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АНОТАЦІЯ 

 

Калабухова С.В. Аналітичне забезпечення управління суб’єктами 

підприємницької діяльності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності). – ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2020.  

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми 

розвитку теоретико-методологічних і організаційно-методичних положень 

аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності з 

дотриманням міжнародних стандартів фінансової звітності. 

В дисертації вперше розроблено технологію аналітичного процесу, яка 

включає комплекс аналітичних процедур і аналітичних операцій, спрямованих 

на оцінку перспектив збереження капіталу суб’єктом господарювання. 

Сукупність запропонованих аналітичних процедур і аналітичних операцій 

забезпечує ущільнення облікової інформації для прийняття рішень та генерує 

новий інформаційний продукт, необхідний користувачам для посилення 

мотивації та стимулювання економічної поведінки при прийнятті рішень про 

надання ресурсів та регулювання діяльності суб’єкта господарювання. 

Побудовані моделі аналітичних процедур базуються на концепції 

збереження капіталу та включають нові універсальні переліки аналітичних 

показників для моніторингу змін в економічних ресурсах та результатах 

діяльності, а також  нові алгоритми аналітичних операцій. Моделі аналітичних 

процедур формалізовано табличним способом, що уможливлює максимальну 

уніфікацію аналітичного процесу для його діджиталізації, забезпечує редукцію 

цифрової інформації про діяльність суб’єкта господарювання для прийняття 

рішень, підвищує оперативність отримання нового набору релевантних даних 

для користувачів.  
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Логіку підприємницької діяльності розкрито через безперервно 

повторювану трансформацію майна та капіталу у бажаний фінансовий 

результат. Зв’язки елементів системи управління суб’єктами підприємницької 

діяльності, що базуються на інформаційному обміні, визнано основою 

управління як технологічного процесу. Акцентовано, що на сучасне управління 

суб’єктами підприємницької діяльності значно впливає неоінституціональна 

економічна теорія, яка встановлює рамкові обмеження реалізації економічної 

поведінки суб'єктів господарювання при прийнятті рішень. Відзначено, що 

діяльнісно-орієнтоване управління налаштоване на максимальне використання 

в процесі управління інформації про витрати та результати діяльності.  

Предметом аналітичного забезпечення сучасного управління вітчизняним 

суб’єктом підприємницької діяльності визнається інформаційна модель 

економічної системи, яка описується фінансовою та нефінансовою інформацією 

про його діяльність та результати. Психологічний процес засвоєння обліково-

аналітичної інформації користувачами охарактеризовано через низку етапів: 

сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення, закріплення, застосування. 

Обґрунтовано, що головне завдання аналізу інформації в процесі пізнання 

полягає у її стисненні в релевантну інформацію для отримання розуміння 

перспектив розвитку об’єкта спостереження. 

Бухгалтерський аналіз визначено складовою частиною аналітичного 

забезпечення управління суб’єктом підприємницької діяльності. В основу 

концепції бухгалтерського аналізу покладено ідею «квадрату професора 

Блатова», що передбачає відстеження змін у бізнес-діяльності за інформацією 

бухгалтерського обліку за вісьма типами господарських оборотів цінностей. В 

авторському підході враховано договірну природу обміну цінностями та 

припущення безперервності господарських оборотів, що поглиблює рівень 

поінформованості стейкхолдерів в частині перспектив збереження капіталу. 

Організацію процесу бухгалтерського аналізу господарської діяльності 

підприємств реалізовано через аналітичні процедури. Трактування поняття 
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«аналітична процедура» здійснено в рамках концепції бухгалтерського аналізу 

як порядку здійснення оцінок інформації про діяльність підприємства за 

типовими алгоритмами на основі формування модулів аналітичних задач, 

розрахунку та інтерпретації виявлених змін показників, моделювання причино-

наслідкових взаємозв’язків між фінансовими та нефінансовими даними, 

виконання аналітичних операцій для формулювання аналітичних висновків про 

перспективи збереження капіталу суб’єктом господарювання. 

Основна ідея трансформації методології вітчизняного аналітичного 

забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктами господарювання 

в постіндустріальному суспільстві полягає в тому, що шлях пізнання 

управлінських проблем суб’єкта господарювання базується на неоінституційній 

економічній теорії, яка розглядає відносини суб'єктів господарювання під 

впливом соціально-психологічних факторів та проблем асиметрії інформації, 

що зумовлює необхідність врахування психологічних механізмів засвоєння 

інформації користувачами.  

Розроблено класифікацію методів аналізу з орієнтацією на психологічні 

механізми засвоєння інформації користувачами фінансової звітності: методи 

інтерпретації даних для пояснення змін в діяльності підприємства; методи 

факторного моделювання для осмислення чутливості ключових показників до 

змін в діяльності; методи експертного оцінювання та матричного моделювання 

для розуміння середовища діяльності суб’єкта господарювання; методи 

фінансового прогнозування для усвідомлення тенденції безперервності 

діяльності в осяжному майбутньому, що формує наукову основу моделювання 

аналітичних процедур в контексті оцінки перспектив збереження капіталу 

суб’єкта господарювання. 

Інтереси користувачів фінансової звітності визначено як пріоритетні. 

Визначено, що процедура експрес-аналізу фінансової звітності захищає 

користувача фінансової інформації від інформаційного шуму. Методику 

експрес-аналізу фінансової звітності доповнено процедурами: моніторингу 
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фінансових пропорцій за розділами бухгалтерського балансу; складання 

прогнозу безперервності діяльності; визначення зони ризику ліквідності та 

стадії життєвого циклу підприємства. Акцентовано, що звіт про управління має 

бути збалансованим і комплексним аналізом розвитку, діяльності та стану 

підприємства, а також містити опис основних ризиків і невизначеностей. 

Розроблені моделі аналітичних процедур для експрес-аналізу фінансової 

звітності спрямовані на досягнення оптимального ступеня впорядкованості при 

формуванні звіту про управління. 

Розуміння середовища суб’єкта господарювання користувачами 

інформації фінансової звітності розкрито через ідентифікацію ринкового 

ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності, на які суб'єкт господарювання 

наражається в процесі діяльності. Змодельовані аналітичні процедури 

ідентифікації ринкового ризику, ризику ліквідності та кредитного ризику 

суб’єкта господарювання забезпечують інформаційні потреби зовнішніх 

користувачів фінансової звітності у частині розуміння суттєвості рівнів ризиків 

діяльності, чутливості операційного прибутку до зміни ринкових цін на 

продукцію, кредитної політики підприємства стосовно покупців; дозволяють 

зрозуміти ринкову стратегію підприємства стосовно покупців, виявити 

тенденцію виникнення нестачі робочого капіталу у майбутньому звітному 

періоді. 

У моделюванні процедур аналізу результатів діяльності підприємства 

виокремлено два концептуальних підходи: 1) для оцінки перспектив 

збереження фінансового капіталу; 2) для оцінки перспектив збереження 

фізичного капіталу. На підставі критичного огляду фахової літератури 

виокремлено два принципових підходи до аналізу грошових коштів: як залишку 

та як руху. Аналітичну процедуру оцінки теперішньої вартості бізнесу 

підприємства змодельовано на базі концепції вартісно-орієнтованого 

управління. Модель процедури оцінки теперішньої вартості бізнесу 

підприємства, що дає змогу оперативно визначитись із «інвестиційною» ціною 
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можливого придбання підприємства, базовано на розрахунку вільних грошових 

потоків, спрогнозованих на підставі даних фінансової звітності, з урахуванням 

середньорічного темпу приросту масштабів діяльності, та продисконтованих за 

середньозваженою ціною капіталу для підприємства. 

Організаційні та методичні положення аналізу операційних доходів та 

операційних витрат діяльності підприємства удосконалено з урахуванням 

міжнародних стандартів фінансової звітності. Зокрема: розроблено модель 

аналізу доходів від договорів з клієнтами підприємства, що уможливлює 

накопичення релевантної інформації про реальний попит на продукцію суб’єкта 

господарювання для прогнозування ціни операції; запропоновано процедури 

аналізу продуктивності суб’єкта господарювання, результативним продуктом 

яких є релевантна інформація в частині ефективності трансформації 

виробничих ресурсів в продукти діяльності, визнані ринком. 

Сформовано модулі аналітичних процедур (модулі показників; модулі 

інструментів аналізу, модулі аналітичних операцій) для оцінок облікової, 

податкової, соціальної політики та сталого розвитку суб’єкта господарювання, 

що дозволяє виявити ознаки конфлікту інтересів між управлінським 

персоналом та постачальниками фінансового капіталу і іншими 

стейкхолдерами у процесі розподілу створеної підприємством доданої вартості 

бізнесу, осмислити соціальну відповідальність суб’єкта господарювання перед 

стейкхолдерами, встановити відповідність досягнутого рівня економічного, 

екологічного та соціального аспектів діяльності суспільним критеріям. 

До елементів облікової політики, що найбільше впливають на фінансові 

коефіцієнти, віднесено: підходи до переоцінки основних засобів (дооцінка або 

уцінка); методи оцінки вибуття запасів (за собівартістю або за методом ФІФО); 

методи нарахування амортизації основних засобів (прямолінійний або 

прискорений). Визначено облікову політику інструментом маніпулювання 

такими ключовими коефіцієнтами, що формують судження про «нормальний» 

фінансовий стан суб’єкта господарювання: автономії, фінансової стійкості, 
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фінансування активів, прибутковості власного капіталу, прибутковості активів, 

поточної ліквідності, чистої рентабельності продажу, фондовіддачі, 

капіталовіддачі, ресурсовіддачі, оборотності виробничих запасів. 

Для забезпечення соціальної відповідальності суб’єкта господарювання 

перед суспільством, оцінки безпеки його діяльності для навколишнього 

середовища, розкриття бізнес-моделі задоволення потреб нинішнього 

покоління без негативних наслідків для майбутнього, поглибленого розуміння з 

позиції суспільства позитивних зрушень у діяльності підприємства 

змодельовано процедуру аналізу сталого розвитку суб’єкта господарювання. У 

процедурі аналізу використано стандарти GRI і розрахунки показників 

динамічних рядів з горизонтом спостереження за п’ять минулих років, що 

забезпечує оцінку перспектив збереження фінансового капіталу та 

екстраполяцію показників збереження створеної цінності для стейкхолдерів на 

осяжне майбутнє. 

Акцентовано, що прибуток утворюється внаслідок обороту капіталу. Для 

якісного управління підприємством змодельовано процедури аналізу 

оборотності капіталу інвесторів та кредиторів, оскільки це призводить до 

пошуку шляхів збільшення маси прибутку суб’єкта господарювання. Методику 

аналізу оборотності фізичного капіталу розвинуто за рахунок використання 

інформації бухгалтерського обліку про особливості вибуття основних засобів та 

запасів. Для відстеження збалансованості і безперервності господарських 

оборотів цих речових цінностей обґрунтовано доцільність урахування 

інтенсивності вибуття складових фізичного капіталу на стадіях бізнес-процесів 

операційної діяльності, що дасть змогу локалізувати джерела дестабілізації 

ділової активності підприємства, суттєво розширить інформаційні можливості 

стейкхолдерів стосовно оцінок перспектив збереження капіталу та створення 

цінності у довгостроковій перспективі. 

Для оцінки розбалансованості господарських оборотів фізичного капіталу 

в запасах за стадіями бізнес-процесів операційної діяльності змодельовано 
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процедуру факторного аналізу для встановлення впливу змін масштабів 

діяльності та інтенсивності вибуття запасів на продуктивність суб’єкта 

господарювання. Розроблена модель процедури динамічного аналізу обороту 

фізичного капіталу, розміщеного в запасах за стадіями бізнес-процесів 

операційної діяльності, уможливлює отримання висновку про припущення 

безперервності діяльності підприємства в осяжному майбутньому через 

співвідношення темпів вибуття виробничих запасів, темпів вибуття запасів 

незавершеного виробництва та темпів вибуття запасів готової продукції. 

Бізнес-модель суб’єкта господарювання визнано схемою ділових бізнес-

процесів, пов'язаних з реалізацією стратегічних цілей бізнесу у взаємодії з 

бізнес-партнерами. Змодельована процедура аналізу раціональності бізнес-

моделі суб’єкта господарювання забезпечує інформацією про збалансованість 

вимог різних груп стейкхолдерів (інвесторів, держави та суспільства, 

управлінського персоналу, кредиторів) в процесі створення цінності бізнесу. 

Змодельована процедура експрес-аналізу ресурсного потенціалу підприємства з 

використанням семантичної шкали (високий, середній, низький) забезпечує 

швидке осмислення здатності створювати вартість у осяжному майбутньому 

через співвідношення коефіцієнтів оновлення основних засобів та їх вибуття, 

індексів зростання цін придбання виробничих запасів та цін реалізації готової 

продукції, коефіцієнтів обороту з прийому персоналу та його обороту з 

вибуття. 

Ключові слова: аналітичні процедури, збереження капіталу, 

безперервність діяльності, прийняття економічних рішень, постачальники 

фінансового капіталу, управлінський персонал, стейкхолдери, облікова 

інформація, редукція інформації, фінансовий стан, фінансовий капітал, 

фізичний капітал 
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ANNOTATION 

 

Kalabukhova S.V. Analytical support for the management of business 

entities. – Manuscript.  

Dissertation for academic degree of Doctor of Economic Sciences in specialty 

08.00.09 – Accounting, analysis and auditing (by the types of economic activities) – 

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to solving the scientific and applied problem of the 

development of theoretical-methodological and organizational-methodical provisions 

of the analytical support for the management of business entities in compliance with 

international financial reporting standards. 

In the dissertation, for the first time, the technology of the analytical process, 

which includes a set of analytical procedures and analytical operations aimed at 

assessing the prospects for capital maintenance by the business entity, has been 

developed. The set of proposed analytical procedures and analytical operations 

provides a consolidation of accounting information for decision-making and 

generates a new information product needed by users to increase motivation and 

stimulate economic behavior when making decisions about providing resources and 

regulating the activities of the entity. 

The built models of analytical procedures are based on the concept of capital 

maintenance and include new universal lists of analytical indicators for monitoring 

changes in economic resources and performance, as well as new algorithms for 

analytical operations. Models of analytical procedures are formalized in a tabular 

way, which allows maximum unification of the analytical process for its 

digitalization reduces digital information about the activities of the business entity for 

decision-making, increases the efficiency of obtaining a new set of relevant data for 

users. 

The logic of entrepreneurial activity is revealed through the continuously 

repeated transformation of property and capital into the desired financial result. The 
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connections of the elements of the management system of business entities based on 

information exchange are recognized as the basis of management as a technological 

process. It is emphasized that the modern management of business entities is 

significantly influenced by neo-institutional economic theory, which establishes 

framework restrictions on the implementation of economic behavior of economic 

entities in decision-making. It is noted that activity-based management is set up for 

maximum use in the management process of information about costs and 

performance. 

The subject of analytical support of modern management of the domestic 

business entity is the information model of the economic system, which is described 

by financial and non-financial information about its activities and results. The 

psychological process of assimilation of accounting and analytical information by 

users is characterized through a number of stages: perception, comprehension, 

understanding, generalization, consolidation, application. It is substantiated that the 

main task of information analysis in the process of cognition is to compress it into 

relevant information to gain an understanding of the prospects for the development of 

the object of observation. 

Accounting analysis is defined as an integral part of the analytical support of 

the management of a business entity. The concept of accounting analysis is based on 

the idea of "Professor Blatov's square", which involves tracking changes in business 

activities according to accounting information for eight types of economic turnover of 

values. The author's approach takes into account the contractual nature of the 

exchange of values and the assumption of continuity of economic turnover, which 

deepens the level of awareness of stakeholders in terms of prospects for capital 

maintenance. 

The organization of the accounting analysis process of enterprises economic 

activity is realized through analytical procedures. Interpretation of the concept 

"analytical procedure" is carried out within the concept of accounting analysis as a 

procedure for evaluating information about the enterprise according to standard 
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algorithms based on the formation of modules of analytical tasks, calculation and 

interpretation of identified changes, modeling of causal relationships between 

financial and nonfinancial data, performing analytical operations to formulate 

analytical conclusions about the prospects of capital maintenance by the business 

entity. 

The main idea of the transformation of the methodology of domestic analytical 

support for activity-based management of economic entities in post-industrial society 

is that the way of understanding the management problems of economic entities is 

based on neo-institutional economic theory, which considers the relations of 

economic entities under the influence of socio-psychological factors and problems of 

information asymmetry, which necessitates the need to take into account the 

psychological mechanisms of information assimilation by users. 

The classification of methods of the analysis with orientation on psychological 

mechanisms of assimilation of the information by users of the financial reporting is 

developed: methods of interpretation of the data for explanation of changes in activity 

of the enterprise; factor modeling methods to understand the sensitivity of key 

indicators to changes in activities; methods of expert evaluation and matrix modeling 

to understand the business environment of the entity; methods of financial forecasting 

to understand the trend of business continuity in the foreseeable future, which forms 

the scientific basis for modeling analytical procedures in the context of assessing the 

prospects for maintaining the capital of the entity. 

The interests of users of financial statements are identified as a priority. It is 

determined that the procedure of express analysis of financial statements protects the 

user of financial information from information noise. The method of express analysis 

of financial statements is supplemented by procedures: monitoring of financial 

proportions by sections of the balance sheet; drawing up a forecast of business 

continuity; determination of the liquidity risk zone and the stage of the enterprise life 

cycle. It is emphasized that the management report should be a balanced and 

comprehensive analysis of the development, activities and condition of the enterprise, 
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as well as contains a description of the main risks and uncertainties. Developed 

models of analytical procedures for express analysis of financial statements are aimed 

at achieving the optimal degree of order in the formation of the management report. 

The entity’s environment understanding by users of financial reporting 

information is disclosed through the identification of market risk, credit risk and 

liquidity risk, to which the entity is exposed in the course of its activities. Simulated 

analytical procedures for identifying market risk, liquidity risk and credit risk of the 

entity provide information needs of external users of financial statements in terms of 

understanding the materiality of risk levels, sensitivity of operating profit to changes 

in market prices, credit policy of the company to customers; allow to understand the 

market strategy of the enterprise in relation to customers, to identify the trend of 

shortage of working capital in the future reporting period. 

In modeling the procedures for analyzing the results of the enterprise, two 

conceptual approaches are identified: 1) to assess the prospects for maintaining 

financial capital; 2) to assess the prospects for the maintaining of physical capital. 

Based on a critical review of the professional literature, two basic approaches to the 

analysis of cash are identified: as a balance and as a movement. The analytical 

procedure for estimating the present value of the company's business is modeled on 

the basis of the concept of value-based management. The model of the procedure for 

estimating the present value of the enterprise's business, which allows to quickly 

determine the "investment" price of a possible acquisition, is based on the calculation 

of free cash flows projected on the basis of financial statements, taking into account 

the average annual growth rate and discounted at weight average cost of capital for 

the enterprise. 

Organizational and methodological provisions for the analysis of operating 

income and operating expenses of the enterprise have been improved taking into 

account international financial reporting standards. In particular: a model of analysis 

of revenues from contracts with customers of the enterprise has been developed, 

which allows the accumulation of relevant information about the real demand for the 
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products of the business entity to forecast the price; procedures for analyzing the 

productivity of the business entity, the effective product of which is relevant 

information in terms of the effectiveness of the transformation of production 

resources into products recognized by the market. 

Modules of analytical procedures (modules of indicators; modules of analysis 

tools, modules of analytical operations) for assessments of accounting, tax, social 

policy and sustainable development of the entity have been formed, which allows to 

identify signs of conflict of interest between management and financial capital 

providers and other stakeholders in the distribution process the value added of the 

business created by the enterprise, to comprehend the social responsibility of the 

business entity to the stakeholders, to establish compliance of the achieved level of 

economic, environmental and social aspects of the activity with the social criteria. 

The elements of accounting policy that have the greatest impact on financial 

ratios include: approaches to the revaluation of fixed assets; methods for estimating 

inventory disposal; methods of depreciation of fixed assets. The accounting policy is 

defined as a tool for manipulating the following key ratios that form judgments about 

the "normal" financial condition of the entity: autonomy, financial stability, asset 

financing, and return on equity, return on assets, current liquidity, net return on sales, 

return on assets, return on investment, turnover of inventories. 

To ensure the social responsibility of the business entity to society, assess the 

safety of its activities for the environment, the disclosure of the business model to 

meet the needs of the current generation without negative consequences for the 

future, in-depth understanding of society's positive developments  enterprises, the 

procedure of analysis of sustainable development of the business entity is modeled. 

The analysis uses GRI standards and calculations of time series with a horizon of five 

years, which provides an assessment of the prospects for maintaining financial capital 

and extrapolation of indicators of conservation of value created for stakeholders for 

the foreseeable future. 
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It is emphasized that the profit is formed as a result of capital turnover. 

Procedures for analyzing the capital turnover of investors and creditors have been 

modeled for high-quality management of the enterprise, as this leads to the search for 

ways to increase the mass of the entity’s profit. The method of analysis of the 

turnover of physical capital is developed through the use of accounting information 

about the features of disposal of fixed assets and inventories. To track the balance and 

continuity of economic turnover of these assets, the feasibility of taking into account 

the intensity of disposal of components of physical capital at the stages of business 

processes of operational activities, which will localize sources of destabilization of 

business activity, will significantly expand information opportunities of stakeholders 

on assessments of the prospects for capital maintenance and value creation in the long 

term. 

To assess the imbalance of economic turnover of physical capital in inventories 

at the stages of business processes of operating activities, a factor analysis procedure 

is modeled to determine the impact of changes in the scale of activity and intensity of 

disposal of inventories on the productivity of the entity. The developed model of the 

procedure of the dynamic analysis of the turnover of the physical capital placed in 

inventories on stages of business processes of operational activity, allows to receive 

the conclusion on the assumption of continuity of activity of the enterprise in the 

foreseeable future through the ratio of the rate of disposal of inventories, the rate of 

disposal of inventories of work in progress and the rate of disposal of inventories of 

finished products. 

The business model of the entity is recognized as a scheme of business 

processes related to the implementation of strategic business objectives in 

cooperation with business partners. The simulated procedure of analysis of the 

rationality of the business model of the business entity provides information about the 

balance of requirements of different groups of stakeholders (investors, government 

and society, management, creditors) in the process of creating business value. The 

simulated procedure of express analysis of the resource potential of the enterprise 
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using the semantic scale (high, medium, low) provides a quick understanding of the 

ability to create value in the foreseeable future through the ratio of renewal and 

disposal ratios, growth indices of purchase prices and sales prices of finished 

products, turnover ratios for staff recruitment and turnover from disposal. 

Key words: analytical procedures, capital maintenance, business continuity, 

economic decision-making, providers of financial capital, management staff, 

stakeholders, accounting information, reduction of information, financial position, 

financial capital, physical capital 
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університету. Сер. Економічні науки. 2012. Вип.3 (61). С.243-246. (0,42 д.а). 

27. Калабухова С.В. Конструкція аналітичного процесу для комплексного 

пошуку резервів розвитку суб’єкта господарювання. Економічний аналіз. 2013. 

Том 13. С.22-28. (0,7 д.а). 

У наукових фахових виданнях України, що зареєстровані в 

міжнародних наукометричних базах: 

28. Kalabukhova S.V. Systemity and complexity of analytical research 

organizational arrangement in the system of entities management. Актуальні 

проблеми економіки. (Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich's Periodicals 

Directory, EconLit). 2013. №11 (149). С.9-15. (0,52 д.а). 

29. Калабухова С.В. Технологія проведення бухгалтерського аналізу. 

Економічний аналіз. (Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live 
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Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor). 2014. Том 

15. №2. С. 6-12. (0,7 д.а). 

30. Isay O.V., Kalabukhova S.V. Balance sheet analytic possibilities. 

Independent auditor. (EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar, Scientific 

Indexing Services (SIS)). 2015. №14 (ІУ). С.59-72. (1,1 д.а., особисто автору - 0,6 

д.а.: розроблено пропозиції щодо уніфікації висновків про якість структури 

балансу). 

31. Калабухова С.В. Матрична форма організації бухгалтерського аналізу. 

Причорноморські економічні студії. (Index Copernicus). 2016. Вип.6. С.175-178. 

(0,38 д.а). 

32. Калабухова С.В., Чалюк Л.В. Ключові відносні показники 

спроможності економічної одиниці генерувати грошові кошти. Проблеми і 

перспективи економіки та управління. (Index Copernicus, ResearchBib, РІНЦ, 

Google scholar). 2016. № 4 (8). С.119-125. (0,58 д.а., особисто автору - 0,38 д.а.: 

складено перелік коефіцієнтів для проведення аналізу руху грошових коштів 

ретроспективно). 

33. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е. Стандартизація аналізу Звіту про 

власний капітал суб’єктів господарювання. Глобальні та національні проблеми 

економіки. (Index Copernicus). 2016. Вип.12. С.490-495. (0,5 д.а., особисто 

автору - 0,3 д.а.: деталізовано фактори, що впливають на зміну складових 

власного капіталу). URL: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/102.pdf. 

(дата звернення: 29.11.2019). 

34. Калабухова С.В. Аналіз податкової ефективності суб’єкта 

господарювання. Економічний аналіз. (Index Copernicus, WorldCat, Google 

Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, 

CiteFactor). 2018. Том 28. №4. С.193-199. (0,5 д.а).  

35. Калабухова С.В. Управлінський аналіз інтенсивності обороту 

фізичного капіталу суб’єкта господарювання. Фінанси, облік та аудит. (Ulrich's 

Periodicals Directory (Ulrichsweb)). 2018. Вип.32 (№2). С.288-307.  (1,06 д.а).  
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36. Калабухова С.В., Давидкова К.М. Процедура оцінки поточної вартості 

створеної торговельної марки компанії. Економічний аналіз. (Index Copernicus, 

WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open 

Academic Journals Index, CiteFactor). 2019. Том 29. №3. С.92-98. (0,6 д.а., 

особисто автору - 0,4 д.а.: обґрунтовано доречність застосування методу 

вільних грошових потоків). 

У наукових виданнях України, що зареєстровані у міжнародних 

наукометричних базах: 

37. Калабухова С.В. Методологічні основи аналізу господарської 

діяльності в різних типах суспільного розвитку. Економічний аналіз. (Index 

Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, 

Open Academic Journals Index, CiteFactor) 2014. Том 17. №2. С.47-54. (0,6 д.а). 

38. Калабухова С.В. Елементи методу бухгалтерського аналізу в 

інформаційній економіці. Економічний аналіз. (Index Copernicus, WorldCat, 

Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals 

Index, CiteFactor) 2015. Том 19. Вип.1. С.6-12. (0,8 д.а). 

У зарубіжному науковому виданні: 

39. Калабухова С.В. Матричная структура организации аналитической 

деятельности в системе бухгалтерского менеджмента. Экономический анализ: 

теория и практика. (РИНЦ, Google Scholar). 2014. Том 13. № 26 (377). С.25-31. 

(0,5 д.а).  

В інших наукових виданнях: 

40. Калабухова С.В. Трансформація моделі комплексного аналізу 

господарських процесів в підприємництві. Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит в епоху глобальних змін: тези доп. міжн. наук.-практ. конф., 23 жовтня 

2009 р. Київ: КНЕУ, ФПБАУ, 2009. С.124 – 130. (0,32 д.а). 

41. Калабухова С.В. Стохастичне моделювання в аналітичному 

забезпеченні управління підприємницькою діяльністю. Сучасні проблеми і 

перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації 

економіки: зб. мат. міжн. наук.-практ. конф., 03 грудня 2010 р. Луцьк: ЛНТУ, 
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2010. С.217-218. (0,1 д.а.) (форма участі - заочна). 

42. Калабухова С.В. Аналітичне забезпечення стратегічного управління 

підприємством. Теорія та практика розвитку інноваційної економіки: мат. 

міжн. наук.-практ. конф., 29-30 вересня 2011 р. Одеса: ГО «ЦЕДР», 2011. Ч.1. 

С.33-36. (0,23 д.а.) (форма участі - заочна). 

43. Калабухова С.В. Організація аналітичної роботи на підприємствах в 

умовах нестабільного фінансового простору. Досвід роботи підприємств при 

фінансовій кризі: зб. праць всеукр. наук.-практ.конф., 28 березня 2012 р. 

Миколаїв: Миколаївський політехнічний інститут, 2012. С.58-59. (0,14 д.а.) 

(форма участі - заочна). 

44. Калабухова С.В. Аналитическая доминанта в профессиональных 

компетенциях бухгалтера будущего. Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в 

будущее: сб. тезисов ІІ межд. науч. конф. «Соколовские чтения», 11-12 апреля 

2013 г. Санкт-Петербург, Россия: СПБГУ, 2013. С.185-187. (0,12 д.а.) (форма 

участі - заочна).  

45. Калабухова С.В. Онтологічний інжиніринг системи аналітичних 

номенклатур для забезпечення якості бухгалтерського менеджменту. 

Імперативи розвитку суспільно-економічних систем в умовах глобалізації: мат. 

V міжн. наук.-практ. конф.; 7-8 червня 2013 р. Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. С.122-

123. (0,25 д.а.) (форма участі - заочна). 

46. Калабухова С.В. Івент-аналіз бізнес-середовища суб’єктів 

господарювання для прийняття рішень. Перспективи розвитку України в 

умовах глобальної кризи: мат. міжн. наук.-практ. Інтернет-конф., 13-14 червня 

2013 р. Дніпропетровськ: «Герда», 2013. С.173-175. (0,15 д.а.) (форма участі - 

заочна). 

47. Калабухова С.В. Дефініції поняття «management accounting»: 

управлінський облік чи бухгалтерський менеджмент? Бухгалтерський облік, 

економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних 

концепцій управління: тези ХІІ міжн. наук. конф., 24-25 жовтня 2013 р. 

Житомир: ЖДТУ, 2013. С.20-23. (0,21 д.а.) (форма участі - заочна). 
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48. Калабухова С.В. Контент-аналіз облікової інформації як інструмент 

аналізу господарської діяльності. Облік, аналіз і аудит: виклики 

інституціональної економіки: мат. міжн. наук.-практ. конф., 10 жовтня 2014 р. 

Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2014. Ч. 1. С.65-67. (0,1 д.а.) (форма участі - заочна). 

49. Калабухова С.В. Структурні елементи методики бухгалтерського 

аналізу. Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, 

контролю, економічного аналізу і статистики: зб. тез доп. міжн. наук.-практ. 

конф., 5 грудня 2014 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. С.60-63. (0,13 д.а.) (форма 

участі - заочна). 

50. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е. Зарубіжні школи систематизованого 

аналізу фінансової звітності. Розвиток бухгалтерського обліку, економічного 

аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті: тези вист. міжнар. наук.-практ. конф., 6-

7 листопада 2015 р. Житомир: ЖДТУ, 2015. С. 149-150. (0,14 д.а., особисто 

автора 0,07 д.а., систематизовано основні ідеї американських шкіл аналізу 

фінансової звітності за допомогою фінансових коефіцієнтів) (форма участі - 

заочна). 

51. Калабухова С.В. Балансовий метод як основний інструмент 

бухгалтерського аналізу безперервності основної діяльності. Сучасний стан, 

актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу: 

мат. міжн.наук.-практ.конф., 16-17 жовтня 2015 р. Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2015. С. 171-173. (0,16 д.а.) (форма участі - заочна). 

52. Кузьминская О.Э., Калабухова С.В., Мощенський С.Г. Развитие 

балансоведения в информационной экономике. Украина – Болгария – 

Европейский союз: современное состояние и перспективы: сб. тезисов докл. 

междунар. науч.-практ. конф., 24 сентября - 1 октября 2016 г. Варна, Болгария: 

Издателство «Наука и икономика», 2016. Том 2. С.267-271. (0,26 д.а., особисто 

автора 0,09 д.а., запропоновано форму активу бухгалтерського балансу, яка 

синтезує процес складання та аналізу балансу) (форма участі - заочна). 

53. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е. Науковий внесок школи 

багатофакторного моделювання в корпоративний аналіз фінансової звітності. 
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Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной 

конкурентной среды: сб. тезисов междунар. науч.-практ. конф., 26 февраля 

2016 г. Кишинев, Республика Молдова: Молдавский государственный 

університет, 2016. С.203-205. (0,21 д.а., особисто автора 0,11 д.а., розкрито 

процедури факторного моделювання фінансових коефіцієнтів) (форма участі - 

заочна). 

54. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е., Абесінова О.К. Стандартизація 

аналізу грошових потоків суб’єктів господарювання. Economic Development 

Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceeding, May 27, 2016. 

Kaunas, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, 2016. P.256-259. (0,18 д.а., 

особисто автора 0,06 д.а., розроблено методичні рекомендації у частині 

стандартизації процедур аналізу звіту про рух грошових коштів) (форма участі - 

заочна). 

55. Калабухова С.В. Застосування прийому платіжної матриці в 

бухгалтерському аналізі. Economy and Management: Modern Transformation in 

the Age of Globalization: International scientific conference рroceeding, March 24, 

2017. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing, 2017. Part II. Р.99-102. (0,2 д.а.) 

(форма участі - заочна). 

56. Калабухова С.В. Аналітичні показники діяльності суб’єктів 

суспільного інтересу. Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного 

інтересу: зб. матеріалів міжнар. наук.конф., 20-21 жовтня 2017 р. Житомир: 

ЖДТУ, 2017. С.323-325. (0,15 д.а.) (форма участі - заочна). 

57. Калабухова С.В. Аналітична процедура ідентифікації рівня кредитного 

ризику суб’єкта господарювання. Облік, оподаткування і контроль: теорія та 

методологія: зб. матеріалів III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 червня 

2018 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 87-90. (0,2 д.а.) (форма участі - заочна).  

58. Калабухова С.В. Практичні аспекти управлінського аналізу запасів 

готової продукції суб’єкта господарювання. Digital and innovative economy: 

processes, strategies, technologies: Conference Proceedings, January 25th, 2019. 

Kielce, Poland: Baltija Publishing, 2019. С.184-187. (0,21 д.а.) (форма участі - 
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заочна). 

59. Калабухова С.В. Динамічний підхід до розподілу операційних витрат 

підприємства для проведення CVP-аналізу. Сучасні тенденції розвитку 

бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – 

управлінські рішення: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 29 березня 2019 р. 

Ірпінь: УДФСУ, 2019. С.38-40. (0,11 д.а.) (форма участі - заочна). 

60. Калабухова С.В. Уніфікація процедури аналізу показників сталого 

розвитку суб’єкта господарювання. Імплементація інновацій обліково-

аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: мат. ІІ Міжн. 

наук.-практ. Інтернет-конф., 18 квітня 2019 р. Харків: ХДУХТ, 2019. С.48-49. 

(0,07 д.а.) (форма участі - заочна). 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Необхідність подальшого розвитку аналітичного 

забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності 

обумовлюється низкою трансформаційних змін. Домінування неоінституційної 

доктрини, інтеграція до глобального бізнес-середовища зумовили 

запровадження в Україні моделі бухгалтерського обліку, в основі якої лежать 

міжнародні стандарти фінансової звітності, базовані на очікуваному 

відшкодуванні історичної собівартості та на концепції збереження 

номінального фінансового капіталу. Поява значного обсягу нової інформації та 

нових фінансових показників, потреба у якісній зміні методів та організації 

аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень користувачами 

фінансової звітності актуалізують проблеми розробки нової технології 

формування аналітичної інформації і моделювання аналітичних процедур.  

Перехід на використання міжнародних стандартів фінансової звітності 

при веденні бухгалтерського обліку сприяє активізації попиту на послуги 

фінансового консалтингу. Актуальність вказаних питань підтверджується 

статистичними показниками зростання кількості запитів на ринку фінансового 

консалтингу. Обсяг цього ринку в 2019 р. оцінювався в 15 млрд грн., у 

порівнянні з 2018 р. його приріст становив майже 15%. Така тенденція вказує 

на зростання вагомості проблематики аналітичного забезпечення управління 

суб’єктами підприємницької діяльності, як складової фінансового консалтингу.  

Інформація про діяльність суб’єкта господарювання продукується 

системою бухгалтерського обліку. З огляду на це, становлення аналізу 

фінансової інформації відбулося в рамках провідних облікових шкіл. Слід 

відзначити вагомий внесок у розвиток фінансового аналізу європейської та 

американської облікових шкіл, серед провідних представників яких І. Шерр, 

Д.Міддлтон, Ж. Рішар, П. Герстнер, Дж.Кеннон, Дж. Хорріган, Р. Фоук, О. 

Уолл, П.Барнс, Д. Блісс, Р. Хіггінс, Р. Каплан, Д.Нортон, Е. Альтман, Д. Фостер, 

У. Бівер, Е. Хелферт. Питання, пов’язані з аналізом інформації, що формується 



28 
 

в обліковій інформаційній системі суб’єктів господарювання, активно 

досліджувалися і вітчизняними та зарубіжними ученими у сфері фінансового 

менеджменту. Слід акцентувати праці Ю. Брігхема, М. Ерхардта, Д. Ван Хорна, 

Д. Ваховича, Г.Г.Кірейцева, І.А. Бланка, О.О. Терещенка. 

Проблеми розвитку аналізу господарської діяльності як складової 

інформаційної системи управління підприємствами у своїх працях піднімали 

представники радянської наукової школи А.П. Рудановський, А.К. 

Рощаховський, Н.Р. Вейцман, І.І. Каракоз, С.К. Татур, М.І. Баканов, А.Д. 

Шеремет, В.І.Самборський, Г.М. Мельничук, С.Б. Барнгольц, В.І. Стражев; 

російської наукової школи В.В. Ковальов, М.В. Мельник, В.І. Бариленко; 

білоруської наукової школи Д.О. Панков, Г.В. Савицька. Результати глибоких 

досліджень теоретико-методологічних та організаційно-методичних аспектів 

аналізу господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки 

узагальнено в працях провідних представників вітчизняної наукової школи, 

зокрема М.Г. Чумаченка, Є.В.Мниха, С.І. Шкарабана, І.Д. Фаріона, І.Д. 

Лазаришиної, І.М. Парасій-Вергуненко, О.В. Олійник, О.М. Галенко, Є.Є. 

Іоніна, О.А. Зоріної, М.Д. Корінька, П.І. Гайдуцького, Г.І. Купалової, П.Я. 

Поповича, І.Т. Райковської, Л.Я. Триньки, Ю.С.Цал-Цалка. 

Подальший розвиток методології, методики та організації аналітичного 

забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності вбачається у 

вирішенні наступних питань, зокрема: 

- формалізації аналітичного процесу у напрямі генерування однотипної 

інформації для підтримки економічних рішень стейкхолдерів щодо надання 

ресурсів та регулювання діяльності суб’єкта господарювання; 

- опрацюванні механізму моделювання аналітичних процедур з метою 

редукції облікової інформації та уодноманітнення послідовності аналітичних 

операцій, що забезпечить однозначність аналітичних висновків стейкхолдерів; 

- приведенні алгоритмів розв’язання аналітичних задач до уніфікованої 

форми, що забезпечить підвищення змістовності аналітичних операцій в оцінці 

перспектив збереження капіталу суб’єкта господарювання. 
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Важливість, наукова і практична значущість окреслених проблем 

зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її актуальність, постановку мети і 

завдань. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»: у межах теми «Модернізація бухгалтерського обліку в банківських 

та бюджетних установах і удосконалення аналітичного забезпечення 

управління суб'єктами господарювання» (номер державної реєстрації 

0111U007430) автором сформовано концепцію бухгалтерського аналізу 

господарської діяльності підприємства як цілісної інформаційної системи 

розкриття проблем управління суб’єктом господарювання через оцінку змін в 

економічних ресурсах та результатах діяльності; у межах теми «Модернізація 

аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного 

розвитку економіки України» (номер державної реєстрації №0115U002363) 

розроблено проекти стандартів аналізу фінансової звітності в частині аналізу 

грошових потоків та власного капіталу суб’єктів підприємницької діяльності; у 

межах теми «Актуальні проблеми розвитку теорії та практики бухгалтерського 

обліку, економічного аналізу та контролю в інституційних секторах економіки» 

(номер державної реєстрації 0116U001429) розроблено аналітичну технологію 

підтримки процесу прийняття економічних рішень стейкхолдерами, яка 

базується на інноваційних моделях аналітичних процедур для оцінки 

перспектив збереження капіталу. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

розробленні й обґрунтуванні концептуальних теоретико-методологічних та 

організаційно-методичних положень аналітичного забезпечення управління 

суб’єктами підприємницької діяльності з дотриманням міжнародних стандартів 

фінансової звітності. 

Для досягнення мети поставлено та вирішено такі завдання: 
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– розкрити сутність управління суб’єктами підприємницької діяльності 

як технологічного процесу, що базується на інформаційному обміні та потребує 

ущільнення обсягу інформації для прийняття рішень; 

– дослідити генезис аналізу господарської діяльності підприємств з 

метою адаптації до міжнародних стандартів фінансової звітності;  

– визначити психологічні компоненти засвоєння обліково-аналітичної 

інформації користувачами для аргументації прийнятих рішень;  

– сформувати концепцію бухгалтерського аналізу як інноваційної 

технології забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктами 

господарювання та процесу інформування стейкхолдерів про перспективи 

збереження капіталу;  

– розробити комплекс організаційного забезпечення бухгалтерського 

аналізу для редукції фінансової та нефінансової інформації про діяльність 

суб’єкта господарювання; 

– поглибити методологічні положення аналізу господарської діяльності 

підприємств в постіндустріальному суспільстві з урахуванням домінування 

неоінституційної доктрини;  

– класифікувати способи аналізу інформації про діяльність підприємства 

з орієнтацією на психологічні механізми засвоєння інформації користувачами; 

– розвинути організаційно-методичні положення експрес-аналізу 

фінансової звітності для забезпечення миттєвої  ідентифікації загроз фінансовій 

безпеці бізнесу; 

– змоделювати процедури аналізу активів, капіталу, зобов’язань та 

фінансових ризиків діяльності економічного суб’єкта для формалізації порядку 

розкриття аналітичної інформації у звіті про управління; 

– розробити моделі процедур аналізу фінансового стану та оцінки ознак 

порушення безперервності діяльності для отримання висновку про якість 

роботи управлінського персоналу; 
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– систематизувати концепції збереження капіталу відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності і на цій основі змоделювати 

процедури аналізу результатів діяльності суб’єкта господарювання; 

– побудувати моделі процедур аналізу доходів від договорів з клієнтами 

та аналізу продуктивності витрат суб’єкта господарювання відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності; 

– поглибити організаційно-методичні положення  аналізу динамічного 

балансу грошових потоків підприємства та оцінки теперішньої вартості бізнесу 

підприємства, що базуються на інформації фінансової звітності; 

– сформувати модулі аналітичних процедур для оцінок облікової, 

податкової, соціальної політики та сталого розвитку підприємства з метою 

виявлення ознак конфлікту інтересів між внутрішніми та зовнішніми 

стейкхолдерами; 

– розвинути організаційно-методичні положення аналізу виробничої 

потужності та оборотності складових фізичного капіталу суб’єкта 

господарювання для локалізації джерел дестабілізації ділової активності; 

– розробити моделі процедур аналізу раціональності бізнес-моделі та 

ресурсного потенціалу для оцінки збалансованості вимог різних груп 

стейкхолдерів в процесі створення цінності бізнесу, орієнтованої на консенсус 

інтересів. 

