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IMPROVED METHODS OF ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF A COMPANY

Розглянуто суть поняття "фінансові результати діяльності підприємства". Доведено, що су-

часні умови господарювання спонукають до перегляду процесу визначення та аналізу фінан-

сових результатів діяльності, зокрема, балансового (нерозподіленого) прибутку підприємства,

який є одним із визначальних чинників економічного розвитку. Удосконалено методологію ана-

лізу фінансових результатів діяльності підприємства, як процесу пошуку та реалізації найбільш

ефективних рішень щодо їх формування та розподілу, який базується на координації дій з інши-

ми підсистемами управління підприємством та здійснюється задля досягнення ефективної

діяльності підприємства і зміцнення його фінансової стійкості. Обгрунтовано доцільність за-

провадження запропонованої методології аналізу балансового (нерозподіленого) прибутку

підприємства. Доведено потребу поєднання аналізу фінансових результатів з аналізом подат-

кової та дивідендної політики підприємства, оскільки саме вони мають найвагоміший вплив на

прийняття управлінського рішення щодо розподілу прибутку.

The essence of the concept of "financial performance". Proved that modern economic conditions

encourage the revision of the process of identifying and analyzing financial performance, in particular,

the balance (retained) profits of the enterprise, which is one of the main factors of economic

development. The methodology of analysis of the financial performance of the company as a process

of finding and implementing the most effective solutions for their formation and distribution, based

on coordination with other subsystems of the enterprise management and implemented to achieve

the efficient operation of the company and strengthen its financial stability. The expediency of

implementation of the proposed methodology for analyzing the balance sheet (retained) profits of

the enterprise. Proved the need for a combination of analysis of the financial results of the analysis

of the tax and dividend policy of the company, as they have a significant influence on managerial

decisions on the distribution of profits.
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користувачам публічної фінансової звітності достовір-
ну інформацію, яка є підгрунтям для оцінки ефективної
діяльності суб'єктів господарювання. Саме тому сучасні
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умови господарювання спонукають до перегляду про-
цесу визначення та аналізу фінансових результатів
діяльності, зокрема, прибутку підприємства, який є од-
ним із визначальних чинників економічного розвитку
[12].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням значимості та ролі аналізу фінансових
результатів у системі управління підприємством займа-
лись такі вітчизняні вчені, як Бутинець Ф.Ф. [4], Білик М.Д.
[2], Опарін В.М. [8], Панченко І.А. [10], Пушкар М.С. [12],
Худолій Л.М. [15], Вороніна О.О. [5], Мочерний С.В. [9],
Петренко Н.І. [11] та іншi. Не применшуючи внеску вче-
них і науковців у розвиток теоретичних та організац-
ійно-методичних положень аналізу результативності
господарської діяльності, дотепер залишаються не-
вирішеними ряд теоретичних і практичних питань з
аналізу оптимальності розподілу прибутку підприєм-
ства, що саме і актуалізує обрану тематику дослі-
дження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою є удосконалення методики аналізу фінансо-

вих результатів діяльності підприємства, як процесу
пошуку та реалізації найбільш ефективних рішень щодо
їх формування та розподілу, який базується на коорди-
нації дій з іншими підсистемами управління підприєм-
ством та здійснюється задля досягнення ефективної
діяльності підприємства і зміцнення його фінансової
стійкості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблеми аналізу фінансових результатів та роз-
робки політики управління прибутком підприємства зав-
жди знаходились у центрі уваги вітчизняних та зарубі-
жних вчених-економістів. Проте навіть значна кількість
існуючих розробок не стали підгрунттям формування
єдиного підходу щодо трактування сутності поняття
"фінансовий результат", про що свідчать дані таблиці
1.

Провівши аналіз трактування науковцями понят-
тя "фінансовий результат", приходимо до висновку,
що фінансовий результат — один із найважливіших
показників діяльності підприємства, який відображає
зміну власного капіталу за результатами здійснення
виробничо-фінансової діяльності за визначений пер-
іод часу.

