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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
На сучасному етапі економічного та соціального роз-

витку України до числа найбільш складних і актуальних за-
дач відноситься питання удосконалення управління на всіх
рівнях народного господарства. Але спільним для всіх є
формування і використання фінансових ресурсів, оцінка
ефективності діяльності через зіставлення певних фінансо-
вих показників, а це завжди супроводжується низкою про-
блем.

Однією з найважливіших проблем будь-якого під-
приємства є досягнення кращих фінансових показників.
Важлива роль у реалізації цієї задачі відводиться аналізу
господарської діяльності підприємств на підставі фінансо-
вої звітності, за допомогою якого обгрунтовуються плани
та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх ви-
конанням, виявляються резерви підвищення ефективності
виробництва, оцінюються результати діяльності підприєм-
ства його підрозділів та робітників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Оцінка фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства передбачає певну послідовність виконання аналітич-
ної роботи. Даним питанням приділяють увагу багато вче-
них, зокрема Савицька С.Г., Стражев В.І., Русак Н.А., Кова-
льов А.І., Привалов В.П.,Мних Є.В.Однак в умовах фінансо-
вої кризи, яка торкнулася України, більш актуальним стає
всебічне дослідження порядку проведення аналізу госпо-
дарської діяльності на підставі фінансової звітності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— вивчено досвід науковців стосовно проведення ана-

лізу господарської діяльності;
— запропоновано послідовність дослідження економі-

чного потенціалу підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Савицька Г.В. при проведенні аналізу господарської

діяльності виділяє наступні етапи [5, c. 45]:
— уточнення об'єктів, мети і задач аналізу, складання

плану аналітичної роботи;
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— розробка системи синтетичних і аналітичних показ-
ників, за допомогою яких характеризується об'єкт аналізу;

— збір і підготовка до аналізу необхідної інформації
(перевіряється її точність, приводиться до порівняльного
виду і т.д.);

— порівняння фактичних результатів господарювання
з показниками плану звітного року, фактичними даними
минулих років, з досягненнями провідних підприємств, га-
лузі в цілому і т.д.

— факторний аналіз: виділяються фактори і визначаєть-
ся їх вплив на результат;

— виявлення невикористаних і перспективних резервів
підвищення ефективності виробництва;

— оцінка результатів господарювання з урахуванням дії
різних факторів і виявлених невикористаних резервів, роз-
робка заходів щодо їх використання.

Фінансовий аналіз за методикою Савицької Г.В. є час-
тиною комплексного аналізу господарської діяльності
підприємства, який складається з таких напрямів [5, c. 50]:

— аналіз формування, розміщення капіталу (власного
і позикового) і ефективності його використання. Проводить-
ся шляхом аналізу наявності, структури і динаміки майна
підприємства та джерел його формування (вертикальний і
горизонтальний аналіз балансу), а також розрахунку ко-
ефіцієнтів рентабельності й обіговості капіталу;

— аналіз основних фондів, матеріальних і трудових
ресурсів, який проводиться на підставі розрахунку показ-
ників фондовіддачі, матеріаломісткості й трудомісткості та
їх факторного аналізу;

— аналіз маркетингової діяльності, котрий полягає у
вивченні платоспроможного попиту на продукцію, ринків
збуту, обгрунтуванні планів виробництва і реалізації, оцінці
конкурентоздатності продукції і вишукуванні резервів підви-
щення її рівня;

— аналіз виробництва продукції, її собівартості й реа-
лізації проводиться шляхом аналізу динаміки обсягів вироб-
ництва і реалізації продукції, аналізу асортименту, структу-
ри і якості продукції; факторного аналізу витрат на вироб-
ництво і реалізацію;

— аналіз фінансових результатів діяльності підпри-
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ємства проводиться на підставі факторного аналізу складу
і динаміки балансового прибутку, рівня відпускних цін, рен-
табельності підприємства і резервів збільшення прибутку і
рентабельності;

— аналіз фінансового стану підприємства проводиться
на основі аналізу фінансової структури балансу (співвідно-
шення власного і позикового капіталу, необоротних і обо-
ротних активів), аналізу забезпеченості підприємства влас-
ними оборотними коштами, визначення типу фінансової си-
туації, розрахунку показників платоспроможності підприє-
мства.