Об’єктом дослідження є інформаційна аналітична підсистема в системі 

управління суб’єктами підприємницької діяльності. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних, 

організаційних і методичних положень аналітичного забезпечення управління 

суб’єктами підприємницької діяльності з дотриманням міжнародних стандартів 

фінансової звітності. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

діалектичний метод пізнання економічних явищ та процесів, фундаментальні 

положення неоінституційної економічної теорії, концепція постіндустріального 

суспільства. Для досягнення поставленої мети застосовано загальнонаукові та 
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спеціальні методи наукового пізнання, що базуються на системному вивченні 

економічних явищ, зокрема історичний і логічний методи – в процесі 

формування концепції бухгалтерського аналізу господарської діяльності 

підприємства; гносеологічний – для трансформації методологічних положень 

аналізу господарської діяльності підприємств в постіндустріальному 

суспільстві. З використанням методів індукції та дедукції класифіковано 

способи оцінок інформації про діяльність підприємства з акцентом на 

психологічний механізм засвоєння інформації користувачами. Метод 

системного аналізу покладено в основу дослідження розвитку системи 

аналітичного забезпечення управління бізнесом сучасного підприємства. 

Абстрактно-логічний метод використано при окресленні мети і завдань 

дисертаційної роботи; моделювання – при побудові моделей аналітичних 

процедур для ідентифікації різних господарських проблем суб’єкта 

господарювання; табличний – для унаочнення результатів моделювання 

аналітичного процесу; економіко-математичні методи – для оцінки фінансових 

ризиків та виявлення ознак порушення безперервності діяльності суб’єкта 

господарювання; методи порівняльного аналізу і синтезу – для ідентифікації 

загроз фінансовій безпеці бізнесу; метод експертних оцінок – для розуміння 

середовища суб’єкта господарювання; метод спостереження – для моніторингу 

змін в економічних ресурсах та результатах діяльності суб’єкта 

господарювання. 

Інформаційною базою роботи є наукові праці (монографії, наукові статті) 

вітчизняних і зарубіжних учених з проблем розвитку бухгалтерського обліку й 

аналізу фінансової звітності, матеріали науково-практичних конференцій та 

семінарів, офіційні документи (законодавчі та нормативні акти України й 

міжнародних організацій), які регламентують порядок організації та ведення 

бухгалтерського обліку, формування фінансової звітності; фінансова звітність 

суб’єкта господарювання переробної галузі України, довідкові та інформаційні 

видання професійних організацій, інтернет-ресурси. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретико-

методологічних та організаційно-методичних положень аналітичного 

забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності з 

дотриманням міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Основні положення наукової новизни полягають у такому: 

вперше: 

- розроблено технологію аналітичного процесу, яка включає комплекс 

аналітичних процедур і аналітичних операцій, спрямованих на оцінку 

перспектив збереження капіталу суб’єктом господарювання. Сукупність 

запропонованих аналітичних процедур і аналітичних операцій забезпечує 

ущільнення облікової інформації для прийняття рішень та генерує новий 

інформаційний продукт, необхідний користувачам для посилення мотивації та 

стимулювання економічної поведінки при прийнятті рішень про надання 

ресурсів та регулювання діяльності суб’єкта господарювання; 

-  побудовано моделі аналітичних процедур, що базуються на концепції 

збереження капіталу: сформовано універсальні переліки аналітичних 

показників для моніторингу змін в економічних ресурсах та результатах 

діяльності, розроблено нові алгоритми аналітичних операцій. Моделі 

аналітичних процедур формалізовано табличним способом, що уможливлює 

максимальну уніфікацію аналітичного процесу для його діджиталізації, 

забезпечує редукцію цифрової інформації про діяльність суб’єкта 

господарювання для прийняття рішень, підвищує оперативність отримання 

нового набору релевантних даних для користувачів;  

- сформовано модулі аналітичних процедур (модулі показників; модулі 

інструментів аналізу, модулі аналітичних операцій) для оцінок облікової, 

податкової, соціальної політики та сталого розвитку суб’єкта господарювання, 

що дозволяє виявити ознаки конфлікту інтересів між управлінським 

персоналом та постачальниками фінансового капіталу і іншими 

стейкхолдерами у процесі розподілу створеної підприємством доданої вартості 

бізнесу, осмислити соціальну відповідальність суб’єкта господарювання перед 



34 
 

стейкхолдерами, встановити відповідність досягнутого рівня економічного, 

екологічного та соціального аспектів діяльності суспільним критеріям; 

удосконалено: 

– методологію аналізу господарської діяльності підприємств через 

розроблену класифікацію методів аналізу з орієнтацією на психологічні 

механізми засвоєння інформації користувачами фінансової звітності (методи 

інтерпретації даних для пояснення змін в діяльності підприємства; методи 

факторного моделювання для осмислення чутливості ключових показників до 

змін в діяльності; методи експертного оцінювання та матричного моделювання 

для розуміння середовища діяльності суб’єкта господарювання; методи 

фінансового прогнозування для усвідомлення тенденції безперервності 

діяльності в осяжному майбутньому), що формує наукову основу моделювання 

аналітичних процедур в контексті оцінки перспектив збереження капіталу 

суб’єкта господарювання; 

– організаційні та методичні положення аналізу операційних доходів та 

операційних витрат діяльності підприємства з урахуванням міжнародних 

стандартів фінансової звітності. Зокрема: розроблено модель аналізу доходів 

від договорів з клієнтами підприємства, що уможливлює накопичення 

релевантної інформації про реальний попит на продукцію суб’єкта 

господарювання для прогнозування ціни операції; запропоновано процедури 

аналізу продуктивності суб’єкта господарювання, результативним продуктом 

яких є релевантна інформація в частині ефективності трансформації 

виробничих ресурсів в продукти діяльності, визнані ринком; 

– процедури аналізу грошових потоків та оцінки теперішньої вартості 

бізнесу підприємства із застосуванням моделі грошового бюджету та концепції 

вартісно-орієнтованого управління. Це дозволило характеризувати процес 

формування та розподілу фінансового капіталу підприємства у звітному 

періоді;  прогнозувати за даними фінансової звітності вільні грошові потоки на 

підставі середньорічного темпу приросту масштабів діяльності та 

дисконтування за середньозваженою ціною капіталу; 
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– порядок оцінок перспектив збереження фізичного капіталу 

підприємства через моделювання процедур: аналізу раціональності бізнес-

моделі з орієнтацією на сталий розвиток; оцінки ресурсного потенціалу 

підприємства при створенні вартості бізнесу; оцінки збереження цінності для 

стейкхолдерів. Це дозволяє зрозуміти тенденцію формування та розподілу 

доданої вартості, орієнтованої на досягнення консенсусу інтересів ключових 

стейкхолдерів бізнесу суб’єкта господарювання; 

набули подальшого розвитку: 

– трактування поняття «аналітична процедура» в рамках концепції 

бухгалтерського аналізу як порядку здійснення оцінок інформації про 

діяльність підприємства за типовими алгоритмами на основі формування 

модулів аналітичних задач, розрахунку та інтерпретації виявлених змін 

показників, моделювання причино-наслідкових взаємозв’язків між 

фінансовими та нефінансовими даними, виконання аналітичних операцій для 

формулювання аналітичних висновків про перспективи збереження капіталу 

суб’єктом господарювання; 

– багатофакторне моделювання коефіцієнту рентабельності власного 

капіталу суб’єкта господарювання як пріоритетного показника для інвесторів та 

кредиторів, яке доповнено новими алгоритмами аналітичних операцій з 

використанням способів елімінування, що забезпечує дедуктивне дослідження 

процесу кругообороту фінансового капіталу за стадіями розширеного 

відтворення; 

– методика експрес-аналізу фінансової звітності через доповнення 

такими процедурами: моніторингу фінансових пропорцій за розділами 

бухгалтерського балансу; складання прогнозу безперервності діяльності; 

визначення зони ризику ліквідності та стадії життєвого циклу підприємства. 

Перелічені процедури, у яких  використано різноманітні групи ключових 

показників звітних форм, дозволяють миттєво ідентифікувати загрози 

фінансовій безпеці бізнесу через відстеження змін в економічних ресурсах та 
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результатах діяльності та забезпечують розуміння ймовірності настання 

можливих небезпек у майбутніх періодах;  

– порядок оцінок фінансових ризиків діяльності, виявлення ознак 

порушення безперервності діяльності суб’єкта господарювання, які доповнено 

такими процедурами: кількісної ідентифікації ринкового ризику, ризику 

ліквідності та кредитного ризику, що уможливлює визначення відсоткового 

рівня ймовірної втрати частини фінансових ресурсів в результаті господарської 

діяльності підприємства; ідентифікації ознак дій з приховування банкрутства, 

фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства. На основі отриманої 

інформації можливо оцінити дії управлінського персоналу щодо попередження 

або активізації загроз фінансовій безпеці підприємства; 

– методика аналізу оборотності фізичного капіталу, елементи якої 

розвинуто за рахунок використання інформації бухгалтерського обліку про 

особливості вибуття основних засобів та запасів. Для відстеження 

збалансованості і безперервності господарських оборотів цих речових 

цінностей обґрунтовано доцільність урахування інтенсивності вибуття 

складових фізичного капіталу на стадіях бізнес-процесів операційної 

діяльності, що дасть змогу локалізувати джерела дестабілізації ділової 

активності підприємства, суттєво розширить інформаційні можливості 

стейкхолдерів стосовно оцінок перспектив збереження капіталу та створення 

цінності у довгостроковій перспективі; 

– концепція бухгалтерського аналізу господарської діяльності 

підприємства через її визначення цілісною інформаційною системою розкриття 

управлінських проблем господарювання, пов’язаних зі змінами економічних 

ресурсів та результатів діяльності. В основу концепції покладено ідею 

«квадрату професора Блатова», що передбачає відстеження змін у бізнес-

діяльності за інформацією бухгалтерського обліку за вісьмома типами 

господарських оборотів цінностей. В авторському підході враховано договірну 

природу обміну цінностями та припущення безперервності господарських 
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оборотів, що поглиблює рівень поінформованості стейкхолдерів в частині 

перспектив збереження капіталу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у науковій 

обґрунтованості та прикладній спрямованості теоретичних положень і підходів, 

викладених у роботі. Їх використання сприятиме вдосконаленню теоретико-

методологічних та організаційно-методичних положень аналітичного 

забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності з 

дотриманням міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Наукові напрацювання й одержані результати отримали практичне 

застосування: 

на загальнодержавному рівні – Антимонопольним комітетом України 

взято до розгляду пропозиції щодо стандартизації процедур аналізу фінансової 

звітності підприємств, що поглиблює результати компаративного аналізу 

конкуренції у підприємницькій діяльності (довідка № 100-29/100-13292 від 

14.12.2016 р.); Державною службою фінансового моніторингу України 

впроваджено рекомендації стосовно процедур аналізу фінансових пропорцій у 

фінансовій звітності підприємств при розробленні порядку експертизи 

фінансового стану, змісту фінансових операцій суб’єктів господарювання, що 

стали об’єктом фінансового моніторингу (довідка № 1150/330-04 від 24.04.2019 

р.); Департаментом захисту економіки Національної поліції України для 

виявлення злочинів у сфері економіки розглянуто та використано пропозиції 

щодо процедур оцінки впливу елементів облікової політики суб’єкта 

господарювання на значення ключових коефіцієнтів, що характеризують якість 

фінансового стану (довідка № 3165/125150-2019 від 29.04.2019 р.);  

на державному рівні - Державним підприємством «Український державний 

центр радіочастот» запроваджено модульний підхід до організації аналітичного 

процесу, який дозволяє інтегрувати процеси обробки економічних даних про 

господарську діяльність в єдиний модуль, що прискорює виконання складних 

аналітичних завдань (довідка № 2821/5199-99-23-01-16 від 22.04.2019 р.); 
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на регіональному рівні – виконавчим апаратом Київської обласної ради: 

враховано рекомендації при здійсненні моніторингу фінансових показників 

функціонування суб'єктів підприємництва Київської області та оцінці ризиків їх 

підприємницької діяльності, що дає змогу розробляти проекти прогнозів 

економічного розвитку області на середньо- та короткостроковий період 

(довідка №939/08-01 від 25.04.2017 р.); 

на рівні суб’єктів господарювання – у практичній діяльності ПП 

«Західінвестспецбудторг» використано пропозиції автора щодо процедур 

факторного аналізу формування валового, операційного, облікового, чистого 

прибутку суб’єкта господарювання, що забезпечує пошук максимальної 

кількості факторів, які негативно впливають на прибутковість бізнесу (довідка 

№ 2-19/09-1 від 17.10.2019 р.); у практичну діяльність ТОВ «ВК Пластік Пак» 

впроваджено авторську методику аналізу продуктивності витрат підприємства, 

що забезпечує релевантною інформацією про ефективність трансформації 

виробничих ресурсів підприємства в продукти діяльності, визнані ринком 

(довідка № 1 від 29.11.2019 р.). 

Основні теоретичні та практичні результати дослідження 

використовуються у навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» при розробленні робочих 

програм, підготовці методичних і лекційних матеріалів, проведенні практичних 

занять з навчальних дисциплін «Аналіз господарської діяльності», «Аналітичне 

забезпечення прийняття управлінських рішень», що викладаються кафедрою 

обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» (довідка від 21.10.2019 р.). 

Особистий внесок автора. Дисертація є самостійно виконаною 

завершеною роботою здобувача. Наукові положення, розробки і пропозиції, що 

містяться в роботі та виносяться на захист, одержані автором самостійно. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано 

тільки ті ідеї та положення, які є результатом самостійного дослідження 
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здобувача. У роботі не використовувалися матеріали та висновки кандидатської 

дисертації здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, 

викладені у дисертації, доповідалися, обговорювалися та одержали позитивну 

оцінку на 21 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

зокрема: «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в епоху глобальних змін» (м. 

Київ, 23 жовтня 2009 р.); «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, 

аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (м. Луцьк, 03 грудня 2010 

р.); «Теорія та практика розвитку інноваційної економіки» (м. Одеса, 29-30 

вересня 2011 р.); «Досвід роботи підприємств при фінансовій кризі» (м. 

Миколаїв, 28 березня 2012 р.); «Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в 

будущее» (м. Санкт-Петербург, 11-12 квітня 2013 р.); «Імперативи розвитку 

суспільно-економічних систем в умовах глобалізації» (м. Чернігів, 8 червня 2013 

р.); «Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи» (м. 

Дніпропетровськ, 13-14 червня 2013 р.); «Бухгалтерський облік, економічний 

аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій 

управління» (м. Житомир, 24-25 жовтня 2013 р.); «Облік, аналіз і аудит: виклики 

інституціональної економіки» (м. Луцьк, 10 жовтня 2014 р.); «Проблеми та 

перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, економічного аналізу і 

статистики» (м. Тернопіль, 5 грудня 2014 р.); «Розвиток бухгалтерського обліку, 

економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті» (м. Житомир, 6-7 листопада 

2015 р.); «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, 

контролю та аналізу» (м. Івано-Франківськ, 16-17 жовтня 2015 р.); «Украина – 

Болгария – Европейский союз: современное состояние и перспективы» (м. 

Варна, 24 вересня - 1 жовтня 2016 р.); «Развитие социально-экономических 

систем в условиях глобальной конкурентной среды» (м. Кишинев, 26 лютого 

2016 р.); «Economic Development Strategy in Terms of European Integration» (м. 

Каунас, 27 травня 2016 р.); «Economy and Management: Modern Transformation in 

the Age of Globalization» (м. Клайпеда, 24 березня 2017 р.); «Розвиток обліку, 

аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу» (м. Житомир, 20-21 жовтня 2017 
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р.); «Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія» (м. Тернопіль, 26 

червня 2018 р.); «Digital and innovative economy: processes, strategies, 

technologies» (м. Кельце, 25 січня 2019 р.); «Сучасні тенденції розвитку 

бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – 

управлінські рішення» (м. Ірпінь, 29 березня 2019 р.); «Імплементація інновацій 

обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу» (м. 

Харків, 18 квітня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 60 наукових 

працях обсягом 64,2 д.а., із них: 1 – одноосібна монографія; 2 – колективні 

монографії; 4 – навчальні посібники у співавторстві; 20 статей – у наукових 

фахових виданнях України; 9 статей – у наукових фахових виданнях України, що 

зареєстровані в міжнародних наукометричних базах; 1 стаття – у зарубіжному 

науковому  виданні; 2 статті – у наукових виданнях України, що зареєстровані у 

міжнародних наукометричних базах; 21 публікація – в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 401 сторінку. Робота містить 185 таблиць на 152 сторінках, 59 

рисунків на 31 сторінці, 8 додатків на 54 сторінках. Список використаних 

джерел налічує 408 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Управління суб’єктами підприємницької діяльності та основи 

його аналітичного забезпечення 

 

У ст.3 Господарського кодексу України визначено, що «господарська 

діяльність, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних 

результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти 

підприємництва – підприємцями»; при цьому «під господарською діяльністю 

розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного 

виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання 

робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність» 

[1]. 

Ст.42 Господарського кодексу України визначає підприємництво як 

«самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську 

діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з 

метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 

прибутку» [1]. Таким чином, логіка підприємницької діяльності охоплює 

послідовність прийняття управлінських рішень, спрямованих на одержання 

прибутку. 

Економічні можливості суб’єкта підприємницької діяльності у досягненні 

поставлених цілей характеризують його економічний потенціал. Перспектива 

розвитку підприємства значною мірою визначається наявним майновим 

потенціалом та фінансовим потенціалом і можливостями їх розширення. 

Результативність та ефективність використання економічного потенціалу (ЕП) 

підприємства проявляються у регулярному генеруванні фінансового результату 

(ФР). Квінтесенція наведених тверджень уможливлює розкриття 
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підприємницької діяльності як процесу безперервно повторюваної 

трансформації майна та капіталу у бажаний фінансовий результат (рис.1.1). 

 

Рис.1.1. Логіка підприємницької діяльності як процесу безперервного 

генерування фінансового результату 

Джерело: розроблено автором на основі [1; 2] 

Складність управління суб’єктом підприємницької діяльності полягає у 

його діалектичній двоїстій характеристиці як системи. З одного боку, це 

штучна система, сформована на основі організаційних зв’язків для досягнення 

відповідних цілей, що визначають напрями її розвитку. З іншого боку, ця 

штучно створена економічна система не може працювати без людей, що 

приймають рішення на основі інформаційного обміну (рис.1.2). 

 

Рис.1.2. Діалектичний метод в пізнанні системи управління 

суб’єктами підприємницької діяльності   

Джерело: розроблено автором на основі [3] 

В системі управління суб’єктом підприємницької діяльності 

виокремлюють три підсистеми: керуючу,  керовану та інформаційну (рис.1.3), з 
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якого видно, що природа взаємодії між керованою та керуючою підсистемами 

неможлива без обміну інформацією через організаційні зв’язки.  

 

Рис.1.3. Компоненти системи управління суб’єктами 

підприємницької діяльності   

Джерело: розроблено автором на основі [4; 5, с.9] 

Ключ до розуміння зв'язків, якими характеризується будь-яка система, 

лежить в основі процесу розвитку. Саме зв’язки елементів системи, що 

базуються на інформаційному обміні, складають основу управління як 

технологічного процесу, що супроводжується послідовною зміною станів 

системи у часі. У означеному контексті, до ключових характеристик управління 

суб’єктами підприємницької діяльності як технологічного процесу, що 

характеризує зміну станів системи управління у динаміці, слід віднести: 

інформацію, комунікації та рішення (рис.1.4). 

 

Рис.1.4. Ключові характеристики управління суб’єктами 

підприємницької діяльності як технологічного процесу 

Джерело: розроблено автором на основі [6] 

Відомий англійський фахівець у сфері теорії прийняття рішень Д.Дерлоу 

відзначає: «прийняття рішень – це принципово людська діяльність» [7, с.18-20] 
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та стверджує, що «ефективний процес прийняття рішень базується на балансі 

трьох елементів: логіки, інтуїції та досвіду. Кожен з них важливий для 

формулювання висновків… Взаємодія цих факторів визначатиме форму 

трикутника прийняття рішень» [7, с.32-34]. На рис.1.5 трикутник прийняття 

рішень показує той випадок, коли всі три елементи є абсолютно 

збалансованими. 

 

Рис.1.5. Трикутник прийняття рішень 

Джерело: узагальнено автором на основі [7, с.32-34] 

Оскільки прийняття рішень є принципово людською діяльністю, на 

сучасне управління суб’єктами підприємницької діяльності значно впливає 

неоінституціоналізм – теорія, яка встановлює рамкові обмеження реалізації 

економічної мотивації і поведінки суб'єктів господарювання при прийнятті 

рішень через певні правила і санкції.  

Врахування «людського фактору», що впливає на прийняття рішення, є 

одним з найважливіших аспектів неоінституційного підходу до розгляду 

процесу прийняття управлінських рішень. Предметом неоінституціоналізму є 

соціальна взаємодія та поведінка суб’єктів при прийнятті рішень. 

Неоінституціоналісти вважають, що саме інститути як «правила гри» покликані 

скоротити негативні наслідки обмеженої раціональності та опортуністичної 

поведінки економічних агентів [8].  

Необхідно підкреслити, що загалом згідно з неокласичною економічною 

теорією при прийнятті рішення його суб’єкт керується принципом максимізації 

корисності; відповідно до інституціоналізму – соціальними нормами, звичками, 

правилами поведінки, а згідно з неоінституціоналізмом – опортуністичною 

поведінкою та прагненням мінімізувати трансакційні витрати на отримання 

інформації для прийняття рішень [9]. Слід зауважити, що принцип максимізації 

ДОСВІД ЛОГІКА 

ІНТУЇЦІЯ 
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корисності базується на твердженні, що поведінка суб’єкта прийняття рішення 

є егоїстичною та ігнорує інтереси інших суб’єктів, які можуть впливати на 

рішення; принцип обмеженої раціональності передбачає, що у процесі 

прийняття рішень його суб’єкти через обмеженість інформаційних та 

інтелектуальних ресурсів обирають прийнятні, а не оптимальні рішення; 

опортуністична поведінка притаманна суб’єктам, які при прийнятті рішень 

намагаються реалізувати лише власні інтереси, нехтуючи принципами моралі. 

Перевагою неоінституційного підходу до дослідження сучасного 

управління суб’єктами підприємницької діяльності є наявність 

взаємопов’язаних теорій, які максимально пояснюють суб’єктивні чинники, що 

впливають на поведінку осіб, які приймають рішення: теорії обмеженої 

раціональності, теорії трансакційних витрат та теорії опортуністичної 

поведінки.  

Також неоінституційний підхід приділяє належну увагу таким чинникам, 

як мотивація, інтереси, психологічні й поведінкові особливості суб’єктів 

прийняття рішень, що розкриваються  через теорію контрактів та теорію фірми.  

Зокрема, в теорії контрактів враховано асиметрію інформації між учасниками 

контрактних відносин, яка дозволяє більш інформованій стороні вести себе 

опoртуністично як на стадії укладання контракту, так і на стадії його 

виконання. В теорії фірми неоінституціоналісти трактують фірму не як 

економічну одиницю, а як набір («пучок») контрактів між агентами, обмежений 

правилами взаємодії в бізнес-середовищі та отриманням повної інформації для 

прийняття рішень. 

На сучасне управління суб’єктами підприємницької діяльності значно 

впливає реалізація нової концепції цивілізаційного розвитку - 

постіндустріального суспільства. Така зміна є історично й економічно 

обумовленою. Найбільш значущими з передумов цієї зміни є: ускладнення 

інституційного середовища, його орієнтація на розширене відтворення 

інтелектуальних ресурсів; економічна влада, яка визначається не тільки і не 

стільки матеріальними ресурсами, скільки інформаційною ринковою 
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взаємодією; прагнення до підвищення добробуту зацікавлених соціальних груп 

та забезпечення їх інформаційних потреб.  

Для постіндустріального суспільства характерним є посилення 

взаємозв’язків та взаємодії національних економік. Значного розвитку набуває 

світовий ринок капіталів, посилюється роль загальнолюдських інтересів та 

цінностей. Ці об’єктивні процеси зумовлюють переростання локальних форм 

цивілізації в глобальні та вимагають переходу до міжнародних стандартів 

ведення бізнесу [10, с.64]. 

За постіндустріальної моделі розвитку суспільства, у ринковому 

середовищі пріоритет переходить від ринку продуктів до ринку інформації, від 

машинної праці до інтелектуальної праці. Інформація як природна категорія 

створює можливості для творчості, людина на їх підставі створює практичні 

варіанти застосування інформації у вигляді знань. Глибина радикальних змін, 

пов’язаних із заміщенням машинної праці знаннями, полягає у тому, що в 

умовах, коли знання залучаються в практичну переробку ресурсів, саме вони, а 

не праця починають виступати в якості джерела вартості. 

Сучасне управління суб’єктами підприємницької діяльності формується 

під впливом концепції «соціально відповідального бізнесу». Згідно з 

міжнародним стандартом ISO 26000:2010 «Керівництво з соціальної 

відповідальності», організації у всьому світі та їх зацікавлені сторони все 

більше усвідомлюють потребу та користь соціально відповідальної поведінки. 

Цим стандартом під соціальною відповідальністю розуміється 

«відповідальність організації за вплив її рішень та діяльності на суспільство і 

навколишнє середовище через прозору і етичну поведінку, яка сприяє сталому 

розвитку, включаючи здоров'я та добробут суспільства; враховує очікування 

зацікавлених сторін; відповідає діючому законодавству і узгоджується з 

міжнародними нормами поведінки; інтегрується в організацію і практикується 

у її взаємовідносинах» [11].  

В умовах соціально відповідального бізнесу орієнтація лише на 

максимізацію добробуту власників стає складнішою, оскільки в управлінні 
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компанією беруть участь різні групи зацікавлених сторін і стає важливим 

задоволення потреб в інформації всіх стейкхолдерів. 

Інформаційну сутність управління обґрунтовує кібернетичний підхід, 

започаткований Н. Вінером [12]. Теоретичне ядро кібернетики утворюють 

теорія інформації, теорія алгоритмів, дослідження операцій, теорія 

оптимального управління. Принципи роботи з інформацією можна умовно 

назвати кібернетичними, оскільки саме в кібернетиці управління розглядається 

як процес руху інформації. В сучасних системах управління суб’єктами 

підприємницької діяльності при здійсненні роботи з інформацією пропонується 

дотримуватись таких принципів: адекватності, збагачення, переходу інформації 

в знання, верифікації  (табл.1.1). 

Таблиця 1.1 

Кібернетичні принципи управління суб’єктами підприємницької 

діяльності   

Принципи Характеристика 

Принцип 

адекватності 

означає, що до інформації, яка потрапляє у систему управління, 

висуваються вимоги, дотримання яких забезпечує максимально можливу 

точність відображення визначальної сутності реальної дійсності. 

Дотримання цього принципу забезпечує стабільність управління. 

Принцип 

збагачення 

характеризує процес "очищення" інформації в процесі її перетворення від 

елементів, які не мають суттєвого корисного навантаження. Завдяки цьому 

принципу усувається інформаційний прагматичний шум, тобто усувається 

зрозуміла, але не потрібна користувачу для прийняття рішення частина 

повідомлення. 

Принцип 

переходу 

інформації у 

знання 

ґрунтується на тому, що відомості, які становлять інформацію, мають 

відокремлений, абстрактний характер суто інформативного призначення 

доти, поки вони не будуть усвідомлені і цілісно (системно) та всебічно 

(комплексно) осмислені суб'єктом управління і не перейдуть на новий 

рівень процесу пізнання. 

Принцип 

верифікації 

означає встановлення достовірності експертним шляхом; має основну 

спрямованість на забезпечення використання достовірних відомостей, що 

відображають дійсність 

Джерело: розроблено автором 

Необхідно підкреслити, що управління суб’єктами підприємницької 

діяльності в постіндустріальному суспільстві розвивається в напрямку 

змістовного ущільнення, концентрації інформації для прийняття рішень. Саме 

аналітичний процес в інформаційній підсистемі управління підприємством не 
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тільки перетворює, але й «ущільнює», зменшує обсяг інформації, необхідної 

для прийняття рішень, та забезпечує зворотний зв’язок управлінських рішень 

(інформаційних виходів) і інформації про діяльність підприємства 

(інформаційних входів) (рис.1.6). 

 

Рис.1.6. Аналітичний процес в інформаційній підсистемі управління 

підприємством 

Джерело: розроблено автором 

З метою своєчасного та ефективного аналітичного забезпечення 

управління суб’єктами підприємницької діяльності важливо ідентифікувати 

систему управління досліджуваного підприємства, встановити адекватність 

кваліметричних характеристик в системі управління. Проф. А.Н.Хорин та проф. 

В.Е.Керимов доводять, що тип системи управління підприємством впливає на 

вибір критеріїв оцінювання ділової активності підприємства.  
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Зокрема, дослідниками відзначається, що у світовій практиці 

господарювання «всі існуючі системи управління можна поділити на два типи: 

каталлактичні (product-out results) та праксеологічні (market-in process). У 

першому випадку управління націлюється на результати діяльності. У другому 

випадку система управління націлюється на очікування довгострокових ефектів 

сталого та безпечного функціонування у гармонії з навколишнім середовищем 

економічного і неекономічного характеру» [13, с.43].  

При цьому, зазначені автори до класу каталактичних систем управління 

відносять діяльнісно-орієнтовані системи управління (Activity-Based 

Management) та виробничо-орієнтовані (Industrial-Based Management), а до 

класу праксеологічних систем управління включають вартісно-орієнтовані 

(Value-Based Management) та ціннісно-орієнтовані (Worth-Based Management) 

системи управління підприємством (рис.1.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.7. Типи та види систем управління суб’єктами підприємницької 

діяльності   

Джерело: розроблено автором на основі [13, с.43-44] 

Варто зауважити, що управління на основі діяльності (Activity-Based 

Management, ABM) трактується цими дослідниками як «обліково-орієнтоване» 

[13, с.43], що слід визнати логічним. У зарубіжній теорії та практиці, зокрема 
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професійною організацією управлінських бухгалтерів CIMA (The Chartered 

Institute of Management Accountants), управління на основі діяльності визнається 

системою вимірювання продуктивності, що використовує інформацію, зібрану 

за допомогою калькуляції витрат діяльності. Таке управління  вимірює витрати 

та результати діяльності, ресурси та об'єкти, які їх споживають, щоб генерувати 

більш точну та змістовну інформацію для прийняття рішень [14].  

За трактуванням CIMA, діяльність є «горизонтальним» поглядом на  

організацію, тобто розглядається як процес створення вартості: постачання 

ресурсів (вхід) → виробництво продуктів (перетворення ресурсів) → реалізація 

продуктів (вихід). «Управління на основі діяльності - це інструмент, 

розроблений для підтримки організації на основі процесів, надаючи 

інформацію та дані, необхідні для планування, управління, контролю та 

спрямування діяльності бізнесу для вдосконалення процесів, продуктів та 

послуг, усунення втрат, ведення господарських операції та реалізації стратегій» 

[14, с.3].  

Доречно додати, що у Концептуальній основі фінансової звітності також 

підкреслюється, що: «Фінансові звіти у своїй більшості складаються відповідно 

до моделі бухгалтерського обліку, яка базується на очікуваному відшкодуванні 

історичної собівартості та на концепції збереження номінального фінансового 

капіталу» [15].  

Таким чином, саме «діяльнісно-орієнтоване» управління підприємством 

налаштоване на максимально точне використання облікової інформації (даних 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності) та базується на інформації про 

витрати та отримані результати діяльності. «Вартісно-орієнтоване» управління 

підприємством налаштоване на використання суб’єктивної маркетингової 

інформації про конкурентні переваги, попит, ключові фактори успіху у 

середовищі функціонування, цінності стейкхолдерів, а тому базується на 

інформації про очікувані у майбутньому грошові потоки.  

Для «діяльнісно-орієнтованого» управління характерне формулювання 

цільових корпоративних установок у категоріях обліку та звітності. Значимі 
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ринкові критерії максимізації економічного добробуту також формалізуються 

бухгалтерськими категоріями – балансова капіталізація, чистий прибуток на 

одну просту акцію, дивіденди на одну просту акцію, рентабельність власного 

капіталу, стійкість економічного зростання.  

Оскільки вітчизняні системи управління підприємствами загалом є 

«діяльнісно-орієнтованими», що склалося історично, то в основу розвитку 

теоретико-методологічних положень аналітичного забезпечення управління 

суб’єктами підприємницької діяльності  доречно покласти пріоритетність 

інформаційних запитів осіб, що приймають рішення, з максимально повним 

використанням даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  

Розуміння формоутворення як організації стійких зв'язків між елементами 

господарського процесу і як діалектичного руху крізь призму діяльно-

комунікативного підходу до управління суб'єктами господарювання дозволяє 

розкрити нові перспективи в модифікації форм аналітичного забезпечення 

управління суб’єктами підприємницької діяльності. Оскільки діяльність 

суб’єктів господарювання нової інформаційної епохи повинна бути сформована 

на основі нових концептуальних рішень, деталізацію форм аналітичного 

забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності пропонується 

проводити в контексті складових системи збалансованих показників: фінанси, 

виробництво, персонал, клієнти. 

Схематичне зображення форм аналітичного забезпечення управління 

суб’єктами підприємницької діяльності запропоновано на рис.1.8. Як видно з 

рис.1.8, аналітичне забезпечення управління суб’єктами підприємницької 

діяльності може розкриватися у таких формах (або формуватися із): 

1) аналітичного забезпечення прийняття підприємницьких рішень, що 

виконує задачу якісно-змістовного перетворення та передавання фінансової 

інформації про кругообіг економічних ресурсів та вимог підприємства з метою 

забезпечення прийняття рішень у частині максимізації прибутку, збереження 

капіталу та припущення безперервності діяльності; 
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Рис.1.8. Форми аналітичного забезпечення управління суб’єктами 

підприємницької діяльності 

Джерело: розроблено автором на основі [16] 

2) аналітичного забезпечення прийняття виробничих рішень, що 

виконує задачу якісно-змістовного перетворення та передавання нормативно-

планової інформації про закупівлі, зберігання, обробку, постачання та 

транспортування запасів підприємства; технічної та технологічної 

документації про відповідність різних видів та технологій бізнес-процесів на 

підприємстві його цілям; 

3) аналітичного забезпечення прийняття адміністративних рішень, що 

виконує задачу якісно-змістовного перетворення та передавання 

адміністративної статистичної інформації про стан і управлінську якість 

персоналу підприємства, процеси ухвалення рішень, кадрову ситуацію та 
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4) аналітичного забезпечення прийняття маркетингових рішень, що 

виконує задачу якісно-змістовного перетворення та передавання маркетингової 

інформації про стан ринкового середовища, кон’юнктуру ринку та елементи 

комплексу маркетингу, ринкові можливості суб’єкта господарювання. 

Отже, предметом аналітичного забезпечення управління суб’єктом 

підприємницької діяльності є інформаційна модель його економічної системи, 

яка описується фінансовою та нефінансовою інформацією (рис.1.9). Термін 

«забезпечення» в контексті аналітичного трактується як формування і 

використання якісної аналітичної інформації в системі управління 

підприємством, а також передача її зовнішнім користувачам. 

 

Рис. 1.9. Декомпозиція аналітичного забезпечення управління 

суб’єктами підприємницької діяльності за принципом вимірювання 

господарських фактів  

Джерело: запропоновано автором 

Реалізацію функцій у будь-якій системі називають функціонуванням. До 

основних функцій аналітичного забезпечення управління суб’єктами 

підприємницької діяльності пропонується віднести: 1) дескриптивну, що 

забезпечує передачу фактичної інформації про наявність управлінської 

проблеми; 2) предикативну, що забезпечує прогнозування певних подій та 

передбачення результатів управлінських рішень; 3) прескриптивну, 

призначення якої полягає у розв’язанні управлінських проблем. Для визначення 

функцій аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької 

діяльності використано два основних підходи з теорії управлінських рішень - 

дескриптивний та нормативний. В основі дескриптивного підходу знаходиться 

емпіричне дослідження рішень, спрямоване насамперед на опис проблемної 

Принцип вимірювання 

господарських фактів 

ГРОШОВИЙ 

ВИМІРНИК 
НЕГРОШОВИЙ 

ВИМІРНИК 

ФІНАНСОВА 

ІНФОРМАЦІЯ 

НЕФІНАНСОВА 

ІНФОРМАЦІЯ 
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ситуації, поведінки окремих осіб, що приймають рішення. Нормативний підхід 

виходить з необхідності теоретичного обґрунтування принципів раціонального 

вибору та раціональної послідовності етапів у процесі формування рішень [17, 

с.419]. 

В сучасних умовах управління суб’єктами підприємницької діяльності 

зростає попит на достовірну інформацію про перспективи розвитку суб’єкта 

господарювання. Втім, лише з інформації фінансової звітності отримати 

однозначну оцінку перспектив розвитку підприємства в майбутньому 

неможливо. Тому одним з найважливіших інструментів виявлення ознак, що 

свідчать про загрозу функціонуванню підприємства, стає аналітична 

діагностика безперервності діяльності.  

Концепція безперервності діяльності підприємства закладена ст.4 Закону 

України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», де 

вказується, що «оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється 

виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі» [18]. 

Принцип безперервності діяльності є основоположним припущенням в 

міжнародному документі «Концептуальна основа фінансової звітності», яке 

передбачає «що суб'єкт господарювання не має ні наміру, ні потреби 

ліквідуватися або суттєво звужувати масштаби своєї діяльності» [15].  

Припущення про безперервність діяльності визначено у міжнародному 

стандарті аудиту 570 "Безперервність діяльності”, яке передбачає, що: «суб’єкт 

господарювання є діючим на безперервній основі та продовжуватиме свою 

діяльність в осяжному майбутньому» [19, с.606]. Отже, дотримання даного 

припущення сприяє можливості адекватної оцінки перспектив розвитку 

підприємства як мінімум у наступному звітному періоді. Відтак, в основі 

принципу безперервності діяльності знаходяться інформаційні потреби 

користувачів в частині обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з 

визначенням перспектив розвитку економічного суб'єкта «в доступному для 

огляду майбутньому». 
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Слід зазначити, що існуючі вітчизняні методики аналізу підприємницької 

діяльності суб’єктів господарювання не ставлять за мету підтвердити 

застосовність припущення безперервності діяльності як основоположного 

принципу фінансової звітності. У зв'язку з цим набувають вагомості питання 

формування підходів до аналітичного забезпечення оцінки безперервності 

діяльності, що уможливлюють формування обґрунтованого висновку про 

перспективи розвитку підприємства в осяжному майбутньому. 

Завершуючи розкриття питання управління суб’єктами підприємницької 

діяльності та основ його аналітичного забезпечення, слід визнати, що створення 

аналітичної технології наукового супроводу управління сучасним 

підприємством дає змогу вирішувати значний комплекс завдань: одержувати 

інформацію, необхідну для обґрунтування цілей діяльності підприємства; 

аргументувати прийняття управлінських рішень; сприяти розробці програм 

забезпечення безперервності діяльності та розвитку економічного потенціалу 

підприємств; забезпечувати максимізацію прибутку. Отже, наслідком зміни 

світових цільових орієнтирів сучасного управління суб’єктами 

підприємницької діяльності в умовах домінування неоінституційної доктрини 

стає потреба у розробці нового вітчизняного аналітичного забезпечення 

діяльнісно-орієнтованого управління, налаштованого на максимально повне 

використання облікової інформації про витрати та результати діяльності 

суб’єкта господарювання для прийняття рішень. 

 

1.2. Генезис аналітичного забезпечення управління суб’єктами 

підприємницької діяльності в Україні 

 

Розуміння процесів, що відбуваються в підприємницькій діяльності 

суб'єкта господарювання в теперішній момент, дозволяє спрогнозувати, до яких 

наслідків вони призведуть в майбутньому. В результаті негативного розвитку 

процесів підприємство може втратити інвесторів, кредиторів, основних клієнтів 

і постачальників, істотно скоротити масштаби діяльності, що може призвести 
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до його ліквідації. Тому питання ідентифікації управлінських проблем 

діяльності набули в сучасних умовах господарювання першочергового 

значення. 

Ідентифікація управлінської проблеми - це складна процедура, що 

складається з двох кроків: виявлення проблеми та її діагностики. Виявлення 

проблеми передбачає визначення її симптомів. Поняття «симптом» означає 

певну ознаку, що вказує на появу проблеми і розуміється як відхилення 

реальних оцінок показників від бажаних або потенційно можливих значень. 

Визначення симптомів дозволяє встановити наявність проблеми, але не дає 

відповіді на питання про причини її виникнення. Щоб визначити істинні 

причини «хвороби» підприємства, необхідно вивчити вплив всіх факторів. 

Тому необхідний другий крок - діагностика управлінської проблеми, тобто 

встановлення причин її виникнення.  