Фінансовий результат підприємства здебільшого
ототожнюють із прибутком, проте це не завжди корек-
тно, оскільки можливі випадки, коли підприємство пра-
цює збитково. Визначення й опис поняття "збиток" у
літературних джерелах зустрічається нечасто. Це пов'я-
зано з тим, що категорії "прибуток" і "збиток" проти-
лежні за змістом, але водночас виражають зміст понят-
тя "фінансовий результат". Тому, даючи характеристи-
ку прибутку, про збиток забувають. Збиток — це своєр-
ідний антипод прибутку, і порядок його формування
нічим не відрізняється від позитивного результату діяль-
ності, тобто збиток також знаходять як різницю доходів
і витрат діяльності господарюючого суб'єкта, тільки
результат має від'ємне значення [14, с. 136].

Таблиця 1. Трактування поняття "фінансовий результат"

Автор (джерело) Трактування поняття «фінансовий результат» 

Ануфрієв В.Є. [1] 1) визначається показником прибутку або 
збитку, що формується протягом 

календарного (господарського) року; 

2) є різницею від порівняння сум доходів і 
витрат підприємства 

Білик Т.О. [2] прибуток або збиток суб’єкта 

господарювання, що визначається як різниця 

між сукупними доходами та витратами 

підприємства і за позитивного його 

результату представляє додаткову вартість, 

виступає одним із джерел фінансування 

подальшого розвитку та поточної діяльності 
підприємства, основним критерієм оцінки її 
ефективності 

Борисов А.Б. [3] підсумки господарської діяльності 
підприємства або його підрозділів, приріст 

(зменшення) вартості власного капіталу. 

Визначаються шляхом співставлення витрат з 

отриманими доходами 

Бутинець Ф.Ф. [4] прибуток (збиток) від реалізації готової 
продукції (робіт, послуг) 

Загородній А.Г., 

Вознюк Г.Л. [6] 

1) різниця між доходами та витратами 

підприємства чи його окремого підрозділу за 

певний час; 
2) приріст чи зменшення вартості власного 

капіталу підприємства внаслідок діяльності у 

звітному періоді 
Опарін В.М. [8] зіставлення регламентованих податковим 

законодавством доходів і витрат 

(перевищення доходів над витратами 

становить прибуток, зворотне явище 

характеризує збиток) 

Пушкар М.С. [12] прибуток або збиток, отриманий в результаті 
господарської діяльності 

Ткаченко Н.М. [13] доходи діяльності підприємства за 

вирахуванням витрат діяльності 
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Серед усіх видів прибутку важливе значення при
аналізі фінансових результатів має балансовий (нероз-
поділений) прибуток, оскільки він відображається у ба-
лансі підприємства у складі власного капіталу та є кінце-
вим показником діяльності. Балансовий (нерозподіле-
ний) прибуток в загальній класифікації прибутку виді-
ляється за ознакою характеру використання прибутку
[11, с.100]. Тобто весь прибуток, отриманий за резуль-
татами діяльності звітного періоду поділяється на дві
частини: розподілений та нерозподілений. Нерозподі-
лений прибуток виражається в тій частині прибутку, що
залишається після розподілу на дивіденди, поповнення
резервного капіталу та основні напрямки розвитку
діяльності підприємства (рис.1) [12]. Традиційно прий-
нято аналізувати саме ту частину прибутку, що розпо-
ділена, тож балансовий (нерозподілений) прибуток за-
лишається поза увагою аналітиків і не відіграє належ-
ної ролі при прийнятті управлінських рішень. Отже, на-

гальною потребою сьогодення є удосконалення мето-
дології аналізу прибутку підприємства шляхом допов-
нення таким етапом аналізу, як аналіз оптимальності
розподілу балансового (нерозподіленого) прибутку
(рис. 2).