А.І. Ковальов і В.П.Привалов [2, c. 102] мету аналізу
фінансово-господарської діяльності зводять не стільки до
визначення й оцінки фінансового стану підприємства,
скільки до збору інформації для проведення роботи, спря-
мованої на його поліпшення. Методика аналізу складається
з 3-х етапів.

1. Попередня оцінка чи експрес-аналіз фінансового ста-
ну, метою якого є наочна і проста оцінка фінансового стану
і динамки розвитку підприємства. Ця оцінка проводиться
шляхом вивчення фінансової звітності підприємства, що
дозволяє зробити висновки про наявне у підприємства май-
но, джерела його формування, результати діяльності
підприємства.

2. Вивчення спеціальних коефіцієнтів, розрахунок яких
грунтується на існуванні певних співвідношень між стаття-
ми звітності. Виробляється відбір невеликої кількості
найбільш суттєвих і порівняно нескладних у обрахуванні
показників, поступове відстеження їх динаміки (наприклад,
величина основних засобів і їх частка у загальній сумі акти-
ву, коефіцієнт зносу основних засобів, величина власних
засобів і їх частка в загальній сумі джерел підприємства,
прибуток, рентабельність і т.д.).

3. Деталізований аналіз фінансового стану: побудова
аналітичного балансу, оцінка й аналіз економічного потен-
ціалу, оцінка майнового положення і структури капіталу,
оцінка ліквідності й фінансової стійкості, аналіз ефектив-
ності фінансово-господарської діяльності, аналіз оборот-
ності, аналіз рентабельності.

Порівняльний аналітичний баланс (будується на основі
бухгалтерського балансу шляхом доповнення його показ-
никами структури і динаміки вкладень і джерел засобів
підприємства за звітний період) та абсолютні показники
фінансової стійкості відображають сутність фінансового
стану. Ліквідність балансу і фінансові коефіцієнти характе-
ризують зовнішні прояви фінансового стану, котрі зумов-
лені його сутністю.

Аналіз сутнісних характеристик фінансових результатів
полягає в дослідженні рівня, структури і динаміки їх абсо-
лютних показників.

Аналіз зовнішніх проявів фінансових результатів відбу-
вається в ході дослідження відносних показників рентабель-
ності й ділової активності.

Русак Н.А. i Стражев В.І. [4, c. 96] основними задачами
аналізу ставлять:

— загальну оцінку фінансового положення і факторів
його зміни;

— вивчення відповідності між засобами і джерелами,
раціональністю їхнього розміщення й ефективністю вико-
ристання;

— дотримання фінансової, розрахункової і кредитної
дисципліни;

— визначення ліквідності й фінансової стійкості
підприємства;

— довгострокове і короткострокове прогнозування
стійкості фінансового стану. Для вирішення цих задач вив-
чаються:

1) наявність, склад і структура засобів підприємства;
причини і наслідки їх зміни;

2) наявність, склад і структура джерел засобів під-
приємства; причини і наслідки їхньої зміни;

3) ліквідність і якість дебіторської заборгованості;
4) платоспроможність і фінансова гнучкість;
5) ефективність використання активів.
Дана методика охоплює всі основні економічні показ-

ники, а також взаємозв'язки з технічними, соціальними,
організаційними та іншими показниками фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємств. Однак основні етапи ана-
лізу автори розглядають ізольовано, окремими блоками.

1. Аналіз фінансового стану підприємства (аналіз ак-
тивів, пасивів, платоспроможності, потоків коштів, фінансо-
вої стійкості, прогноз фінансового стану).