Поштовхом на поч. ХХ ст. до розроблення питань ідентифікації 

управлінських проблем та формування аналізу як інструмента управління 

бізнесом стала поява у західній науці та практиці теорії фірми. Необхідність 

управління фірмою зумовила диференціацію двох аналітичних напрямків, що у 

зарубіжній літературі відомі як зовнішній аналіз (external analysis) та 

внутрішній аналіз (internal analysis). Суть першого напрямку – його орієнтація 

на власника, що виступає «постачальником» фінансового капіталу, та розкриття 

інформації про рентабельність вкладеного капіталу. Суть другого напрямку – 

його орієнтація на управлінський персонал, що виступає «розпорядником» 

фінансового капіталу, та розкриття інформації про успішність роботи 

економічної одиниці. Перший напрямок плідно розвивався американськими 

обліковцями, пріоритет другого напрямку належить німецьким обліковцям. 

Американські дослідники виходили з пріоритету широкого кола користувачів 

звітності (зовнішніх користувачів); представники німецької школи робили 

акцент на аналітичних потребах менеджерів (внутрішніх користувачів). 

У обох підходах центром уваги став баланс, а сукупність теоретичних 

положень та практичних рекомендацій щодо його побудови, змістовного 
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навантаження та використання як доказової бази для прийняття рішень 

зумовили формування науково-практичних спрямувань, що в рамках німецької 

облікової школи отримали назву балансознавства, а в рамках англо-

американської облікової школи – систематизованого аналізу фінансової 

звітності за допомогою коефіцієнтів. Проф. В.В. Ковальов виокремив чотири 

групи рушійних сил (зацікавлених сторін), що сприяли розвитку 

балансознавства як нового науково-практичного спрямування в обліку [20, 

с.325-326] (табл.1.2). 

Таблиця 1.2 

Групи рушійних сил розвитку балансознавства 

Група Потреби 

Представники 

бухгалтерської науки 
Зміцнення значущості бухгалтерії в системі наукових знань 

Юристи 
Баланс - один з найважливіших елементів доказової бази в 

майнових суперечках в суді 

Бізнесмени Баланс – засіб комунікації 

Власники та 

менеджери 

Баланс – звіт про фінансовий стан на дату звітного періоду, база 

для прийняття управлінських рішень 

Джерело: складено на підставі [20, с.325-326] 

Найвідоміші облікові школи сформували такі підходи до вивчення 

балансу: італійська - правовий, німецька - камеральний, французька - 

математичний, англо-американська – інституціональний, у кожному з яких 

ураховано притаманні  цим країнам облікові традиції: в італійському обліку -  

юридичну, в німецькому - процедурну, у французькому - економічну, в англо-

американському – соціальну [21, с.429-438]. Характерні риси бухгалтерських 

систем різних національних шкіл обліку узагальнені у табл.1.3. 

Варто зауважити, що у сучасній практиці господарювання італійський 

юридичний напрям реалізується й досі через визначення пріоритету кредиторів 

перед власниками: у разі банкрутства або ліквідації організації зобов'язання 

перед кредиторами відшкодовуються в першу чергу, чим забезпечується захист 

їх юридичних вимог. Німецька камеральна бухгалтерія, що починалася з обліку 

грошових монет, надходження яких розглядалося як дохід, а вибуття - як 
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витрата, виявилася дуже життєздатною, проявивши себе у сучасній звітності у 

вигляді звіту про рух грошових коштів. У рамках французького економічного 

підходу, що базується на політичній економії та яким визнано суто матеріальну 

природу капіталу, реалізується сучасна фізична концепція капіталу, котрий 

розглядається як виробнича потужність підприємства і джерело майбутніх 

доходів. Англо-американська облікова школа реалізується в сучасній 

господарській практиці через інституціональний підхід, де в основу обліку 

покладено не балансове рівняння (А = З + К), а капітальне (А - З = К), а також 

облік розглядається як знаряддя управління, яке має психологічне забарвлення. 

Таблиця 1.3 

Характерні риси облікових систем різних національних облікових шкіл 

Проблема 

обліку 

Розв’язання  проблеми різними школами бухгалтерського обліку 

італійською німецькою французькою 
англо-

американською 

Базова наука Право Математика 
Політична 

економія 
Психологія 

Облікова 

традиція 
Юридична Технічна Економічна Соціальна 

Зміст балансу 
Рівність прав та 

зобов’язань 

Рівність 

дебетових та 

кредитових 

сальдо 

Рівність доходів 

та витрат 

Рівність ресурсів з 

кредиторською 

заборгованістю і 

капіталом 

Підхід до 

вивчення 

балансу 

Логісмографічний 

і статмографічний 
Камеральний Математичний Інституціональний 

Джерело: складено за [21, с.429-438] 

З появою наприкінці ХІХ ст. акціонерних товариств власники акцій стали 

віддалятися від поточного управління проінвестованими ними господарськими 

суб’єктами, обмежувався також їх доступ до внутрішньої інформаційної бази, 

відтак їх інформаційні потреби загалом обмежувалися оприлюдненою 

фінансовою звітністю. У праці Д. Хорігана виокремлено п’ять відносно 

самостійних шкіл, що ідентифікувалися у процесі еволюції систематизованого 

аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання [22, с.251-252] 

(табл.1.4).  
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Таблиця 1.4 

Американські школи систематизованого аналізу фінансової звітності  

Школа Основна ідея, концепція 

1 2 

Школа 

емпіричних 

прагматиків  

(Empirical 

Pragmatists 

School) 

 

[Brown S., 1955; 

Foulke, 1955; 

Horrigan, 1968] 

Розроблено систему показників для ретроспективного аналізу 

кредитоспроможності підприємства. У найзагальніших рисах представники 

практичного емпіризму виокремлюють три класи фінансових коефіцієнтів 

для аналізу кредитоспроможності позичальників: коефіцієнти 

рентабельності, коефіцієнти довгострокової платоспроможності (тобто 

фінансової стійкості, що характеризують структуру капіталу) і коефіцієнти 

короткострокової платоспроможності (ліквідності). В основі знаходиться 

відбір таких індикаторів, що дають змогу посилити аналіз об'єктивними 

оцінками щодо реальної спроможності фірми розрахуватися за 

короткостроковими зобов'язаннями. Аналіз базувався на показниках 

оборотних активів, власного оборотного капіталу, поточної кредиторської 

заборгованості. Головним вважається коефіцієнт ліквідності 

Школа 

статистичного 

фінансового 

аналізу  

(Ratio Statisticians 

School) 

[Wall A., 1919; 

Barnes, 1987] 

Розроблено нормативи коефіцієнтів кредитоспроможності у розрізі галузей, 

підгалузей і груп однотипних компаній з використанням статистичних 

методів. Доведено, що використання фінансових коефіцієнтів потребує 

обізнаності з їх статистичними властивостями, тому що коефіцієнтам 

властива просторово-часова мультиколінеарність.  

Класифіковано всю сукупність фінансових коефіцієнтів за групами, 

усередині кожної з яких показники корелюють між собою, а показники 

різних груп відносно незалежні. Розвинуто стохастичний кореляційно-

регресійний факторний аналіз фінансових коефіцієнтів. Створено підґрунтя 

для стандартизації (приведення до єдиних нормативів) значень показників в 

групах коефіцієнтів, розрахованих за даними фінансової звітності суб’єктів 

господарювання у розрізі галузей економіки 

Школа 

мультиваріантних 

аналітиків  

(Multivariate 

Modellers School) 

 

[Bliss, 1923] 

Проведено факторне моделювання піраміди фінансових показників, яка 

припускає тільки мультиплікативний кореляційний зв'язок між окремими 

коефіцієнтами, починаючи з коефіцієнта ROE (Return on Equity – 

рентабельність власного капіталу) та розробці на її основі імітаційних 

моделей.  

Розроблено піраміду фінансових коефіцієнтів, в основі якої лежить 

співвідношення ринкової вартості простих акцій та різних показників 

діяльності фірми. За такого підходу моделювання передбачало 

детермінований мультиплікативний зв'язок між окремими коефіцієнтами, де 

за кореневу результативну ознаку, від якої будувалося «дерево» 

коефіцієнтів, обирався коефіцієнт EPS (Earnings Per Share  – дохідність 

простих акцій). 

Розроблено мультиплікативну модель сталості економічного зростання 

Хіггінса (A Model of Optimal Growth Strategy), з якої доведено, що темп 

зростання масштабів діяльності має збігатися з усталеним показником 

співвідношення нерозподіленого (балансового) прибутку та власного 

капіталу. 

З цієї школи народився сучасний напрямок збалансованої системи 

показників (BSC), яка з фінансових та нефінансових коефіцієнтів моделює 

чотири піраміди ключових показників результативності бізнесу компанії - 

KPI (Key Performance Indicators): ключові фінансові показники, ключові 

показники взаємовідносин з клієнтами, ключові показники виробничої 

діяльності, ключові показники розвитку персоналу. 
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Продовження табл.1.3 
1 2 

Школа 

аналітиків, що 

прогнозують 

ймовірність 

банкрутства 

(Distress 

Predictors School) 

[Smith R., 

Winakor A., 1930; 

Altman E., 1983] 

Прихильники цієї школи фокусують увагу на аналізі минулих результатів з 
метою передбачення доцільності майбутніх подій. Розроблено систему 
показників для перспективного аналізу фінансової стійкості підприємства, 
перспективного аналізу неплатоспроможності, моделювання взаємозв’язків 
між показниками фінансового стану для прогнозування ймовірності 
банкрутства.  
За допомогою апарату множинного дискримінантного аналізу 
кредитоспроможності за даними фінансової звітності уможливлено розподіл 
господарюючих суб'єктів на потенційних банкрутів і небанкрутів. До п’яти 
найзначущих коефіцієнтів віднесено коефіцієнти: рентабельності основної 
діяльності, оборотності активів, заборгованості кредиторам, реінвестування 
прибутку в активи, частки власного капіталу у оборотних активах. 

Школа аналітиків 

фондового ринку 

(Capital Marketers 

School) 

[Ball R., Brown P., 

1968; Beaver, 

1989] 

Піддали сумнівам постулат, що існує лише одне джерело інформації про 
підприємство у вигляді фінансової звітності. Наголошували на необхідності 
єдиної концептуальної основи бухгалтерських стандартів. Пошук 
взаємозв’язків між обсягами доходів, що відображались в фінансовій 
звітності, та цінами на акції підприємства на фондовій біржі. Розроблено 
систему показників для прогнозування інвестиційної привабливості 
підприємства, ретроспективного аналізу ефективності інвестування, вибору 
оптимальної стратегії управління ризиками фінансових вкладень. 
Розроблено фінансові теорії ефективності ринку (Efficient Market Hypothesis 
– ЕМН) та моделі оцінки капіталу та активів (Capital Asset Pricing Model – 
САРМ). 
Визначено, що використання механізму облікової політики уможливлює 
нівелювання інформаційної асиметрії між внутрішніми і зовнішніми 
користувачами фінансової звітності. Займались тестуванням двох 
конкуруючих між собою гіпотез. 1-ша – гіпотеза відсутності ефективності, 
за якою зміни в бухгалтерських показниках не впливали на ціни на акції на 
фондовому ринку, а облікова інформація в цілому не мала зв’язку з ринком; 
2-га – механістична гіпотеза, за якою зміни в обліковій інформації 
впливають на ринкові ціни акцій навіть в тих випадках, коли не відбувається 
змін в обсягах грошових потоків, що генеруються підприємством. 

Джерело: складено за [22, c.251-252] 

До Другої світової війни (у 30-х р. ХХ ст.), коли Україна була в складі 

СРСР, відокремлення аналітичних розділів обліку у самостійний, але тісно 

пов’язаний з обліком напрямок, підтримувалося не всіма вченими. Як аргумент 

наводився такий факт: оскільки процес управління соціалістичним 

підприємством має різні аспекти, а прийняття різних управлінських рішень не 

минає аналізу, не доцільно обмежувати предмет аналізу тільки фінансовими 

питаннями. Радянські вчені та практики, що пропагандували ідеологію 

централізованого управління економікою, значну увагу приділяли ідеям 

німецьких спеціалістів щодо контролінгу у частині нормування елементів 

собівартості, контролю і аналізу за відхиленнями від заданих норм. Відтак, в 

довоєнній радянській Україні у частині аналітичного забезпечення управління 

підприємством перевагу надано німецькому підходу, суть якого полягала у 



61 
 

пошуку факторів зниження собівартості, аналізуванні ступеня їх впливу на 

кінцевий фінансовий результат; при цьому бухгалтерська інформаційна база 

доповнилася плановими, нормативними та статистичними даними.  

Після Другої світової війни та до 1990 року, коли Україна ще залишалася 

у складі колишнього СРСР, «радянський» аналіз господарської діяльності за 

змістом повністю дистанціювався від бухгалтерського обліку, а використання 

методик аналізу фінансової звітності американських спеціалістів та 

балансознавства німецьких дослідників вважалося не актуальним. У цей період 

у назві радянської аналітичної науки у сфері господарської діяльності 

підприємства закріплено назву «Аналіз господарської діяльності 

підприємства». Загалом аналітична сутність цього аналізу зводилася до схеми 

«план-факт-відхилення», побудові громіздких аналітичних таблиць для 

дослідження елементів собівартості продукції та реалізації факторного аналізу з 

метою пошуку внутрішніх резервів народного господарства.  

Із розпадом у 1990 році радянської командної економіки повинна була 

завершитися ера «план-фактного» аналізу. Проте, на пострадянському просторі 

загалом та в пострадянській Україні зокрема аналіз господарської діяльності по 

суті тільки змінив свою назву на більш солідну - «економічний аналіз», без 

зміни при цьому свого змісту, отож продовжував розвиватися у протилежному 

напрямку, ніж це має місце в економічно розвинутих країнах.  

У світовій науці економічний аналіз трактується в контексті ідей, 

сформульованих Й.Шумпетером та П.Самуельсоном, фундаментальні праці 

яких у сфері економічного аналізу є класикою сучасної аналітичної науки. Так, 

Й.Шумпетер терміном «економічний аналіз» характеризує інтелектуальні 

зусилля, здійснені людьми для того, щоби зрозуміти економічні явища [23, с.3] 

та підкреслює важливість володіння технікою аналізу економіки у чотирьох 

сферах: історії, статистики, економічної теорії та економічної соціології. За 

твердженням Й.Шумпетера, «результати та висновки у ході будь-якого 

економічного дослідження повинні формуватися з обов’язковим використанням 
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техніки історичного, статистичного, «теоретичного» та соціологічного аналізів» 

[23, с.14-25]. 

У інтерпретації Й.Шумпетера економічний аналіз розуміється у 

широкому сенсі як синонім дослідження в економіці макрорівня, що передбачає 

інтегровану ув’язку історичного, фактологічного, теоретико-узагальнюючого та 

соціологічного аспектів. З огляду на це, в сучасній зарубіжній економічній 

літературі поняття «економічний аналіз» використовується як узагальнена 

характеристика сукупності аналітичних дій відносно розвитку економіки в 

цілому, а інструментальний апарат розробляється та використовується для 

побудови та дослідження макроекономічних моделей попиту, споживання, 

корисності, інфляції, індикаторів фондових ринків.  

Огляд спеціалізованої вітчизняної літератури з традиційного аналізу 

господарської діяльності економічних суб'єктів показав, що починаючи з 90-х 

років ХХ століття, тобто з переходом України від планової економіки до 

ринкової, структурування змісту аналізу господарської діяльності як науки 

стало відбуватися в контексті відокремлення фінансового та управлінського 

(внутрішньогосподарського) аспектів. Такий розподіл в цілому був 

обумовлений поділом системи бухгалтерського обліку в масштабі підприємства 

з урахуванням міжнародної практики на фінансовий і управлінський облік.  

Ураховувався той факт, що інформацію бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності доцільно поділяти на загальнодоступну (фінансова 

звітність) та інформацію обмеженого користування (дані управлінського 

обліку). Також протягом останніх десяти років в структуру змісту аналізу 

господарської діяльності стали включати стратегічний аналіз, обґрунтовуючи 

це необхідністю розуміння середовища діяльності суб’єкта господарювання. 

Найбільш повно вітчизняну концептуальну модель традиційного 

комплексного економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання 

узагальнено у підручнику проф. Є.В.Мниха [24, с.109], як це представлено на 

рис. 1.10. 
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Рис.1.10. Парадигма традиційного комплексного економічного 

аналізу діяльності суб'єкта господарювання 

Джерело: складено на основі [24, с.109] 

У монографії К.Н.Лебедева досить аргументовано розкриваються 

причини незатребуваності з боку сучасної практики господарського управління 

усталених методик традиційного «пострадянського» аналізу діяльності 

підприємства, вказується на неадекватність трактування меж економічного 

аналізу в сучасній навчальній літературі з означеної проблематики, детально 
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розглядаються обставини, що призводять до умовності висновків традиційного 

аналізу [25]. 

Також необхідно зауважити, що у вітчизняній науці в сфері аналізу 

господарської діяльності відбувається ототожнення понять фінансового аналізу 

та аналізу фінансової звітності. Іншої думки дотримуються американські вчені, 

серед яких існують щонайменше три основних підходи до трактування 

фінансового аналізу. В рамках першого підходу, зокрема у працях О.Боуліна, 

Дж.Мартіна, Д.Скотта [26], Д.Харрінгтона, Б.Вілсона [27] фінансовий аналіз 

розглядається в контексті діяльності фірми як: а) аналіз фінансових проблем та 

б) організація і адміністрування фінансової діяльності. При цьому фінансовий 

аналіз трактується як інструмент, що забезпечує прийняття трьох груп 

ключових рішень фінансового характеру: як фінансувати активи і операції 

фірми; куди вкладати фінансові ресурси; яка частина фінансових ресурсів 

фірми може бути використана на виплату дивідендів.  

Переважно вітчизняні науковці-фінансисти також розглядають 

фінансовий аналіз як спосіб нагромадження, трансформації і використання 

інформації фінансового характеру, що має на меті визначити можливі доцільні 

темпи розвитку підприємства з позицій їхнього фінансового забезпечення; 

виявити доступні джерела фінансових ресурсів і оцінити можливість і 

доцільність їхньої мобілізації; спрогнозувати становище підприємства на 

ринках фінансового капіталу. 

В рамках другого підходу, зокрема у праці британського вченого Б.Риса 

фінансовим аналітиком визнається «будь-який користувач фінансової 

інформації фірми, що бажає використати цю інформацію в процесі прийняття 

економічних рішень і не має доступу до внутрішніх джерел інформації цієї 

фірми» [28, с.3]. В рамках третього підходу, зокрема спеціалісти по фондових 

ринках (У.Шарп, Г.Александер, Дж.Бейли) фінансовий аналіз визначають як 

«діяльність з підготовки даних, необхідних для управління портфелем цінних 

паперів» [29, с.790]. Відтак, ці вчені роблять акцент у визначенні сфери 

діяльності фінансового аналітика на макроекономічних фінансових 
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дослідженнях та на фінансових ринках, розглядаючи як синонімічні терміни 

«фінансовий аналітик», «аналітик по цінних паперах» та «інвестиційний 

аналітик».  

Фінансовий аналіз є поняттям більш широким по відношенню до аналізу 

фінансової звітності. Термін «фінансовий аналіз» прямо вказує на загальний 

об’єкт дослідження – фінанси постачальників капіталу, а термін «аналіз 

фінансової звітності» - на окремий напрямок фінансового аналізу у частині 

трансформації і використання інформації про результати діяльності 

управлінського персоналу як розпорядників наданого їм капіталу. Визначаючи 

витоки фінансового аналізу, проф. В.В.Ковальов чітко вказує на його 

«облікові» передумови: 1) поява аудиту; 2) поширення балансу як звітної 

форми інформаційно-контрольного призначення; 3) становлення позикових 

операцій; 4) формування ринків фінансового капіталу [20, с.201].  

З 1990-х рр. у незалежній Україні аналіз фінансової звітності 

регламентується щонайменше десятьма чинними, але не тотожними між собою 

методиками [30-39], затвердженими різними державними інституціями, чотири 

основних з яких узагальнені на рис.1.11.  

Стосовно такого розмаїття методик аналізу фінансової звітності в Україні 

слід припустити, що ситуація склалася внаслідок адаптації у вітчизняну 

практику методичних підходів різних американських шкіл аналізу фінансової 

звітності. Така адаптація носила несистемний характер, в різних методиках 

пропонувалися різні алгоритми розрахунку коефіцієнтів, відбувалось 

прив’язування до кодів рядків фінансових звітів. На даний час ці методики 

застаріли, передусім  тому, що згідно чинного вітчизняного НПСБО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» в економічну практику вітчизняних суб’єктів 

господарювання з 2013 року введено нові форми фінансової звітності з новими 

кодами рядків [40]. Також слід зазначити, що на нормативно-регулятивному 

рівні практично не розвинуто питання факторного моделювання піраміди 

фінансових коефіцієнтів. 
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Стрімке підвищення ролі науки у сучасному світі вимагає від 

майбутнього спеціаліста у сфері економіки значного рівня теоретичних знань та 

практичних навичок у здійсненні аналітичних досліджень. Провідні 

представники бухгалтерської професії вказують на актуальність аналітичного 

забезпечення прийняття рішень, що базуються  на інформації бухгалтерського 

обліку та аудиту.  

Ще майже сто років тому у праці вченого-бухгалтера Н.А.Блатова 

зазначалося, що в ролі аналітика може виступати як бухгалтер, так і будь-який 

користувач бухгалтерської інформації, але головне, щоби цей аналітик базував 

свої аналітичні висновки на чіткому розумінні бухгалтерської природи 

аналізованих ним даних, сутності і принципах побудови рахункових алгоритмів 

та облікових процедур, що призначені для відображення в системі обліку 

циркулюючих у фірмі грошових потоків [41, с.369-374]. 

МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
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Рис.1.11. Основні методичні підходи до аналізу фінансової звітності в 

Україні 

Джерело: узагальнено на основі [30 - 39] 
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На важливості симбіозу бухгалтерського обліку та економічного аналізу в 

інформаційній системі управління суб'єктами господарювання, що уможливлює 

інформаційне забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень, 

наголошує  проф. Л.М.Кіндрацька, зазначаючи про «недоцільність підходити 

до бухгалтерського обліку з позиції системи, що відбиває інформацію тільки 

про здійсненні факти господарської діяльності. Логічно вести мову про систему 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, в якій однаково 

важливу роль виконує інформація бухгалтерського обліку та економічного 

аналізу» [42, с.118]. 

Проф. О.А. Петрик вказує на важливість економічного аналізу при 

проведенні аудиту, акцентуючи, що «технічне виконання аудиторських 

процедур передбачає застосування методик проведення аналізу відносних 

показників (як по підприємству-клієнту, так і у порівнянні з іншими 

аналогічними підприємствами галузі); перспективного аналізу (аналізу 

тенденцій); варіантного аналізу (наприклад, порівняння звітних даних із 

базисним або нормативним значенням); підготовки стандартних фінансових 

звітів (в яких цифри переводяться у відсотки по відношенню до загального 

підсумку звіту (наприклад, балансу)); здійснення порівнянь; регресійного 

аналізу» [43, с.389]. Також на важливості здійснення процедур економічного 

аналізу при проведенні аудиту фінансової звітності наголошується у праці І. І. 

Пилипенка, О. Ю. Редька, Ю. В. Черкаського [44]. 

Дуже актуальним у сучасній практиці господарювання є застосування 

такого інструменту як Дью Дилідженс (англ. Due Diligence, DDG - 

«забезпечення належної сумлінності») при здійсненні санаційного аудиту. 

Проф. О.О. Терещенка Due Diligence трактує саме як «глибокий і комплексний 

аналіз усіх аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства: 

організаційних, правових, фінансових, маркетингових, податкових, політичних, 

ринкових, технологічних» [45, с.130-181]. Сутність Due Diligence в розрізі його 

складових узагальнено у табл. 1.5.  
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Таблиця 1.5 

Зміст структурних елементів Due Diligence в контексті санаційного аудиту 

Структурні елементи Зміст 

Financial 

Due Diligence 

Особлива увага повинна приділятись аналізу фінансового стану 

підприємства, правильності ведення обліку та аналізу факторів, що 
дають можливість визначити ринкову вартість тарґет – підприємства. 

Legal  

Due Diligence 

Аналізуються найбільш істотні правові аспекти функціонування 

підприємства, зокрема, наявність та відповідність чинному 
законодавству установчих документів, ліцензій, патентів, своєчасність 

виконання договірних зобов’язань тощо 

Tax  

Due Diligence 

Аналізу підлягають податкові аспекти діяльності підприємства, зокрема, 

аналізується порядок нарахування та сплати загальнообов’язкових 
платежів та зборів до державного бюджету, визначаються основні 

напрямки зниження податкового тиску. 

Commercial  

Due Diligence 

Особливу увагу приділяють аналізу частки ринку підприємства, 

характеристикам цільового ринку та сегментам, аналізу 
конкурентоспроможності підприємства та його продукції,  можливості 

виходу на нові ринки. 

Organization and Human 

Resources  

Due Diligence 

Аналізується якість системи управління підприємством та персоналом, 
якість та інтенсивність використання трудових ресурсів, їх 

вмотивованість, здатність сприймати інноваційні зміни, ефективність 

організаційної структури  

Environmental  

Due Diligence 

Аналізується характер взаємодії підприємства із навколишнім 
середовищем, дотримання екологічного законодавства, наявність 

очисних споруд, оцінюється рівень соціальної відповідальності. 

Political  

Due Diligence 

Аналізуються політичні ризики, пов’язані з діяльністю підприємства, 

визначаються перспективи розвитку підприємства за умов 
нестабільного політичного середовища. 

Джерело: складено на підставі [45, с.130-181] 

Як видно з табл.1.5, на першому місці при проведенні санаційного аудиту 

стоять саме питання фінансового Due Diligence, що вимагають проведення 

аналізу фінансового стану підприємства, правильності ведення обліку та 

аналізу факторів, що дають можливість визначити ринкову вартість цільового 

підприємства. 

У вступі до Міжнародних стандартів освіти професійних бухгалтерів 

зазначено, що: «професійні бухгалтери дедалі частіше повинні бути технічними 

експортерами інформації та звітності, що мають блискучі комунікативні 

навички і здатні відповідати вимогам, які висуває нова економіка, що 

ґрунтується на знаннях» [46]. Таким чином, в умовах становлення економіки 

знань зростає потреба сучасного ринку праці у висококваліфікованих 

бухгалтерах-менеджерах, які володіють професійним аналітичним мисленням. 
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Завершуючи розкриття генезису аналітичного забезпечення управління 

суб’єктами підприємницької діяльності в Україні, слід визнати, що на даний час 

вітчизняний «економічний аналіз» як наука, що історично має «облікові» 

джерела виникнення та розвинулась внаслідок появи потреби в управлінні 

фірмою, у вітчизняній практиці відірвана від принципів формування облікової 

інформації згідно міжнародних стандартів фінансової звітності; не орієнтована 

на інформаційні потреби міжнародного бізнесу; має низьку інформаційну 

культуру документування аналітичного процесу, результатів аналізу операцій 

та звітності; не забезпечує формулювання суттєвих аналітичних висновків в 

контексті прийняття рішень; не допомагає аудиторам при здійсненні завдань з 

надання впевненості та інших аудиторських послуг; не сприяє уніфікації 

аналітичних процедур при складанні управлінського документу «Звіт про 

управління».  

 

1.3. Обліково-аналітична інформація в управлінні суб’єктами 

підприємницької діяльності   

 

Інформація є абстрактним поняттям, яке має різні значення залежно від 

контексту. Згідно Закону України «Про інформацію», під інформацією 

розуміються будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [47]. В державних 

стандартах України ДСТУ 2392-94 «Інформація та документація. Базові 

поняття. Терміни та визначення» записано: інформація — знання, що 

розглядаються в аспекті комунікації [48, с.8]. А в ДСТУ 2938-94 «Системи 

оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення» щодо 

процесу оброблення даних конкретизується: інформація — будь-які знання про 

предмети, факти, поняття проблемної сфери, якими обмінюються користувачі 

системи оброблення даних [49, с. 3]. Як видно із законодавчих документів, 

поняття інформації трактується двозначно: і як дані, і як знання. 
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Засвоєння інформації є основним шляхом набуття індивідом суспільно-

історичного досвіду. Завдяки засвоєнню інформації людське пізнання є 

безперервним висхідним процесом. У процесі засвоєння інформації 

опановуються спеціальні значення предметів та способи взаємодії з ними. 

Загалом психологічний механізм засвоєння інформації людиною включає низку 

етапів: сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення, закріплення, 

застосування (рис.1.12).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.12. Психологічний процес засвоєння інформації людиною 

Джерело: розроблено автором на основі [50] 

Опрацювання положень теорії системного аналізу дозволило встановити, 

що отримання уявлення про будь-яку систему уможливлює інформація, що 

описує різні властивості системи. Для характеристики складних систем в 

системному аналізі застосовують чотири види описів: функціональний, 

морфологічний, інформаційний і генетико-прогностичний (рис.1.13).  

Як відзначають дослідники, морфологічний опис дає характеристику 

внутрішньої структури системи, що дозволяє виділити основні елементи, 

зв’язки, визначити тип структури і конфігурацію в просторі. Функціональний 

опис дозволяє зрозуміти призначення системи і її функцій, одержати уявлення 

про її поведінку. Інформаційний опис дозволяє робити висновок про рівень 

організації (дезорганізації) системи, прогнозувати в імовірнісному змісті її 

реакцію на той або інший вплив. Сюди входить також характеристика 

інформаційних потоків і дані про алгоритми взаємодії елементів. Генетико-
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Узагальнення Закріплення Застосування 

відображення у свідомості 
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прогностичний опис системи пов’язаний з характеристикою процесів 

зародження системи та еволюцією її розвитку в історичному плані [51, с.18-31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.13. Види описів складних систем в системному аналізі 

Джерело: розроблено автором на основі [51, с.18-31] 

Для наукового дослідження економічної інформації застосовується теорія 

знакових систем – семіотика, у рамках якої виокремлюються три основних 

напрямки дослідження інформаційних процесів: синтактика, яка досліджує 

відношення між знаками незалежно від змісту і цінності інформації; семантика, 

яка вивчає зміст інформації, абстрагуючись від її цінності для певних 

користувачів; та прагматика, яка вивчає вплив повідомлень на поведінку 

користувачів, у чому і проявляється цінність даних [52, c.4].  

Трактування процесу обміну інформацією в економічних системах з 

позиції семіотики та в аспекті комунікацій наведено у табл.1.6, з якої  видно, 

що в основі переробки інформації лежить редукція (зменшення обсягу) 

інформації: від сприйняття розмаїття знаків → до логічного розуміння та 

відбору суттєвих ознак та якостей  цього розмаїття і від нього → до 

узагальнення (стиснення) інформації, тобто до прагматичних висновків. 
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Таблиця 1.6 

Процес обміну інформацією в економічних системах  

Рівні переробки інформації Семіотика Комунікації 

1 синтактичний знаковий 

2 семантичний логічний 

3 прагматичний психологічний 
Джерело: розроблено автором 

Як видно з рис.1.14, головне завдання аналізу даних полягає у їх 

стисненні в релевантну інформацію для отримання розуміння перспектив 

розвитку об’єкту спостереження. 

 

Рис.1.14. Взаємозв’язок даних, інформації та розуміння їх змісту 

Джерело: адаптовано автором на основі [53, с.20] 

Бухгалтерський облік є формалізованою у цифрах знаковою системою 

спілкування різних груп користувачів фінансової інформації у глобальному 

бізнес-середовищі та з’єднувальною ланкою між господарською діяльністю і 

людьми, що приймають рішення. Проф. Я.В Соколов підкреслює, що до 

недавнього часу бухгалтери та користувачі бухгалтерських даних будували свої 

уявлення про співвідношення бухгалтерського обліку (БО) і господарського 

процесу (ГП) за формулою БО = ГП, тобто виходили з того, що всі відомості, 

які надаються бухгалтерським обліком, адекватно відображають факти 

господарського життя. Проте відзначається, що «після виникнення поняття 

інформації стало зрозуміло, що між двома частинами тотожності слід 

розмістити інформацію (І), а формула в цьому випадку повинна мати вигляд ГП 
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= І = БО, тобто в теорії потрібно виходити з того, що господарський процес є 

адекватним породжуваній ним інформації, а остання - відомостям, 

відображеним у бухгалтерському обліку» [54, с.89-91]. 

Нобелівський лауреат у сфері економіки австрієць Ф. фон Хайек, 

досліджуючи інформацію з точки зору її впливу на досягнення ринкової 

рівноваги й на прийняття рішень ринковими суб’єктами, відзначав, що «ринок - 

це єдиний доступний спосіб отримувати інформацію, що дозволяє індивідам 

робити висновки про порівняльні переваги того або іншого споживання 

ресурсів» [55, с.57].  

Облікова інформація є основою для прийняття важливих управлінських 

рішень як всередині фірми, так і поза нею. Як наголошує Б.Нідлз, вона 

забезпечує кількісною інформацією про економічну одиницю для реалізації 

трьох функцій управління: планування, контролю та оцінки. Зокрема, для 

планування (planning) на майбутнє важлива інформація про передбачуваний 

прибуток і потреби в грошових коштах; для контролю (control) фактичного 

виконання планів важлива інформація, що містить співставлення фактичних 

витрат та доходів з плановими; для оцінки (evaluation) системи прийняття 

рішень необхідна інформація, що дозволяє зрозуміти, чи було досягнуто 

поставлену мету (зворотній зв'язок) і якщо з’ясовується, що ні – визначаються 

недоліки: або планування, або контролю [56, с.14]. 

Користувачі облікової інформації, що приймають рішення, можуть бути 

поділені на три групи: 1) ті, хто управляють підприємством; 2) ті, хто 

знаходяться поза підприємством і мають прямі фінансові інтереси; 3) ті, хто 

мають непрямий фінансовий інтерес до підприємства [56, с.14-15]. Виходячи із 

потреб адаптації до реалій зовнішнього суспільно-економічного середовища, ці 

групи користувачів облікової  інформації приймають рішення різного цільового 

спрямування (рис.1.15). 

Взаємозв'язок інформації та її користувачів змусив дослідників-

бухгалтерів звернути увагу на те, що функція корисності і є мірою цінності 

інформації. Оскільки в системі прийняття рішень передбачається командна 
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робота, що вимагає знаходження точки зіткнення цінностей та інтересів його 

учасників, обліковий процес має на меті забезпечити сталий потік корисної 

інформації для всіх зацікавлених користувачів. Як відзначають Г.Велш, 

Д.Шорт, «облікова інформація та засоби її передачі нерідко чинять досить 

сильний психологічний вплив на зацікавлених осіб» [57, с.34]. 

 

Рис.1.15. Користувачі облікової інформації, що приймають рішення 

Джерело: розроблено автором на основі [56, с.14-15] 

Починаючи з 70-х років ХХ ст. у зарубіжній фаховій літературі з 

управлінського обліку психологічним аспектам обліково-аналітичної роботи 

надається значна увага. Значний внесок у вирішення цих питань зроблено 

такими зарубіжними вченими як Е.Каплан, Дж.Шамо [58], С.Лендекіч [59], 

М.Драйвер, Дж.Мок [60]. Необхідність посилення психологічної компоненти в 

роботі з обліковою інформацією пояснювалась появою нової галузі знань у 

теорії прийняття рішень «Human Information Processing», яку можна перекласти 

як «Виробництво інформації з урахуванням людського фактору».  

Психологічні компоненти засвоєння обліково-аналітичної інформації 

користувачами в процесі управління суб’єктами підприємницької діяльності  

узагальнено на рис.1.16. 

 

КОРИСТУВАЧІ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ РІШЕННЯ 
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Рис.1.16. Психологічні компоненти засвоєння обліково-аналітичної 

інформації в процесі управління суб’єктами підприємницької діяльності 

Джерело: складено на основі [59; 60] 
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На етапі передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та 

внутрішнім користувачам виникає проблема відповідності інформаційного 

факту інформаційним очікуванням, відтак для розуміння поняття релевантності 

необхідно провести межу між термінами "облікова інформація" і "облікові 

дані". Зокрема, якщо облікові дані не мають значення для особи, якій вони 

повідомляються, то вони не є інформацією, а залишаються лише обліковими 

даними для моніторингу господарської ситуації. Відтак, облікова інформація 

може бути визначена як дані, що мають ефект новизни для їх одержувача, 

зменшують невизначеність його уявлень і призводять до відповідної реакції в 

економічній поведінці.  

Однією з найважливіших характеристик якості інформації, що 

формується бухгалтерським обліком, є її адекватність. Термін «адекватність» - 

найбільш близький до поняття релевантності облікової інформації, оскільки 

передбачає не тільки оцінку ступеня відповідності інформаційного факту 

інформаційним очікуванням у конкретний момент часу, а й оцінку ступеня 

практичної придатності інформації, а також ступеня її соціальної корисності.  

Адекватність бухгалтерської інформації може проявлятися в двох 

основних формах: семантичній і прагматичній. Як відзначає проф. М.І. Бондар, 

«семантична міра інформації використовується для виміру вмісту інформації по 

суті;  … прагматична міра інформації визначає її корисність, цінність для 

процесу управління» [61, с.59-60]. Узагальнення процесу формування 

адекватної облікової інформації з урахуванням мети її використання 

представлено на рис.1.17. 

Для встановлення того, яка облікова інформація є для користувача 

релевантною, необхідно дослідити, як користувачі облікової інформації 

приймають рішення. У праці Е.С. Хендріксена та М.Ф. Ван Бреди 

відзначається, що вивчення процесу прийняття рішень користувачами облікової 

інформації проводиться в двох напрямках (рис.1.18). В рамках першого 

напрямку вивчається, як люди повинні приймати рішення, тобто реалізується 
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нормативний підхід; у другому напрямку досліджується, як це робиться на 

практиці, тобто застосовується позитивний підхід [62, с.130]. 

 

Рис.1.17. Формування адекватної облікової інформації залежно від 

мети її споживання 

Джерело: розроблено автором 

Як видно з рис.1.18, саме аналіз операцій та аналітичні розрахунки 

забезпечують усвідомлене прийняття рішень, тому на перше місце в процесі 

забезпечення прийняття обґрунтованих рішень висувається проблема 

практичної корисності отриманих результатів аналізу облікової інформації. 

Проаналізована облікова інформація підвищує реальність прогнозів, 

уможливлює скорочення впливу фактора невизначеності при прийнятті рішень 

зовнішніми та внутрішніми користувачами, надаючи аналітикам важливу роль 

в розподіленні ризику між адміністрацією та групами контролю, що мають 

прямий та непрямий фінансовий інтерес до підприємства. 
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Про важливість реалізації аналітичної функції бухгалтерського обліку 

відзначають провідні вітчизняні вчені-обліковці проф. .А.М. Кузьмінський, 

проф. Ю.А. Кузьмінський [66, с.21-23]. Зокрема, при поділі облікової 

інформації на групи залежно від цілей управління, ці вчені деталізують її на: 1) 

фактичну без співвідношення з плановою, нормативною (реалізується 
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(носить описовий характер - 

як рішення обґрунтовуються на практиці) 

аналіз беззбитковості та рентабельності 

(breakeven and profitability analysis, Cost-

Volume-Profit analysis) 

аналіз релевантних витрат  (relevant cost 

analysis) 

регресійний аналіз використання ресурсів 

(regression analysis) 

лінійне програмування розподілу ресурсів 

(linear programming) 

Аналіз мотивів угод 

між адміністрацією та суспільством 

Рис.1.18. Підходи до підготовки адекватної облікової інформації для прийняття 

рішень 

Джерело: складено на основі [62, с.130; 63, с.146-175; 64, c.339-524; 65, с.237-516] 
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інформаційна функція бухгалтерського обліку); 2) щодо відхилень від планової, 

нормативної (реалізується контрольна функція бухгалтерського обліку); 3) 

фіксуючу повідомлення про очікувані відхилення від установлених параметрів 

(реалізується аналітична функція бухгалтерського обліку); 4) комбіновану.  

Таким чином, аналітичну інформацію в процесі управлінні суб’єктами 

підприємницької діяльності пропонується трактувати як стиснений зміст 

облікової інформації, що фіксує повідомлення про зміни встановлених 

параметрів, зменшує невизначеність уявлень користувачів щодо безперервності 

діяльності і посилює відповідну реакцію в економічній поведінці при прийнятті 

рішень. 

Завершуючи розкриття важливості обліково-аналітичної інформації в 

управлінні суб’єктами підприємницької діяльності, слід визнати, що для 

отримання корисної інформації в процесі проведення аналізу необхідно 

домогтися адекватності обчислених кількісних характеристик інформаційним 

запитам осіб, що приймають економічні рішення. Це потребує застосування в 

аналізі облікової інформації відповідної аналітичної технології, яка включає 

комплекс аналітичних процедур і аналітичних операцій, що забезпечують 

ущільнення, «стиснення» облікової інформації та генерують новий 

інформаційний продукт, необхідний користувачам для посилення мотивації та 

стимулювання економічної поведінки при прийнятті рішень про надання 

ресурсів та регулювання діяльності суб’єкта господарювання. 

 

1.4. Бухгалтерський аналіз як інноваційна технологія забезпечення 

діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктами господарювання 

 

Родоначальником систематизованого аналізу на рівні підприємства як 

складової бухгалтерського обліку слід визнати француза Жака Саварі (1622–

1690 рр.). Як зазначається у праці проф. Я.В. Соколова, саме він увів поняття 

синтетичного й аналітичного обліку [21, с.23]. Італійський бухгалтер Джузеппе 

Чербоні (1827–1917 рр.) розвинув ідеї Саварі і створив вчення про синтетичне 



80 
 

складання й аналітичне розкладання бухгалтерських рахунків, що уможливило 

збільшення числа контрольних моментів в обліку. При цьому, роботу у сфері 

обліку він трактував як: «аналіз фактів господарського життя з метою 

розкриття, з одного боку, дії об'єктивних законів, що керують господарською 

діяльністю підприємства, а з іншого боку, - суб'єктивних вчинків 

адміністраторів і тих результатів, до яких ці вчинки призводять; аналіз 

господарської структури, функцій та їх ефективності в загальній системі 

управління підприємством; вивчення математичних методів з метою вибору 

апарату опису фактів господарського життя» [21, с.119]. 

