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Сучасна практика управління вимагає розробки і втілення рі-
шень, спрямованих на досягнення фінансово-економічної стійко-
сті та ефективності функціонування бюджетних установ. Під
управлінням розуміється систематичний і свідомий вплив на дія-
льність, спрямований на досягнення поставленої мети шляхом
оптимального використання бюджетних ресурсів.

У посткризовий період економіка країни, зокрема бюджетні
установи переживають значні зміни. Створення ефективної аналі-
тичної системи для бюджетних установ є одним з ключових завдань
відповідно до затверджених нормативно-правових документів на
рівні центральної виконавчої влади, таких як Стратегія модернізації
системи бухгалтерського обліку в державному секторі та Стратегія
розвитку системи управління державними фінансами.

Вчасно прийняті керівництвом управлінські рішення забезпе-
чать позитивні результати діяльності при їх реалізації. У зв’язку з
цим, актуальним є становлення та розвиток управлінського аналі-
зу як самостійної галузі знань.

Незважаючи на широкий спектр дослідження аналізу діяльно-
сті, зокрема бюджетної сфери, вивчення сутності і змісту управ-
лінського аналізу залишаються мало висвітленими і неоднознач-
ними.

В економічній літературі є різні визначення поняття «управ-
лінський аналіз», залежно від обраних за основу ознак. Однією з
найпоширеніших трактувань є управлінська, в якій виділяють три
компоненти управлінського аналізу: перспективний (прогноз-
ний), оперативний і ретроспективний [2, с.188].

Вчені досліджують управлінський аналіз з двох боків: з однієї
сторони управлінський аналіз як елемент економічного аналізу, з
іншої — складова управлінського обліку.

На думку М.А. Вахрушиної управлінський аналіз є внутрі-
шнім економічним аналізом, який націлений на оцінку як мину-
лих, так і майбутніх результатів господарської діяльності струк-
турних підрозділів та організації загалом [1, с. 30].
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У світовій практиці управлінський аналіз традиційно вважа-
ється складовою частиною управлінського обліку, яка займається
інформаційно-аналітичним забезпеченням управлінського персо-
налу необхідною інформацією для прийняття управлінських рі-
шень. До управлінського аналізу, в широкому сенсі, можна від-
нести всі аналітичні операції, пов’язані з вивченням показників,
що виходять за рамки публічної фінансової звітності [3].

Управлінський аналіз включає у свою систему фінансовий
аналіз, але проводиться на глибшому рівні, передбачається вико-
ристання всієї бухгалтерської інформації, включаючи дані пер-
винного, оперативного, підсумкового обліку та усі дані про ді-
яльність організації. Користувачами його результатів є управлін-
ські працівники, які використовують аналітичну інформацію для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Тому, управлінський аналіз базується на даних управлінського
обліку та використовує методи і процедури економічного аналізу
(якісний, кількісний, фундаментальний, маржинальний, економі-
ко-математичний, експрес-аналіз). Крім того, сам термін «управ-
лінський аналіз» вказує на спорідненість управлінського обліку і
економічного аналізу.

У зв’язку з цим, управлінський аналіз доцільно розглядати як
окрему галузь у вигляді комплексного управлінського аналізу,
який призначений для внутрішнього користування, має конфіден-
ційний характері здійснює оцінку поточних і майбутніх результа-
тів діяльності бюджетних установ з метою прийняття управлінсь-
ких рішень щодо ефективного використання бюджетних коштів.

Методичні аспекти управлінського аналізу базуються на вивченні
співвідношень між групами найважливіших економічних показників
— доходи, витрати та фінансові результати, які включають: аналіз
виконання кошторису за основними показниками загального та спе-
ціального фондів; аналіз причин зменшення або збільшення надхо-
джень і витрачань бюджетними установами; аналіз ефективності ви-
користання бюджетних ресурсів на розробку та впровадження
бюджетних програм; аналіз ефективності використання активів; ана-
ліз достатності пасивів; комплексний аналіз доходів, витрат і фінан-
сових результатів по структурним підрозділам та установи загалом;
аналіз руху грошових коштів; аналіз пошуку альтернативних джерел
фінансування; аналіз прийнятих управлінських рішень.

Таким чином, від правильності проведення управлінського ана-
лізу залежить основний результат діяльності бюджетних установ
— ефективне та цільове використання бюджетних коштів з метою
всебічного задоволення соціальних потреб суспільства.
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Згідно фізичної концепції капіталу, наведеної у міжнародному
стандарті «Концептуальна основа фінансової звітності», капітал
трактується як виробнича потужність і розглядається у вигляді
продуктивності суб’єкта господарювання. При цьому відзнача-
ється, що зростання продуктивності фізичного капіталу є джере-
лом одержання додаткового прибутку економічною одиницею. У
контексті виробничої потужності фізичний капітал доречно оха-
рактеризувати як сукупність контрольованих економічних ресур-
сів, що накопичуються і використовуються у підприємницькій
діяльності, включаються в процес розширеного відтворення че-
рез взаємну конвертацію різних його форм.

Роль саме фізичної концепції капіталу в розширеному відтво-
ренні проаналізовано у фундаментальній праці німецького еко-
номіста К. Маркса «Капітал». Наукове обґрунтування К. Марк-
сом стадій кругообороту капіталу, у результаті якого змінюються
його форми (грошова, виробнича, товарна), і до теперішнього ча-
су залишається фундаментальною основою теорій капіталу та
особливостей його руху. На противагу англійським економістам
А. Сміту та Д. Рікардо, що поділяли капітал тільки на основний і
оборотний, К. Маркс уперше поділив капітал як фізичну субста-
нцію на постійний (с) і змінний (v).