2. Аналіз формування, розподілу прибутку і соціально-
го розвитку підприємства (фактори формування балансо-
вого прибутку, аналіз резервів зростання прибутку, рента-
бельності продукції, аналіз розподілу прибутку, аналіз фор-
мування чистого прибутку, аналіз соціального розвитку і
соціальної захищеності колективу підприємства).

3. Аналіз обсягів виробництва і реалізації продукції
(аналіз формування виробничої програми, ритмічності і
якості випуску, аналіз резервів росту обсягів виробництва і
реалізації).

4. Аналіз собівартості продукції (аналіз структури і ди-
наміки собівартості, прямих і непрямих витрат, собівартості
за видами продукції).

5. Аналіз трудових ресурсів (аналіз використання ро-
бочого часу, аналіз трудомісткості, продуктивності праці,
виявлення резервів росту продуктивності).

6. Аналіз основних засобів (аналіз забезпеченості ос-
новними засобами, ефективності їх використання, віднов-
лення основних засобів).

7. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства (аналіз
забезпеченості, ефективності використання, виявлення ре-
зервів зниження норми витрати матеріалів).

Методику фінансового аналізу на основі систематизо-
ваного аналізу фінансової звітності, де в ролі бази (крите-
рію) порівняння пропонується використовувати комплекс-
ну нормативну модель фінансової стійкості підприємства,
яка забезпечує взаємоув'язку різних аналітичних ко-
ефіцієнтів, пропонує Мних Є.В. [3, c. 62].

Дана методика містить у собі: складання аналітичної
моделі балансу, аналіз співвідношень, які задаються фінан-
сово-оперативними коефіцієнтами, оцінку ліквідності й пла-
тоспроможності, майнового стану, фінансової стійкості,
ділової активності, рентабельності, стану на ринку цінних
паперів.

Автор розробив нормативну модель системного експ-
рес-аналізу фінансової звітності для виявлення проблем і
напрямів підвищення фінансової стійкості підприємства суб-
'єкта господарювання (матриця порушень). Однак оцінка і
факторний аналіз окремих показників не дозволяє комплек-
сно керувати фінансовим станом підприємства.

У залежності від цілей аналізу фінансової звітності і
зацікавлених у його результатах користувачів застосовують-
ся різні види аналізу і різний набір показників — фінансо-
вих коефіцієнтів, а саме:

— абсолютні показники для ознайомлення із звітністю,
які дозволяють зробити висновок про основні джерела за-
лучення засобів, напрями їх вкладень, джерела надходжен-
ня коштів, розміри отриманого прибутку, систему розподі-
лу дивідендів;

— порівнянні відсоткові показники (Percentage Chan-
ges) для читання звітності й виявлення відхилень по найваж-
ливіших статтях фінансової звітності;

— аналіз горизонтальних відсоткових змін (Horizontal
Percentage Changes), котрі характеризують зміни окремих
статей фінансової звітності за рік або ряд років. Наприк-
лад, ріст у відсотках: чистих продажів, собівартості реалі-
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зованої продукції, валового прибутку, чистого доходу, при-
бутку, виробничих витрат й ін.;

— аналіз вертикальних відсоткових змін (Vertical
Percentage Analyses), який передбачає співвідношення по-
казників різних статей стосовно однієї обраної статті. На-
приклад, частка у відсотках від обсягу продажів: собівар-
тості реалізованої продукції, валового прибутку, виробни-
чих витрат, доходу від основної діяльності, чистого доходу;

— аналіз тенденцій (трендовий аналіз), який характе-
ризує зміну показників діяльності фірми протягом ряду років
у порівнянні з базовим показником, що рівний 100. Його
мета — оцінка роботи фінансових менеджерів за минулий
період і визначення прогнозу їх поводження на майбутнє;