На початку ХХ ст. аналіз як складова бухгалтерського обліку починає 

розвиватися в рамках балансознавства з деталізацією за трьома основними 

аспектами: економічний аналіз балансу, юридичний аналіз балансу та 

популяризація знань про баланс. Перший напрямок розвивали швейцарець 

І.Шерр (1919), німці П.Герстнер та Ф.Ляйтнер (1926), американець Дж.Блісс 

(1930). Зокрема, І. Ф. Шер розробив прийом знаходження «мертвої точки» між 

доходами і витратами (точки беззбитковості) і правило розрахунку оборотності, 

яке у перекладі Я. В. Соколова звучить так: "Середнє арифметичне сальдо 

(може бути використана формула середньої хронологічної) слугує дільником 

для суми обороту протилежної сторони рахунку" [21, с.183]; П.Герстнер 

запровадив поняття аналітичних характеристик балансу, таких як: 

співвідношення коротко- та довгострокових зобов’язань, встановлення верхньої 

межі позикових коштів у розмірі 50% авансованого капіталу, встановлення 

взаємозв’язку фінансового стану та ліквідності [67, с.39-79]; Ф.Ляйтнер вважав 

опис економічного стану господарства через встановлення величини і 

складових частин капіталу і боргів у балансі кінцевою метою рахівництва 

кожного господарства [68, с.17-33]. В книзі Д.Блісса розглянуто застосування 

фінансових та оперативних коефіцієнтів в управлінні фірмою та розвинуто ідею 

безтекстового, табличного аналізу [69, с.34-38]. 

Серед сучасних представників німецької облікової школи слід відзначити 

професора Й. Бетге, який для тлумачення інформації бухгалтерського обліку 
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запропонував застосовувати герменевтичний підхід, що уявляє собою 

"тлумачення, інтерпретацію текстів" [70, с.132]. Оскільки предметом 

герменевтики є розуміння тексту, до способів «розуміння як процесу 

інтерпретації» бухгалтерської інформації Й. Бетге віднесено: аналіз дослівного 

тексту документу і буквального змісту господарської операції; аналіз 

сутнісного зв'язку господарських операцій; аналіз історії виникнення 

господарських ситуацій. 

З представників французької облікової школи, що розглядають аналіз як 

продовження бухгалтерського обліку, слід відзначити Л. Батардона, що 

займався побудовою динамічних рядів з метою аналізу [21, с.327]; П. Меньо, 

який, до речі, стверджував, що «облік дає інформацію для аналізу, мета якого - 

розкрити причини невідповідності господарських процесів наміченим цілям» 

[21, с.346]; Ж. Б. Дюмарше, що запровадив типологічний аналіз балансу через 

використання комбінаторики [21, с.338]. Зокрема, Дюмарше, який є автором  

міжнародного гербу бухгалтерів, запропонував визначати тип балансу в розрізі: 

є капітал (К + 1), немає капіталу (К 0), капітал в активі (К - 1), та аналізувати його 

залежно від характеру сальдо рахунку збитків і прибутків: пасивне сальдо (P + 

1), немає сальдо (Р 0) і активне сальдо (P- 1). Ж.Бурнісьєн, що називав баланс 

«бюлетенем здоров'я підприємства» та рекомендував прийняти оцінку статей 

балансу за собівартістю, удосконалив методологічні засади економічного 

аналізу за рахунок запровадження порівняльного аналізу співвідношень між 

масою цінностей підприємства і правами власності на них [21, с.340]. 

З представників американської облікової школи першим теоретиком 

аналізу, що виник з потреб банкірів для перевірки надійності 

кредитоспроможності клієнтів, вважається Дж. Кеннон, який запропонував 10 

фінансових коефіцієнтів для аналізу фінансових можливостей компаній під час 

отримання позик банку, головним з яких він вважав коефіцієнт ліквідності. 

Також він сформулював три правила аналізу кредитоспроможності клієнтів: 1) 

економічною базою позики можуть слугувати тільки ліквідні активи; 2) основні 

засоби тільки створюють підтримку ліквідним активам, але не замінюють їх 
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при розрахунку забезпечення позики; 3) кредит не повинен перевищувати 

половини суми ліквідних оборотних коштів [21, с.406]. 

Дослідження результатів розробок англо-американської облікової школи 

у частині аналізу фінансової звітності вказало на різні аспекти розвитку цієї 

проблематики: серед найактуальніших виділено питання аналізу 

кредитоспроможності позичальників, а відтак досліджуються проблеми 

управління оборотними активами, власним капіталом та кредиторською 

заборгованістю суб’єктів господарювання (С.Браун, Р. Фолк, Д.Хорріган); 

акцентовано увагу на ідентифікації коефіцієнтів бухгалтерської звітності за 

допомогою статистичних методів, необхідності порівняння фінансових 

коефіцієнтів однорідних груп з певними галузевими нормативами (А.Уолл, 

П.Барнс); проведено моделювання мультиплікативних факторних систем через 

визначення структури зв’язку часткових показників фінансової звітності з 

узагальнюючими показниками ефективної діяльності (Д.Блісс, Р.Хіггінс); 

надано перевагу перспективному аналізу порівняно з ретроспективним, а тому 

досліджуються проблеми прогнозування кредитоспроможності суб’єктів 

господарювання та ймовірності їх банкрутства за даними фінансової звітності з 

використанням статистичного апарату множинного дискримінантного аналізу 

(А.Вінакор, Р.Сміт, Е. Альтман, У. Бівер, Р. Таффлер, Г. Тішоу, Ж. Конан, М. 

Голдер); використано звітність для прогнозування рівня ефективності 

інвестування у цінні папери, обґрунтовано значущість механізму облікової 

політики для нівелювання інформаційної асиметрії між внутрішніми і 

зовнішніми користувачами фінансової звітності (Г. Фостер, Р.Болл, Ф.Браун, 

Ш.Сундер, Дж.Біддл, Ф.Ліндал). 

Теоретичні розробки і практичні методики, що сформували  на початку 

ХХ ст. основу радянської та української школи аналізу господарської 

діяльності, значною мірою кореспондували з аналогічними розробками 

провідних західних учених. Ініціаторами розробки нового знання у частині 

балансознавства та фінансових обчислень виступили саме бухгалтери, оскільки 

тільки вони значною мірою займалися фінансової стороною діяльності 
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підприємства. Серед видатних представників того періоду слід відзначити 

З.П.Євзліна, А.К.Рощаховського, А.П.Рудановського, Н.А.Блатова, 

Н.С.Лунського, Н.Р.Вейцмана, П.Н.Худякова, А.Я.Локшина. 

Зокрема, А.К. Рощаховський першим з бухгалтерів того часу дослідив 

роль аналізу і його взаємозв’язок з бухгалтерським обліком, розглянув 

проблему типізації структури балансу та акцентував її якісний аналіз, в основі 

якого розуміння економічної природи розділів і статей балансу [71, с.44]. Також 

А.К. Рощаховським запропоновано аналізувати та інтерпретувати інформацію 

балансу за допомогою відносних і середніх чисел, при цьому відносні величини 

зводяться у дві групи: 1) відношення балансових статей одна до одної 

(вертикальний аналіз); 2) відношення статей активу до кредиторської 

заборгованості (горизонтальний аналіз) [71, с.43-49]. 

У працях іншого відомого вченого українського походження того часу 

А.П. Рудановського акцентується увага на суттєвому розкритті аспектів 

фінансової моделі фірми та зазначається, що читаючи баланс, слід думати не 

про техніку його складання, а розуміти терміни і цифри, у ньому написані [72, 

с.303]. Також А.П. Рудановський виділив чотири методи аналізу балансу: 1) 

експериментальний, що передбачає встановлення взаємозв'язків між 

рахунками; 2) порівняльний, що дозволяє розкрити механізм утворення 

фінансових результатів; 3) технічний, що показує достовірність бухгалтерських 

даних; 4) теоретичний, що розкриває суть бухгалтерської методології [73, с.378-

392].  

В праці Н.Р.Вейцмана щодо проблем «рахункового» аналізу методи 

дедукції та порівняння визначено одними із найважливіших елементів 

аналітичної роботи [74, с.48]. У книзі П.Н.Худякова аналіз трактується як 

«філософія рахівництва» [75]. У праці А.Я.Локшина пропонується обмежувати 

аналіз інформації спеціальними звітними таблицями [76]. 

Період із середини та до кінця ХХ ст. в радянській школі аналізу 

господарської діяльності загалом (С.К.Татур, Д.П.Андріанов, М.Ф.Дячков, 

М.І.Баканов, А.Д.Шеремет, С.Б.Барнгольц) та українській зокрема (І.І.Каракоз, 
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М.І. Ковальчук, Г.М.Мельничук, В.І.Самборський, С.І.Шкарабан, А.О. Чугаєв, 

М.Г.Чумаченко) слід визнати періодом занепаду у частині розвитку аналізу 

господарської діяльності як похідної бухгалтерського обліку. Це пояснюється 

тим, що побудова радянської планової економіки перетворила бухгалтерський 

облік в систему контролю, а тому його основний продукт – баланс – став 

трактуватися не як інформаційний ресурс процесу комунікації інвесторів, 

власників і менеджерів, а як засіб контролю за плановим розподілом 

матеріальних і фінансових ресурсів держави. Доречно додати, що у той час (в 

70-х р.) саме український вчений, академік М.Г.Чумаченко на противагу 

московській школі аналізу господарської діяльності першим визначив предмет 

економічного аналізу не як «дослідження господарської діяльності», а як 

«дослідження інформаційного потоку про планомірну господарську діяльність 

підприємства для обґрунтованості управлінських рішень» [77, с.130]. 

Перебудова наприкінці ХХ ст. пострадянського господарського 

механізму та його орієнтація на ринкові відносини зумовили перегляд 

традиційного розуміння в пострадянській обліковій школі аналізу 

господарської діяльності в контексті розгляду його як інструмента фінансового  

управління суб’єктом господарювання через аналіз фінансової звітності 

(М.Г.Чумаченко, Є.В.Мних, В.В.Ковальов, Г.В.Савицька, І.Д.Лазаришина).  

У 1993 році проф. М.А. Гольцберг розкриває аспекти нового напряму 

аналізу господарської діяльності - бухгалтерського аналізу [78]. 

Запропонований ним напрямок базувався на принципах міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку. Акцент зроблено на можливості прийняття 

рішень в бізнесі лише через осмислення бухгалтерської інформації.  

Також ідея бухгалтерського аналізу знайшла свого втілення у роботі 

білоруських вчених-обліковців професора Д.О. Панкова та Л.С. Воскресенської 

(2008), які запропонували для проведення аналізу господарської діяльності та 

обґрунтування управлінських рішень обмежуватися тільки бухгалтерською 

інформаційною базою. При цьому аналізувалися не кінцеві результативні 

показники, а обороти по рахунках, що відбивають безперервний рух 
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інвестованих в організацію коштів. Також відзначається, що обрана облікова 

інформаційна база зумовила назву нового напряму – бухгалтерського аналізу 

[79, с.13].  

Стислу схему формування знань про аналіз як інструмент інтерпретації 

облікової інформації узагальнено на рис. 1.19.  

У 1981 році Всесвітня Асоціація бухгалтерів і фінансових фахівців, що 

працюють в бізнесі, відома як Institute of Management Accountants (ІМА, США), 

у своїх Положеннях презентувала визначення поняття «management 

accounting», яке формулювалося так: “…the process of identification, 

measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication 

of financial information used by management to plan, evaluate, and control an 

organization and to assure appropriate use of and accountability for its resources. 

Management accounting also comprises the preparation of financial reports for non-

management groups such as shareholders, creditors, regulatory agencies, and tax 

authorities” [80, с.1]. 

У 1999 році подібне визначення, але в українському перекладі, знайшло 

свого відображення у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», під терміном «бухгалтерський облік», а саме: 

«бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень» 

[18, ст.1]. Як видно, на цьому етапі із американського визначення було 

вилучено текст, який вказував на необхідність аналізу фінансової інформації 

для реалізації трьох функцій управління економічною одиницею: планування, 

оцінки та контролю. 
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ФРАНЦУЗЬКА 

ОБЛІКОВА ШКОЛА 

ХVІІ СТ. 

Систематизований економічний аналіз через аналітичні 

рахунки бухгалтерського обліку (Ж. Саварі) 

ІТАЛІЙСЬКА 

ОБЛІКОВА ШКОЛА 

кін. ХVІ ст. – поч. 

ХХ ст. 

Вчення про аналітичне розкладання рахунків 

бухгалтерського обліку (Дж.Чербоні) 

Аналіз економічного стану фірми на основі обліку 

(Л.Флорі) 

Побудова і аналіз динамічних рядів показників 

фінансової звітності (Б.Вентурі) 

НІМЕЦЬКА ОБЛІКОВА 

ШКОЛА  

кін. ХІХ ст. . – поч. 

ХХ ст. 

Економічний аналіз балансу (І.Шер, П.Герстнер та 

Ф.Ляйтнер) 

Юридичний аналіз балансу (Р. Байгель, Е. Ремер, К. 

Порциг) 

Аналіз в інтересах користувачів (Брозіус, Т.Губер, 

М.Шенванд, Й.Бетге) 

АМЕРИКАНСЬКА 

ОБЛІКОВА ШКОЛА 

ХХ - ХХІ ст. 

Емпіричні прагматики (Дж.Кеннон, Фоулк) 

Статистичний аналіз кредитоспроможності позичальників 

(А.Уолл, Чессер, методики CAMEL, 6 «C», СAMPARI, 

BOPE) 

Мультиваріантні аналітики (Дж.Блісс) 

Прогнозування банкрутства (Р.Сміт, Е.Альтман, Ж.Лего) 

Аналітики фондового ринку (Дж.Фостер, У.Шарп, 

Т.Марковиц, М.Міллер, І.Фішер) 

АНГЛО-

ЕВРОПЕЙСЬКА 

ОБЛІКОВА ШКОЛА 

ХХ - ХХІ ст. 

Аналіз фінансової звітності (Бернстайн, Карлин, Маклин, 

Лав) 

Прогнозування банкрутства на основі статистичних 

методів аналізу ( Таффлер, Спрінгейт, Фулмер) 

Прогнозування банкрутства на основі якісних моделей  

(Аргенті) 

Аналіз кредитоспроможності (методика PARTS) 

Економіко математичне та імітаційне моделювання 

(О.Хельмер, К.Шеннон, Т.Сааті, Н.Вінер) 

РАДЯНСЬКА ТА 

УКРАЇНСЬКА 

ОБЛІКОВА ШКОЛА 

поч.ХХ ст., кін.ХХ 

ст.., поч.ХХІ ст. 

Аналіз балансу (А.К.Рощаховський, А.П.Рудановський, 

Н.А.Блатов, І.Р.Ніколаєв, А.Ф.Локшин, Н.Р.Вейцман) 

Аналіз фінансової звітності (В.В.Ковалев, Г.В.Савицька, 

Є.В.Мних, М.Г.Чумаченко) 

Бухгалтерський аналіз (М.А.Гольцберг, Д.О.Панков, 

Л.С.Воскресенська) 

Рис.1.19. Наукові облікові школи та напрямки формування знань 

про аналіз облікової інформації 

Джерело: розроблено автором 
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У 2008 році Institute of Management Accountants (США), у своїх 

Положеннях презентував нове визначення поняття «management accounting» 

разом з поясненням причин, що призвели до нового тлумачення, а також з 

описом процесу обґрунтування та використовуваних критеріїв при його 

підготовці. В оригіналі нове визначення наведено у такому формулюванні: 

«Management accounting is a profession that involves partnering in management 

decision making, devising planning and performance management systems, and 

providing expertise in financial reporting and control to assist management in the 

formulation and implementation of an organization’s strategy» [80, с.1]. 

У перекладеному на російську мову підручнику з управлінського обліку 

американських вчених Е.Аткінсона, Р.Банкера, Р.Каплана, М.Янга «management 

accounting» представлено вже як управлінський облік та визначено його як 

процес, що додає цінності безперервному вдосконаленню планування, 

проектування, вимірювання та функціонування систем фінансової і 

нефінансової інформації, який спрямовує дії менеджменту, мотивує поведінку, 

підтримує та створює культурні цінності, що необхідні для досягнення 

стратегічних, тактичних і оперативних цілей організації [81, с.26]. 

Слід відзначити, що наведене ІМА нове визначення «management 

accounting» включає основні функції менеджменту: організацію взаємодії для 

виконання запланованих завдань (involves partnering), планування діяльності 

(devising planning), мотивування виконавців до досягнення поставлених цілей 

організації (performance management systems), контроль фактичних результатів 

порівняно із запланованими (control), що уможливлює прийняття рішень 

(management decision making). Відтак, ключовим словом у цьому 

словосполученні доречно визнати саме слово «management», яке вказує на 

конкретну предметну сферу – «accounting». При цьому відзначається, що 

реалізація цих функцій менеджменту в «management accounting» забезпечується 

експертизою, тобто аналізом фінансової звітності (expertise in financial 

reporting) та контролем, що допомагають керівництву у розробці і впровадженні 

організаційної стратегії.  
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Схематичне окреслення предметної сфери «management accounting» 

згідно з оригінальною американською концепцією ланцюжка створення 

цінності  інформації узагальнено на рис.1.20. 

 

З рис. 1.20 видно, що основний управлінський вплив бухгалтерів на 

ланцюг створення цінності інформації відбувається через концептуальну 

конструкцію системи «management accounting» як основи організаційної 

технології постачання інформації [80, с.1]. 

В сучасних умовах розвитку вітчизняної бухгалтерської науки є підстави  

оперувати новою термінологією, включаючи у науковий оборот 

словосполучення «бухгалтерський менеджмент» у розумінні його як 

професійної діяльності, що інтегрує у собі процеси бухгалтерського обліку, 

бухгалтерського аналізу та бухгалтерського контролю з метою підготовки і 

прийняття управлінських рішень, що допомагають керівництву у розробці і 

впровадженні організаційної стратегії. Доречно додати, що новою 

Універсальною десятковою класифікацією (УДК) інформації, виданою 

Рис.1.20. Предметна сфера «management accounting» як 

середовище розвитку бухгалтерського аналізу 

Джерело: розроблено автором  на основі [80, с.2] 
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Книжковою палатою України у 2011 році, вже передбачена така  

класифікаційна позиція  - 657.05 «Бухгалтерський менеджмент» [82, с.121]. 

Оскільки згідно з неоінституційною теорією всі факти господарського 

життя можуть бути пояснені їх договірною природою, що випливає з обміну 

цінностями, операції з обміну цінностями характеризуються господарськими 

оборотами. Представники економічного спрямування в теорії бухгалтерського 

обліку (Є.Є.Сіверс, Л. Гомберг, Н.А. Блатов, Ч. Гаррісон, Ф. Рей) закон 

двоїстості пояснювали саме поняттям міни (обміну цінностями). Відтак, всі 

цінності підприємства класифікувалися у три групи: речові (Р), грошові (Г) та 

умовні (як зобов’язання сплатити - власні або чужі - У), а всі обороти 

поділялися на вісім типів, що знайшли узагальнення у «квадраті професора 

Блатова» [41, с.42] (рис.1.21).  

Теоретичною основою розвитку концепції бухгалтерського аналізу 

пропонується обрати квадрат професора Блатова, який довів існування тільки 8 

типів господарських оборотів, що розкривають рух всіх трьох груп цінностей 

господарства (активів). Такий підхід показує, що основні напрямки проведення 

бухгалтерського аналізу необхідно базувати на стадіях кругообороту капіталу 

підприємства. При цьому уможливлюється відстеження безперервності 

господарських оборотів цінностей, починаючи від причини господарської 

операції (початок стрілки на рис.1.21) до її наслідку (кінець стрілки).  

На рис.1.22 схематично зображено предметну сферу бухгалтерського 

аналізу господарської діяльності підприємства, з якого видно, що об'єктом 

бухгалтерського аналізу визнається процес  трансформації ресурсів в продукти 

і результати, спрямований на досягнення цілей управління і створення доданої 

вартості. Предметом бухгалтерського аналізу визнано облікову інформацію 

про обороти та залишки економічних ресурсів, вимог та капіталу підприємства, 

їх причино-наслідкові взаємозв'язки між собою та з інформацією про 

економічну поведінку системи управління в середовищі функціонування 

суб’єкта господарювання. 
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Місце бухгалтерського аналізу в конструкції аналітичного забезпечення 

управління сучасним підприємством ілюструє рис.1.23. При побудові 

конструкції аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької 

діяльності для визначення рівнів аналітичного дослідження економічної 

системи суб’єкта господарювання використано рівні опису систем: 

морфологічний, функціональний, інформаційний і генетико-прогностичний [51, 

с.17]. Як видно з рис. 1.23, бухгалтерський аналіз віднесено до рівня генетико-

прогностичного опису системи управління підприємством. 

 

Г 

Р Р 

У У 

де 1 – обмін грошей на речові цінності (придбання виробничих запасів, основних засобів 

– процес постачання); 

2 - обмін речових цінностей на гроші (збут готової продукції , одержання виручки від 

реалізації готової продукції – процес реалізації) 

3 - обмін речових цінностей на умовні цінності, тобто на чужу обіцянку платежу 

(визнання дебіторської заборгованості за товарними операціями – процес 

реалізації, нарахування доходів); 

4 - обмін умовних цінностей на речові цінності, тобто власна обіцянка платежу 

(визнання кредиторської заборгованості за товарними операціями – процес 

постачання); 

5 - обмін грошей на умовні цінності (погашення кредиторської заборгованості); 

6 - обмін умовних цінностей на гроші (погашення дебіторської заборгованості); 

7 - обмін одних речових цінностей на інші речові цінності (виробництво готової 

продукції – процес виробництва); 

8 - обмін одних умовних цінностей на інші умовні цінності (зміни в структурі процесу 

фінансування, одержання прав контролю економічних ресурсів) 

1 2 

3 4 

5 6 

7 

8 

Рис.1.21. Квадрат професора Блатова як теоретична основа 

розвитку бухгалтерського аналізу 

Джерело: складено автором на основі [41, с.42] 
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ПІДГОТОВКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 
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ДОКУМЕНТА

ЦІЯ І 

ІНВЕНТАРИ-

ЗАЦІЯ 
(спостереження) 

1) верифікація (емпіричне підтвердження) сприйнятої і відображеної в 

бухгалтерських документах інформації; 

2) документальний контроль достовірності відображених 

господарських операцій; 

3) розробка системи аналітичних показників 

4) забезпечення зіставності показників 

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 

ПРЕДМЕТНІ КАТЕГОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ОЦІНКА 

  І КАЛЬКУ-

ЛЯЦІЯ 
(вимірювання) 

АКТИВИ КАПІТАЛ 
ЗОБОВ'ЯЗА

ННЯ 
ДОХОДИ ВИТРАТИ 

1. Аналіз характеру операцій (причин) та облікової політики 

підприємства: 

Аналіз 

інвестиційної 

політики, в т.ч. 

амортизаційної 

Аналіз фінансової політики 
Аналіз виробничої 

(операційної) політики 

РАХУНКИ 

І 

ПОДВІЙНИЙ 

ЗАПИС 
(реєстрація) 

2. Аналіз оборотів та структури господарських операцій: 

з 

необоротними 

виробничими 

активами 

з нарощування 

акціонерного 

капіталу 

з виникнення 

довгостроко-

вих зобов'язань 

з одержання 

доходів від 

реалізації 

готової 

продукції 

з використання 

ресурсів, в т.ч: 

з запасами 

зі збереження 

власного 

капіталу 

з виникнення 

поточних 

зобов'язань,  

в т.ч .: 

з одержання 

інших 

операційних 

доходів 

для 

виробництва 

продукції, 

виконання 

робіт, надання 
послуг 

за поточними 

розрахунками з 

покупцями з коригування 

та 

резервування 

капіталу 

за поточними 

розрахунками з 

постачальника

ми з одержання 

фінансових та 

інших доходів 

для 

забезпечення 

операційної 

діяльності 

з грошовими 

активами 

з виплат 

персоналу 

для 

забезпечення 

фінансової та 

інвестиційної 

діяльності 

БАЛАНС 

І 

ЗВІТНІСТЬ 
(узагальнення) 

3. Аналіз кінцевих сальдо (наслідків) та закономірностей 

взаємозв'язків між господарськими операціями: 

Експрес-аналіз фінансового стану 

Експрес-аналіз фінансових 

результатів та руху грошових 

коштів 

Аналіз 

ліквідності 

Аналіз якості 

власних 

джерел 
фінансування 

Аналіз якості 

заборгованих 

джерел 
фінансування 

Аналіз нарахованих прибутків 

(збитків) 

Аналіз ділової 

активності 
Аналіз фінансової стійкості 

Аналіз камеральних прибутків 

(збитків) (чистого грошового 

надходження (витрачання) 

коштів) 

Рис.1.22. Концептуальна основа бухгалтерського аналізу 

господарської діяльності підприємства 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. 1.23. Бухгалтерський аналіз в конструкції аналітичного 

забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності 

Джерело: розроблено автором 

З рис.1.23 видно, що аналіз інформації нефінансового характеру 

пропонується деталізувати за трьома складовими, які пов'язані зі стратегією 

розвитку підприємства: аналіз інформації про організаційну структуру та 

розвиток персоналу - організаційний аналіз; аналіз інформації про зміст 

2-й поверх: 
(функціональний опис системи управління сучасним підприємством - 

інформація про процеси і параметри, що відображають поведінку 

системи в зовнішньому середовищі (рух, функціонування)) 

«Фундамент»: 
(морфологічний опис системи управління сучасним підприємством - 

інформація про склад елементів, підсистем, зв’язки та форму 

структурування системи в просторі) 

«Дах»: 
(генетико-прогностичний опис системи управління 

сучасним підприємством - інформація про походження та 

еволюційний шлях розвитку системи) 

1-й поверх: 
(інформаційний опис системи управління сучасним підприємством - 

інформація про зміст внутрішніх процесів, що відбуваються у системі 

на основі обміну повідомленнями) 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АНАЛІЗ - 

трансформація фінансової інформації про обороти та залишки 

економічних ресурсів, вимог та капіталу підприємства, доходи 

та витрати, грошові потоки 

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ - 

трансформація нефінансової інформації про ринкові 

можливості, потреби споживачів, попит на продукцію  та 

конкурентоспроможність суб’єкта господарювання 

ВИРОБНИЧИЙ АНАЛІЗ -  

трансформація нефінансової інформації про норми витрат, 

відхилення від норм калькуляції матеріалів та робочого часу 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ –  

трансформація нефінансової інформації про розвиток персоналу 
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внутрішніх операційних процесів, що впливають на формування витрат 

діяльності - виробничий аналіз; аналіз інформації про поведінку системи в 

зовнішньому середовищі, що впливає на формування доходів діяльності - 

маркетинговий аналіз. Ці види управлінського аналізу можуть здійснюватися в 

місцях виникнення інформації, згрупованих в центри відповідальності за 

функціональною ознакою (склади матеріалів, цехи, відділ кадрів, відділ 

маркетингу, склад готової продукції). 

Виходячи з вище наведеного, бухгалтерський аналіз пропонується 

трактувати як складову частину аналітичного забезпечення управління 

суб’єктом підприємницької діяльності, що уможливлює осмислення причинно-

наслідкових змін в процесі еволюції створення доданої вартості та перспектив 

розвитку діяльності підприємства на базі грошової оцінки господарських 

фактів. Ключове завдання бухгалтерського аналізу вбачається у трансформації 

та ущільненні інформації про діяльність підприємства для передачі зовнішнім 

та внутрішнім користувачам з метою забезпечення прийняття адекватних 

управлінських рішень.  

Завершуючи розкриття концептуальних основ бухгалтерського аналізу 

господарської діяльності економічного суб’єкта, слід підкреслити, що 

аналітичне забезпечення сучасного управління суб’єктами підприємницької 

діяльності здійснюється в нових умовах: змінюється склад зацікавлених сторін і 

їх вимоги до результатів роботи аналітика; змінюється спосіб комунікації між 

користувачем аналітичних даних і експертом-аналітиком завдяки поширенню 

цифрових технологій; формується цифрова культура як нове середовище 

бізнесу, що впливає на психологію сприйняття інформації сучасним 

користувачем,  в систему цінностей якого входить якість «цифрового життя», а 

це потребує змін самих практик постановки аналітичних задач та організації 

аналітичних процедур.  
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1.5. Організаційне забезпечення бухгалтерського аналізу 

підприємницької  діяльності суб’єктів господарювання 

 

В сучасній фаховій літературі з теорії економічного аналізу господарської 

діяльності, як складової наукової спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит», відсутнє тлумачення поняття «аналітична процедура», яке закріплено 

на методологічному рівні. Втім, проф. О.А. Петрик зазначає, що з професійної 

точки зору для бухгалтерського обліку та аудиту більш звичним є вживання 

терміну «аналітичні процедури», а не «економічний аналіз» [43, с.388]. Таке 

визначення надається Міжнародним стандартом аудиту (МСА) 520 «Аналітичні 

процедури», у якому розглядаються питання використання аудитором 

аналітичних процедур по суті; аналітичних процедур наприкінці аудиту, які б 

допомогли аудитору в формулюванні загального висновку щодо фінансової 

звітності; аналітичних процедур як процедур оцінки ризиків.  

У п.4 МСА 520 «Аналітичні процедури» термін «аналітичні процедури» 

(«analytical procedures») трактується як оцінки фінансової інформації, зроблені 

на основі аналізу очікуваних взаємозв’язків між фінансовими та нефінансовими 

даними, що охоплюють необхідне вивчення ідентифікованих відхилень або 

взаємозв’язків, які не узгоджуються з іншою доречною інформацією чи значно 

відрізняються від очікуваних величин [19, с.23, 466]. При цьому відзначається, 

що аналітичні процедури включають розгляд і порівняння фінансової 

інформації суб’єкта господарювання з: 1) інформацією за попередні періоди; з 

очікуваними результатами діяльності суб'єкта; з аналогічною галузевою 

інформацією, або з показниками інших підприємств, 2) розгляд взаємозв'язків 

між елементами фінансової інформації, між фінансовою інформацією і 

відповідною інформацією нефінансового характеру.  

В американському стандарті аудиту SAS 329, як зазначають американські 

дослідники Д.Р. Кармайкл та М. Бенис, аналітичні процедури характеризуються 

як такі, що: «складаються із оцінок фінансової інформації, зроблених 

аудитором виходячи із вірогідних та очікуваних співвідношень між 



95 
 

фінансовими та нефінансовими даними. Їх рамки коливаються від простих 

порівнянь (порівняння показників поточного року з показниками попереднього) 

до використання складних моделей при наявності множинних зв’язків та 

елементів даних (регресивний аналіз)» [83, С.135].  

У літературі з економічного аналізу господарської діяльності організація 

аналітичного процесу через процедури й операції розкривається у праці проф. 

Є.В. Мниха (рис. 1.24). Як відзначає проф. Є.В. Мних, «процедура є частиною 

етапу, що полягає у підготовці, обчисленні та інтерпретації аналітичних 

величин, які характеризують зміну показника, що вивчається. Процедура 

складається з послідовно повторюваних операцій. Зміна виду повторюваних 

операцій визначає перехід до іншої процедури. … Обчислювальна процедура 

складається з розрахункових операцій, які передбачають визначення 

аналізованих показників за визначеним алгоритмом. … Аналітична операція — 

це дія або низка інтелектуальних і механічних дій, спрямованих на передання, 

осмислення та перетворення інформації» [24, с.285].  

У підручнику проф. В.В. Сопка та проф. В.П. Завгороднього аналітична 

операція трактується як «дія над економічними даними (або економічною 

інформацією) з метою одержання різних проміжних або кінцевих показників 

аналітичного характеру, які можуть бути використані для розробки та 

прийняття управлінського рішення» [84, с.152]. 

 

Рис.1.24. Технологія аналітичного процесу перетворення інформації 

про діяльність підприємства  

Джерело: складено автором на основі  [24, с.284] 

Елементи 

аналітичного 

процесу 

ЕТАПИ 

ПРОЦЕДУРИ 

ОПЕРАЦІЇ 

АНАЛІТИЧНА ЗАДАЧА 

Формування 

вхідної 

інформації 

Розрахунок 

аналітичних 

показників 

Факторний 

аналіз 
Формування 

вихідної 

інформації 

Програмна Інформаційна Обчислювальна Узагальнююча 

Творча Логічна Технічна 
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Як видно з рис.1.24, загалом аналітична процедура включає чотири 

кроки: 1) складання програми аналізу на основі наявної фінансової інформації; 

2) виконання логічних та розрахункових операцій з підготовки нової 

деталізованої інформації щодо фактології виникнення управлінської проблеми; 

3) розрахункові операції, які полягають у визначенні нових аналітичних 

показників за встановленим алгоритмом для формулювання висновків про 

причино-наслідкові взаємозв'язки господарських фактів; 4) логічне порівняння 

аналітичних показників і їх якісна оцінка для розробки можливих варіантів 

рішень управлінської проблеми та формулювання прогнозів розвитку 

економічної ситуації. 

Також Є.В. Мних відзначає, що: «Розв'язуючи будь-яку аналітичну 

задачу, можна виділити її складові елементи, реалізація яких передбачає певну 

сукупність показників, методів аналізу і чіткий алгоритм їх застосування. Ці 

елементи ще називають модулями аналітичної задачі, або підпроцесами 

технології аналітичного процесу. На основі поелементної побудови розв'язку 

аналітичних задач можна досягти найбільшої оптимізації технології аналізу на 

різних рівнях управління, максимально уніфікувати аналітичний процес, 

забезпечити його глибоку стандартизацію» [24, с.285]. 

Отже, в рамках концепції бухгалтерського аналізу поняття «аналітична 

процедура» пропонується трактувати як порядок здійснення оцінок інформації 

про діяльність підприємства за типовими алгоритмами на основі формування 

модулів аналітичних задач, розрахунку та інтерпретації виявлених змін, 

моделювання причино-наслідкових взаємозв’язків між фінансовими та 

нефінансовими даними, виконання аналітичних операцій для формулювання 

аналітичних висновків про перспективи збереження капіталу суб’єктом 

господарювання. 

Критичний огляд фахової літератури показав, що загалом основними 

принципами організації аналізу господарської діяльності підприємств 

визнаються системність та комплексність. Вони знаходяться в одному 

понятійному ряді, між ними багато спільного, але є і закладені вже в саму 
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природу позначуваних понять відмінності. За результатами огляду наукової 

літератури визначено чотири типи співвідношень принципів системності та 

комплексності, роз’яснення яких наведено більшістю вчених, що розглядають 

проблеми організації економічного аналізу на підприємствах: 1) системність = 

комплексність; 2) системність > комплексність; 3) системність < комплексність; 

4) системність ≠ комплексність.  

Для розподілу понять "системність" і "комплексність" як самостійних 

прикладних концепцій організації бухгалтерського аналізу господарської 

діяльності підприємств пропонується виходити з позицій матеріалістичної 

діалектики. Розподіл властивостей організації пізнавальної діяльності за 

істотними ознаками діалектичних зв’язків і відносин узагальнено на рис.1.25.  

З такого розподілу під системністю організації бухгалтерського аналізу 

пропонується розуміти форму структурування організаційних комунікацій 

(вертикальні, субординаційні зв'язки) для постановки цілей виконавцям 

аналітичних завдань. Комплексність організації бухгалтерського аналізу 

пропонується розуміти як змістовне наповнення аналітичного процесу 

(горизонтальні, координаційні зв'язки) виконавців, пов’язане з плануванням 

аналітичних робіт для забезпечення прийняття управлінських рішень. 

Виходячи з вище наведеного, під організацією бухгалтерського аналізу 

господарської діяльності підприємства пропонується розуміти системне 

дослідження господарської діяльності через структурування форми аналітичної 

служби та комплексне конструювання змісту аналітичного процесу при 

функціональному  розподілі сфер виконання аналітичних завдань та розкритті 

історичних закономірностей розвитку господарської діяльності (рис.1.26).  

Комплексність та системність організації бухгалтерського аналізу 

господарської діяльності підприємства забезпечуються через проектування, 

внаслідок чого реалізується принцип адаптивності системи. У праці проф. В.В. 

Сопка та проф. В.П. Завгороднього зазначено, що проектом аналізу 

господарської діяльності визначаються «склад, зміст та формування показників 

аналітичної інформації для організації аналітичного процесу» [84, с.160]. 
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Рис.1.25. Системність та комплексність в організації бухгалтерського 

аналізу господарської діяльності підприємства 

Джерело: розроблено автором 

Проектування організації економічного аналізу також розглянуто у праці 

П.Я.Поповича, де відзначається, що «проектування організації виконання 

встановленої кількості аналітичних завдань потребує поетапної регламентації 

процесу аналізу; форм подання вихідної інформації аналізу, включаючи вид 
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(текстовий і безтекстовий) і форму аналітичних документів, періодичність і 

терміни їхнього подавання; джерел, періодичності й термінів отримання 

вихідної інформації; методик вирішення завдань і виконання процедур; 

способів виконання процедур (автоматизованого та неавтоматизованого), 

використання обчислювальної та організаційної техніки; відповідальності за 

безперервне функціонування процесу аналізу (структурно – за відділами, а 

також персонально); взаємодії керівників різних рангів, кооперації праці 

виконавців; підвищення кваліфікації кадрів» [85, с.80-88].  

 

 

Схематичне узагальнення об’єктів організації бухгалтерського аналізу 

господарської діяльності підприємства представлено на рис.1.27. 

Вихідною точкою організації бухгалтерського аналізу при проектуванні 

варіантів рішень є формування та використання аналітичних документів. 

Необхідно підкреслити, що у вітчизняній теорії документознавства термін 

«аналітичний документ» використовується для опису документів, які містять 

узагальнений матеріал про результати дослідження будь-якої інформації і 

спрямовані на вирішення конкретної проблеми; відзначається, що «аналітичні 

документи дають змогу уявити інформаційну модель проблеми» [86, с.180-186]. 

ПРЕДМЕТ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АНАЛІЗУ 

Організація  

аналітичної служби 

Організація  

аналітичного процесу 

Організація забезпечення 

аналітичних процедур 

Організація 

розвитку аналітичної діяльності 

Рис.1.26. Предметна сфера системної та комплексної організації 

бухгалтерського аналізу господарської діяльності підприємства 

Джерело:розроблено автором 

СИСТЕМНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


100 
 

 

Рис.1.27. Об’єкти організації бухгалтерського аналізу 

Джерело: розроблено автором на основі [84, с.152-197] 

Фахівці у сфері політичного аналізу визначають аналітичний документ як 

важливе повідомлення, що містить інформацію у фіксованому вигляді та 

призначене для його обов’язкового практичного застосування [87, с.9]. У праці 

зарубіжних фахівців у сфері державної політики Е. Янг, Л. Куінн відзначено, 

що метою аналітичного документу є «надання повної й переконливої 

аргументації, що підтверджує викладені в документі рекомендації й, відтак, 

використання його як інструменту вироблення й прийняття рішення та 

закликом цільової аудиторії до дії» [88, с.19]. 

Розрізняють такі види аналітичних документів (табл.1.7).  
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101 
 

Таблиця 1.7 

Види аналітичних документів 

Назва Характеристика 

Аналітична записка 

містить формулювання проблеми системи управління, визначає 

тенденції розвитку подій, передбачає формування висновків. 

Обов'язково включаються пропозиції щодо варіантів  вирішення 

проблем(и), які базуються на доступній інформації. Основна мета - 

привернути увагу керівництва до певної проблеми. Обсяг 

аналітичної записки в основному дорівнює 5 – 10 сторінкам. 

Аналітичний звіт 

містить зведене систематизоване повідомлення про фактичний стан 

та характер змін стану системи управління за звітний період, 

включає різноманітні таблиці, діаграми, схеми. Поширеною 

практикою у багатьох країнах є публічна презентація звіту. Обсяг 

аналітичного звіту може досягати до 100 сторінок. 

Оглядова записка 

При складанні оглядової записки інформація з документів, що 

використовуються, подається у вигляді прямих цитат (допускається 

їх скорочення з відповідними застереженнями). На відміну від 

аналітичної записки висновки та рекомендації не робляться. 

Оглядова записка в основному використовується для аналізу 

публікацій у ЗМІ з того чи іншого питання. Обсяг оглядової 

записки може коливатися від 5 до 20 сторінок. 

Аналітична довідка 
короткий огляд окремого аспекту конкретної події. Обсяг довідки 

зазвичай невеликий – не більше 2-3 сторінок. 

Аналітичний прогноз 

Прогноз розвитку ситуації, а також сценарії її зміни з врахуванням 

часу та дій інших суб’єктів. При цьому аналітик повинен 

обов’язково чітко вказати тип прогнозу та період, що його 

попереджає. Переважна більшість керівників віддає перевагу 

короткотерміновим та середньотерміновим прогнозам. Обсяг 

аналітичного прогнозу може коливатися від 5 до 20 сторінок. 

Аналітичне завдання 

фіксує наперед визначений обсяг аналітичних  робіт щодо усунення 

проблемної ситуації, визначає очікувані результати та порядок 

реалізації варіанту управлінського рішення, базується на вилученій 

з аналітичних записок інформації. Обсяг – до 5 сторінок 

Джерело: розроблено автором на підставі [87, с.20-22] 

В процесі бухгалтерського аналізу господарської діяльності підприємства 

також пропонується формувати та використовувати такі види аналітичних 

документів: аналітичні записки, аналітичні звіти, оглядові записки, аналітичні 

довідки, аналітичні прогнози, аналітичні завдання. До головних принципів 

складання аналітичного документа бухгалтерського аналізу слід віднести: 

орієнтація на потреби користувача; формулювання загальної картини 

підприємницької проблеми, що розглядається; розташування на першому місці 

основних висновків з проблеми; матеріал повинен бути структурованим та 

логічно викладеним.  
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Процес формування та використання аналітичних документів при 

проектуванні рішень в системі управління підприємством схематично 

узагальнено на рис.1.28. 

 

Рис.1.28. Аналітичний документ як інформаційний ресурс 

бухгалтерського аналізу, що забезпечує проектування рішень 

Джерело: розроблено автором 

Прийняття рішень потребує фіксації наперед визначеного обсягу робіт 

щодо усунення проблемної ситуації, тому початковим аналітичним документом 

для проектування рішень слід визнати оформлене аналітичне завдання. 