Як правило, аналіз прибутку традиційно розпочи-
нається з аналізу змін в часі. Тож і при аналізі нерозпо-
діленого прибутку не слід ігнорувати існуючих традицій,
а розпочинати з вивчення показників динаміки. Проте
варто пам'ятати, що показники динаміки змін нерозпо-
діленого прибутку не дозволяють в повній мірі зробити
об'єктивні висновки щодо оптимальності розподілу при-
бутку [7]. Тому в подальшому доцільним є проведення
факторного аналізу, за результатами якого існує мож-
ливість встановити ступінь впливу окремих факторів на
зміну нерозподіленого прибутку та можливі шляхи оп-
тимального його розподілу. З цією метою доцільним є
застосування, зокрема, прийомів методу елімінування,

Рис.1. Формування фінансового результату та нерозподіленого
прибутку підприємства
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Джерело: уточнено [16].
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методів виявлення ізольованого впливу факторів та ін.
Наступним етапом аналізу має стати ситуаційний

аналіз, який варто виконати за допомогою SWOT- та
SNW — аналізу. SWOT-аналіз — це визначення силь-
них і слабих сторін підприємства, а також можливостей
і загроз,що витікають з його найближчого оточення
(зовнішнього середовища). SNW-аналіз — це модерні-
зований SWOT-аналіз, він включає крім слабих та силь-
них сторін, ще й нейтральну сторону, а саме середньо-
галузевий стан. Ситуаційний аналіз нерозподіленого
прибутку дозволить цілісно оцінити вагомість нерозпо-
діленого прибутку як джерела фінансування госпо-
дарської діяльності в умовах змін зовнішнього середо-
вища та ухвалити найефективніші управлінські рішення
щодо його ефективного використання.

Нерозподілений прибуток, як відомо, є складовою
власного капіталу підприємства, тобто власним джере-
лом фінансування господарської діяльності, а отже, він
має суттєвий вплив на фінансовий стан підприємства та
його фінансову стійкість. Тож, для встановлення ваго-
мості впливу нерозподіленого прибутку на фінансовий

стан підприємства необхідним є визначення рівня гро-
шового забезпечення нерозподіленого прибутку
(КГЗНП):

КГЗНП = ГК / НП,
де КГЗНП — коефіцієнт грошового забезпечення

нерозподіленого прибутку;
ГК — грошові кошти (р.1165 ф.1 Баланс);
НП — нерозподілений прибуток (р. 1420 ф.1 Ба-

ланс).
Результати оцінки грошового забезпечення нероз-

поділеного прибутку дозволять отримати відповідь на
запитання, що є причиною нестачі (дефіциту) чи надлиш-
ку забезпечення грошових коштів нерозподіленого при-
бутку і таким чином встановити вплив нерозподіленого
прибутку на фінансову стійкість підприємства.

Здійснюючи аналіз нерозподіленого прибутку як
складової власного капіталу, його необхідно водночас
поєднувати з аналізом податкової та дивідендної по-
літики підприємства, оскільки саме вони мають найва-
гоміший вплив на прийняття управлінського рішення
щодо розподілу прибутку.

Рис. 2. Методологія аналізу балансового (нерозподіленого) прибутку підприємства
Розробка автора.
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факторів тощо 

Елементарні 
методи 

обробки рядів 

динаміки 

SWOT – аналіз 

SNW – аналіз 

Коефіцієнт-

ний, 

математико-

статистичні 
методи 

Завдання аналізу нерозподіленого прибутку 

Вертикальний 

аналіз, 

трендовий 

аналіз, порів-

няльний аналіз 

Звіт про власний капітал, Форма 4 НП(С)БО 1 

Баланс, Форма №1 НП(С)БО 1 

Вивчення 
динаміки 

змін нероз-
поділеного 
прибутку 

Факторний 
аналіз нероз-
поділеного 
прибутку 

Оцінка впли-
ву нерозподі-

леного 
прибутку на 
фінансову 
стійкість 

Ситуаційний 
аналіз нероз-
поділеного 
прибутку 

Оцінка 
грошового 

забезпечення 
нерозподіде-

ного 
прибутку 

Узагальнення результатів аналізу нерозподі-
леного прибутку 

Прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості розподілу прибутку 

Пошук резервів підвищення якості розподілу прибутку 

Аналіз податкової та дивідендної 
політики підприємства 

Інформаційне забезпечення аналізу нерозподіленого прибутку 
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підводячи підсумок вищевикладеному, варто на-
голосити, що використання при оцінці фінансових ре-
зультатів перелічених методів та прийомів аналізу доз-
волить розробити практичні рекомендацій щодо опти-
мального розподілу прибутку підприємства та забез-
печить прийняття обгрунтованих управлінських рішень
з ефективного ведення господарської діяльності
підприємства.
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