— порівняльний аналіз, проведений з метою зіставлен-
ня окремих показників діяльності своєї фірми з показника-
ми фірм-конкурентів однієї галузевої приналежності й при-
близно однакових розмірів (із врахуванням різних методів
звітності). Цей аналіз дозволяє виявити стратегію конку-
рентів і перспективи їх розвитку;

— порівняння зі середньогалузевими показниками, які
показують стійкість стану фірми на ринку. Проводиться із
врахуванням загальних змін стану господарської кон'юнк-
тури в галузі та в економіці країни в цілому, зокрема рівня
цін, динаміки відсоткової ставки, рівня забезпеченості си-
ровиною і матеріалами;

— аналіз показників шляхом використання фінансових
коефіцієнтів (Ratios), розрахунок яких базується на існу-
ванні певних співвідношень між окремими статтями звітності.
Значення таких коефіцієнтів визначається можливістю
зіставлення одержаних результатів із існуючими загальноп-
рийнятими стандартними нормами — усередненими галу-
зевими коефіцієнтами, а також із застосовуваними в країні
або в конкретній фірмі показниками аналізу фінансової
звітності.

Фінансові коефіцієнти використовуються для оцінки
діяльності фінансових менеджерів і враховуються ними при
прийнятті управлінських рішень. Такі коефіцієнти доступні
й акціонерам, які на їх основі можуть самостійно проаналі-
зувати ефективність діяльності фірми і її поточне фінансо-
ве становище.

Фінансові коефіцієнти як показники діяльності фірми
публікуються в річних звітах фірм, причому кожна фірма
зазвичай має свій набір таких коефіцієнтів і їх власну систе-
матизацію. Американські фірми найчастіше приводять у
річному звіті набір з 10—15 показників. Фінансові коефіці-
єнти по окремих фірмах і галузях США публікуються також
у таких виданнях, як довідник по фірмах "Дан енд Беэдстріт"
довідник по фірмах компанії "Мудіс", видання фірми "Ро-
берт Морріс ассошіейтс", довідник "Сендерт енд Пур", ви-
дання Податкового бюро Міністерства торгівлі США, видан-
ня Комісії з цінних паперів і бірж тощо.

У Японії фінансові коефіцієнти публікуються, наприк-
лад, у щорічнику "Кайся ненкан" (12 показників), у довідни-
ку Міністерства торгівлі й промисловості "Вата купі кіге-но
кейей бунеекі" (до 80 показників).

Крім розглянутих вище підходів до економічного ана-
лізу (фінансового аналізу й аналізу господарської діяль-
ності), існує також думка інших вчених з даного питання.
При цьому думка всіх фахівців у галузі аналізу зводиться до
того, що економічний аналіз складається з двох частин:
фінансовий аналіз і аналіз господарської діяльності. Для
оцінки підсумкового результату діяльності економічного
суб'єкта розглядається комплекс показників. У світовій
практиці розроблені комплексні системи оцінки ефектив-
ності діяльності економічного суб'єкта.

Отже, з метою прийняття управлінських рішень пропо-
нується концептуально новий підхід до економічного аналі-
зу — комплексний аналіз економічного потенціалу на ос-
нові факторного аналізу синтетичного показника стійкості

фінансового стану.
Для того, щоб економічний аналіз мав практичне зас-

тосування, він повинен бути, з одного боку, комплексним,
тобто охоплювати всі сторони економічного процесу і вияв-
ляти всебічні причинні залежності, які впливають на
діяльність організації. З іншого боку, аналіз повинен забез-
печити системний підхід, коли кожен досліджуваний об'єкт
розглядається як складна система, котра постійно змінюєть-
ся і знаходиться під впливом ряду факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища.