Системність виконання аналітичних завдань залежить насамперед від 

використовуваних в аналітичному процесі номенклатур. При цьому ступінь 

деталізації аналітичних номенклатур завжди визначатиметься потребами 

майбутнього управлінського рішення та змістом аналітичного завдання.  

У фаховій літературі з організації бухгалтерського обліку, економічного 

контролю та аналізу під поняттям «номенклатура» розуміється 

систематизований перелік, список назв предметів, об’єктів, осіб, що 

уможливлює сприйняття та реєстрацію даних або надання знань про певні 

об'єкти [84, с.23, 35, 120, 153]. З огляду на це, аналітичну номенклатуру 

господарської діяльності пропонується трактувати як перелік показників, що 

уможливлює сприйняття кількісних даних про минулі господарські події та 

формує розуміння майбутніх перспектив  діяльності суб’єкта господарювання.  
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Модульний підхід до вибору аналітичних номенклатур дозволяє 

інтегрувати процеси обробки економічних даних як за вертикаллю, так і за 

горизонталлю управління суб’єктом господарювання, а також усуває 

багатоканальність передачі інформації. Важливість узгодження вхідної 

інформації у часі та просторі акцентували проф. В.В.Сопко та проф. 

В.П.Завгородній, відзначаючи, що «раціональність періодів просування 

інформації необхідно розглядати по вертикалі і горизонталі. Перше [по 

вертикалі] означає, що період за часом формування інформації у ланцюгу 

управління має чітко забезпечувати періоди одержання певного виду 

інформації по всіх ієрархічних сходинках управління. Те саме відбувається і по 

горизонталі. Отже, тимчасові періоди просування інформації в одних 

підсистемах (блоках, задачах) мають відповідати просуванню її в інших» [84, 

с.239].  

Вибір аналітичних номенклатур при підготовці управлінських рішень на 

підприємствах пропонується здійснювати через аналітичні модулі облікових 

даних, згрупованих як підмножини результатів семантичного та прагматичного 

осмислення облікових повідомлень за вертикаллю і за горизонталлю облікових 

комунікацій. Такий підхід забезпечує поєднання кількісних даних за всіма 

видами фінансової та нефінансової інформації про діяльність підприємства та 

прискорює виконання складних аналітичних завдань (рис.1.29). 

Систематизація інформації в аналітичні модулі для вибору аналітичних 

номенклатур уможливлюється завдяки побудові онтології предметної сфери. 

Онтологічний інжиніринг є потужним когнітивним інструментом, що дозволяє 

зробити видимими структури організаційного знання [89]. Онтологічну модель 

організації аналітичних номенклатур, що уможливлює адекватне забезпечення 

прийняття рішень в системі управління сучасним підприємством, запропоновано 

на рис.1.30. 
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Рис.1.29. Аналітичні модулі  як компоненти облікових комунікацій 

Джерело: розроблено автором 

Виняткове значення для організації аналітичного процесу має  організація 

матеріальних носіїв аналітичних номенклатур, адже матеріальний носій 

інформації аналітичного документу забезпечує його зберігання на 

невизначений термін. Проф. В.В. Сопко та проф. В.П. Завгородній відзначали, 

що «залежно від мети і місця проведення аналізу результати оформлюють у 

різних носіях. Основні носії, за допомогою яких оформлюють результати 

аналітичного процесу, такі: текстові описового характеру – аналітичні записки, 

висновки, доповідні записки, звіти; безтекстові – таблиці, графіки, діаграми» 

[84, с.162]. 
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Для ущільнення інформації в усіх управлінських системах 

застосовуються еталонні зразки бланків конкретних документів, склад і 

наповнення яких актуалізується (оновлюється) за необхідністю.  

 

У створенні єдиної моделі побудови аналітичних документів вбачається 

основний напрямок розвитку носіїв аналітичних процедур. Застосування єдиної 

термінології у аналітичних документах, приведення змісту аналітичних 

документів різних підприємств до єдиної форми забезпечить, в першу чергу, 
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Джерело: розроблено автором 
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оперативний пошук інформації про діяльність конкретного підприємства 

зацікавленими користувачами. 

З метою оптимізації складу форм аналітичних документів, їх класифікації за 

завданнями управлінської діяльності, усунення дублювання показників, а також 

для забезпечення повного розуміння користувачами бізнес-моделі та процесу 

створення доданої вартості суб’єктом господарювання, форми носіїв аналітичного 

процесу пропонується інтегрувати. В контексті міжнародної стандартизації 

бухгалтерського обліку та аудиту при проведенні робіт щодо вдосконалення 

документального забезпечення аналітичних процедур потребує розвитку 

складання альбому форм носіїв аналітичного процесу, який пропонується 

поділити на два розділи: для внутрішніх та зовнішніх користувачів.  

Безперервне забезпечення комплексності прийняття рішень потребує 

розробки певної технології. Будь-яка технологія є розкладанням на складові 

елементи процесу досягнення конкретного результату. Однозначність виконання 

наявних в технології процедур і операцій є неодмінною і вирішальною умовою 

досягнення результатів відповідно до визначених для цього цілей. Ідея розгляду 

бухгалтерського обліку як технології обробки даних про діяльність підприємства 

розвинута у працях Е.Дегранжа та І.Шерра. Зокрема, як відзначав Я.В. Соколов, 

здійснення облікового процесу від документів через рахунки до звітності 

запропоновано у працях Е.Дегранжа та у зворотному напрямку – у працях 

І.Шерра [21, с.177-185]. 

Окремі аспекти організації технології аналітичного процесу в 

автоматизованій інформаційній системі управління підприємством розкрито у 

докторських дисертаціях вітчизняних  вчених кінця минулого століття. Зокрема, 

проф. В.І.Самборським (1980) запропоновано методологію побудови і 

функціонування підсистеми економічного аналізу в АСУП [90]; проф. 

П.І.Гайдуцьким (1990) розроблено алгоритм вирішення задач аналізу на ЕОМ 

[91] ; проф. Є.В.Мнихом (1991) розкрито концепцію інтегрованої трьохрівневої 

автоматизованої підсистеми комплексного економічного аналізу та наведено її 

функціональну модель у мережі АРМ [92]; проф. І.Д. Фаріоном (1992) розвинуто 

питання перспективного та поточного аналізу виробничого потенціалу із 
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застосуванням ЕОМ [93] ; проф. В.П. Завгороднім (1998) розвинуто питання 

автоматизації бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту [94]. Вивчення 

цих дисертаційних досліджень показало, що проблеми організації технології 

аналітичного процесу в автоматизованій інформаційній системі управління 

підприємством вимагають оновленого комплексного підходу і розгляду в 

контексті міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку та аудиту. 

З настанням цифрової епохи актуалізується проблема цифровізації 

аналітичних процедур. При максимальній формалізації аналітичних процедур за 

допомогою нових цифрових та програмних технологій реалізується до 80% 

технології аналітичного процесу. 

Технологію бухгалтерського аналізу господарської діяльності сучасного 

підприємства як основи для цифровізації аналітичних процедур, з урахуванням 

пропозицій та напрацювань перелічених  науковців, запропоновано на рис.1.31. 

Як видно з рис.1.31, технологію бухгалтерського аналізу господарської 

діяльності сучасного підприємства пропонується розглядати як безперервний 

цикл переробки та ущільнення цифрових облікових даних. 

Технологія бухгалтерського аналізу господарської діяльності 

підприємства реалізується через проведення аналітичних процедур п’яти типів 

(рис.1.32). 

Найдоречнішим інструментом організації аналітичної служби в системі 

управління суб’єктами підприємницької діяльності, що уможливить приріст 

цінності інформації для користувачів «по вертикалі і горизонталі» руху 

облікових даних, пропонується обрати матричний підхід. Підхід до створення 

архітектури організаційної системи у формі матриці одним з перших 

запропонував Дж.Захман, який довів, що матрична організаційна структура 

управління є однією з найбільш ефективних ієрархічних організаційних 

структур [95]. Як зазначав цей дослідник, у загальному вигляді матрична 

організаційна структура управління становить комбінацію двох видів поділу: за 

функціями та за продуктом; при цьому схема організації буде мати вигляд 

матриці (гратів), що складається з клітин.  
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аналізу для забезпечення комплексності прийняття рішень користувачами 

Джерело: розроблено автором 
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Основна ідея матричної форми організації аналітичної служби в системі 

управління суб’єктами підприємницької діяльності полягає в тому, що 

організаційна структура аналітичної служби формується, виходячи із загальних 

функцій аналізу господарської діяльності: оцінювальної, діагностичної та 

прогностичної. 

 

Рис.1.32. Типи аналітичних  процедур для забезпечення управління 

суб’єктами підприємницької діяльності 

Джерело: розроблено автором 

Запропонована модель матричної форми організації аналітичної служби в 

системі управління суб’єктами підприємницької діяльності представлена на 

рис. 1.33. У запропонованій моделі організаційної структури аналітичної 

служби на підприємстві по горизонталі організовується управління 

бухгалтерським обліком за топологічними відділами: фінансовий облік і 

управлінський облік, а також за топологічними групами: активи, капітал, 

зобов'язання, доходи і витрати. Відповідно до функцій аналізу господарської 

діяльності: оцінка, факторна діагностика, прогнозування, по вертикалі 

організовується аналітична діяльність.  

Аналітичні процедури 1-го типу:  
Аналіз інформації про діяльність підприємства ретроспективно, що отримана з бухгалтерських 

документів, облікових регістрів, фінансової звітності звітного періоду та останніх 5 років, для 
пояснення змін в діяльності підприємства 

Аналітичні процедури 2-го типу:  
Аналіз інформації про діяльність підприємства перспективно, що передбачає прогнозування 

майбутніх показників прибутковості діяльності на наступний звітний період, для усвідомлення 
тенденції безперервності діяльності в осяжному майбутньому 

Аналітичні процедури 3-го типу: 
Аналіз інформації для розуміння середовища суб’єкта господарювання, конкурентної сили в галузі 
функціонування, стратегічної позиції у середовищі функціонування, стратегічних «розривів» між 

реальним і бажаним результатом діяльності 

Аналітичні процедури 5-го типу: 
Аналіз інформації для оцінки перспектив збереження капіталу, наданого 

підприємству, сталості розвитку, податкової ефективності, раціональності бізнес-
моделі та ресурсного потенціалу підприємства 

Аналітичні процедури 4-го типу: 
Аналіз інформації для оцінки якості фінансового стану підприємства, безпеки бізнесу та 

ризиків діяльності, процесу створення та збереження цінності для стейкхолдерів 
управлінським персоналом підприємства 
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Рис.1.33. Матрична форма організації аналітичної служби в системі 

управління суб’єктами підприємницької діяльності 

Джерело: розроблено автором 

Розшифровка назв структурних підрозділів: 

 

1 – головний бухгалтер (фінансовий директор); 

1.1. – керівник сектору бухгалтерського обліку та контролю; 

1.1.1 – керівник відділу фінансового обліку;  

1.1.2 – керівник відділу управлінського обліку; 

1.1.1.1. – керівник групи обліку активів;        1.1.2.1. - керівник групи обліку доходів; 

1.1.1.2 – керівник групи обліку капіталу;       1.1.2.2. - керівник групи обліку витрат 

1.1.1.3 – керівник групи обліку зобов'язань; 

1.2. - керівник сектору бухгалтерського аналізу; 

1.2.1. – керівник групи аналітичної оцінки господарських операцій; 

1.2.2. - керівник групи аналітичної діагностики господарських операцій; 

1.2.3. - керівник групи аналітичного прогнозування господарських операцій 
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Як видно з рис.1.33, така матрична організаційна структура аналітичної 

служби базується на принципі множинного підпорядкування та дозволяє 

підвищити відповідальність виконавців за підготовку аналітичної інформації 

для прийняття рішень в кожному елементі матриці. 

При організації бухгалтерського аналізу господарської діяльності 

підприємства закономірно постає питання щодо його регламентації. Поняття 

регламенту (від франц. Règle - правило) пов’язано з правилами, що регулюють 

порядок і час здійснення діяльності, обмежуючи їх чіткими рамками, а тому 

регламентацію трактують як сукупність норм, правил, стандартів і процедур, 

що обмежують і визначають форми діяльності в організаціях з розвиненим 

поділом праці. Під регламентацією бухгалтерського аналізу пропонується 

розуміти встановлення комплексу правил, що регулюють порядок здійснення 

аналітичних процедур та обмежують обсяги аналітичної роботи. 

До регламентуючих документів бухгалтерського аналізу господарської 

діяльності підприємства пропонується віднести: 

1. Положення про бухгалтерський аналіз господарської діяльності 

підприємства - інструкція, що встановлює загальний порядок виконання 

аналітичних робіт в процесі управління підприємством. У положенні про 

бухгалтерський аналіз пропонується встановлювати цілі, яких потрібно 

досягти; принципи організації аналітичних робіт; межі аналітичних процесів, 

реалізовані в рамках бухгалтерського обліку; суб'єкти, які беруть участь у 

реалізації процесів бухгалтерського аналізу і принципи розмежування 

відповідальності між ними. 

2. Опис технології бухгалтерського аналізу господарської діяльності 

підприємства - інструкція, що встановлює вимоги до виконання аналітичних 

процедур. В інструкції розкриваються способи виконання дій (технологія 

виконання), які повинен виконати аналітик для підтримки процесу прийняття 

економічних рішень.  

3. Методичні матеріали для проведення бухгалтерського аналізу 

господарської діяльності підприємства - інструкції, в яких описуються 
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рекомендації, як щонайкраще виконати аналітичні процедури з бухгалтерською 

інформацією; які аналітичні показники слід розрахувати для певних видів 

управлінських рішень; які причинно-наслідкові зв'язки необхідно встановити 

між різними елементами бухгалтерської інформації для отримання знань про 

зміни стану середовища функціонування суб’єкта господарювання. 

Варто зауважити, що при формуванні аналітичної інформації та 

оформленні результатів бухгалтерського аналізу господарської діяльності  

підприємства в аналітичних документах важливо дотримуватися такого методу 

стандартизації, як уніфікація. Оскільки процес управління складається з 

виконання низки функцій та вирішення визначеного кола завдань, 

породжуваних однотипними ситуаціями, у фаховій літературі з управлінського 

документознавства одним із основних напрямів удосконалення управлінської 

документації визнається уніфікація текстів управлінських документів. Зокрема 

відзначається, що уніфікація текстів управлінських документів орієнтована на 

документи, які повторюються, тобто однотипного змісту, та полягає у 

розробленні уніфікованого тексту, в якому зафіксовано постійну інформацію і 

передбачено пропуски для внесення змінної інформації, що характеризує 

конкретну ситуацію [96, с.112]. 

У праці проф. Кузнєцової Т.В ще наприкінці минулого століття 

наголошувалось на важливості уніфікації текстів управлінських документів у 

зв’язку з розробленням автоматизованих систем управління та широким 

впровадженням електронно-обчислювальних машин, робота яких базується на 

єдності показників і порівняльності даних у документах [97, с.41]. У 

дисертаційному дослідженні В.Ф. Янкової обґрунтовано, що уніфікація текстів 

управлінських документів полегшує їхнє створення і сприйняття: значно 

скорочується час на підготовку, забезпечується порівняльність показників у 

взаємопов’язаних однотипних документах, зручність сприйняття та 

опрацювання документів; підвищується оперативність підготовки та 

використання управлінських документів [98, с.2]. Проведений В.Ф. Бойко 

критичний огляд способів уніфікації текстів управлінських документів показав, 
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що загалом у фаховій літературі з управлінського документознавства 

розрізняють такі форми подачі уніфікованого тексту як: зв’язний текст, 

трафарет, анкета, таблиця, а також з’єднані форми [99]. 

У Національному стандарті України ДСТУ 1.5:2003 «Національна 

стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до 

змісту нормативних документів» визначено, що «таблиці використовують для 

кращого унаочнення та зручності порівнювання показників; цифрові дані треба 

оформлювати як таблицю, що звичайно повинна мати форму» [100, п. 5.4]. 

Використання таблиць при проведенні аналітичних процедур забезпечить 

зниження обсягу вхідних даних, систематизацію даних та виявлення 

закономірностей; дасть наочність; уможливить зменшення обсягу аналітичних 

записок.  

В методології наукових досліджень моделювання визнається методом 

теоретичного та практичного опосередкованого пізнання, коли суб'єкт замість 

безпосереднього об'єкта пізнання вибирає чи створює схожий із ним 

допоміжний об'єкт-замісник (модель), досліджує його, а здобуту інформацію 

переносить на реальний предмет вивчення. У такому разі модель виступає 

засобом наукового пізнання. Методом моделювання в наукових дослідженнях 

описуються структура об’єкта (статична модель) або процес його 

функціонування і розвитку (динамічна модель). Дослідження за допомогою 

моделей є єдино можливим способом експериментального вивчення 

технологічних процесів. 

Моделювання є одним із найдавніших прийомів організації 

бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. Проф. В.В. Сопко та проф. 

В.П.Завгородній відзначають, що «метод моделювання щодо організації 

бухгалтерського обліку, контролю та аналізу означає побудову таких моделей, 

які відбивають реально існуючі облікові, контрольні та аналітичні процеси, що 

відповідають обсягам і характеру робіт …» [84, с.26]. Відтак, моделювання 

аналітичних процедур у формі таблиць є важливим етапом в організації 

технології аналітичного процесу. При цьому, аналітична таблиця повинна 
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супроводжуватися текстовими висновками, при оформленні яких слід 

керуватися правилом «від загального до часткового».  

Табличний спосіб уніфікації текстів управлінських документів є 

найефективнішим при комп’ютерному опрацюванні і зберіганні цифрової 

інформації, дозволяючи у найбільш місткій і наочній формі розмістити 

інформацію, що уможливлює її чітку класифікацію і кодування, забезпечує 

легке підсумовування аналогічних даних. З огляду на це, в контексті 

міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку та аудиту для уніфікації 

аналітичних процедур пропонується для подачі уніфікованого тексту обрати 

таку форму організації аналітичного процесу як аналітичні таблиці. Модель 

уніфікованої форми аналітичних таблиць для забезпечення наукового пізнання 

управлінських проблем суб’єктів підприємницької діяльності запропоновано у 

табл.1.8. 

Таблиця 1.8 

Моделювання аналітичних процедур у формі аналітичних таблиць 

Модуль показників Модуль інструментів аналізу 

Показник 1    

Показник 2    

…    

Показник N    

Модуль аналітичних операцій 

1. 

2.    

…    

N.    

Модуль аналітичних висновків:  
Джерело: розроблено автором 

Під аналітичною таблицею в даному дослідженні розуміється спосіб 

уніфікації тексту аналітичного документу, коли постійна інформація подається 

у вигляді загальних назв показників, інструментів аналізу, аналітичних 

операцій, внесених у відповідні графи, а змінна інформація – конкретні дані та 

висновки – будуть вноситися до граф відповідно з урахуванням реальної 

управлінської ситуації. При моделюванні аналітичних таблиць у даному 

дослідженні дотримано вимог до побудови, викладу та оформлення таблиць, 
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наведених у ДСТУ 1.5:2003 «Національна стандартизація. Правила побудови, 

викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів». 

Завершуючи розкриття питання організаційного забезпечення 

бухгалтерського аналізу підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, 

слід визнати, що уніфікація аналітичних процедур в контексті міжнародної 

стандартизації бухгалтерського обліку та аудиту потребує створення нових 

типових методик і інструкцій, розробки та моделювання єдиних вихідних 

аналітичних документів і аналітичних таблиць, застосування єдиних критеріїв 

оцінки показників.  

Це значно спростить та полегшить підготовку аналітичних документів 

для забезпечення прийняття рішень різними групами користувачів, підвищить 

інформаційну культуру документування змін результатів діяльності  в процесі 

управління суб’єктом господарювання, посилить зрозумілість та 

інформативність аналітичних висновків про результати та перспективи 

безперервності діяльності, знизить трудомісткість аналітичної роботи та 

створить інноваційну основу для діджиталізації аналітичного процесу в умовах 

цифрової економіки. 

Висновки до розділу 1 

 

Опрацьований у даному розділі матеріал дав змогу зробити такі висновки 

та узагальнення: 

1. Логіка підприємницької діяльності розкривається через безперервно 

повторювану трансформацію майна та капіталу у бажаний фінансовий 

результат. Складність управління суб’єктом підприємницької діяльності 

полягає у його діалектичній двоїстій характеристиці як системи. З одного боку, 

це система, сформована на основі організаційних зв’язків для досягнення 

відповідних цілей, що визначають напрями її розвитку. З іншого боку, ця 

економічна система не може працювати без людей, що приймають рішення на 

основі інформаційного обміну. Зв’язки елементів системи управління 

суб’єктами підприємницької діяльності, що базуються на інформаційному 
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обміні, складають основу управління як технологічного процесу, що 

супроводжується послідовною зміною станів системи у часі.  

2. На сучасне управління суб’єктами підприємницької діяльності 

значно впливає неоінституціоналізм – теорія, яка встановлює рамкові 

обмеження реалізації економічної мотивації і поведінки суб'єктів 

господарювання при прийнятті рішень через певні правила і санкції, що 

скорочують негативні наслідки обмеженої раціональності та опортуністичної 

поведінки економічних агентів. Також сучасне управління суб’єктами 

підприємницької діяльності формується під впливом концепції «соціально 

відповідального бізнесу», згідно з якою орієнтація лише на максимізацію 

добробуту власників стає складнішою, оскільки в управлінні компанією беруть 

участь різні групи зацікавлених сторін і стає важливим задоволення потреб в 

інформації всіх стейкхолдерів. 

3. З метою своєчасного та ефективного аналітичного забезпечення 

управління суб’єктами підприємницької діяльності важливо ідентифікувати 

систему управління досліджуваного підприємства, оскільки тип системи 

управління підприємством впливає на вибір критеріїв оцінювання його 

ефективності діяльності. Діяльнісно-орієнтоване управління (Activity-Based 

Management) налаштоване на максимальне використання в процесі управління 

інформації про витрати та результати діяльності. Оскільки вітчизняні системи 

управління підприємствами в основному є «діяльнісно-орієнтованими», в 

основу розвитку теоретико-методологічних положень аналітичного 

забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності покладається 

пріоритетність інформаційних запитів осіб, що приймають рішення, 

максимально повно використовуючи дані бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. 

4. Предметом аналітичного забезпечення управління суб’єктом 

підприємницької діяльності є інформаційна модель його економічної системи, 

яка описується фінансовою та нефінансовою інформацією. До основних 

функцій аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької 

діяльності віднесено: 1) дескриптивну, що забезпечує передачу фактичної 
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інформації про наявність управлінської проблеми; 2) предикативну, що 

забезпечує прогнозування певних подій та передбачення результатів 

управлінських рішень; 3) прескриптивну, призначення якої полягає у 

розв’язанні управлінських проблем. Питання ідентифікації управлінських 

проблем підприємства для формування судження щодо безперервності 

діяльності має найважливіше значення в аналітичному забезпеченні діяльнісно-

орієнтованого управління суб’єктами господарювання. 

5. Дослідження в історичному ракурсі результатів розробок 

представників різних облікових шкіл в частині аналізу фінансової інформації 

свідчить про різні аспекти розвитку цієї проблематики: аналіз оборотності 

ресурсів через залишки та обороти за бухгалтерськими рахунками; проведення 

безтекстового, табличного аналізу діяльності; застосування герменевтичного 

підходу до інтерпретації текстів бухгалтерських документів; побудова 

динамічних рядів статей фінансових звітів з метою аналізу; проведення 

комбінаторного аналізу та дослідження комбінаторних конфігурацій балансу; 

розкриття аспектів фінансової моделі фірми через аналіз балансу; застосування 

методів дедукції та порівняння в аналітичній роботі; обмеження аналізу 

інформації бухгалтерського обліку спеціальними звітними таблицями; 

базування аналізу господарської діяльності на принципах міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку; проведення аналізу оборотів за рахунками, 

що віддзеркалюють безперервний рух інвестованих в організацію коштів; 

аналіз фактів господарського життя через пояснення їх договірної природи, що 

випливає з обміну цінностями.  

6. На даний час вітчизняне аналітичне забезпечення управління 

суб’єктами підприємницької діяльності, що історично має «облікові» джерела 

виникнення та зумовлене потребою в управлінні діяльністю фірми, на  практиці 

відірване від принципів формування облікової інформації згідно міжнародних 

стандартів фінансової звітності; не орієнтоване на інформаційні потреби 

міжнародного бізнесу; не враховує впливу неоінституційної теорії на поведінку 

економічних суб’єктів; має низьку інформаційну культуру документування 

аналітичного процесу; не забезпечує формулювання суттєвих аналітичних 
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висновків в контексті прийняття рішень різними групами стейкхолдерів; не 

допомагає аудиторам при здійсненні завдань з надання впевненості та інших 

аудиторських послуг; не сприяє уніфікації аналітичних процедур при складанні 

управлінського документу «Звіт про управління». 

7. Засвоєння інформації є основним способом людського пізнання 

дійсності та набуття індивідом суспільно-історичного досвіду. Завдяки 

засвоєнню інформації людське пізнання є безперервним процесом. 

Психологічний процес засвоєння інформації користувачами включає низку 

етапів: сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення, закріплення, 

застосування. Сприймання інформації забезпечує відображення у свідомості 

людини окремих властивостей предметів і явищ; осмислення сприяє розкриттю 

суттєвих ознак та якостей  предметів і явищ; розуміння отримується через 

встановлення зв'язків між явищами і процесами, розкриття їх залежностей; 

узагальнення забезпечує об’єднання найбільш вагомих рис предметів і явищ; 

закріплення є злиттям нової інформації з раніше набутим досвідом; 

застосування забезпечується вмінням використовувати знання на практиці. 

8. В теорії системного аналізу уявлення про систему формується через 

інформацію, що описує різні властивості системи. Для характеристики 

складних систем в системному аналізі застосовують чотири види описів: 

функціональний, морфологічний, інформаційний і генетико-прогностичний.  Це 

дало можливість при побудові конструкції аналітичного забезпечення 

управління суб’єктами підприємницької діяльності, як багатовекторного 

процесу генерування аналітичної інформації, виокремити чотири вектори: 

організаційний аналіз, маркетинговий аналіз, виробничий аналіз, 

бухгалтерський аналіз. Для морфологічного опису системи управління 

підприємством запропоновано проводити організаційний аналіз, 

функціонального опису -  маркетинговий аналіз, інформаційного опису - 

виробничий аналіз, генетико-прогностичного - бухгалтерський аналіз.  

9. Головне завдання аналізу інформації полягає у її стисненні в 

релевантну інформацію для отримання розуміння перспектив розвитку об’єкта 

спостереження. Аналітичну інформацію в процесі управлінні суб’єктами 
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підприємницької діяльності визначено як стиснений зміст фінансової та 

нефінансової інформації, що фіксує повідомлення про зміни встановлених 

параметрів управління, зменшує невизначеність уявлень користувачів щодо 

безперервності діяльності і посилює відповідну реакцію в економічній 

поведінці при прийнятті рішень. Організацію аналітичного забезпечення 

діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктами господарювання розглянуто 

під кутом редукції інформаційного потоку про характер кругообороту 

фінансового капіталу. 

10. Бухгалтерський аналіз визначено складовою частиною аналітичного 

забезпечення управління суб’єктом підприємницької діяльності, що 

уможливлює осмислення причинно-наслідкових змін в процесі еволюції 

створення доданої вартості та оцінку перспектив збереження капіталу на базі 

грошового вимірника  господарських фактів. Об'єктом бухгалтерського аналізу 

визнано процес трансформації ресурсів в продукти і результати, спрямований 

на досягнення цілей управління і створення доданої вартості. Предметом 

бухгалтерського аналізу визначено інформацію про фінансовий стан та 

результати діяльності, їх причино-наслідкові взаємозв'язки між собою, та 

нефінансову інформацію про економічну поведінку суб’єкта господарювання в 

середовищі функціонування. Ключове завдання бухгалтерського аналізу 

сформульовано в ракурсі трансформації та ущільнення фінансової та 

нефінансової інформації про діяльність підприємства.  

11. В рамках концепції бухгалтерського аналізу поняття «аналітична 

процедура» трактується як порядок здійснення оцінок інформації про 

діяльність підприємства за типовими алгоритмами на основі формування 

модулів аналітичних задач, розрахунку та інтерпретації виявлених змін, 

встановлення причино-наслідкових взаємозв’язків між фінансовими та 

нефінансовими даними, виконання аналітичних операцій для формулювання 

аналітичних висновків про перспективи збереження капіталу суб’єктом 

господарювання. У створенні єдиних форм аналітичних документів вбачається 

основний напрямок розвитку носіїв аналітичних процедур. Технологію 

бухгалтерського аналізу господарської діяльності, спрямовану на оцінку 
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перспектив збереження капіталу суб’єктом господарювання, запропоновано 

реалізовувати через проведення аналітичних процедур п’яти типів. 

12. В методології наукових досліджень моделювання визнається 

ключовим методом теоретичного та практичного пізнання, за допомогою якого 

суб'єкт замість безпосереднього об'єкта пізнання створює об'єкт-замінник 

(модель), досліджує його, а здобуту інформацію переносить на реальний 

предмет вивчення. Дослідження за допомогою моделей є єдино можливим 

способом експериментального вивчення технологічних процесів. Моделювання 

створює експериментальну основу для дослідження процесу управління 

суб’єктом підприємницької діяльності як технологічного процесу. 

Моделювання аналітичних процедур у формі аналітичних таблиць розкриває 

зміст аналітичного процесу пізнання управлінських проблем суб’єкта 

господарювання та  є важливим етапом в організації аналітичного забезпечення 

процесу управління суб’єктами підприємницької діяльності.  

13. Аналітична таблиця в даному дослідженні розуміється як форма 

моделі наукового пізнання управлінських проблем суб’єктів підприємницької 

діяльності та як спосіб уніфікації тексту аналітичного документу, коли постійна 

інформація подається у вигляді загальних назв показників, інструментів 

аналізу, аналітичних операцій, внесених у відповідні графи, а змінна 

інформація – конкретні дані та висновки – будуть вноситися до граф відповідно 

з конкретною управлінською ситуацією. Це значно спростить та полегшить 

підготовку аналітичних документів для забезпечення прийняття рішень різними 

групами користувачів, підвищить інформаційну культуру документування 

аналітичного процесу, посилить зрозумілість та інформативність аналітичних 

висновків про результати та перспективи безперервності діяльності, створить 

інноваційну основу для діджиталізації аналітичного процесу в умовах цифрової 

епохи. 

Основні результати розділу опубліковані у наукових працях автора [101-

143]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

2.1. Метод аналітичного забезпечення діяльнісно-орієнтованого 

управління суб’єктами господарювання 

 

Завдяки своєму методу будь-яка наука уявляє собою самовідтворювану та 

самоналаштовувану систему знань. Слово «метод» означає шлях дослідження, 

засіб досягнення мети. Загалом метод у науці є сукупністю розумових та 

практичних операцій, спрямованих на вирішення конкретного типу задач у 

частині осягнення предмету вивчення; сукупністю основних способів отримання 

нових знань і методів вирішення завдань в рамках конкретної науки. Отже, 

методом науки визнається властива для неї сукупність способів проникнення у 

зміст предмета, що вивчається, а також сукупність способів досягнення 

визначених цілей. Варто зауважити, що метод науки може змінюватись із 

переходом від одного рівня економічної зрілості людської цивілізації до іншого, 

що відбувається завдяки глибинним якісним змінам у продуктивних силах 

суспільства. 

У праці відомого фахівця з економічної теорії, проф. В.Д. Базилевича 

виокремлено три стадії історичного розвитку індустріальної цивілізації: 

доіндустріальне (аграрне) суспільство, індустріальне суспільство та 

постіндустріальне суспільство [10, с.63]. Зокрема відзначається, що 

індустріальне суспільство розвинулося внаслідок промислової революції 

наприкінці ХVІІІ ст., коли ручна праця почала замінюватись машинним 

виробництвом; постіндустріальне суспільство почало своє становлення завдяки 

науково-технічній революції наприкінці ХХ ст., коли на перший план 

висуваються інтелектуальний капітал, знання та інформаційно-інтелектуальні 

технології [10, с.64]. Також зазначається, що «для постіндустріального 

суспільства характерне поглиблення міжнародного поділу праці,  посилення 
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взаємозв’язків та взаємодії національних економік. Значного розвитку набуває 

світовий ринок товарів, капіталів, робочої сили, посилюється роль 

загальнолюдських інтересів та цінностей. Всі ці об’єктивні процеси зумовлюють 

переростання локальних форм цивілізації в глобальні» [10, с.64]. 

Необхідно підкреслити, що до теперішнього часу методологія 

вітчизняного аналітичного забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління 

суб’єктами господарювання продовжує розглядатись через призму 

індустріального суспільства у напрямку комплексного пошуку резервів 

матеріальних ресурсів на етапах життєвого циклу виробництва і реалізації 

продукції. Це пояснюється тим, що основний каркас аналізу господарської 

діяльності (АГД) як науки сформувався за радянських часів, в період масової 

індустріалізації та розвитку промислового сектора централізованої економіки.  

Традиційна методологія АГД вже давно морально застаріла та не 

відповідає динаміці і реаліям сучасного бізнесу. Масштаби та рівень такого 

“старіння” стали явними, коли вітчизняна  наукова спільнота у 90-х р. минулого 

століття отримала можливість широкого доступу до сучасної західної 

економічної літератури. Характер зарубіжних економічних публікацій вказував 

на те, що ідеї постіндустріального суспільства, глобалізації, неоінституційної 

економічної теорії та інформаційної економіки розглядаються як такі, що мають 

найбільший потенціал забезпечення подальшого розвитку економічних відносин.  

У цьому контексті доречно додати, що саме глобалізація зумовлює тяжіння 

економічних зв’язків суб’єктів господарювання до інтегрованого мислення в 

діловій економічній практиці, а відтак й до типізації, стандартизації та уніфікації 

процедур генерування інформації про господарську діяльність економічних 

одиниць для прийняття обґрунтованих  рішень зацікавленими сторонами. 

До передумов модернізації методологічної основи вітчизняного 

традиційного аналітичного забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління 

суб’єктами господарювання в умовах міжнародної стандартизації фінансового 

звітування віднесено: 1) глобалізацію економічних зв’язків; 2) вплив 

інституційного середовища; 3) зміну ідеологічної парадигми в напрямку 

інноваційного розвитку; 4) змістовне оновлення системи гуманітарного знання 
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про цивілізаційний розвиток; 5) зміну загальнонаукової ідеології світогляду в 

напрямку сталого розвитку; 6) трансформацію управлінської філософії. 

Питання методології вітчизняного аналізу господарської діяльності 

суб’єктів господарювання, що функціонують в індустріальному суспільстві, 

викладені в більшості підручників і навчальних посібників радянського та 

пострадянського періоду, виданих під керівництвом визнаних вчених, зокрема 

М.І.Баканова, С.Б.Барнгольц, Н.Р.Вейцмана, В.И.Ганштака, Е.В.Долгополова, 

М.Ф.Дьячкова, Д.А.Ендовіцкого, І.И.Каракоза, А.Ш.Маргулиса, М.В.Мельнік, 

Е.В.Мниха, М.Я.Коробова, Н.П.Любушіна, Д.А.Панкова, В.Ф.Палія, І.І.Поклада, 

М.З.Рубінова, Г.В.Савицької, В.І.Самборського, В.І.Стражева, С.К.Татура, 

М.Г.Чумаченка, А.Д. Шеремета.  

У працях провідних радянських вчених періоду становлення 

індустріальної економіки (у 60-х рр. ХХ ст.) до методу аналізу господарського 

діяльності було віднесено: «читання» даних обліку; комплексне використання 

цих даних для розкриття господарських взаємозв’язків показників діяльності 

підприємства; вимірювання таких взаємозв’язків; порівняння показників, 

залучених до аналізу (Н.Р.Вейцман) [144, с.112-113]; вимірювання економічних 

явищ; виявлення факторів, що впливають на них; вимірювання впливу цих 

факторів; виявлення взаємозв’язку між факторами та його вимірювання 

(С.К.Татур) [145, с.25]; сукупність пов’язаних між собою способів дослідження 

господарських процесів (М.З.Рубінов) [146, с.13]; порівняння, послідовне 

розчленування показників, групування, елімінування, балансовий та індексний 

прийоми (В.И.Ганштак) [147, с.10].  

Характерними особливостями методу економічного аналізу господарської 

діяльності провідні вчені радянського періоду кінця масової індустріалізації (у 

90-х р. ХХ ст.) визначають: використання системи показників, вивчення причин 

зміни цих показників, виявлення та вимірювання взаємозв’язку між показниками 

з метою підвищення соціально-економічної ефективності (М.І.Баканов, 

А.Д.Шеремет) [148, с.44]; використання спеціального наукового апарату, що 

дозволяє аналітично обробляти інформацію та робити на її основі вірні висновки 

(С.Б.Барнгольц, М.В.Мельник) [149, с.68].  
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У монографіях сучасних вітчизняних вчених (проф. І.Д. Лазаришиної 

[150], проф. О.В. Олійник [151], проф. М.Д.Корінька [152], проф. О.А.Зоріної 

[153]) загалом відбувається дублювання визначення методу аналізу 

господарської діяльності, наданого ще радянськими вченими періоду розквіту 

індустріальної економіки. Його трактування узагальнене проф. Є.В.Мнихом як 

«сукупність прийомів і способів дослідження господарської діяльності будь-

якого економічного об'єкта шляхом виявлення та визначення взаємозв'язку і 

зміни його параметрів, кількісного й якісного вимірювання впливу окремих 

факторів та їхньої сукупності на цю зміну» [24, с. 63]. При цьому уточнюється, 

що «метод економічного аналізу спрямований на пізнання внутрішньої природи 

зміни і розвитку економічних систем за параметрами їх інформаційної моделі» 

[24, с. 63]. 

Підходи до методології вітчизняного аналітичного забезпечення 

діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктами господарювання в 

індустріальному та постіндустріальному суспільстві узагальнено на рис.2.1, з 

якого видно, що основна ідея трансформації методології вітчизняного 

аналітичного забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктами 

господарювання в постіндустріальному суспільстві полягає в тому, що 

предметом дослідження  визнаються інформаційні потоки, що циркулюють у 

системі управління діяльністю підприємства, а стратегія наукового дослідження 

предмету будується на звуженні застосування технології “аналізу від 

досягнутого рівня виробництва” і  розширенні застосування технології, 

побудованої за принципом “аналіз від поставлених цілей управління”. 

На рис.2.1 видно, що в умовах домінування неоінституційної доктрини у 

постіндустріальному суспільстві в основу методології вітчизняного аналітичного 

забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктами господарювання 

покладається економічна теорія, в якій відносини між господарюючими 

суб’єктами розглядаються під впливом соціально-психологічних факторів та з 

урахуванням психології поведінки людей, що приймають рішення. 
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Рис.2.1 Базис формування методології вітчизняного аналітичного 

забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктами 

господарювання в різних типах суспільно-економічного розвитку 

Джерело: розроблено автором 
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Для вирішення задач у частині осягнення предмету аналізу, метод (М) 

вітчизняного аналітичного забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління 

суб’єктами господарювання розглянуто у вигляді запропонованої проф. 

В.В.Ковальовим тріади (2.1) [154, с.56]:  

М = {К; І; П},                                            (2.1) 

де К – множина теоретико-пізнавальних предметних категорій аналізу; І – 

множина наукового інструментарію аналізу (елементи методу); П - множина 

регулятивних принципів організації аналітичних процедур.  

З формули 2.1 видно, що першою складовою методу аналітичного 

забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктами господарювання, 

яке у даному дослідженні також трактується як бухгалтерський аналіз, 

визнається множина теоретико-пізнавальних предметних категорій. У праці 

проф. І.М. Парасій-Вергуненко відзначається, що «категорії економічного 

аналізу — це найзагальніші, ключові поняття даної науки. До них відносять: 

фактори, ресурси, показники, моделі, резерви, процент, дисконт, фінансовий 

результат, капітал, зобов’язання, активи, грошовий потік, леверидж тощо» [155, 

с.57].  

В означеному контексті до ключових предметних категорій 

бухгалтерського аналізу господарської діяльності підприємства пропонується 

віднести: 1) показники – як числовий вираз змісту інформації про параметри 

діяльності підприємства; 2) фактори – як зміст інформації про причини змін 

ключових результативних показників діяльності; 3) резерви – як зміст 

інформації про джерела убезпечення діяльності від ризиків та дій конкурентів. 

Необхідно підкреслити, що в основу формалізованого аналізу у сфері 

економіки завжди покладаються показники. В контексті даного дослідження 

під аналітичним показником розуміється конкретний абсолютний або 

відносний числовий вираз змісту інформації про результати, функціонування, 

продуктивність та ефективність діяльності підприємства. Оскільки за одним 

показником неможливо отримати повне уявлення про діяльність підприємства, 

у фаховій літературі з економічного аналізу рекомендується працювати із 
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системою показників. Як зазначає проф. В.Є. Адамов, "скільки б окремих 

показників ... будь-якого економічного явища або процесу ми не визначали, 

вони залишаться набором, а не системою показників до тих пір, поки не будуть 

встановлені змістовні і формальні взаємозв'язки між ними" [156, с.119]. Загалом 

до основних принципів побудови системи показників у науковій літературі 

відносять: 1) деревовидну структуру; 2) осяжність; 3) припустиму 

мультиколлінеарність (доповнюваність, а не дублювання); 4) поєднання 

абсолютних та відносних показників; 5) неформальність (придатність для 

прийняття управлінських рішень); 6) просторово-часову зіставність. Проф. В.В. 

Ковальовим узагальнено вимоги, яким повинна задовольняти система 

показників: «а) широта охоплення показниками всіх сторін досліджуваного 

явища; б) взаємозв'язок цих показників; в) верифікованість» [20, с.179].  

У праці відомого американського дослідника у сфері фінансового 

менеджменту Е.Хелферта систематизовано ключові показники господарської 

діяльності підприємства та напрямки їх застосування за трьома 

найважливішими групами зацікавлених в успіху сторін бізнесу: менеджерами, 

власниками та кредиторами [157, с.114-115] (табл.2.1). 

