
з/п 

Назва групи 
користувачів 

Економічна ціль Основні методики задоволення потреб в фінансовій інформації 

1 2 3 4 
1 Власники Максимізація 

економічного добробуту 
(На основі зростання 
ринкової вартості 
підприємства) 

● оцінка змін в максимізації ринкової підприємства; 
● оцінка доцільності здійснених витрат і досягнутих результатів; 
● оцінка фінансової стійкості підприємства; 
● аналіз непродуктивних витрат і втрат; 
● обгрунтоване прогнозування фінансової спроможності підприємства та ін. 

2 Топ-менеджери Зростання доходів, 
незалежність 

● оцінка змін у фінансових результатах і рентабельності підприємства; 
● аналіз ділової активності підприємства; 
● аналіз причин зниження ефективності діяльності підприємства, виявлення 
резервів її підвищення; 
● обгрунтоване прогнозування фінансової спроможності підприємства тощо 

3 Фінансові 
менеджери 

Зростання доходів  ● оцінка фінансового стану підприємства; 
● організація обороту грошових коштів; 
● оцінка взаємозв'язків з учасниками фінансових відносин; 
● виявлення причин погіршення фінансового стану фірми, недоліків в грошовому 
обороті, в фінансових відносинах, а також резервів вдосконалення організації 
фінансів підприємства; 
● обгрунтоване прогнозування фінансової спроможності підприємства тощо 

4 Кредитори Отримання відсотків на 
надані в кредит кошти 

● оцінка кредитоспроможності підприємства 

5 Прямі інвестори Максимізація 
економічного добробуту 
(На основі зростання 
ринкової вартості 
підприємства) 

● оцінка і прогнозування змін в максимізації ринкової вартості підприємства; 
● оцінка доцільності здійснених витрат і досягнутих результатів; 
● оцінка фінансової стійкості підприємства; 
● аналіз непродуктивних витрат і втрат; 
● обгрунтоване прогнозування фінансової спроможності підприємства та ін. 

6 Портфельні 
інвестори 

Отримання доходу на 
інвестований капітал 

● оцінка змін фінансових результатів і рентабельності підприємства; 
● оцінка фінансової стійкості підприємства; 
● обгрунтоване прогнозування фінансової спроможності підприємства та ін. 

7 Постачальники 
(контрагенти) 

Отримання прибутку ● оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства; 
● аналіз фінансової стійкості підприємства; 
● оцінка фінансових результатів і рентабельності, ділової активності 
підприємства; 
● обгрунтоване прогнозування змін в фінансовому положенні підприємства 

8 Податкові органи Збільшення бази 
оподаткування 

● оцінка правильності обліку, визнання і формування фінансових результатів 
діяльності підприємства, змін цих результатів; 
● оцінка змін в майновий стан підприємства 



Інвестиції: практика та досвід № 12/201866

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

татів та взаємопов'язаних з ними показників доходів та
витрат підприємства. Слід зазначити, що обгрунтування ме-
тодики здійснення економічного аналізу в окреслених на-
прямках повинні розроблятися з урахуванням особливос-
тей методології системи бухгалтерського обліку доходів,
витрат і фінансових результатів та формування показників
фінансової звітності, адже це є головним джерелом інфор-
маційного забезпечення економічного аналізу. Не-
обхідність урахування особливостей бухгалтерського об-
ліку обумовлено можливостями вибору суб'єктами госпо-
дарювання методів обліку окремих операцій, що безпосе-
редньо або опосередковано впливають на величину фінан-
сових результатів.

Зважаючи на те, що система бухгалтерського обліку
та фінансової звітності не дає повної інформації, що може
використовуватися, в сучасних умовах, як основа для
прийняття управлінських рішень, проведення економіч-
ного аналізу в окреслених напрямах є необхідним для
своєчасного виявлення резервів підвищення ефективності
діяльності господарюючого суб'єкта, особливо акту-
альність даного аналізу проявляється у жорстких ринко-
вих умовах зі зростанням значення конкуренції на рин-
ках. Впровадження такої системи на підприємствах обу-
мовить забезпечення прозорості процесу формування
фінансових результатів та активізуватиме дію мотива-
ційних важелів, сприяючи своєчасному прийняттю обгрун-
тованих управлінських рішень з огляду на особливості
економічних відносин та інформаційні потреби стейкхол-
дерів.

ВИСНОВКИ
З огляду на це, сформовано комплексну систему

економічного аналізу оцінки результатів діяльності
підприємства з урахуванням інформаційних потреб
різних стейкхолдерів та визначено місце економічного
аналізу фінансових результатів в структурі загальної
оцінки результатів діяльності суб'єктів господарювання.
Запропонована система комплексного аналізу діяль-
ності підприємства, що включає такі напрями: аналіз
фінансових результатів; аналіз економічного потенціа-
лу підприємства; аналіз розвитку та результативності
підприємства; та оцінка ефективності діяльності суб'єкта
господарювання є універсальною та може застосовува-

тися на різних підприємствах, незалежно від галузі та
форми їх функціонування, і в свою чергу, дозволяє ком-
плексно оцінити підсумки роботи підприємства, вияви-
ти причини відхилень від запланованих показників, а
також резерви підвищення результативності діяльності,
що, як наслідок, використовуватиметься як базис для
прийняття раціональних, оптимальних та ефективних
управлінських рішень. Також результати аналізу за
сформованими напрямами можуть бути використані як
основа для формування стратегії розвитку підприємств
та розробки конкретних тактичних кроків її реалізації,
адже деталізовано характеризують діяльність суб'єкта
господарювання із урахуванням суттєвих аспектів його
діяльності.
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Рис. 1. Комплексна система економічного аналізу результатів діяльності підприємства

в залежності від інформаційних потреб різних стейкхолдерів
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