Для проведення факторного аналізу необхідно побуду-
вати багатофакторну залежність із наступним аналізом впли-
ву кожного окремого фактора на кінцевий результат. Будь-
який факторний аналіз починається з моделювання вихід-
ної факторної системи (типу f = х: у) і побудови на її основі
багатофакторної моделі, тобто виявлення конкретної мате-
матичної залежності між факторами. При цьому слід дот-
римуватися окремих вимог:

— фактори, що включаються в модель, повинні реаль-
но існувати і мати конкретне економічне значення;

— показники, котрі входять у систему факторного ана-
лізу, повинні мати причинно-наслідковий зв'язок з резуль-
тативним показником;

— факторна модель повинна забезпечити можливість
кількісного виміру рівня впливу конкретного фактора на
узагальнюючий показник.

Коефіцієнти фінансової стійкості, рентабельності, пла-
тоспроможності, які включаються в комплексну оцінку ефек-
тивності діяльності організації, перебувають у причинно-
наслідковому зв'язку і мають конкретне економічне значен-
ня. Виходячи з логіки Л.Т. Гіляровської, оцінити ефек-
тивність діяльності організації дозволить не тільки система
показників, але й один комплексний показник, який харак-
теризує фінансовий стан організації [1, c. 105].

Якщо головним в діяльності економічного суб'єкта є
задача забезпечення росту економічного потенціалу в ціло-
му і забезпечення фінансової стійкості зокрема, то кожен
менеджер, прагнучи збільшити власність, повинен прийма-
ти такі управлінські рішення, які приведуть до нормалізації
фінансового стану підприємства. Орієнтуючи всю діяльність
підприємства на приріст власності при одночасному забез-
печенні стійкості його фінансового стану, ми маємо справу
із системою показників, узагальнюючою характеристикою
якої є коефіцієнт забезпеченості власним капіталом.

Запропонована методика аналізу результату фінансо-
во-господарської діяльності заснована на стратегічному
підході. В даному випадку досягнутий економічний потенц-
іал підприємства розглядається як результат фінансово-гос-
подарської діяльності. Розвиток економічного суб'єкта ро-
зуміється як процес формування економічного потенціалу.
Збільшення економічного потенціалу — це задача комплек-
сна. Вплив на складові економічного потенціалу, зокрема,
в остаточному підсумку може привести до негативного ре-
зультату. Наприклад, збільшення запасів сировини і матер-
іалів з метою розширення виробництва при відсутності
відповідних джерел фінансування може привести до по-
гіршення фінансового стану економічного суб'єкта. Для
проведення аналізу результату фінансово-господарської
діяльності на підставі бухгалтерської (фінансової) звітності
як основного джерела інформації будується алгоритм фак-
торного аналізу зміни економічного потенціалу за звітний
період.

Аналіз проводиться комплексним методом, використо-
вуючи системний підхід, що передбачає першочергове ви-
рішення загальних фундаментальних проблем в економіці
підприємства. Слід виділити два етапи аналізу:

1) стратегічна оцінка економічного потенціалу (рис. 1).
2) факторний аналіз показника забезпеченості власним

капіталом.
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У свою чергу, на кожному етапі визначена послідовність
аналітичних операцій. Так, при проведенні оцінки економі-
чного потенціалу, насамперед, вивчається майновий потен-
ціал у статиці й динаміці: наявність, структура активів і па-
сивів, обгрунтованість зміни величин. Потім проводиться
оцінка фінансового стану і платоспроможності.

Інтерес до оцінки й аналізу фінансового стану суб'єкта
господарювання визначає послідовність комплексного ана-
лізу фінансово-господарської діяльності. У даному випад-
ку проводиться факторний аналіз синтетичного показника,
який характеризує фінансовий стан до аналітичних показ-
ників. У основі факторного аналізу використовується метод
"подовження формул" і в такий спосіб виявляється міра
впливу факторів різних рівнів у визначеній послідовності.

Показник забезпеченості активів власним капіталом
характеризує результат діяльності підприємства і визначає
стан економічного потенціалу. Даний показник визначає
стійкість фінансового становища підприємства, відбиває
його конкурентоздатність (платоспроможність, кредитосп-
роможність) у виробничій сфері і, отже, ефективність вико-
ристання вкладеного власного капіталу.