Таблиця 2.1 

Систематизація  ключових показників діяльності Е.Хелфертом за 

трьома групами зацікавлених в успіху сторін бізнесу 

Менеджери Власники Позикодавці 

Аналіз виробничої діяльності Прибутковість Ліквідність 
1 2 3 

Коефіцієнт прибутковості продажів 

за валовим прибутком (Gross Margin) 

Рівень рентабельності за чистим 

прибутком (Profit Margin) 

Аналіз поточних операційних 

витрат (Operating Expense Analysis) 

Аналіз вкладень (Contribution 

Analysis) 

Операційний леверідж (Operating 

Leverage) 

Порівняльний аналіз (Comparative 

Analysis) 

Ставка прибутковості 

власного капіталу (Return 

on Total Net Worth) 

Ставка прибутковості 

акціонерного капіталу 

(Return on Common 

Equity) 

Прибуток на акцію 

(Earnings per Share) 

Грошовий потік на ак-

цію (Cash Flow per Share) 

 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності (Current 

Ratio) 

Коефіцієнт негайної 

ліквідності (Acid Test) 

Ліквідаційна 

вартість фірми (Quick 

Sale Value) 

Характеристика 

грошових потоків 

(Cash Flow Patterns) 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 

 

Підвищення ціни акції 

(Share Price Appreciation) 

Загальний прибуток 

акціонера (Total 

Shareholder Return) 

Аналіз інвестиційної 

вартості бізнесу для 

акціонера (Shareholder 

Value Analysis) 

 

Управління ресурсами (активами) Розподіл прибутку Фінансовий леверидж 

Оборотність активів (Assets 

Turnover) 

Управління оборотним капіталом 

(Working Capital Management) 

Оборотність товаро-матеріальних 

запасів (Inventory Turnover) 

Характеристика дебіторської 

заборгованості (Accounts Receivable 

Patterns) 

Характеристика кредиторської 

заборгованості (Accounts Payable 

Patterns) 

Ефективність використання трудових 

ресурсів (Human Resource 

Effectiveness) 

Дивіденди на акцію 

(Dividends per Share) 

Поточна прибутковість 

(Dividend Yield) 

Коефіцієнт виплати 

дивідендів (Payout/ 

Retention of Earnings) 

Коефіцієнт покриття 

дивідендів (Dividend 

Coverage) 

Співвідношення 

дивідендів та активів 

(Dividends to Assets) 

Частка боргу у 

активах (Debt to 

Assets) 

Частка боргу у 

капіталізації (Debt to 

Capitalization) 

Співвідношення 

позикового та 

акціонерного капіталу 

(Debt to Equity) 

Компроміс між 

ризиком і 

винагородою 

(Risk/Reward Trade-off) 

Прибутковість активів 
Ринкові показники 

капіталу 
Обслуговування боргу 

Ставка прибутковості активів (всіх 

або чистих) (Return on Total/Net 

Assets) 

Ставка прибутковості за балансовим 

прибутком (Return before Interest and 

Taxes) 

Ставка прибутковості на базі 

поточної вартості (Return on Current 

Value Basis) 

Обґрунтування інвестиційних 

проектів (Investment Project 

еconomics) 

Грошовий потік на інвестиції (Cash 

Flow Return on Investment) 

Коефіцієнт ціна/прибуток 

на акцію (Price/Earnings 

Ratio) 

Мультиплікатор 

грошових потоків (Cash 

Flow Multiples) 

Співвідношення ринкової 

та балансової вартості 

(Market to Book Value) 

Відносні зміни цін на акції 

(Relative Price Movements) 

Коефіцієнт покриття 

процентних виплат 

(Interest Coverage) 

Коефіцієнт покриття 

боргових зобов'язань 

(Burden Coverage) 

Аналіз грошових 

потоків (Cash Flow 

Analysis) 

Джерело: складено за [157, с.114-115] 

У британському підручнику з бухгалтерського обліку та прийняття 

фінансових рішень Д.Міддлтона показники суб’єкта господарювання для 

потреб аналізу інтерпретуються у таких трьох напрямках: показники 

результатів господарської діяльності; фінансові показники; показники для 
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акціонерів [63, с.153-158] (табл.2.2). У підручнику з аудиту та аналізу 

господарської діяльності підприємства французького професора Ж.Рішара 

також відзначається, що аналіз фінансових показників передбачає 

інтерпретацію їх з трьох точок зору: менеджерів, інвесторів (власників), 

кредиторів [158, с.125].  

Таблиця 2.2 

Систематизація показників діяльності Д.Міддлтоном для потреб аналізу та 

прийняття фінансових рішень  

Назва показника Формула розрахунку 

1. Показники результатів господарської діяльності 

1. Прибуток на нетто-активи 

Прибуток від операційної діяльності / Нетто-активи,  

де Нетто-активи = Необоротні активи + Власний 

оборотний капітал,  

Власний оборотний капітал = Оборотні активи – Поточні 

зобов’язання 

2. Коефіцієнт прибутковості 
Прибуток від операційної діяльності / Чистий дохід від 

реалізації 

3. Оборотність нетто-активів 

(«продуктивність» активів) 
Чистий дохід від реалізації / Нетто-активи 

Прибуток на нетто-активи Коефіцієнт прибутковості × Оборотність нетто-активів 

4. Оборотність запасів Собівартість реалізованої продукції / Запаси 

5. Кількість днів продажу 

покупцям в кредит  

Дебіторська заборгованість за продукцію / Чистий дохід від 

реалізації × 365 днів 

2. Фінансові показники 

6. Частка позикових коштів 

(коефіцієнт боргу) 

Довгострокова кредиторська заборгованість / 

Перманентний капітал, 

де Перманентний капітал = Власний капітал + 

Довгострокові зобов’язання = Нетто-активи = 

Інвестований капітал 

7. Покриття відсотків Прибуток від операційної діяльності / Фінансові витрати 

8. Коефіцієнт покриття 

(ліквідності) 
Оборотні активи / Поточні зобов’язання 

9. Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
Оборотні фінансові активи / Поточні зобов’язання 

3. Показники для акціонерів 

10. Прибуток на власний 

(акціонерний) капітал 
Чистий прибуток / Власний капітал 

11. Прибуток на акцію (EPS) Чистий прибуток / Сер.річна кількість простих акцій 

12. Покриття дивідендів Чистий прибуток / Виплати дивідендів 

13. Відношення ціни акції до 

прибутку на акцію 
Ринкова ціна акції / Прибуток на акцію EPS 

14. Дивідендна доходність 

акції 
Дивіденд на акцію/ Ринкова ціна акції 

Джерело: складено за [63, с.153-158] 
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Для потреб бухгалтерського аналізу господарської діяльності вітчизняних 

підприємств в контексті міжнародної стандартизації фінансового звітування 

пропонується аналітичні показники систематизувати саме за суттєвістю 

інформації про діяльність підприємства для різних груп користувачів (рис.2.2). 

 

Рис.2.2. Систематизація аналітичних показників за основними 

групами користувачів інформації для прийняття рішень 

Джерело: узагальнено автором 

Під категорією «фактори» в теоретичних розділах сучасних вітчизняних 

та зарубіжних підручників і навчальних посібників з економічного аналізу 

зазвичай розуміють причини, що викликають зміни в діяльності підприємства. 

Зокрема, у праці проф. А.Д. Шеремета відзначається, що «фактори - це 

елементи, причини, які впливають на даний показник або на низку показників» 

[159, c. 150]; при цьому підкреслюється, що «відмінність понять «показник» і 

«фактор» є умовною, оскільки практично кожен показник може розглядатися як 

фактор іншого показника більш високого порядку, і навпаки» [159, c. 151].  

Огляд фахової літератури показав, що в цілому у визначеннях факторів 

було представлене двояке їх трактування: 1) як елементів причинно-

наслідкових ланцюгів впливу на підприємство і 2) як факторних показників 

формул розрахунку результативних показників. Причиною трактування 

показників як факторів діяльності фірми стало запровадження в середині 60-х 

АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ДЛЯ КРЕДИТОРІВ 

Показники  

ефективності 

використання 

власного капіталу та 

інвестиційної 

привабливості 

Показники 

ефективності 

використання 

ресурсів, зростання 

масштабів діяльності 

та активів 

Показники  

ефективного 

виконання 

зобов’язань та 

кредитної 

спроможності 
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років ХХ ст. в «радянський» економічний аналіз математичного методу у 

вигляді методів детермінованого факторного аналізу. Як відзначали авторитетні 

вчені-аналітики того часу (В.С.Немчинов, Л.В.Канторович, Г.Ш.Рубінштейн), 

впровадженню детермінованого факторного аналізу значно посприяв розвиток 

системного підходу Л. Берталанфі в середині 50-х рр. минулого століття, який 

займався саме пропагандою математичного факторного аналізу [160]. 

У 70-х роках ХХ ст. при характеристиці методу економічного аналізу 

стали отримувати широкого висвітлення різні прийоми детермінованого 

факторного аналізу (метод ланцюгових підстановок, спосіб різниць, спосіб 

пайової участі). Водночас фактори діяльності фірми трактуються як причини 

відхилень факторних показників. Зокрема, таке визначення представлено в 

підручнику за ред. проф. С.Б. Барнгольц і Г.М. Тація. «Факторами в аналізі 

називають активно діючі сили, що зумовлюють позитивні або негативні зміни в 

стані об'єкта і в показниках, що його відображають, тобто причини цих змін. 

Зазвичай термін «причина» застосовується до відносно більш широкого 

комплексу факторів, а при подальшому розкладанні цього комплексу окремі 

складові його називають вже факторами» [161, c. 22]. Доречно зауважити, що 

елементи саме цього визначення категорії «фактор» використовуються і досі в 

сучасних вітчизняних працях у сфері аналізу господарської діяльності та 

дотримані у даному дослідженні. 

Серед науковців також  існують неоднозначні погляди щодо трактування 

категорії “резерв”, що призводить до термінологічної плутанини та пошуку 

хибних джерел їх формування. У спеціалізованій літературі з економічного 

аналізу господарської діяльності підприємства резерви загалом трактуються як 

невикористані потенційні можливості розвитку виробництва, а використання 

резервів пов’язується з усуненням причин втрат часу і ресурсів, виявлених при 

порівнянні з діючими в аналізованому періоді нормами; при цьому поняття 

«втрати» розмежовується на безумовні та умовні. 

Так, в праці проф. В.М. Івахненка відзначається, що «... резерв - це 

невикористана або згаяна можливість чогось, наприклад, зростання обсягу 
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виробництва, поліпшення якості продукції, підвищення рентабельності. 

…Розуміння резерву пов’язують, передусім, з різними втратами ресурсів» [162, 

с. 47]. Проф. Г.В. Савицька під господарськими резервами розуміє «можливості 

підвищення ефективності діяльності підприємства на основі використання 

досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду» [163, с. 59]. За 

таких традиційних підходів резерви трактуються тільки як можливості, 

пов'язані з поліпшенням використання факторів виробництва. Водночас не 

враховується інформація про можливі наслідки господарської операції у 

випадках неповноти даних для прийняття управлінських рішень. 

Фахівці у сфері бухгалтерського обліку загалом трактують резерви як 

джерело компенсації несприятливих наслідків господарської діяльності, один із 

способів реакції на ризики діяльності та пов’язують їх із невизначеністю 

діяльності суб’єкта господарювання в осяжному майбутньому. У дослідженні, 

проведеному доц. С.М. Дячек стосовно резервів як інструмента управління 

ризиками господарської діяльності, зазначається, що «інформаційна система, … 

яка описує, фіксує та аналізує діяльність суб’єкта господарювання, не може 

ігнорувати наявності ризиків. ... Все це вимагає від інформаційної системи 

підприємства зосередженості на використанні даних про невизначеність 

діяльності, ідентифікації господарського ризику та встановленні його ступеня» 

[164, с. 238]. При цьому відзначається, що:  процес резервування є результатом 

облікових процедур ідентифікації ризику;  резерви документують застереження 

в бухгалтерському обліку принципу обачності. І.В. Нагорна зауважує, що 

практична значущість формування резервів може бути розкрита через 

забезпечення фінансової стійкості підприємств [165, с. 114]. 

Таким чином, для надання достовірної інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень 

необхідно в рамках бухгалтерського аналізу при виявленні резервів 

зосереджувати увагу на ідентифікації ризиків діяльності. Адже в сучасних 

умовах господарювання основним джерелом конкурентних переваг стає 

насамперед володіння інформацією про ризикованість діяльності у 
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майбутньому, а не лише мобілізація матеріальних резервів розвитку 

виробництва. Тому в рамках даного дослідження резерви розуміються саме як 

інформація про необхідну суму покриття негативних наслідків ймовірних 

ризиків діяльності.  

Виходячи із запропонованої проф. В.В. Ковальовим тріади методу аналізу 

господарської діяльності, наведеної у формулі 2.1,  другою складовою методу є 

множина наукового інструментарію аналізу (елементи методу). Визначення 

елементів методу бухгалтерського аналізу господарської діяльності 

запропоновано у табл.2.3. В основу розробки елементів методу бухгалтерського 

аналізу покладено його ключове завдання, яке визначено як трансформація та 

ущільнення інформації про діяльність підприємства для передачі зовнішнім та 

внутрішнім користувачам з метою забезпечення прийняття адекватних 

управлінських рішень. Для пояснення наукової ідеї зроблено висновки за 

аналогією з такими дослідницькими процесами як гносеологія, епістемологія та 

семіотика.  

Як видно з табл.2.3, для проникнення в зміст предмету бухгалтерського 

аналізу господарської діяльності, початковий імпульс прийняттю рішень на 

етапі ідентифікації симптомів управлінської проблеми в господарській 

діяльності задає сприйняття інформації про стан об'єкту управління. Отже, для 

набуття інформацією якісних характеристик, які б розкривали прагматичний 

аспект її сприйняття, тобто щоби інформація була не тільки змістовною, але ще 

й корисною (ціннісною) при прийнятті рішень, необхідно здійснювати її 

верифікацію. Отже, першим елементом методу бухгалтерського аналізу 

запропоновано визначити верифікацію, тобто емпіричне підтвердження 

істинності інформації як основного критерію науковості знання.  

Прогрес у сучасній науці пов'язаний із застосуванням формалізованої 

мови. Формалізована мова (або мова символів) є ефективним засобом будь-

якого дослідження. Мова символів допомагає оцінити характер відносин між 

об'єктами, що зафіксовані у певній формулі. Економічні взаємозв'язки, 

зазвичай, відображають у вигляді математичних формул чи математичних 
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моделей. Використання в аналізі математичних моделей дає змогу абстрактно 

показати основні взаємозв'язки у реальній бізнес-моделі. Постановка задачі та її 

формалізований опис дають змогу визначитися з вибором інформаційної бази, 

вихідних даних для аналізу. Тому другим елементом методу бухгалтерського 

аналізу запропоновано визначити формалізацію, тобто вид знакового 

моделювання, в результаті якого сприйняття інформації про стан об'єкту 

управління зводиться до вивчення економічних формул.  

Таблиця 2.3 

Елементи методу бухгалтерського аналізу господарської діяльності 

Гносеологія Епістемологія Семіотика 
Бухгалтерський 

облік 

Бухгалтерський 

аналіз 

розкривається у понятті: 

вчення про 

пізнання 

реальної 

дійсності, 

механізми та 

закономірності 

пізнавальної 

діяльності 

свідомістю 

людини 

вчення про 

наукове 

пізнання, 

механізми та 

закономірності 

пізнавальної 

діяльності 

свідомістю 

суспільства 

пізнання 

дійсності через 

знакові (мовні) 

інформаційні 

системи  

наукове 

пізнання 

діяльності 

суб’єктів 

господарювання 

через 

інформацію про 

фінансовий стан 

та результати 

діяльності 

підприємств 

наукове пізнання 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

через інформацію 

про зміни в 

економічних 

ресурсах та 

результатах 

діяльності 

підприємств 

Елементи методу як способу проникнення в предмет дослідницького процесу: 

Сприйняття Спостереження Синтактика 
Інвентаризація Верифікація 

Документування Формалізація 

Поняття Порівняння 

Семантика 

Оцінка Порівняння 

Калькулювання Моделювання  

Судження Вимірювання 

Рахунки Параметризація 

Подвійний 

запис 
Елімінування 

Висновок Експеримент Прагматика 
Баланс Візуалізація 

Звітність Екстраполяція 

Мета (результат) дослідницького процесу 

Накопичення 

інформації та 

знань у 

свідомості 

людини 

Нагромадження 

соціально 

значущого 

знання у 

свідомості 

суспільства 

Формування 

знань, що 

розкривають 

значення 

знаків, які 

передаються 

Формування та 

нагромадження 

масиву 

інформації про 

фінансовий стан 

та результати 

діяльності 

підприємства  

Формування масиву 

інформації та знань 

про тенденції змін, 

безперервності та 

перспективи 

розвитку діяльності 

підприємства 

Джерело: розроблено автором 
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Для поняття проблемної ситуації в господарській діяльності слід 

осмислити інформацію та узагальнити знання про причини змін у стані майна, 

джерелах його утворення, формуванні доходів та витрат, русі грошових коштів 

суб’єкта господарювання та визначити фактори, що загрожують безперервності 

діяльності. Враховуючи той факт, що діалектичний метод пізнання  потребує 

розгляду всіх явищ і процесів в постійному русі, зміні, розвитку, тому 

осмислення та поняття змін насамперед базується на філософській тезі Рене 

Декарта "все пізнається у порівнянні". Відтак, третім елементом методу 

бухгалтерського аналізу запропоновано визначити порівняння.  

Також поняття складних економічних явищ і процесів внутрішнього і 

зовнішнього середовища життєдіяльності суб'єкта господарювання пов'язане із 

встановленням причинно-наслідкових зв'язків їх зміни та розвитку. За 

твердженням відомого українського вченого проф. Г.Г. Кірейцева, «…питання 

моделювання інформаційних процесів є одним з ключових…" [166, с.30]. Проф. 

Є.В. Мних відзначає, що «моделювання спрямоване на синтез результатів 

аналітичного пізнання елементів системи, в результаті чого формалізуються та 

ідентифікуються закони і закономірності, стабільні властивості елементів і 

зв'язків у процесі функціонування та розвитку досліджуваних явищ і процесів 

[24, с.65]. Оскільки узагальнення у моделі спільних характеристик явищ і 

процесів дає змогу якісно і кількісно їх інтерпретувати та на основі набутих 

знань ідентифікувати в реальних умовах, четвертим елементом методу 

бухгалтерського аналізу запропоновано визначити моделювання. 

Судження є більш складною за поняття формою абстрактного 

осмислення, у ній стверджується або заперечується існування предмета як 

такого, наявність або відсутність у предмета певної ознаки. Проф. Є.В.Мних 

стверджував, що «індикаторами моделювання є кількісна і якісна 

параметризація економічної системи досліджуваного об'єкта: а) у зв'язках із 

зовнішнім середовищем; б) співвідношенні, взаємозв'язках і 

взаємообумовленості елементів внутрішньої будови; в) ієрархії системи 

управління» [24, с.66]. Отже, параметризація економічної системи 
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досліджуваного об'єкта уможливлює судження про ознаки показників, обраних 

для моделювання причинно-наслідкових зв'язків в процесі господарської 

діяльності підприємства. Параметризація як п’ятий елемент методу 

бухгалтерського аналізу дозволяє за короткий час «програти» (за допомогою 

зміни параметрів факторних моделей економічних проблем) різні 

конструктивні схеми і уникнути принципових помилок.  

Одним з головних методологічних питань в аналізі господарської 

діяльності є вимір впливу факторів на величину результативних показників. 

Елімінування використовується в економічному аналізі для дослідження 

прямих чи обернених детермінованих факторних систем. Як шостий елемент 

методу бухгалтерського аналізу елімінування, абстрагуючись від взаємовпливу 

факторів, уможливлює судження про чутливість результативного показника до 

зміни кожного фактора за незмінності інших факторів. 

Висновок містить остаточну думку, логічний підсумок, зроблений на 

основі розгляду, аналізу певних фактів. В сучасних умовах легкого доступу до 

інформації стає очевидним, що чим більше існує інформації, тим складніше з 

нею працювати. Інтерактивність і можливість гнучкої персоналізації форми 

подання результатів аналізу в рази підвищують зручність роботи з даними і 

спрощують їх інтерпретацію. Підсумкове осмислення значних масивів 

накопиченої аналітичної інформації про економічні явища і процеси, а також 

тенденції і закономірності їхньої зміни та розвитку суб’єкта господарювання 

уможливлюється через візуалізацію та екстраполяцію. 

Візуалізація даних є наочним поданням масивів різної інформації. Цілі 

візуалізації полягають у реалізації основної ідеї інформації, що адресується 

користувачу; у поданні абстрактних даних для посилення людського пізнання. 

Оскільки візуалізація інформації (таблиці, графіки, діаграми) є потужним 

інструментом донесення висновків, думок та ідей до кінцевого споживача, що 

спрямовано на створення підходів до передачі абстрактної інформації в 

інтуїтивно зрозумілі способи, візуалізація як сьомий елемент методу 

бухгалтерського аналізу забезпечує користувачам можливість побачити, 
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вивчити і зрозуміти велику кількість аналітичної інформації за один момент 

часу.  

Сутність екстраполяції полягає у вивченні сформованих у минулому і 

сьогоденні стійких тенденцій економічного розвитку і перенесення їх на 

майбутнє. Екстраполяція як восьмий елемент методу бухгалтерського аналізу 

сприяє виконанню прогнозної функції аналізу, а також уможливлює поширення 

висновків, отриманих внаслідок вимірювання динаміки показників 

господарських операцій у минулих періодах, на майбутню діяльність та 

забезпечує короткострокове прогнозування тенденцій економічного розвитку 

суб’єкта господарювання. 

Третьою складовою методу аналізу господарської діяльності є множина 

регулятивних принципів організації аналітичних процедур (формула 2.1). 

Загалом вважається, що принципи конкретної науки регулюють процедурну 

сторону її методології та методики. Відомий французький математик і філософ 

А. Пуанкаре відзначав, що «науковий принцип є не більшим за закон, який 

зведено до рангу загального положення, найбільш віддаленого від досвіду» 

[174, с.35]. На його думку, основні принципи будь-якої наукової теорії не є ні 

апріорними істинами (як, наприклад, вважав Кант), ні ідеалізованим 

віддзеркаленням об'єктивної реальності (точка зору Ейнштейна). Принципи, на 

його думку, є умовними угодами, єдина абсолютна умова яких - 

несуперечність. Тобто вибір тих або інших наукових принципів з безлічі 

можливих, може бути довільним, проте реально вчений має керуватися, з 

одного боку, бажанням максимальної простоти теорії, з іншої — необхідністю 

її успішного практичного використання [174, с.36]. 

До базових принципів економічного аналізу господарської діяльності 

проф. Мошенський С.З., проф. Олійник О.В. відносять: 1) принцип цільового 

спрямування; 2) принцип науковості; 3) принцип системності; 4) принцип 

комплексності; 5) принцип періодичності; 6) принцип достовірності й точності; 

7) принцип обережності й критичності; 8) принцип зрозумілості та адекватності 

тлумачення; 9) принцип дієвості; 10) принцип ефективності [167, с.22-24]. 
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Проф. І.М. Парасій-Вергуненко принципами економічного аналізу визначає: 

науковість, системність, комплексність, регулярність, об’єктивність, 

зрозумілість та адекватність тлумачення, достовірність, доречність і 

своєчасність, ефективність аналізу [155, с.57-59]. Для потреб фінансового 

менеджменту у фаховій літературі розроблено принципи фінансової 

діагностики. Зокрема, проф. В.П. Савчук до базових принципів фінансової 

діагностики підприємства включає: принцип розумної достатності 

використання методів фінансового аналізу; принцип порівняльності фінансових 

показників; принцип часової узгодженості (щорічно, щомісячно) [175, с.5-9].  

В основу методології бухгалтерського аналізу господарської діяльності 

підприємств обґрунтовано покласти принципи виконання аналітичних 

процедур, наведені у праці проф. В.В.Ковальова. Зокрема, ним визначено таких 

десять принципів виконання аналітичних процедур: 1) принцип цільової 

орієнтованості на інформаційні потреби користувачів; 2) принцип обережності 

до змісту вхідної інформації; 3) принцип програмування у напрямку 

ідентифікації локальних цілей аналізу, очікуваних результатів, доступних 

часових та інформаційних ресурсів; 4) принцип розгортання «від загального до 

часткового»; 5) принцип оцінки аномалій через ідентифікацію та пояснення 

значних відхилень показників; 6) принцип системності індикаторів; 7) принцип 

адекватності аналітичного інструментарію; 8) принцип прийнятної точності в 

розрахунках; 9) принцип акцентованості висновків; 10) принцип критичності до 

результатів аналітичних процедур як незаперечних аргументів для прийняття 

управлінських рішень [20, с.215-216]. 

Кожне теоретичне положення набуває цінності в разі його практичної 

реалізації. Тому для практичного формування масивів корисної аналітичної 

інформації повинні бути передбачені правила збору даних, прийоми їх обробки, 

процедури адресної передачі готової інформації тим користувачам, які в ній 

зацікавлені і здатні використовувати отримані знання про господарську 

діяльність в інтересах підприємства. Отже, під методикою бухгалтерського 

аналізу пропонується розуміти певну сукупність правил щодо послідовності 
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практичної реалізації аналітичних процедур, що забезпечують обґрунтування та 

прийняття адекватного економічного рішення. 

Критичний аналіз фахової літератури дозволив узагальнити 

напрацювання провідних вчених у сфері аналізу господарської діяльності та 

розробити складові методичного забезпечення бухгалтерського аналізу. 

Схематичне узагальнення запропонованих елементів методичного забезпечення 

бухгалтерського аналізу господарської діяльності підприємства наведено на 

рис.2.3. 

 

Рис.2.3. Елементи методики бухгалтерського аналізу господарської 

діяльності підприємства 

Джерело: складено автором на основі [24, с.111-115; 170, с325-327] 
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Необхідно підкреслити, що в практичній діяльності метод 

бухгалтерського аналізу господарської діяльності підприємств реалізується 

через сукупність спеціальних способів та прийомів обробки змісту інформації. 

Зазвичай у наукових дослідженнях спосіб пізнання трактують як форму 

раціонального осягнення об'єкта дослідження, внутрішню закономірність руху 

людського осмислення; прийом пізнання розуміється як разова дія або операція 

практичного або теоретичного освоєння (пізнання) дійсності. Для того, щоби 

«виробити» релевантну аналітичну інформацію, необхідно теоретично і 

методично грамотно підійти до інструментарію переробки та осмислення 

інформації в контексті забезпечення прийняття рішень користувачами. 

Питання класифікації спеціальних способів та прийомів обробки 

інформації при проведенні економічного аналізу господарської діяльності 

підприємства достатньо глибоко розкриті у фаховій навчальній літературі. 

Критичний аналіз існуючих класифікацій способів економічного аналізу 

дозволив виокремити три різних підходи. 

Зокрема, перша група учених-економістів (М.Г.Чумаченко, 

В.М.Івахненко, І.М.Парасій-Вергуненко, В.О.Мец) рекомендують дворівневий 

розподіл способів економічного аналізу на: 1) неформалізовані (евристичні 

методи) та 2) формалізовані (технічні), до яких віднесено: класичні методи 

аналізу; традиційні методи економічної статистики; математико-статистичні 

методи; економетричні методи; методи економічної кібернетики та 

оптимального програмування; методи дослідження операцій та теорії 

прийняття рішень [5, с.52-98]. Друга група науковців (Баканов М.І., Шеремет 

А.Д. [148], Попович П.Я. [85], Мошенський С.З., Олійник О.В. [167], 

Гіляровська Л.Т. [168], Грабовецький Б.Є. [169]) усі способи і прийоми аналізу 

поділяють на дві групи: 1) економіко-статистичні (загальностатистичні та 

елімінування) та 2) економіко-математичні (кореляційний, регресійний аналіз, 

математичне програмування, теорія масового обслуговування). Дослідники 

третього напряму (Савицька Г.В. [163], Купалова Г.І. [170], Загородній А.Г., 

Кіндрацька Г.І., Білик М.С. [171], Кожанова Є.П., Отенко І.П. Сєрікова Т. М. 
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[172]) поділяють усі способи економічного аналізу на п’ять  груп: традиційні 

(логічні), детермінованого факторного аналізу, стохастичного факторного 

аналізу, оптимізації показників, евристичні прийоми. Варто зауважити, що 

такий поділ на групи способів економічного аналізу в усіх підходах досить 

умовний, оскільки неможливо визначити одну уніфіковану групувальну ознаку 

в контексті забезпечення прийняття рішень користувачами. 

Також слід звернути увагу на необґрунтованому наголосі у сучасних 

дослідженнях в сфері аналізу господарської діяльності на математичному 

методі та абсолютизації одержуваних на його основі висновків, в результаті 

чого скорочується сфера використання методів дедукції та індукції. В умовах 

такої математизації економічної науки застосування математичного методу 

призводить до формування теорій, надзвичайно відірваних від реальності. Як 

зазначав відомий французький економіст-теоретик, лауреат Нобелівської премії 

з економіки (1988) М. Алле, «сучасна економічна література протягом майже 

сорока років часто розвивалася в цілком хибному напрямку: в бік створення 

штучних і повністю відірваних від реальності математичних моделей. У ній все 

більше і більше панує математичний формалізм, який за самою своєю суттю є 

величезним кроком назад ... Цілком очевидно, що велика частина сучасної 

теоретичної літератури поступово перейшла під контроль чистих математиків, 

більш стурбованих математичними теоремами, ніж аналізом реальності» [173, 

c. 97]. 

Для формування наукової основи моделювання аналітичних процедур в 

контексті оцінки перспектив збереження капіталу суб’єктом господарювання 

пропонується класифікувати сукупність спеціальних способів і прийомів 

обробки змісту економічної інформації про діяльність підприємства на чотири 

групи з орієнтацією на психологічні механізми пізнавальної діяльності людини 

та засвоєння користувачами інформації за такими ознаками: для поняття змін в 

ресурсах та результатах діяльності підприємства, для осмислення чутливості 

ключових показників до змін в діяльності підприємства, для розуміння 
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середовища діяльності суб’єкта господарювання, для усвідомлення тенденції 

безперервності діяльності в осяжному майбутньому. (рис.2.4). 

 

Рис.2.4. Методичний інструментарій бухгалтерського аналізу 

господарської діяльності підприємства 

Джерело: розроблено автором 

 

Наведений на рис.2.4 методичний інструментарій бухгалтерського 

аналізу господарської діяльності підприємства з орієнтацією на психологічні 

механізми пізнавальної діяльності людини та засвоєння нею інформації 

дозволить створити єдину обліково-аналітичну інформаційну платформу для 

підтримки процесу прийняття обґрунтованих управлінських рішень зовнішніми 

та внутрішніми користувачами фінансової та нефінансової інформації про 

діяльність підприємства.  

 

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Способи факторного 

моделювання 

Способи інтерпретації даних 

бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності 

Способи експертного 

оцінювання та матричного 

моделювання 

Способи фінансового 

прогнозування 

Для поняття змін в ресурсах та 

результатах діяльності 

підприємства 

Для осмислення чутливості 

ключових показників до змін в 

діяльності підприємства   

Для розуміння середовища 

діяльності суб’єкта 

господарювання 

Для усвідомлення тенденції 

безперервності діяльності в 

осяжному майбутньому 
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2.2. Способи інтерпретації даних бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності для поняття змін в діяльності підприємства 

 

Дослідження господарської діяльності нерозривно пов'язане з 

інтерпретацією економічних показників, які характеризують як кількісний, так і 

якісний бік цієї діяльності. Загалом інтерпретацію розуміють як сукупність 

значень (сенсів), що надаються різним даним. Іншими словами, інтерпретувати 

щось — означає приписати (присвоїти) цьому зміст. Правильна, об'єктивна 

інтерпретація дає змогу зіставляти та порівнювати різні дані, формувати 

практичні рекомендації, обирати оптимальні способи дій, оскільки інтерпретація 

базується на вихідних даних. У означеному контексті інтерпретація показників 

діяльності розуміється як змістовне пояснення числових даних про діяльність 

суб’єкта господарювання. 

В основу деталізації способів інтерпретації даних бухгалтерського обліку і 

показників фінансової звітності для пояснення змін в діяльності підприємства 

пропонується покласти умови щодо кількості та якості вхідної інформації, а 

також стану рівноваги середовища прийняття рішень. В табл. 2.4 деталізовано 

спеціальні кількісні та якісні прийоми обробки інформації, що їх рекомендується 

включити до інструментарію бухгалтерського аналізу для поняття та пояснення 

змін в діяльності суб’єкта господарювання залежно від типу умов, в яких вони 

приймаються. Для розкриття праксеологічних аспектів бухгалтерського аналізу у 

дослідженні використано фінансову інформацію про діяльність конкретного 

підприємства (Дод. А, табл. А.1 – А.9). 

Пріоритетним при застосуванні прийому порівняння в умовах 

інформаційної визначеності середовища функціонування підприємства є вибір 

бази порівняння та досягнення якісної порівнянності параметрів. Застосовуючи 

метод порівняння, можна отримати такі кількісні аналітичні показники змін: 

абсолютне відхилення значень порівнюваних параметрів; відносне відхилення 

значень порівнюваних параметрів. Виходячи з трактування аналітичних 

процедур, наданого Міжнародним стандартом аудиту (МСА) 520 «Аналітичні 

процедури» та наведеного у параграфі 1.5., для потреб бухгалтерського аналізу 

пропонується здійснювати чотири види порівнянь показників: 1) у часі (з 



144 
 

попередніми періодами); 2) з бюджетами (очікуваними результатами діяльності); 

3) із середньогалузевими показниками; 4) з показниками інших підприємств – 

найближчих конкурентів. Форму аналітичної таблиці для інтерпретації змін 

показників через одновимірне порівняння запропоновано у табл.2.5. 

Таблиця 2.4 

Способи поняття змін в діяльності суб’єкта господарювання в 

залежності від типу умов, в яких приймаються рішення 

Характеристика кількості та 

якості інформації 

Типи умов 

прийняття 

рішень 

Способи та прийоми обробки 

інформації 

Наявна вся необхідна для 

прийняття рішення інформація з 

високим рівнем достовірності 

Інформаційна 

визначеність стану 

середовища 

Порівняння, ряди динаміки, 

групування, середні величини, 

візуалізація 

Інформація, що необхідна для 

прийняття рішення, 

характеризується невисоким 

рівнем достовірності 

Наявність ризику 

зміни стану 

середовища 

Математичне очікування; середнє 

квадратичне відхилення; 

показники варіації 

Не має інформації, достатньої для 

прийняття рішення 

Інформаційна 

невизначеність 

стану середовища 

Дерево рішень, лінійне 

програмування, аналіз чутливості, 

аналіз сценаріїв, платіжна 

матриця 
Джерело: розроблено автором 

Багатовимірне порівняння показників, засноване на методі таксономічних 

відстаней, дозволяє враховувати не тільки абсолютні величини показників 

кожного підприємства, але й ступінь їх близькості (дальності) до показників 

підприємства-еталона, а тому доречне для рейтингового порівняння результатів 

господарювання кількох підприємств у галузі функціонування. Для практичної 

реалізації задачі багатовимірного порівняння показників в бухгалтерському 

аналізі рекомендується інтерпретувати інформацію у такий спосіб:  

1) вибір оціночних показників господарської діяльності кожного 

підприємства (аі), складання переліку обраних для порівняння підприємств (j) 

та формування матриці вихідних даних (аіj);  

2) побудова матриці стандартизованих коефіцієнтів (матриці відстаней 

(відхилень) показників кожного підприємства від максимального), де 

i

ij

ij
a

a
x

max
 ;  
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3) побудова матриці квадратів (xij
2) та встановлення рейтингової оцінки 

(Rij = 
2

jix ) підприємств, що оцінюються.  

Отримані рейтингові оцінки (Rij) розміщуються в порядку зменшення або 

збільшення, що залежить від економічного змісту показників, які складають 

рейтинг. Форму аналітичної таблиці для інтерпретації змін показників через 

багатовимірне порівняння запропоновано у табл.2.6. 

Таблиця 2.5 

Одновимірне порівняння показників діяльності підприємства при 

здійсненні аналітичних процедур  

Показники (Х) 
Звітний 

період,  
(Х1) 

База порівняння 

У поперед-

ньому 

періоді, 
(Х0) 

Очікуване 

заплано-

ване 

значення, 
ХPL 

Середньо-

галузеве 

значення, 
ГХ  

У найближ-

чого конку-

рента, 
ХК 

1. Чистий дохід від 

реалізації продукції - 

ЧД 

250516 294354 323700 200000 245700 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін показника  

З 

попереднім 

періодом 

З заплано-

ваним 

значенням 

З 

середньога-

лузевим 

значенням 

З найближ-

чим 

конкурент-

том 

Абсолютне відхилення показника, Δ 

Δ1 ΔPL ΔГ ΔК 

Х1 – Х0 Х1 – ХPL Х1 -
ГХ  Х1 –ХК 

-43 838   -73 184  +50 516  +4 816  

Відносне відхилення показника, % 
Δ1 / Х0 

× 100% 
ΔPL / ХPL 

× 100% 
ΔГ / ГХ  

× 100% 

ΔК / ХК 

× 100% 

-14,89 -22,61 +25,26 +1,96 

Висновки: у порівнянні з попереднім періодом ЧД знизився на 43838 тис.грн. або 14,89%, 

що негативно характеризує зміну масштабів діяльності у звітному періоді; у порівняні із 

запланованим значенням ЧД менший на 73184 тис.грн. або 22,61%, що свідчить про 

недосягнення стратегічних цілей на ринках збуту; у порівнянні із середньогалузевими 

показниками ЧД перевищує середнє значення на 50516 тис.грн або 25,26%, що свідчить про 

високу конкурентоспроможність продукції підприємства; у порівняні з найближчим 

конкурентом ЧД також більше на 4816 тис.грн. або 1,96%, що свідчить про лідируючу 

конкуренту позицію підприємства щодо конкурента. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Для оцінки змін показників у часі будуються динамічні ряди, що 

дозволяють охарактеризувати процес розвитку явища, розкрити основні 

напрямки, тенденції і темпи цього розвитку. Зокрема, у праці з економічного 
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аналізу колективу авторів під керівництвом академіка М.Г.Чумаченка ряди 

динаміки визначаються як: «часова послідовність значень економічних 

показників. Це хронологічні (моментні) або часові (інтервальні) ряди значень 

показника, які дають змогу аналізувати особливості розвитку економічного 

явища» [5, с.71]. 

Таблиця 2.6 

Багатовимірне порівняння показників діяльності підприємств при 

здійсненні аналітичних процедур 

Підприємства-

найближчі 

конкуренти- 

Ключові показники ефективності діяльності (aij) 

Поточна ліквідність, 

коефіцієнт 

Продуктивність 

праці, тис.грн./ люд. 

Рентабельність 

власного капіталу, % 

і ai1 ai2 ai3 

Підприємство 1 0,779 330,933 2,1 

Підприємство 2 1,026 640,839 4,8 

Підприємство 3 1,009 263,304 0 

Підприємство 4 3,596 2975,375 51,0 

Підприємство 5 6,128 1277,778 22,0 

Аналітичні операції: 

1. Побудова матриці стандартизованих коефіцієнтів (xij = aij / max aij): 

і xi1 xi2 xi3 

Підприємство 1 0,1271 0,1112 0,0412 

Підприємство 2 0,1674 0,2154 0,0941 

Підприємство 3 0,1647 0,0885 0 

Підприємство 4 0,5868 1 1 

Підприємство 5 1 0,4295 0,4314 

2. Побудова матриці квадратів, рейтингова оцінка та визначення місця у рейтингу: 

і xi1
2 xi2

2 xi3
2 

Rij= 


2

jix  
Місце (ранг) 

Підприємство 1 0,01615441 0,01236544 0,00169744 0,1738 5 

Підприємство 2 0,02802276 0,04639716 0,00885481 0,2886 3 

Підприємство 3 0,02712609 0,00783225 0 0,1869 4 

Підприємство 4 0,34433424 1 1 1,5311 1 

Підприємство 5 1 0,18447025 0,18610596 1,1707 2 

Висновок: при здійсненні багатовимірного порівняння п’яти підприємств однієї галузі за 

трьома ключовими параметрами ефективності діяльності встановлено, що найвищий 

рейтинг у галузі має підприємство 4, що дозволяє визнати його підприємством-ринковим 

лідером в галузі та застосовувати його показники при здійсненні бенчмаркінгу 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Для вивчення особливостей розвитку досліджуваних явищ у часі фаховою 

літературою з економічної статистики рекомендується використовувати такі 

показники ряду динаміки: абсолютний приріс, темп зростання (Т), темп 
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приросту та середні показники ряду динаміки. При цьому, при порівнянні 

кожного рівня з одним і тим самим рівнем, взятим за базу порівняння (Х0), 

одержують базисні показники; при порівнянні кожного рівня (Хп) з 

безпосередньо йому попереднім рівнем отримують ланцюгові показники. Для 

визначення тенденції зміни показника за 5 років розраховується середня 

геометрична (2.2). 

4
04

4
4321 / ХХTTTTТ Х                                        (2.2) 

Для пояснення змін в діяльності підприємства у часі рекомендується 

інтерпретувати дані бухгалтерського обліку і показники фінансової звітності у 

такій табличній формі (табл.2.7). 

Таблиця 2.7 

Динамічний аналіз показників діяльності підприємства при здійсненні 

аналітичних процедур 

Звітний 

період 

Рівні 

ряду 

динамі

ки, n 

Значен

ня 

показ-

ника, 

Х 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін показника  

Абсолютне 

відхилення 

(абс.приріст), 

тис.грн 

Темп зростання 

(прогрес), % 

Відносне 

відхилення 

(темп 

приросту), % 

базисне 
ланцю-

гове 

базис-

ний 

ланцю-

говий, Т 
базисне 

ланцю-

гове 
4 роки 

назад 
0 6043 - - - - - - 

3 роки 

назад 
1 8395 +2352 +2352 138,9 138,9 +38,9 +38,9 

2 роки 

назад 
2 7090 +1047 -1305 117,3 84,5 +17,3 -15,5 

Поперед-

ній період 
3 14758 +8715 +7668 244,2 208,2 +144,2 +108,2 

Звітний 

період 
4 10797 +4754 -3961 178,7 73,2 +78,7 -26,8 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок середньорічної 

тенденції зміни показника:  

4
4321 TTTTТХ 

 

444 7888,16043/10797732,0082,2845,0389,1 ХТ = 

1,1565  або 115,65%, середній приріст  

115,65 – 100 = +15,65% 

3. Розрахунок абсолютного значення 

1 % приросту у звітному році : 
-3961 / -26,8 = 147,8 тис.грн. 