При проведенні комплексного аналізу економічного
потенціалу використовуються різні види і методи аналізу.

Інформаційний опис можна здійснити на основі засто-
сування апробованої системи бухгалтерського обліку на
підприємстві. Проведений аналіз повинен грунтуватися, на-
самперед, на прийнятих практикою формалізованих прин-
ципах бухгалтерського обліку, що формують систему об-
ліку всіх засобів підприємства і результати від їх викорис-
тання в процесі господарської діяльності.

Для проведення аналізу економічного потенціалу під-
приємства використовують дані бухгалтерської звітності,
тому що вони відображають кінцеві результати конкретної
діяльності підприємства, а також систему розрахункових
показників, що базується на цій звітності. Дані оперативної,
статистичної звітності й позаоблікова інформація доповню-
ють висновки аналітика.

При проведенні аналізу необхідно враховувати, що на
результат діяльності підприємств чинять вплив як економічні,
так і організаційні фактори.

Крім того, підприємства як самостійні економічні су-
б'єкти господарської діяльності мають право розподіляти
результати діяльності, тобто прибуток, мають економічну
свободу у виборі партнерів і здійснюють цей вибір, виходя-
чи тільки з цілей економічної доцільності й власної вигоди.
Необхідним елементом господарювання підприємця в сучас-
них умовах є самостійність в організації постачання вироб-
ництва сировиною, найму персоналу і розпорядженні виго-
товленою продукцією, а також у вирішенні питань, що сто-
суються фінансування капітальних вкладень, забезпечення
підприємства оборотними коштами й інших задач, виходя-

чи з власного бачення перспектив здійс-
нення виробничої діяльності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, узагальнивши досвід

вітчизняних і закордонних вчених і прак-
тиків, пропонується наступна послі-
довність дослідження економічного по-
тенціалу підприємства, в основі якої ле-
жить діалектичний метод пізнання дійс-
ності:

1) побудова моделі результатів фінан-
сово-господарської діяльності;

2) комплексна оцінка активів і джерел
їх формування;

3) факторний аналіз результатів фі-
нансово-господарської діяльності;

4) виявлення резервів розвитку еко-
номічного суб'єкта.

Факторний аналіз результатів фінансово-господарської
діяльності варто проводити у наступній послідовності:

1) оцінка зміни стійкості фінансового стану;
2) оцінка міри впливу на фінансову стійкість зміни ве-

личини необоротних активів; матеріальних обігових коштів
і власного капіталу;

3) оцінка міри впливу на фінансову стійкість отримано-
го в звітному періоді доходу;

4) оцінка міри впливу на фінансову стійкість витрат
звітного періоду;

5) оцінка міри впливу на фінансову стійкість викорис-
тання ресурсів;

6) оцінка міри впливу на фінансову стійкість ефектив-
ності діяльності підприємства.

Стійкість фінансового стану визначається відношенням
величини власного капіталу до суми необоротних активів і
матеріальних оборотних коштів. У оцінці стійкості фінансо-
вого стану "бере участь" тільки частина економічного по-
тенціалу, при цьому певному рівню стійкості відповідає пла-
тоспроможність підприємства, яка випливає з балансової
рівності.

Власний капітал, що залишився після інвестицій, аван-
сується в матеріальні оборотні кошти. У свою чергу, потре-
ба у власному капіталі має забезпечуватися в основному за
рахунок ефективного використання наявних на підприємстві
активів. Таким чином, визначається модель фінансової
стійкості.

Раціональне розміщення власного капіталу забезпечує
фінансову стійкість підприємству. А щоб мати в достатній
кількості власний капітал, необхідно залучати інвестиції або
самостійно заробляти їх. Отже, варто виділити дві умови
забезпечення фінансової стійкості підприємства: наявність
власного капіталу та комплексне раціональне розміщення
капіталу.
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Рис. 1. Послідовність стратегічної оцінки економічного
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