Висновки: у звітному періоді операційний прибуток має тенденцію до зниження на 3961 тис.грн, що 

складає від’ємний відносний приріст у -26,8%. За останні 5 років загальна тенденція зростання 
операційного прибутку є позитивною та складає в середньому +15,65% приросту. Зниження у 

звітному періоді операційного прибутку на кожний 1% супроводжувалось зміною у грошовому 

вимірнику на 147,8 тис.грн. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Спосіб групування уможливлює ущільнення даних без суттєвої втрати 

вибіркою інформативності. Групування має на меті розподіл показників на 

однорідні групи за суттєвими ознаками, що полегшує та пришвидшує 

встановлення закономірностей розвитку бізнес-процесів. За допомогою 

групувань вирішуються різні завдання. Найважливішими з них є: ідентифікація 

окремих типів бізнес-проблем (типологічні групування); характеристика 

структури досліджуваних бізнес-явищ (структурні групування); вивчення 

взаємозв'язків між окремими ознаками сукупності показників (аналітичні 

групування). Для пояснення змін в діяльності підприємства рекомендується 

інтерпретувати дані бухгалтерського обліку і показники фінансової звітності 

через структурні групування у формі таких аналітичних таблиць (табл.2.8). 

Таблиця 2.8 

Структурний аналіз показників діяльності підприємства при 

здійсненні аналітичних процедур 

Групи 
показника 

Сума, тис.грн. 

Аналітичні операції: 
1. Визначення 
структури 
формування 
показника, % 

2. Оцінка змін через 
розрахунок відхилень 

За звіт. 
період 

За 
попер. 
період 

За звіт. 
період 

За 
попер. 
період 

Абс.-ні, 
Δ, 

тис.грн. 

Віднос-
ні, % 

Струк-
тури, 

пункти 

Матеріальні 
затрати 

108047 105179 
108047 / 
332614 
= 32,5 

105179 / 
340476 = 

30,9 
+2868 +2,7 +1,6 

Витрати на 
оплату праці 

116760 124212 
116760 / 
332614 
= 35,1 

124212 / 
340476 = 

36,5 
-7452 -6,0 -1,4 

Відрахування 
на соціальні 
заходи 

25287 46700 
25287 / 
332614 
= 7,6 

46700 / 
340476 = 

13,7 
-21413 -45,9 -6,1 

Амортизація 45337 42180 
45337 / 
332614 
= 13,6 

42180 / 
340476 = 

12,4 
+3157 +7,5 +1,2 

Інші 
операційні 
витрати 

37183 22205 
37183 / 
332614 
= 11,2 

22205 / 
340476 = 

6,5 
+14978 +4,4 +4,7 

РАЗОМ 
операційних 
витрат 

332614 340476 100 100 -7862 -2,3 Х 

Висновки: у звітному періоді операційні витрати скоротилися на 7862 тис.грн. або 2,3%, 
що свідчить про позитивну тенденцію; найбільшу питому вагу у структурі операційних 
витрат займають витрати на оплату праці, що свідчить про високу трудомісткість 
операційної діяльності. Підвищення частки амортизаційних відрахувань на 1,2 пункти 
свідчить про зростання фондомісткості операційної діяльності. 

Джерело: змодельовано та розраховано автором 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
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Розрахунок середніх хронологічних величин, що узагальнюють 

характеристику ряду динаміки, необхідно здійснювати з урахуванням двох 

форматів узагальнення інформації в бухгалтерському обліку – про стан 

залишків на звітну дату (моментний ряд динаміки) та про зміни оборотів 

різних форм капіталу за звітний період (інтервальний ряд динаміки). Способи 

розрахунку середніх хронологічних величин, що узагальнюють характеристику 

ряду динаміки, та забезпечують релевантною інформацією в процесі 

бухгалтерського аналізу, узагальнено у табл.2.9. 

Таблиця 2.9 

Середні хронологічні величини в бухгалтерському аналізі 

Формат узагальнення 

облікової інформації 
Тип ряду динаміки Формула розрахунку 

За звітний період 

(за інформацією звіту 

про фінансові 

результати, оборотних 

відомостей) 

Інтервальний ряд з 

рівними інтервалами n

Х
Х


  

де n – число рівнів ряду динаміки 

Інтервальний ряд з 

нерівними 

інтервалами 


 


t

tХ
Х  

де t – відрізок часу, протягом якого 

зберігалося значення показника 

На звітну дату 

(за інформацією 

балансу, головної книги) 

Моментний ряд з 

рівними інтервалами 1

5,0...5,0 10






n

ХХХ
Х n  

 

Моментний ряд з 

нерівними 

інтервалами 
 


t

tХ
Х  

Джерело: розроблено автором 

Для користувачів ключовими показниками діяльності підприємства, зміст 

яких розкривається через середні величини, є середньорічна кількість простих 

акцій підприємства, що перебували в обігу у звітному періоді, та 

середньозважена “ціна” капіталу для підприємства у звітному періоді. Зокрема, 

при проведенні операцій підприємства з власними акціями існує необхідність 

розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу за звітний період, 

для чого використовується формула середньозваженої хронологічної для 

інтервального ряду з нерівними інтервалами. Інтерпретувати дані 

бухгалтерського обліку і показники фінансової звітності щодо операцій 

підприємства з власними акціями для визначення середньорічної кількості 
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простих акцій підприємства, що перебували в обігу, пропонується у такій 

табличній формі (табл.2.10). 

Таблиця 2.10 

Аналітична процедура  визначення середньорічної кількості простих 

акцій підприємства, що перебували в обігу, за звітний період 

Д
а
т

а
 о

п
ер

а
ц

ії
 

Ч
а
со

ві
 

ін
т

ер
ва

л
и

, 

м
іс

я
ц

і 
(Ч

І)
 

Зміст основних 

господарських 

операцій 

Обсяг 

операції з 

акціями, 

штук 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ключових показників 

Акції в обігу 

після 

здійснення 

операції, 

штук 

Часовий 

зважений 

коефіцієнт 

(КЧІ = 

ЧІ/12) 

Зважена 

кількість акцій 

на дату 

операції, штук 

(Q) 

1.01 4 
Залишок на поч. 

звітного періоду 
703332392 703332392 4/12 234444130 

1.05 2 Викуп акцій (ВА) 500000 

703332392 – 

500000 = 

702832392 

2/12 117138732 

1.07 5 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(ПА) 

200000 

702832392 + 

200000 = 

703032392 

5/12 292930163 

1.12 1 

Додаткова емісія 

акцій за грошові 

кошти (ЕА) 

1300000 

703032392 + 

1300000 = 

704332392 

1/12 58694366 

31.12 - 
Залишок на кінець 

звітного періоду 
704332392 х х х 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок середньозваженої кількості 

простих акцій, що перебували в обігу у 

звітному році 

234444130 + 117138732 + 292930163 + 

58694366 = 703207391 

Висновки: розрахунок середньозваженої річної кількості простих акцій, що перебували в 

обігу, потрібен для визначення EPS. У звітному періоді підприємство здійснило операції з 

викупу, перепродажу та ринкової емісії власних акцій за грошові кошти, що вплинуло на їх 

середньорічну кількість в обігу, яка склала 703207391 штук.  
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

В процесі прийняття рішень зацікавленими сторонами бізнесу існує 

необхідність визначення середньозваженої “ціни” фінансових ресурсів на 

звітну дату, використаних для фінансування активів підприємства, тобто 

показника WACC (Weight Average Cost of Capital). Для визначення показника 

WACC доречна формула середньозваженої хронологічної для моментного ряду 

з нерівними інтервалами, при цьому пропонується застосовувати таку форму 

аналітичної таблиці (табл.2.11). 
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Таблиця 2.11 

Аналітична процедура  визначення середньозваженої “ціни” капіталу 

для підприємства на звітну дату 

Джерела фінансування 

активів 

(пасив балансу) 

Облікова 

оцінка, 

тис.грн. 

Ставка 

проценту, 

% (К) 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ключових показників 

Частка 

у сумі 

джерел, 

% (W) 

Вплив податку 

на прибуток  

(1-Т) 

Зважена 

«ціна» 

джерела, % 

1 2 3 4 5 
6= гр.3 × гр.4 

× гр.5 

Власний капітал, (s) 530434 10 75,23 - 7,523 

Позиковий капітал 

(«платні» джерела), (d) 

у тому числі: 

43652 х 6,19 х х 

Кредити банків 10000 27 1,42 1 – 0,18 = 0,82 0,314 

Векселі видані 2000 12 0,28 1 – 0,18 = 0,82 0,028 

Зобов’язання за 

облігаціями 
7000 16 0,99 1 – 0,18 = 0,82 0,13 

Зобов’язання з 

фінансової оренди 
12250 8 1,74 1 – 0,18 = 0,82 0,114 

Інші зобов’язання  12402 5 1,76 1 – 0,18 = 0,82 0,072 

Кредиторська 

заборгованість 

(«безплатні» джерела), 

(d) 

130994 0 18,58 1 – 0,18 = 0,82 0 

РАЗОМ  

джерел (за балансом) 
705080 х 100 х 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Визначення середньозваженої «ціни» 

капіталу для підприємства: 

WACC = KS×WS + ∑KD×WD×(1–T) 

7,523 + 0,314 + 0,028 + 0,13 + 0,114 + 

0,072 + 0 = 8,181 

Висновки: у звітному періоді «ціна» авансованого у активи підприємства капіталу 

власників та позикодавців склала 8,181%. Для оцінки перспектив безперервності діяльності 

цей показник свідчить про те, що управлінський персонал повинен згенерувати у звітному 

періоді ROA не менше цієї величини. Також ставка дисконтування очікуваних грошових 

потоків підприємства від здійснення довгострокових інвестицій у звітному періоді буде 

обиратися на рівні 9%. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Існують різні підходи до класифікації прийомів візуалізації. Однак 

найбільш комплексним є підхід Р. Ленглера та М. Епплера, в рамках якого за 

аналогією з таблицею хімічних елементів Д.І.Мєндєлєєва систематизовано 

понад 100 прийомів візуалізації за шістьма напрямками: візуалізація даних, 

візуалізація інформації, візуалізація концепцій, візуалізація метафор, 

візуалізація стратегій, комплексна візуалізація [176]. При цьому, під методом 
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візуалізації ці автори розуміють системне, статичне або динамічне графічне 

представлення інформації.  

Оскільки візуалізація даних у формі таблиць і графіків є потужним 

інструментом донесення аналітичних висновків до кінцевого споживача 

інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень, пропонується до 

основних способів інтерпретації даних в бухгалтерському аналізі для пояснення 

змін віднести табличний та графічний способи. Ці способи візуалізації даних 

про діяльність підприємства забезпечують найповнішою релевантною 

інформацією про статику та динаміку показників господарської діяльності 

суб’єкта господарювання, яку можна узагальнити за один раз (рис.2.5). 

 

В умовах відсутності повноти достовірної інформації про стан 

середовища функціонування суб’єкта господарювання важливим для 

управління підприємством та прийняття рішень зацікавленими сторонами є 

оцінка ризиків діяльності. У Міжнародному стандарті фінансової звітності 7 

(МСФЗ 7) «Фінансові інструменти: розкриття інформації» відзначається, що 

ТИПИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ  В  БУХГАЛТЕРСЬКОМУ АНАЛІЗІ 

ІЛЮСТРАЦІЇ ІНФОГРАФІКА 

Табличний спосіб 

- швидка подача значного обсягу 

даних про стан господарських фактів 

на звітну дату 
-  

Графічний спосіб 

- швидка подача значного обсягу даних 

про зміни стану господарських фактів 

за звітний період 

Відтворення господарського факту 

(статики)  

Відтворення руху господарського факту 

(динаміки) 

СПОСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ  В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ АНАЛІЗІ 

Рис.2.5. Способи візуалізації даних при здійсненні аналітичних 

процедур 

Джерело: розроблено автором 
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суб'єкт господарювання повинен розкривати інформацію, яка дає змогу 

користувачам його фінансової звітності оцінити характер та рівень ризиків, на 

які суб'єкт господарювання наражається на кінець звітного періоду [177]. Ці 

ризики включають кредитний ризик (credit risk), валютний ризик (currency risk), 

відсотковий ризик (interest rate risk), ризик ліквідності (liquidity risk), ринковий 

ризик (market risk), ціновий ризик (price risk). 

Для кількісної оцінки рівнів ризиків в бухгалтерському аналізі 

рекомендується застосовувати способи теорії ймовірності та статистичного 

вимірювання варіації (табл.2.12) [178, с.85-91]. 

Таблиця 2.12 

Способи кількісної оцінки рівня ризиків діяльності суб’єкта 

господарювання при здійсненні аналітичних процедур 

Назва способу Формула Характеристика 

Математичне 

сподівання 

(mathematical 

expectation) – 

М(Х) 

n

x

ХМ

n

i

i
 1)(  

або 





n

і

ii pxХМ
1

)( , 

якщо частки ймовірності відсутні, показує 

середнє арифметичне просте значення у групі 

показників; коли можливі значення 

результатів бізнес-події мають різну 

ймовірність настання, показує середнє 

арифметичне зважене значення сумарної 

оцінки очікуваного результату, де хі – 

можливе значення бізнес-події; рі – 

ймовірність настання події 

Дисперсія – 

D(X) 




n

i

ii pXMxXD
1

2))(()(

 

показує міру розсіяння фактичних 

результатів навколо математичного 

очікування (середнього арифметичного); чим 

менша дисперсія, тим менший ризик 

Середнє 

квадратичне 

(стандартне) 

відхилення – 

σ(X) 

п

хх

Х

і

і 

 1

2)(

)(   

або 

)()( XDX   

показує, наскільки в середньому 

відхиляються індивідуальні значення 

результатів бізес-подій від їх середнього 

значення; є критерієм надійності середнього 

значення; чим більшим є середнє квадратичне 

відхилення, тим більшим є ризик при 

прийнятті певного рішення 

Коефіцієнт 

варіації 

(ризику) – V(X) )(

)(
)(

XM

X
XV


  

показує мінливість значень результатів; при 

V(X) ˂ 10% мінливість вважається слабкою,  

при V(X) > 30% - значною 
Джерело: складено на основі [178, с.85-91] 

В процесі здійснення аналітичних процедур з інформацією про діяльність 

підприємства існує необхідність оцінки рівня ринкового ризику, на який суб'єкт 

господарювання наражається в процесі діяльності. Оскільки згідно МСФЗ 7 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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«Фінансові інструменти: розкриття інформації» ринковий ризик визначається 

як «ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 

коливатимуться внаслідок змін ринкових цін» [177], вкрай необхідне 

оцінювання рівня ризику зміни чистого доходу, що прямо залежить від зміни 

ринкових цін на продукцію. Для цього пропонується здійснювати аналітичну 

процедуру оцінки ризику у такому форматі (табл.2.13) 

Таблиця 2.13 

Процедура кількісної оцінки рівня ринкового ризику суб’єкта 

господарювання  

Ряд динаміки 

звітних періодів 

часу, п 

Чистий дохід від 

реалізації продукції, 

тис.грн. (Х) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін через ланцюгові  відхилення: 

Абсолютні, тис.грн. Відносні, %  

4 роки назад 1015620 - - 

3 роки назад 759670 -255950 -25,2 

2 роки назад 494762 -264908 -34,9 

Попередній період 294354 -200408 -40,5 

Звітний період 250516 -43838 -14,9 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок математичного сподівання 

чистого доходу від реалізації продукції: М(Х)  

(1015620 + 759670 + 494762 + 294354 + 

250516) / 5 = 562984 тис.грн. 

3. Розрахунок середньоквадратичного 

відхилення чистого доходу від реалізації 

продукції:  σ(Х) 5

)562984250516(

)562984294354()562984494762(

)562984759670()5629841015620(

1
2

22

22







і

= 289143 тис.грн. 

4. Розрахунок коефіцієнта варіації чистого 

доходу від реалізації продукції (для 

характеристики ринкового ризику): V(Х) 

289143 / 562984 = 0,5136 або 51,4%; 

51,4% > 30% (ризик значний) 

Висновки: спостерігається нединамічне генерування чистого доходу; щорічне середнє 

відхилення від загальної тенденції отримання доходів основної діяльності протягом 5 років 

складало 289143 тис.грн.; коливання ринкових цін, а відтак й доходів від реалізації, за 

останні 5 років є значним, ринковий ризик порушення безперервності діяльності 

підприємства складає 51,4%. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

В умовах інформаційної невизначеності стану середовища прийняття 

рішень та відсутності достовірної інформації на момент прийняття рішення 

користувачами при проведенні аналітичних процедур пропонується 

застосовувати такі способи інтерпретації економічних показників: дерева 

рішень, лінійне програмування, аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, платіжна 

матриця. Цими способами найчастіше на практиці користуються зарубіжні 
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управлінські аналітики для обґрунтування рішень. Також для застосовування 

цих способів не потрібні дороговартісне програмне забезпечення та поглиблені 

знання з математики.  

Перші ідеї створення "дерев рішень" (Decision Trees) починаються з 

наукових публікацій Е.Ханта наприкінці 50-х років XX століття. 

Основоположною працею, що дала імпульс для розвитку цього напряму, стала 

книга Е.Ханта, Дж.Мерина і П.Стоуна [179]. Загалом дослідники розкривають 

метод дерева рішень як схематичне подання проблеми прийняття рішень з 

погляду оцінки ймовірності ризику та виграшів для будь-яких комбінацій 

альтернатив і станів середовища з цієї проблеми. Дерево рішень подають 

графічно у вигляді деревовидної структури. Квадратами позначають пункти 

прийняття рішень, колами – можливі альтернативи, а дуги відповідають 

переходам між логічно пов’язаними альтернативами рішень. З вершин-рішень 

(квадратів) виходить стільки дуг, скільки є альтернатив; вибір конкретної дуги 

– це альтернатива рішення. З вершин-подій (кіл) також може виходити кілька 

дуг. Кожна гілка визначає варіант рішення. Йдучи вздовж побудованих гілок, 

оцінюють кожен шлях, як правило, на основі ймовірностей настання події. При 

цьому кількісну оцінку одержує кожен варіант. 

Застосування методу «дерева рішень» в бухгалтерському аналізі 

уможливлює прийняття рішень управлінським персоналом про кращий варіант 

капітальних інвестицій для максимізації операційного прибутку. Його ідея 

полягає у тому, щоб просуваючись гілками дерева у напрямку справа наліво до 

точки прийняття рішення (квадрату): а) спочатку розрахувати очікувані 

фінансові результати (ФРn) від можливої господарської операції підприємства 

по кожній гілці дерева; б) складаючи ці, зважені на ймовірність попиту, 

очікувані прибутки по кожній альтернативі, визначити рівень можливого 

прибутку у кожній точці можливостей (ЕV(Аі)); в) порівнюючи значення 

очікуваних прибутків у точках можливостей, зробити остаточний вибір 

найкращої альтернативи, в якій очікуваний прибуток буде найбільший. 
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Аналітичну процедуру із застосуванням методу «дерева рішень» 

запропоновано у табл.2.14. 

Таблиця 2.14 

Аналітична процедура вибору варіанту капітальних інвестицій для 

максимізації операційного прибутку із застосування методу «дерева рішень»  

Параметри і критерій управлінської 

проблеми 

Варіант 1: 

Придбати обладнання 

№1 

Варіант 2: 

Придбати обладнання 

№2 

min попит max попит min попит max попит 

1. Очікуваний масштаб діяльності, од. 2000 2800 2000 2800 

2. Маржинальний прибуток на 1-цю 

продукції, грн. 
28 28 34 34 

3. Сукупні постійні витрати, грн. 25 000 25 000 30 000 30 000 

4. Ймовірність попиту 0,4 0,6 0,4 0,6 

Аналітичні операції: 

5. Розрахунок маржинального доходу, 

грн. (п.1×п.2) 
56 000 78 400 68 000 95 200 

6. Розрахунок операційного прибутку, 

грн. (п.5 – п.3) 
31 000 53 400 38 000 65 200 

7. Визначення можливого операційного 

прибутку при різному попиті 

(п.6×п.4)  

12 400 32 040 15200 39 120 

8. Сумарна оцінка очікуваного 

операційного прибутку при коливанні 

попиту, грн. 

12 400 + 32 040 =  

44 440 

15 200 + 39 120 =  

54 320 

9. Побудова дерева рішень 

Точка 

прийняття 

рішення 

Альтернативи 

(можливі дії), 

Аі 

Середній 

очікуваний 

прибуток за 

альтернативою, 

ЕV(Аі) 

Імовірність 

попиту,  

wn 

Події 

(гілка 

рішення) 

Очікуваний 

прибуток за 

подією, 

ФРn 

1 2 3 4 5 6 

    0,4 × 31 000  12 400  

0,6 × 53 400  32 040  

  0,4 × 38 000  15 200  

0,6 × 65 200  39 120  

Висновки: доцільніше прийняти рішення щодо придбання обладнання  №2, незважаючи на 

те, що воно потребує більших непрямих витрат. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Метод лінійного програмування (Linear Programming) найбільш 

поширений у прикладних економічних дослідженнях завдяки його достатній 

наочності, зрозумілості інтерпретацій. Це дає змогу суб'єкту господарювання 

прийняти найкраще обґрунтоване (за формальними ознаками) рішення в умовах 

44440 

Установка 

2 

Обладнання 1 

Обладнання 2 

0,4 

0,6 

54320 
0,4 

0,6 
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більш-менш жорстких обмежень стосовно доступних для підприємства 

економічних ресурсів. Особливо ефективне застосування лінійного 

програмування для забезпечення прийняття виробничих рішень у частині 

вирішення завдань найкращої комбінації розподілу наявних економічних 

ресурсів (матеріалів, праці, потужності машин та обладнання) на виробництво 

всіх видів готової продукції для одержання максимального маржинального 

прибутку підприємства при наявності обмежень економічних ресурсів 

(табл.2.15).  

Таблиця 2.15 

Аналітична процедура вибору варіанту розподілу наявних економічних 

ресурсів за наявності обмежень на основі лінійного програмування  

Показники Продукція А Продукція Б Продукція В 

1. Масштаб діяльності, од. 700 500 1000 

2. Маржинальний прибуток на  1-цю 

продукції, грн. 
41 54 50 

3. Кількість витрачання спільного 

матеріалу (обмежувальний фактор) 

на 1-цю продукції, кг 

3 2 5 

Аналітичні операції: 

Розрахунок маржинального прибутку 

за обмежувальним фактором (п.2/п.3) 
41/3 = 13,7 54/2 = 27 50/5 = 10 

Ранжування асортименту продукції за 

показником маржинального прибутку 

за обмежувальним фактором 

2 1 3 

Наявна кількість матеріалу, кг 6 000 

Необхідна кількість матеріалу, кг 

(п.1×п.3) 
700×3 = 2100 500×2 = 1000 1000×5 = 5000 

Нестача матеріалу, кг 6 000 – (2100+1000+5000) = -2100 

Розподіл обмежувального ресурсу за 

визначеними рангами, кг 

6000-1000 = 

5000 ˃2100, 

тоді 2100 

6000 ˃ 1000, 

тоді 1000 

5000-2100 = 

2900 < 5000, 

тоді 2100 

Можливе сполучення обсягів 

виробництва різних видів продукції за 

наявності обмежувального фактору, 

од. 

2100/3 кг = 700 
1000/ 2 кг = 

500 
2100/5 кг = 420 

Висновки: прийняття рішення про таке сполучення масштабів діяльності щодо різних 

видів продукції за наявності обмеження використання спільного матеріалу у поточному 

місяці у кількості 6000 кг, здійснене на основі простого ранжування асортименту, 

уможливить максимізацію сукупного маржинального прибутку, який складе 500 од. «Б» × 

54 грн. + 700 од. «А» × 41 грн. + 420 од. «В» × 50 = 76 700 грн. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Аналіз чутливості (Sensitivity analysis) дозволяє краще зрозуміти процес 

формування позитивних результатів. На його основі можливо визначати напрям 

конкретних дій підприємства, які підвищують ймовірність одержання 

економічних вигод у майбутньому. В рамках бухгалтерського аналізу 

господарської діяльності підприємства пропонується проводити аналіз 

чутливості операційного прибутку (EBIT) до зміни масштабів діяльності через 

інтерпретацію таких показників: коефіцієнту маржинального доходу 

(Contribution Margin Ratio), коефіцієнту операційного левериджу (Operating 

Leverage Ratio), коефіцієнту операційної рентабельності (Operating Margin 

Ratio) та ефекту операційного левериджу (Degree of Operating Leverage – DOL). 

Результати аналізу чутливості операційного прибутку до зміни масштабів 

діяльності підприємства з використанням різних коефіцієнтів рекомендується 

узагальнювати за такою формою таблиці (табл.2.16). 

Аналіз сценаріїв (Scenario Analysis) є продовженням процедур аналізу 

чутливості, коли одночасній зміні піддається вся група вихідних показників, що 

перевіряються на ризик. В якості можливих варіантів рішень будується як 

мінімум три сценарії: песимістичний, оптимістичний і найімовірніший (або 

середній). Застосування методу сценаріїв передбачає проходження таких 

етапів: 1) прогноз варіантів змін ключових показників (песимістичний, 

найбільш ймовірний та оптимістичний); 2) присвоєння ймовірної оцінки 

розвитку кожного сценарію; 3) оцінка стандартного відхилення ключового 

обраного показника від середнього рівня; 4) оцінка ризику господарської 

операції. Оскільки сценарний аналіз є досить досконалим інструментом для 

оцінки ризику нових бізнес-проектів у напрямку розширення масштабів 

діяльності, пропонується включити цей спосіб обґрунтування рішень у 

методичний інструментарій бухгалтерського аналізу. Процедуру аналізу 

сценаріїв виходу на ринок з новою торговельною маркою продукції 

запропоновано у табл.2.17. 

 



159 
 

Таблиця 2.16 

Процедура аналізу чутливості операційного прибутку до зміни 

масштабів діяльності 

Показники 
За попер. 

період 

За 

звітний 

період 

Відносне 

відхи-

лення, 

Δ% 

1. Чистий дохід від реалізації продукції (Net Revenue – 

NR) 
294354 250516 -14,9 

2. Змінні витрати, тис.грн. 105179 108047 +2,7 

3. Постійні витрати 174417 131672 -24,5 

4. Фінансовий результат від операційної діяльності – 

EBIT (п.1 – п.2 – п.3) 
14758 10797 -26,8 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ключових показників чутливості операційного прибутку: 

5. Маржинальний дохід (п.1 – п.2) 189175 142469 -24,7 

6. Коефіцієнт маржинального доходу (п.5 / п.1) 0,64 0,57 -10,9 

7. Коефіцієнт операційного левериджу (п.5 / п.4) 12,8 13,2 +3,13 

8. Коефіцієнт операційної рентабельності  (п.4 / п.1) 0,050 0,043 -14 

2. Розрахунок чутливості операційного прибутку до 

зміни чистого доходу від реалізації на 1% у звітному 

періоді (Degree of Operating Leverage – DOL): Δ% EBIT / 

Δ% NR 

(-26,8)% / (-14,9)% = 1,8 

3. Розрахунок точки беззбитковості 

(Вreakeven Рoint – ВР) у звітному періоді (п.3 / 

п.6), тис.грн. 

131672 / 0,57 = 231004 

4. Розрахунок запасу безпеки діяльності 

(Safety Margin - SM) у звітному періоді, %;  

SM = (NR – ВР) / NR × 100% 

(250516 – 231004) / 250516 × 100% 

= 7,8% 

5. Розрахунок чутливості операційного 

прибутку до прогнозованої зміни масштабів 

діяльності, наприклад на 10%: 

 

- з використанням ефекту операційного левериджу 10% × 1,8 = 18% 

- з використанням коефіцієнту маржинального доходу  10% / 0,57 = 18% 

- з використанням коефіцієнтів операційного 

левериджу та операційної рентабельності 
10% / (13,2 × 0,043) = 18% 

6. Розрахунок чутливості операційного прибутку до 

втрати запасу безпеки діяльності: 
(-7,8%) × 1,8 = -14% 

Висновки: у звітному періоді на підприємстві при зміні чистого доходу від реалізації на 1%, 

операційний прибуток змінюється в 1,8 рази, що свідчить про високий рівень постійних 

витрат по відношенню до змінних та високу чутливість операційного прибутку до зміни  

масштабів діяльності. Розрахунок чутливості операційного прибутку до прогнозованої 

зміни (у 10%) масштабів діяльності, який можна провести трьома способами, показав, що 

чутливість операційного прибутку складе 18%. Якщо у наступному звітному періоді 

відносне відхилення операційного прибутку перевищить 14%, можна стверджувати, що 

підприємство переходить в зону збиткової діяльності.  
Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Платіжна матриця (Payoff Tables) є способом обґрунтування рішень, що 

допомагає особі, що приймає рішення (ОПР) встановити, яка альтернатива 

розв’язання проблемної ситуації найбільше сприятиме досягненню цілей. 

Пояснюючи таку назву, американський вчений проф. Н. Пол Лумба зазначав: 

«Платіж являє собою грошову винагороду або корисність, що є наслідком 

конкретної стратегії в поєднанні з конкретними обставинами. Якщо платежі 

представити у формі таблиці (або матриці), ми отримуємо платіжну матрицю» 

[180, с.394] 

Таблиця 2.17 

Процедура аналізу сценаріїв виходу на ринок з новою торговельною 

маркою продукції підприємства 

Показники 
Сценарії розвитку ситуації 

Песимістичний Оптимістичний Найімовірніший 

1. Очікуваний рівень попиту на нову 

торговельну марку продукції, од. 
70000 90000 

(70000 + 90000) / 

2 = 80 000  

2. Очікуваний операційний прибуток, 

тис.грн. - КП 
590 1130 

(590+1130) / 2 = 

860 

3. Ймовірність розвитку сценарію  0,3 0,2 
1 – (0,3 + 0,2) = 

0,5 

Аналітичні операції: 
Розрахунок стандартного відхилення очікуваного 

операційного прибутку, тис.грн. – σ(X) 
2,0)8601130(3,0)860590( 22 

= 190,9 тис.грн. 
Оцінка  ризику виходу на ринок з новою торговельною 

маркою продукції: V(X) 
190,9 / 860 × 100% = 22,2% 

Висновки: ризик виходу на ринок нової торговельної марки продукції підприємства помірний (<30%), 

тому підприємству необхідно просувати нову торгову марку. Ймовірність отримання можливих 

збитків у разі реалізації песимістичного сценарію щодо очікуваного попиту складає 22,2%. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Визначення очікуваного значення фінансового результату за 

альтернативою (Expected Value, EV) є центральною концепцією платіжної 

матриці. Визначивши очікуване значення фінансового результату за кожною 

альтернативою EV(Aj) і записавши результати у відповідні клітини матриці, 

аналітик здійснює вибір кращої альтернативи. Платіжна матриця як інструмент 

аналізу альтернатив в процесі забезпечення прийняття рішень узагальнює всі 

плюси і мінуси рішення в табличній формі. З позиції бухгалтерського аналізу 

ця таблиця уможливлює розуміння всіх можливих очікувань значень прибутків 

/ збитків від реалізації продукції в умовах невизначеності попиту на готову 

продукцію (табл.2.18).  
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Таблиця 2.18 

Процедура аналізу альтернатив масштабів виробництва в умовах 

невизначеності попиту на продукцію підприємства на основі платіжної матриці  

Показники 
Альтернативи обсягів виробництва, одиниць 

70000 77000 84000 87000 90000 

1. Чистий дохід від реалізації 

продукції, тис.грн. (при ціні 

1-ці – 92 грн.) 

6440 7084 7728 8004 8280 

2. Собівартість реалізації 

продукції, тис.грн. (при с/в 1-

ці – 65 грн.) 

4550 5005 5460 5655 5850 

3. Витрати операційної 

діяльності (адміністративні, 

на збут, інші), тис.грн. 

1300 1300 1300 1300 1300 

4. Очікуваний операційний 

прибуток в умовах 

визначеності попиту, 

тис.грн. (п.1 – п.2 – п.3) 

590 779 968 1049 1130 

Аналітичні операції: 

1. Побудова платіжної матриці та вибір альтернативи за критерієм Вальда (max/min) 

Альтернативи 

обсягів 

виробництва, 

од. (контролю-

ються ОПР) 

Альтернативи обсягів реалізації, од.  

(не контролюються ОПР) 

Очікуваний 

операційний 

прибуток  

70000 77000 84000 87000 90000 min 

70000 590 590 590 590 590 590 (max) 

77000 
6440 – 5005 - 

1300 = 135 
779 779 779 779 135 

84000 
6440 – 5460 - 

1300 = -320 
324 968 968 968 -320 

87000 
6440 – 5655 - 

1300 = -515 
129 773 1049 1049 -515 

90000 
6440 – 5850 - 

1300 = -710 
-66 578 854 1130 -710 

2. Побудова матриці ризиків на базі платіжної матриці та вибір альтернативи за 

критерієм Севіджа (min/max) 

Альтернативи 

обсягів 

виробництва, 

од. 

Альтернативи обсягів реалізації, од. 

Очікуваний 

операц. 

прибуток 

70000 77000 84000 87000 90000 max 

70000 0 189 378 459 540 540  

77000 590 – 135 = 455 0 189 270 351 455 (min) 

84000 590 – (-320) = 910 455 0 81 162 910 

87000 
590 – (-515) = 

1105 
650 195 0 81 1105 

90000 
590 – (-710) = 

1300 
845 390 195 0 1300 

3. Побудова на базі платіжної матриці таблиці з урахуванням оптимізму-песимізму 

ОПР та вибір альтернативи за критерієм Гурвіца 
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Продовження табл.2.18 

Альтернативи 

обсягів 

виробництва, 

од. 

Можливий 

операційний 

прибуток, грн. 

Мінімальний 

прибуток, 

зважений на 

коефіцієнт 

песимізму (1-

0,6) 

Максимальний 

прибуток, 

зважений на 

коефіцієнт 

оптимізму 0,6 

Середній 

очікуваний 

операційний 

прибуток min max 

70000 590 590 590×0,4= 236 590×0,6= 354 590 (max) 

77000 135 779 135×0,4= 54 779×0,6= 467 521 

84000 -320 968 -320×0,4= -128 968×0,6= 581 453 

87000 -515 1049 -515×0,4= -206 1049×0,6= 629 423 

90000 -710 1130 -710×0,4= -284 1130×0,6= 678 394 

4. Побудова на базі платіжної матриці таблиці з урахуванням ймовірності попиту на 

нову торгову марку та вибір альтернативи за критерієм Байєса 

Альтернативи 

обсягів 

виробництва, од. 

Альтернативи обсягів реалізації, од. Очікуваний 

операційний 

прибуток 

70000 77000 84000 87000 90000 

Ймовірність попиту, коефіцієнт 

0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 ∑ 

70000 590×0,1= 59 118 177 177 59 590 

77000 135×0,1= 13,5 155,8 233,7 233,7 77,9 714,6 (max) 

84000 -320×0,1=-32 64,8 290,4 290,4 96,8 710,4 

87000 -515×0,1=-51,5 25,8 231,9 314,7 104,9 625,8 

90000 -710×0,1=-71 -13,2 173,4 256,2 113 458,4 

5. Побудова на базі платіжної матриці таблиці з урахуванням рівної ймовірності 

попиту (1/ кількість альтернатив 5 = 0,2) та вибір альтернативи за критерієм Лапласа 

Альтернативи 

обсягів 

виробництва, од. 

Альтернативи обсягів реалізації, од. Очікуваний 

операційний 

прибуток 

70000 77000 84000 87000 90000 

Ймовірність попиту, коефіцієнт 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ∑ 

70000 590×0,2= 118 118 118 118 118 590 

77000 135×0,2= 27 155,8 155,8 155,8 155,8 650,2 (max) 

84000 -320×0,2= -64 64,8 193,6 193,6 193,6 581,6 

87000 -515×0,2= -103 25,8 231,9 209,8 209,8 574,3 

90000 -710×0,2= -142 -13,2 115,6 170,8 226 357,2 
Висновки: критерій Вальда (max/min) орієнтує на максимально можливий операційний 
прибуток за найнесприятливіших умов розвитку економічної ситуації, тому при 
прогнозуванні масштабів діяльності за цим критерієм доречно виробити 70000 одиниць 
продукції нової торгової марки; критерій Севіджа (min/max) орієнтує на максимально 
можливий операційний прибуток за умов мінімізації ризиків у несприятливому стані 
середовища функціонування, тому за цим критерієм доцільно виробити 77000 одиниць 
продукції; критерій Гурвіца орієнтує на максимально можливий операційний прибуток за 
умов коливань впевненості ОПР щодо обсягів реалізації між оптимізмом та песимізмом, 
тому за цим критерієм підприємству доцільно виробити 70000 одиниць продукції; критерій 
Байєса орієнтує на максимально можливий операційний прибуток за умов наявності 
інформації про ймовірність очікуваного попиту для кожного масштабу діяльності, тому 
при прогнозуванні обсягів виробництва за цим критерієм доцільно виробити 77000 одиниць 
нової торгової марки ; критерій Лапласа орієнтує на максимально можливий операційний 
прибуток за умов відсутності інформації про ймовірність попиту для кожного масштабу 
діяльності, а тому передбачається, що ймовірності попиту рівні, тому за цим критерієм 
підприємству доцільно виробити 77000 одиниць продукції. З урахуванням значень всіх 
критеріїв, доцільно прийняти рішення про вихід на ринок з новою торговою маркою 
продукції з обсягом виробництва 77000 одиниць. 

Джерело: розроблено автором  
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2.3. Способи факторного моделювання для осмислення чутливості 

ключових показників до змін в діяльності підприємства   

 

Визначення типів і видів функціонального взаємозв'язку елементів 

внутрішньої будови досліджуваного об'єкта передбачає факторне моделювання 

детермінованих і стохастичних взаємозв'язків. Основні типи моделей, 

використовувані у факторному аналізі, залежно від виду взаємозв'язку 

економічних показників, узагальнено на рис.2.6. 

 
 

Рис. 2.6. Основні типи факторних моделей залежно від виду 

взаємозв'язку економічних показників 

Джерело: складено на основі [5; 155; 162; 163] 

Варто зауважити, що факторний аналіз діяльності підприємства на основі 

застосування способів детермінованого факторного аналізу (ДФА) був 

«родзинкою» радянської методики, яка в подальшому розвивалась й 

українськими вченими-аналітиками у сфері аналізу господарської діяльності. 

Один із найвідоміших фахівців з економічного аналізу господарської діяльності 
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радянського періоду проф. А.Д. Шеремет характеризуючи методи ДФА 

зазначав, що «в аналізі господарської діяльності, який іноді називають 

бухгалтерським аналізом (!), переважають методи детермінованого 

моделювання факторних систем, які дають точну (а не з певною ймовірністю, 

характерною для стохастичного моделювання), збалансовану характеристику 

впливу факторів на зміну результативного показника» [159, c. 54-55]. 

У фаховій літературі підкреслюється, що послідовність визначення 

впливу факторів, дотримувана при використанні класичних способів ДФА, 

тобто прийомів елімінування (ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних 

різниць), відображає закономірності діяльності підприємства. Проф. С.Б. 

Барнгольц і Г.М. Тацій визначають, що «послідовність підстановок не є 

довільною, а випливає з попереднього якісного аналізу взаємозв'язку і 

взаємозалежності досліджуваних факторів в процесі їх спільної дії. У тих 

випадках, коли характер зв'язку встановлено, можна визначити і чітку 

послідовність підстановок» [161, c. 32]. Необхідно підкреслити, що вирішенню 

питання про послідовність підстановок при використанні прийомів 

елімінування сприяє перший закон діалектики «переходу кількісних змін у 

якісні», а тому підстановки в детерміновану факторну модель здійснюються за 

схемою: від змін кількісних показників до змін якісних показників.  

Сфери застосування основних прийомів детермінованого факторного 

аналізу за видами факторних моделей узагальнено у табл.2.19. Як видно з 

табл.2.19, при проведенні детермінованого факторного аналізу за 

мультиплікативними моделями можуть застосовуватися всі прийоми 

елімінування; за подовженими моделями кратно-адитивного типу можуть 

використовуватись прийоми пропорційного ділення або пайової (часткової) 

участі.  
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Таблиця 2.19 

Сфери застосування основних прийомів детермінованого факторного 

аналізу за видами факторних моделей 

Прийом 

Детерміновані факторні моделі 

Мульти-

плікативні 
Адитивні Кратні Комбіновані 

Ланцюгових підстановок + + + + 

Абсолютних різниць + - - Р = Ф
1
 × (Ф

2
 - Ф

3
) 

Відносних різниць + - - - 

Пропорційного ділення - - - Р = 
а

∑Фі
; Р = 

∑Фі

𝑏
 

Пайової (часткової) 

участі 
- - - Р = 

а

∑Фі
; Р = 

∑Фі

𝑏
 

Джерело: складено на основі [163, с.47] 

На детермінованому мультиплікативному взаємозв'язку окремих 

коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан і ефективність поточної 

діяльності компанії, базуються ідеї американської школи багатофакторного 

моделювання (Multivariate Modelers School) при проведенні аналізу фінансової 

звітності. Головне завдання цієї школи полягає у моделюванні піраміди 

фінансових показників, яка допускає тільки детермінований мультиплікативний 

зв'язок між окремими коефіцієнтами, починаючи з коефіцієнта ROE (Return on 

Equity – рентабельність власного капіталу) та розробці на її основі імітаційних 

моделей. Один із найвідоміших практичних результатів цієї "школи" — 

методика аналізу, запропонована менеджерами фірми "Дюпон" (DuPont 

Financial Analysis Model) [69].  

Рівняння Дюпон є детермінованим факторним аналізом, що дозволяє 

визначити чинники, за рахунок яких відбувалася зміна рентабельності власного 

капіталу (іншими словами, зміна норми прибутку на авансований капітал). В 

основу мультиплікативної факторної моделі у вигляді деревовидної структури 

покладено коефіцієнт рентабельності власного капіталу (ROE) як 

співвідношення чистого прибутку Net Income (Net Profit) (ЧП) до 

середньорічної вартості власного капіталу (Average Equity) (ВК), а ознаки - 

характеризують фактори виробничої та фінансової діяльності підприємства.  
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У детермінованій мультиплікативній факторній моделі, розробленій 

Дж.Бліссом, фактори, що впливають на ROE дробляться з метою виокремлення 

чинників, що найсуттєвіше змінюють рентабельність власного капіталу. 

Основними факторами рівняння Дюпон є: чиста рентабельність підприємства 

Net Profit Margin (NPM) (відношення чистого прибутку Net Profit (ЧП) до 

чистого доходу Net Sales (Revenue) (ЧД)); оборотність активів Total Asset 

Turnover (TAT) (відношення чистого доходу Net Sales (Revenue) (ЧД) до 

середньорічної вартості активів (Average Assets) (А)); мультиплікатор власного 

капіталу (Equity Multiplier (EM) = [Average Assets] / [Average Equity], що у 

вітчизняній практиці характеризується як коефіцієнт фінансової залежності 

(2.3) [69, с. 125]. 

EMTATNPMROE                                        (2.3) 

У праці Дж. Куртіса (J.Courtis) наводиться схема деревовидної структури 

розкладання на множники коефіцієнта рентабельності власного капіталу (ROE), 

що включає вже 79 фінансових коефіцієнтів, які були відібрані цим автором 

при огляді фахових публікацій та систематизовані на основі теоретичного 

встановлення функціонального причинно-наслідкового взаємозв’язку між 

коефіцієнтами [181].  

Доречно додати, що німецький вчений Й. Бетге звернув увагу на один 

цікавий момент, який слід враховувати при факторному аналізі рентабельності 

власного капіталу за коефіцієнтом ROE. Зокрема ним доведено, що «при 

збільшенні середньорічної величини власного капіталу за допомогою 

тезаврування [нагромадження – авт.] нерозподіленого прибутку частка 

власного капіталу зростає і, отже, веде до досягнення мети збереження, але при 

незмінному річному чистому прибутку знижується показник рентабельності 

власного капіталу в зв'язку зі зростанням його середньорічної величини» [70, 

с.206-207]. 

Модель аналітичної процедури із застосуванням прийомів 

детермінованого факторного аналізу для оцінки чутливості показника ROE до 

зміни факторів за мультиплікативною факторною моделлю запропоновано у 

табл.2.20. 
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Таблиця 2.20 

Застосування способів детермінованого факторного аналізу в аналізі 

чутливості показника ROE за мультиплікативною 3-х факторною моделлю 

Показники 

Звітний 

період, 

(1) 

Поперед. 

період, 

(0) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін 

Абс. 

відх., Δ 

Відн. 

відх., Δ% 

1. Чистий прибуток, тис.грн. 11021 34816 -23795 - 68,3 

2. Чистий дохід від реалізації продукції, 

тис.грн. 
250516 294354 -43838 - 14,9 

3. Сер. власний капітал, тис.грн.  524924 502005 +22919 + 2,1 

4. Сер. активи, тис.грн. 744672 800849 -56177 - 10,1 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок ключових показників формування рентабельності власного капіталу 

підприємства у звітному періоді:: 

ROE, % (п.1 / п.3) 2,1 6,9 -4,8 - 69,6 

Чиста рентабельність діяльності 

підприємства  - NPM, % (п.1 / п.2) 
4,39 11,83 -7,44 - 62,9 

Ресурсовіддача (оборотність активів) - 

ТАТ, раз (п.2 / п.4) 
0,34 0,37 -0,03 - 8,1 

Коефіцієнт фінансової залежності (коефі-

цієнт справедливості) – EM (п.4 / п.3) 
1,42 1,59 -0,17 - 10,7 

3. Побудова 3-х факторної 

мультиплікативної моделі показника 

ROE: 

ROE =  NPM × ТАТ × EM 

4. Розрахунок впливу факторів на зміну ROE прийомом ланцюгових підстановок 

4.0) нульова підстановка: ROE(0) = NPM(0) × ТАТ(0) × EM(0) 6,9 = 11,83 × 0,37 × 1,59 

4.1) розрахунок умовного ROE з урахуванням зміни 

фактору 1 - зміни чистої рентабельності діяльності 

підприємства:  

умов. ROE(Ф1) = NPM(1) × ТАТ(0) × EM(0) 

4,39 × 0,37 × 1,59 = 2,6 

- визначення впливу фактору 1:  

ΔROE(Ф1) = умов. ROE(Ф1) - ROE(0) 
2,6 – 6,9 = -4,3 

4.2) розрахунок умовного ROE з урахуванням зміни 

фактору 2 – зміни ресурсовіддачі: 

умов. ROE(Ф2) = NPM(1) × ТАТ(1) × EM(0) 

4,39 × 0,34 × 1,59 = 2,4 

- визначення впливу фактору 2:  

ΔROE(Ф2) = умов. ROE(Ф2) - умов. ROE(Ф1) 
2,4 – 2,6 = - 0,2 

4.3) розрахунок умовного ROE з урахуванням зміни 

фактору 3 – зміни фінансової залежності: 

умов. ROE(Ф3) = NPM(1) × ТАТ(1) × EM(1) = ROE(1) 

4,39 × 0,34 × 1,42 = 2,1 

- визначення впливу фактору 3:  

ΔROE(Ф3) = ROE(1) - умов. ROE(Ф2) 
2,1 – 2,4 = - 0,3 

5. Розрахунок впливу факторів на зміну ROE прийомом абсолютних різниць 

5.1) розрахунок впливу фактору 1 - зміни чистої 

рентабельності діяльності підприємства:  

ΔROE(Ф1) = Δ NPM × ТАТ(0) × EM(0) 

(-7,44) × 0,37 × 1,59 = -4,3 
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5.2) розрахунок впливу фактору 2 – зміни ресурсовіддачі:  

ΔROE(Ф2) = NPM(1) × Δ ТАТ × EM(0) 
4,39 × (-0,03) × 1,59 = -0,2 

5.3) розрахунок впливу фактору 3 – зміни фінансової 

залежності: ΔROE(Ф3) = NPM(1) × ТАТ(1) × Δ EM 
4,39 × 0,34 ×(-0,17) = -0,3 

6. Розрахунок впливу факторів на зміну ROE прийомом відносних різниць 

6.1) розрахунок впливу фактору 1 - зміни чистої 

рентабельності діяльності підприємства:  

ΔROE(Ф1) = Δ% NPM × ROE(0) / 100% 

(- 62,9) × 6,9 / 100% = - 4,3 

6.2) розрахунок впливу фактору 2 – зміни ресурсовіддачі:  

ΔROE(Ф2) = Δ% ТАТ × (ROE(0) + ΔROE(Ф1)) / 100% 

(- 8,1) × (6,9 + (- 4,3)) / 100% = 

- 0,2 

6.3) розрахунок впливу фактору 3 – зміни фінансової 

залежності:  

ΔROE(Ф3) = Δ% EM × (ROE(0) + ΔROE(Ф1) + ΔROE(Ф2)) / 

100% 

(- 10,7) × (6,9 + (- 4,3) + 

 (- 0,2)) / 100% =  - 0,3 

7. Перевірка достовірності розрахунків впливу 

факторів (баланс відхилень): 

(-4,8) =  

(-4,3) + (-0,2) + (-0,3) 

Висновки: у звітному періоді показник рентабельності власного капіталу підприємства 

зменшився на 4,8%, що свідчить про негативну тенденцію для власників. На цю зміну 

вплинули три фактори. Найбільший негативний вплив спричинила зміна чистої 

рентабельності підприємства (на -4,3%), тому управлінському персоналу необхідно 

шукати резерви мінімізації витрат діяльності підприємства, щоб збільшувати фінансові 

результати. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Необхідно підкреслити, що кожен елемент рівняння, наведеного у 

формулі 2.3, є контрольним індикатором того або іншого аспекту 

господарських операцій: чиста маржа прибутковості діяльності (NPM) 

відображає ефективність управління витратами та політику встановлення цін на 

продукцію; коефіцієнт використання активів (ТАТ) відображає політику 

управління структурою активів; мультиплікатор власного капіталу (EM) 

відображає фінансовий важіль або політику фінансування активів. Коригування 

формули 2.3 через декомпозицію показника NPM дозволяють скласти рівняння, 

яке може бути використане для виявлення проблем у чотирьох сферах 

управління підприємством: управління податками, управління витратами, 

управління активами та управління фінансовими ресурсами (2.4). 

ROE = TPS × ЕPM × ТАТ × EM                               (2.4) 

де TPS - структура оподатковуваного прибутку; ЕPM - економічна 

рентабельність діяльності підприємства. Як видно з формули 2.4, показник 

чистої рентабельності підприємства NPM поділено на дві частини: 1) показник 
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ефективності управління податками - TPS, що відображає використання 

підприємством інструментів податкового планування; 2) показник ефективності 

господарської діяльності до оподаткування та контролю за витратами 

діяльності - ЕPM. 

Модель аналітичної процедури із застосуванням прийомів детермінованого 

факторного аналізу для оцінки чутливості показника ROE до зміни 4-х факторів за 

мультиплікативною факторною моделлю запропоновано у табл.2.21. 

Таблиця 2.21 

Застосування способів детермінованого факторного аналізу в аналізі 

чутливості показника ROE за мультиплікативною 4-х факторною моделлю 

Показники 

Звітний 

період, 

(1) 

Поперед. 

період, 

(0) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін 

Абс. 

відх., Δ 

Відн. 

відх., Δ% 

1. Чистий прибуток, тис.грн. 11021 34816 -23795 - 68,3 

2. Прибуток до оподаткування (ПО) 12938 35618 -22680 -63,7 

3. Чистий дохід від реалізації продукції, 

тис.грн. 
250516 294354 -43838 - 14,9 

4. Сер. власний капітал, тис.грн.  524924 502005 +22919 + 2,1 

5. Сер. активи, тис.грн. 744672 800849 -56177 - 10,1 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок ключових показників формування рентабельності власного капіталу 

підприємства у звітному періоді:: 

ROE, % (п.1 / п.4) 2,1 6,9 -4,8 - 69,6 

Структура оподатковуваного прибутку 

(Тaxable Рrofits Structure, TPS) (п.1 / п.2) 
0,852 0,977 -0,125 -12,8 

Економічна рентабельність діяльності 

підприємства  - ЕPM, % (п.2 / п.3) 
5,16 12,1 -6,94 -57,4 

Ресурсовіддача (оборотність активів) - 

ТАТ, раз (п.3 / п5) 
0,34 0,37 -0,03 - 8,1 

Коефіцієнт фінансової залежності (коефі-

цієнт справедливості) – EM (п.5 / п.4) 
1,42 1,59 -0,17 - 10,7 

3. Побудова 4-х факторної 

мультиплікативної моделі показника 

ROE: 

ROE = TPS × ЕPM × ТАТ × EM 

  



170 
 

Продовження табл.2.21 

4. Розрахунок впливу факторів на зміну ROE прийомом абсолютних різниць 

4.1) розрахунок впливу фактору 1 - зміни структури 

оподатковуваного прибутку підприємства:  

ΔROE(Ф1) = Δ TPS × ЕPM(0) × ТАТ(0) × EM(0) 

(-0,125) × 12,1 × 0,37 × 1,59 = 

-0,89 

4.2) розрахунок впливу фактору 2 - зміни економічної 

рентабельності діяльності підприємства: 

ΔROE(Ф2) = TPS(1) × Δ ЕPM × ТАТ(0) × EM(0) 

0,852 × (-6,94) × 0,37 × 1,59 = 

-3,48 

4.3) розрахунок впливу фактору 3 – зміни ресурсовіддачі:  

ΔROE(Ф3) = TPS(1) × ЕPM (1) × Δ ТАТ × EM(0) 

0,852 × 5,16 × (-0,03) × 1,59 = 

-0,21 

4.4) розрахунок впливу фактору 4 – зміни фінансової 

залежності: ΔROE(Ф4) = TPS(1) × ЕPM (1) × ТАТ(1) × Δ EM 

0,852 × 5,16 × 0,34 ×(-0,17) =  

-0,25 

5. Перевірка достовірності розрахунків впливу 

факторів (баланс відхилень): 

(-4,8) ≈ (-0,89) + (-3,48) +  

(-0,21) + (-0,25) 

Висновки: у звітному періоді показник рентабельності власного капіталу підприємства 

зменшився на 4,8%, що свідчить про негативну тенденцію для власників. На цю зміну 

вплинули чотири фактори. Найбільший негативний вплив спричинила зміна економічної 

рентабельності підприємства (на -3,48%), тому управлінському персоналу необхідно 

шукати резерви мінімізації витрат діяльності підприємства. Збільшення ефективної 

ставки податку на прибуток підприємства зменшило ROE на (-0,89)%. 

Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Також для більш глибокого осмислення причино-наслідкових змін у 

формуванні показника ROE пропонується застосовувати структурно-логічну 

мультиплікативну модель факторного аналізу рентабельності власного капіталу 

підприємства, наведену на рис.2.7. В основу такого факторного моделювання 

покладено показник прибутку від операційної діяльності, який у зарубіжній 

практиці має назву EBIT. Відтак, для забезпечення прийняття обгрунтованих 

рішень зацікавленими сторонами, пропонується модифікована трьох-факторна 

мультиплікативна модель ROE (2.5), що уможливлює визначення впливу таких 

факторів: зміни рівня базової рентабельності активів - ВЕР (Ф1), зміни 

структури розподілу операційного прибутку на відсотки та податки - ЕS (Ф2), 

зміни рівня фінансової залежності від кредиторів, а відтак й ризикованості 

діяльності  - ЕМ (Ф3).  

ROE = ВЕР ×  ES × EM                                        (2.5) 
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Рис.2.7. Структурно-логічна модель мультиплікативного факторного 

аналізу рентабельності власного капіталу  

Джерело: розроблено автором 

Модель аналітичної процедури із застосуванням прийомів детермінованого 

факторного аналізу для оцінки чутливості показника ROE до зміни нових 3-х 

факторів за мультиплікативною факторною моделлю запропоновано у табл.2.22. 

Необхідно підкреслити, що одні й ті ж результативні показники можна 

розкласти на факторні показники у різний спосіб і подати як різні типи 

детермінованих факторних моделей. Вибір методу моделювання залежить від 

поставленої мети та професійних знань і навичок аналітика. Процедуру 

детермінованого факторного аналізу чутливості показника ROE до змін 

факторів за кратно-адитивною моделлю запропоновано у табл.2.23. 

У 70-х роках ХХ ст. з розвитком комп’ютерного імітаційного 

моделювання представниками школи мультиварiантних аналітиків починають 

розроблятися піраміди фінансових коефіцієнтів, в основі яких - співвідношення 

ринкової вартості простих акцій та різних показників діяльності фірми. 
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Таблиця 2.22 

Застосування способів детермінованого факторного аналізу в аналізі 

чутливості показника ROE за мультиплікативною 3-х факторною моделлю 

Показники 

Звітний 

період, 

(1) 

Поперед. 

період, 

(0) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін 

Абс. 

відх., Δ 

Відн. 

відх., Δ% 

1. Чистий прибуток, тис.грн. 11021 34816 -23795 - 68,3 

2. Прибуток від операційної діяльності 

(ЕВІТ) 
10797 14758 -3961 -26,8 

3. Сер. власний капітал, тис.грн.  524924 502005 +22919 + 2,1 

4. Сер. активи, тис.грн. 744672 800849 -56177 - 10,1 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок ключових показників формування рентабельності власного капіталу 

підприємства у звітному періоді:: 

ROE, % (п.1 / п.4) 2,1 6,9 -4,8 - 69,6 

Операційна рентабельність активів  - ВЕР, 

% (п.2 / п.4) 
1,45 1,84 -0,39 -21,2 

Структура розподілу операційного 

прибутку - ES, коеф (п.1 / п.2) 
1,02 2,36 -1,34 -56,78 

Коефіцієнт фінансової залежності (коефі-

цієнт справедливості) – EM (п.4 / п.3) 
1,42 1,59 -0,17 - 10,7 

3. Побудова 3-х факторної 

мультиплікативної моделі показника 

ROE: 

ROE = ВЕР ×  ES × EM 

4. Розрахунок впливу факторів на зміну ROE прийомом абсолютних різниць 

4.1) розрахунок впливу фактору 1 - зміни операційної 

рентабельності активів:  

ΔROE(Ф1) = Δ ВЕР × ES (0) × EM(0) 

(-0,39) × 2,36 × 1,59 = -1,46 

4.2) розрахунок впливу фактору 2 – зміни структури 

розподілу операційного прибутку:  

ΔROE(Ф2) = ВЕР (1) × Δ ES × EM(0) 

1,45 × (-1,34) × 1,59 = -3,09 

4.3) розрахунок впливу фактору 3 – зміни фінансової 

залежності: ΔROE(Ф3) = ВЕР (1) × ES (1) × Δ EM 
1,45 × 1,02 × (-0,17) = -0,25 

5. Перевірка достовірності розрахунків впливу 

факторів (баланс відхилень): 

(-4,8) = (-1,46) +  

(-3,09) + (-0,25) 

Висновки: у звітному періоді показник рентабельності власного капіталу підприємства 

зменшився на 4,8%, що свідчить про негативну тенденцію для власників. На цю зміну 

вплинули три фактори. Найбільший негативний вплив спричинила зміна структури 

розподілу операційного прибутку на фінансові та податкові витрати (на -3,09%), тому 

управлінському персоналу необхідно контролювати витрати фінансової та інвестиційної 

діяльності підприємства.  

Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Таблиця 2.23 

Застосування способів детермінованого факторного аналізу в аналізі 

чутливості показника ROE за кратно-адитивною факторною моделлю 

Показники 

Звітний 

період, 

(1) 

Поперед. 

період, 

(0) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін 

Абс. 

відх., Δ 

Рівень 

прогресу, % 

1 2 3 
4 = гр.2 – 

гр.3 

5 = гр.2 / гр.3 

× 100% 

1. Чистий прибуток, тис.грн. (ЧП) 11021 34816 -23795 31,65 

2. Чистий дохід від реалізації продукції, 

тис.грн. (ЧД) 
250516 294354 

-43838 
85,11 

3. Сер. власний капітал, тис.грн. (ВК) 530434 519413 +11021 102,12 

4. Сер. активи, тис.грн. (А) 705080 784264 -79184 89,9 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок ключових показників формування рентабельності власного капіталу 

підприємства у звітному році: 

ROE, % (п.1 / п.3) 2,08 6,7 -4,62 31,04 

Витрати діяльності, тис.грн.  - В  (п.2 - п.1) 239495 259538 -20043 92,28 

Сер. зобов’язання, тис.грн.- З (п.4 - п.3) 174646 264851 -90205 65,94 

3. Побудова 2-х факторної кратної 

моделі показника ROE: 
ROE = ЧП / ВК 

4. Розрахунок впливу факторів на зміну ROE прийомом ланцюгових підстановок 

4.0) нульова підстановка:  

ROE(0) = ЧП(0) / ВК(0) 
ROE(0) = 34816 / 519413 × 100% = 6,7% 

4.1) розрахунок умовного ROE з урахуванням 

зміни фактору 1 - зміни чистого 

прибутку підприємства:  

умов. ROE(Ф1) = ЧП(1) / ВК(0) 

умов. ROE(Ф1) = 11021 / 519413 × 100% = 

2,12% 

- визначення впливу фактору 1:  

ΔROE(Ф1) = умов. ROE(Ф1) - ROE(0) 
ΔROE(Ф1) = 2,12 – 6,7 = -4,58% 

4.2) розрахунок умовного ROE з урахуванням 

зміни фактору 2 – зміни суми власного 

капіталу: 

умов. ROE(Ф2) = ЧП(1) / ВК(1) = ROE(1) 

умов. ROE(Ф2) =  11021 / 530434 × 100% = 

2,08%   

- визначення впливу фактору 2:  

ΔROE(Ф2) = умов. ROE(Ф2) - умов. ROE(Ф1) 
ΔROE(Ф2) = 2,08 – 2,12 = -0,04% 

5. Побудова 4-х факторної кратно-

адитивної моделі показника ROE: 
ROE = 

ЗА

ВЧД




 

6. Розрахунок впливу факторів на зміну ROE прийомом пропорційного ділення 

6.1) розрахунок впливу фактору 1.1 - зміни 

суми чистого доходу підприємства:  

ΔROE(Ф1.1) = ЧД
ВЧД

ROE Ф
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6.2) розрахунок впливу фактору 1.2 - зміни 

суми витрат діяльності підприємства:  

ΔROE(Ф1.2) = В
ВЧД

ROE Ф




 )1(
 

%44,1)20043(
)20043()43838(

58,4





 



174 
 

Продовження табл.2.23 

6.3) розрахунок впливу фактору 2.1 - зміни 

суми активів підприємства:  

ΔROE(Ф2.1) = А
ЗА

ROE Ф
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6.4) розрахунок впливу фактору 2.2 - зміни 

суми зобов’язань підприємства:  

ΔROE(Ф2.2) = З
ЗА

ROE Ф
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7. Розрахунок впливу факторів на зміну ROE прийомом пайової (часткової) участі 

7.1) розрахунок впливу фактору 1.1 - зміни 

суми чистого доходу підприємства:  

ΔROE(Ф1.1) = )1(ФROE
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7.2) розрахунок впливу фактору 1.2 - зміни 

суми витрат діяльності підприємства:  

ΔROE(Ф1.2) = )1(ФROE
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7.3) розрахунок впливу фактору 2.1 - зміни 

суми активів підприємства:  

ΔROE(Ф2.1) = )2(ФROE
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7.4) розрахунок впливу фактору 2.2 - зміни 

суми зобов’язань  підприємства:  

ΔROE(Ф2.2) = )2(ФROE
ЗА

З
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8. Перевірка достовірності 

розрахунків впливу факторів (баланс 

відхилень): 

ΔROE = -4,62% = (-4,58) + (-0,04) = 

(-3,14) + (-1,44) + (-0,019) + (-0,021) 

Висновки: у звітному періоді показник рентабельності власного капіталу підприємства 

зменшився на 4,62%, що свідчить про негативну тенденцію для власників. На цю зміну 

вплинули чотири фактори, що знаходяться у кратно-адитивному зв’язку. Найбільший 

негативний вплив (на -3,14%) спричинила зміна суми чистого доходу підприємства, тому 

управлінському персоналу необхідно шукати резерви у стимулюванні попиту на продукцію 

та посиленні лояльності клієнтів. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

За такого підходу моделювання піраміди фінансових коефіцієнтів також 

передбачало детермінований мультиплікативний зв'язок між окремими 

коефіцієнтами, але за кореневу результативну ознаку, від якої будувалося 

«дерево» коефіцієнтів, обирався коефіцієнт EPS (Earnings Per Share  – базовий 

прибуток на акцію) як співвідношення чистого прибутку (ЧП) за період до 

середньозваженої кількості простих акцій підприємства в обігу ( КА ). Така 

піраміда фінансових коефіцієнтів починалася з мультиплікативного зв’язку 

(2.6). 
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EMROABVSROEBVSEPS                         (2.6) 

де BVS - балансова вартість однієї простої акції (Book Value Per Share), що 

визначалася як співвідношення середньорічної вартості власного капіталу до 

середньозваженої кількості простих акцій підприємства в обігу. 

Процедуру детермінованого факторного аналізу показника EPS суб’єкта 

господарювання у звітному періоді, що уможливлює осмислення інвесторами 

та кредиторами причино-наслідкових зв’язків показників при формуванні 

прибутковості акцій підприємства, змодельовано у табл.2.24. 

Наведені у формулах 2.3, 2.6 моделі факторного аналізу ключових 

фінансових коефіцієнтів, запропонованих представниками школи 

багатофакторного мультиплікативного моделювання в кінцевому підсумку 

трансформувалися у мультиплікативну залежність темпів зростання масштабів 

діяльності і різних фінансових показників діяльності, таких як: прибуток, обсяг 

інвестицій та дивідендів, фінансовий леверидж, обсяги продажів. На сьогодні 

ця школа представлена мультиплікативною моделлю стійкості економічного 

зростання Роберта Хіггінса (A Model of Optimal Growth Strategy) [182, с. 7-16].  

Модель Хіггінса (2.7) дає наочне уявлення про чотири критичні фактори 

(коефіцієнт операційної рентабельності основної діяльності, коефіцієнт 

оборотності активів, коефіцієнт фінансової залежності, що у сукупності 

формують показник ROE, а також про коефіцієнт реінвестування прибутку), що 

впливають на результат - стійкість економічного зростання діяльності компанії 

(g). Дослідник показав, що досягнення бажаного темпу (стійкості) зростання 

бізнесу прямо залежить від застосовуваної фінансової політики. При цьому 

темп зростання масштабів діяльності (g) має збігатися з усталеним показником 

співвідношення нерозподіленого (балансового) прибутку звітного періоду (НП) 

та середніх залишків власного капіталу (ВК).  

RROEg                                                    (2.7) 

де R – норма реінвестування прибутку в активи підприємства, що 

визначається як співвідношення нерозподіленого прибутку до чистого 

прибутку. 
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Таблиця 2.24 

Процедура детермінованого факторного аналізу чутливості 

показника чистого прибутку на акцію підприємства 

Показники 
Звітний 

період, (1) 

Попередній 

період, (0) 

Аналітичні 

операції: 

1. Оцінка змін: 

Абс. відх., Δ 

1. Чистий прибуток, тис.грн. 11021 34816 -23795 

2. Середньорічна кількість простих акцій 703332392 703332392 0 

3. Сер. власний капітал, тис.грн.  524924 502005 +22919 

4. Сер. активи, тис.грн. 744672 800849 -56177 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок ключових показників формування чистого прибутку на одну просту 

акцію: 

Чистий прибуток на одну просту акцію – EPS 

(Earnings Per Share), грн. (п.1 / п.2) 
0,0157 0,0495 -0,0338 

Балансова вартість однієї простої акції  - BVS 

(Book Value per Share), грн. (п.3 / п.2) 
0,7463 0,7138 +0,0325 

Чиста рентабельність активів - ROA, % (п.1 / 

п.4) 
1,48 4,35 -2,87 

Коефіцієнт фінансової залежності 

(коефіцієнт фінансової справедливості) – EM 

(п.4 / п.3) 

1,419 1,595 -0,176 

3. Побудова 3-х факторної 

мультиплікативної моделі EPS: 
EPS = BVS × ROA × EM 

3.1. Розрахунок впливу фактору 1 - зміни 

балансової вартості однієї простої акції:  

Δ EPS (Ф1) = Δ BVS × ROA (0) × EM(0) 

+0,0325 × 4,35 × 1,595 = + 0,0023 

(позитивний вплив) 

3.2. Розрахунок впливу фактору 2 – зміни 

чистої рентабельності активів:  

Δ EPS (Ф2) = BVS (1) × Δ ROA × EM(0) 

0,7463 × (-2,87) × 1,595 = -0,0342 

(негативний вплив) 

3.3. Розрахунок впливу фактору 3 – зміни 

коефіцієнту фінансової справедливості:  

Δ EPS (Ф3) = BVS (1) × ROA (1) × Δ EM 

0,7463 × 1,48 × (-0,176) = -0,0019 

(негативний вплив) 

4. Перевірка достовірності розрахунків 

впливу факторів (баланс відхилень): 
-0,0338 = (+ 0,0023) + (-0,0342) + (-0,0019) 

Висновки: EPS підприємства має негативну тенденцію (-0,0338), найбільший негативний 

вплив на його зміну спричинила зміна чистої рентабельності активів. Проте, позитивно 

вплинуло зростання балансової вартості однієї простої акції за рахунок нагромадження 

середньорічної вартості власного капіталу через тезаврацію нерозподіленого прибутку 

Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Аналітичну процедуру із застосуванням прийомів детермінованого 

факторного аналізу для оцінки стійкості економічного зростання підприємства 

змодельовано у табл.2.25. 

Таблиця 2.25 

Процедура детермінованого факторного аналізу стійкості 

економічного зростання підприємства 

Показники 
Звітний 

період, (1) 

Поперед. 

період, (0) 

Аналітичні 

операції: 

1. Оцінка змін: 

Абс. відх., Δ 

1. Чистий прибуток, тис.грн. 11021 34816 -23795 

2. Нерозподілений прибуток, тис.грн. 9281 33955 -24674 

3. Сер. власний капітал, тис.грн.  524924 502005 +22919 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок ключових показників формування стійкості економічного зростання 

підприємства: 

Стійкість економічного зростання, %  - g   

(п.2 / п.3) 
1,768 6,764 -4,9 

Рентабельність власного капіталу - ROЕ, %  

(п.1 / п.3) 
2,1 6,9 -4,8 

Коефіцієнт реінвестування прибутку – R  

(п.2 / п.1) 
0,842 0,975 -0,133 

3. Побудова 2-х факторної 

мультиплікативної моделі стійкості 

економічного зростання: 
g = ROЕ × R 

3.1. Розрахунок впливу фактору 1 - зміни 

рентабельності власного капіталу:  

Δ g (Ф1) = Δ ROЕ × R(0) 

(-4,8) × 0,975 = - 4,68 

(негативний вплив) 

3.2. Розрахунок впливу фактору 2 – зміни норми 

реінвестування прибутку:  

Δ g (Ф2) = ROЕ (1) × Δ R 

2,1 × (-0,133) = -0,28 

(негативний вплив) 

4. Перевірка достовірності розрахунків 

впливу факторів (баланс відхилень): 
-4,9 = (- 4,68) + (-0,28) 

5. Порівняння показника стійкості 

економічного зростання з темпами приросту 

чистого доходу: (g ≈ ΔТЧД) 

1,768% ≠ (-14,89)% 

(«проїдання» власного капіталу) 

Висновки: стійкість економічного зростання підприємства низька (<10%), має негативну 
тенденцію (-4,9%), найбільший негативний вплив на її зміну спричинила зміна 
рентабельності власного капіталу (на -4,68%); менший негативний вплив має зменшення 
норми реінвестування прибутку (на -0,28%). Якщо підприємство хоче рости швидше, 
управлінський персонал повинен реінвестувати більшу частину свого прибутку; якщо воно 
виплачує більшу частина прибутку у вигляді дивідендів, то це неминуче призведе до більш 
низьких темпів зростання. 

Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Доречно додати, що школа мультиваріантного моделювання в аналізі 

фінансової звітності (Multivariate Modelers School) започаткувала сучасну 

збалансовану систему показників BSC (Balanced Scorecard), яка моделює 

чотири групи ключових показників результативності бізнесу компанії - KPI 

(Key Performance Indicators): фінансові показники, показники взаємовідносин з 

клієнтами, показники виробничої діяльності, показники розвитку персоналу 

(рис.2.8) [16, с.32-33].  

Вимір Причинно-наслідковий зв'язок 

Ключові фінансові показники Прибутковість активів Зростання обсягів збуту 

Ключові показники зовнішніх 

зв'язків з клієнтами 

Якість продукції Лояльність клієнта 

Ключові показники виробничої 

діяльності  

Інноваційність виробництва Швидкість виконання 

замовлень 

Ключові показники навчання 

та розвитку персоналу 

Кваліфікація Поінформованість 

Рис.2.8. Недетермінований причинно-наслідковий зв’язок ключових 

показників діяльності (KPI) у збалансованій системі показників 

Джерело: складено на основі [16, с.32-33] 

Важливим внеском представників школи детермінованого 

багатофакторного моделювання в теорію систематизованого аналізу фінансової 

звітності слід визнати те, що вони створили підґрунтя для моделювання 

мультиплікативних факторних систем через визначення структури зв’язку 

часткових показників фінансової звітності з узагальнюючими показниками 

ефективності діяльності, що завершується побудовою мультиплікативної 

піраміди ключових фінансових показників (рис.2.9). 

Метод ключової матриці як один із інструментів факторного  

моделювання у розв’язку аналітичних задач розкрито проф. Є.В.Мнихом, який 

відзначає, що за допомогою використання методу ключової матриці «вся 

система функціональних зв'язків у досліджуваному об'єкті аналізу максимально 

агрегується до утворення детермінованих факторних систем, а алгоритм 
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факторної системи будують за участю коефіцієнтів міжелементного зв'язку» 

[24, с.94-95]. 

 

Рис.2.9. Факторне моделювання піраміди ключових фінансових 

показників результативності діяльності підприємства 

Джерело: розроблено автором 

Оскільки головними параметрами діяльності підприємства виступають 

річний рівень чистого прибутку (для управлінського персоналу) і ефективність 

бізнесу (відношення річного рівня чистого прибутку до величини власного 

капіталу – для власників), пропонується така ключова матриця для 

моделювання взаємозв’язків показників за базовими параметрами фінансової 

звітності (табл. 2.26). 

KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS) 

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

ВЗАЄМОВІДНОСИН З 

КЛІЄНТАМИ 

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

РОЗВИТКУ  

ПЕРСОНАЛУ 

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

ВИРОБНИЧОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ 

КЛЮЧОВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ  

ROE = ЧП /  R = НП / ЧП × 

Прибуток на акцію (базовий) 

EPS = ЧП /  

Стійкість зростання масштабів діяльності 

(g = НП / ) 

BVS =  /  × 

ROА = ЧП /  КФЗ =  /  × 

NPM = ЧП / ЧД TAT = ЧД /  × 
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Таблиця 2.26 

Ключова матриця для моделювання взаємозв’язків показників 

фінансової звітності підприємства 

Показник 
фінансової 
звітності 

Чистий 
прибуток 

(ЧП) 

Чистий 
дохід 
(ЧД) 

Сер. 
активи 

(А) 

Сер. 
власний 
капітал 

(ВК) 

Сер. зобов’я-
зання 

(З) 

Чисельник формули 

Чистий 
прибуток 

(ЧП) 

З
н

а
м

ен
н

и
к

 ф
о
р

м
у
л

и
 

1 
ЧП

ЧД
 

 
Операційний 

леверидж 

ЧП

А
 

 
Окупність 

активів 

ЧП

ВК
 

 
Окупність 
власного 
капіталу 

ЧП

З
 

 
Окупність 

зобов’язань 

Чистий 
дохід 
(ЧД) 

NPM
ЧД

ЧП
  

 
Рентабельність 

діяльності  

1 
ЧД

А
 

 
Ресурсо-
місткість 

ЧД

ВК
 

 
Капітало-
місткість 

ЧД

З
 

 
Борго-

місткість 

Сер. активи 
(А) 

ROA
A

ЧП
  

 
Рентабельність 

активів 

ТАТ
А

ЧД
  

 
Оборотність 

активів 

1 
А

ВК
 

 
Фінансова 
автономія 

А

З
 

 
Боргове 

навантаження 

Сер. власний 
капітал 

(ВК) 

ROЕ
ВК

ЧП
  

 
Рентабельність 

власного 
капіталу 

ВК

ЧД
 

 
Доходність 
власного 
капіталу 

ЕМ
ВК

А
  

 
Фінансова 
залежність 

1 
ВК

З
 

 
Фінансовий 
леверидж 

Сер. 
зобов’язання 

(З) 

ROD
З

ЧП
  

 
Рентабельність 

зобов’язань  

З

ЧД
 

 
Оборотність 

боргів 

З

А
 

 
Фінансова 
структура 

З

ВК
 

 
Фінансова 

напруга 

1 

Джерело: розроблено автором 

Стохастичний факторний аналіз спрямований на вивчення непрямих 

зв'язків між показниками господарських операцій підприємств та по 

відношенню до детермінованого аналізу має другорядний характер, а тому 

виступає як інструмент поглиблення детермінованого аналізу факторів, які 

неможливо об'єднати у детерміновану модель.  

Застосування стохастичного моделювання в бухгалтерському аналізі 

господарської діяльності вимагає додержання деяких обов'язкових передумов. 

Обов'язковою передумовою стохастичного моделювання є можливість 



181 
 

складання сукупності спостережень зовнішнього середовища та кількісного 

вимірювання параметрів одного й того ж явища або процесу в різних умовах та 

у динаміці. Також для побудови реальної моделі стохастичної залежності 

факторів невизначеності необхідне співпадання кількісних характеристик 

зв'язків між факторами невизначеності за всіма спостереженнями. Третьою 

передумовою стохастичного моделювання є наявність значної кількості 

спостережень зовнішнього середовища, оскільки, відповідно до закону великих 

чисел, тільки у великій сукупності спостережень закономірний зв'язок буде 

більш очевидним. 

Поглиблення результатів детермінованого мультиплікативного 

факторного аналізу показників фінансової звітності уможливлюється через 

застосування стохастичного кореляційного аналізу. Підґрунтям для такого 

аналізу є напрацювання представників школи статистичного аналізу фінансової 

звітності (Ratio Statisticians School), які описували характер стохастичного 

взаємозв’язку між результативним показником (ух) і факторами, що на нього 

впливають (хп) за допомогою рівняння множинної регресії (2.8): 

ппx xaxaxaxaay  ...3322110                           (2.8) 

де а0 – середня постійна величина результату у сукупності спостережень; 

ап – коефіцієнт регресії, що вказує на зміну результату при зміні факторної 

ознаки на одиницю. 

В рамках бухгалтерського аналізу необхідно здійснювати стохастичний 

факторний аналіз формування операційного прибутку в галузі функціонування 

з урахуванням зміни вартості активів підприємства на базі лінійного рівняння 

простої регресії. Аналітичну процедуру із застосуванням способів 

стохастичного факторного аналізу для оцінки чутливості операційного 

прибутку до зміни вартості активів підприємства змодельовано у табл.2.27. 
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Таблиця 2.27 

Процедура стохастичного факторного аналізу чутливості операційного 

прибутку підприємства до зміни активів 

Підприємства 

галузі –

конкуренти, 

п 

Середні 

активи, 

тис.грн. 

Операційний 
прибуток, 
тис.грн. 

Розрахункові величини 

х у ху х2 

Підприємство 1 744 672  10 797  8040223584 554536387584 

Підприємство 2 3 280 109  164 647  540060106523 10759115051881 

Підприємство 3 384 449  943 362535407 147801033601 

Підприємство 4 282 413  53 591  15134795083 79757102569 

Підприємство 5 3 501 413  193 711  678262213643 12259892996569 

Підприємство 6 814 419  352 754  287289559926 663278307561 

Підприємство 7 205 880  35 824  7375445120 42386574400 

Аналітичні операції: 

Визначення 

сумарних значень 

∑х = 

9 213 355  
∑y = 812267 

∑ху = 

1536524879286 

∑х2 = 

24506767454165 

Визначення тісноти зв’язку між х та у (коефіцієнт кореляції r): 

𝑟 =
𝑛∑ 𝑥𝑦−∑ 𝑦∑𝑥

√[𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)2]×[𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2]
;  

якщо r=0, зв'язок відсутній; r=±1, зв'язок функціональний сильний 

+0,422; 

зв'язок прямий, 

несильний 

Визначення рівня варіації операційного прибутку за рахунок варіації 

суми активів (коефіцієнт детермінації r2) 

0,1781 або 

17,81% 

Розрахунок розміру середньогалузевого операційного прибутку –  

параметр a 

  
   






хххn

хyххy
a

2

2

 

66 344,25 

тис.грн. 

Розрахунок коефіцієнта регресії операційного прибутку при зміні суми 

активів на 1тис.грн.  – параметр b 

  
 






хххn

хyyхn
b

2
 

0,037756 

Рівняння простої регресії поведінки операційного 

прибутку в галузі функціонування: xbayх ~
 

xyх 037756,025,66344~   

Висновки: коефіцієнт кореляції показує, що в галузі функціонування підприємства між 

формуванням операційного прибутку і сумою активів зв'язок існує, але не тісний; 

коефіцієнт детермінації показує, що тільки 17,81% коливання операційного прибутку 

зумовлено зміною суми активів; в середньому по галузі операційний прибуток складає 

66344,25 тис.грн.; порівняння показника операційного прибутку досліджуваного 

підприємства (10797 тис.грн.) із середньогалузевим (66344,25 тис.грн.) показує, що 

досліджуване підприємство має показник, нижчий за середньогалузевий, що свідчить про 

його невисоку конкурентоспроможність серед лідерів. При цьому, в галузі функціонування 

зберігається позитивна тенденція, коли зростання активів підприємства на 1 тис.грн. 

призводить в середньому до зростання операційного прибутку в 0,037756 рази або на 

3,78%. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Варто зауважити, що в зарубіжній теорії та практиці виокремлюють 

чотири основних підходи до осмислення причино-наслідкових змін у 

формуванні ключових показників фінансової звітності підприємства [183]: 

1. Підхід, заснований на практичному емпіризмі (Pragmatical Empiricism 

- термін придумано засновником коефіцієнтного аналізу фінансової звітності 

Дж.Хорріганом (J.Horrigan)). 

2. Дедуктивний підхід (Deductive Approach), що базується на 

трьохфакторній моделі du Pont. 

3. Індуктивний підхід (Inductive Approach), що орієнтований на 

узагальнені статистичні середньогалузеві фінансові коефіцієнти. 

4. Конфірматорний підхід (Confirmatory Approach), що вимагає 

підтвердження кореляції фінансових коефіцієнтів та уможливлює пошук 

латентних факторів впливу на результати господарської діяльності. 

Узагальнення основних зарубіжних підходів до осмислення причино-

наслідкових змін ключових показників діяльності за інформацією фінансової 

звітності підприємства, а також запропонований авторський підхід,  

представлено у табл.2.28. 

Таблиця 2.28 

Основні зарубіжні підходи до осмислення причино-наслідкових змін 

ключових показників фінансової звітності  підприємства 

Підхід 
Класифікаційні групи 

фінансових коефіцієнтів 
Інструментарій  аналізу 

1 2 3 

Традиційний – 

«прагматичний 

емпіризм» 

4 групи: 

1) коефіцієнти рентабельності 
(Profitability Ratios);  

2) коефіцієнти ліквідності (Liquidity 

Ratios),  

3) коефіцієнти фінансової стійкості 
(Long-term Solvency Ratios),  

4) коефіцієнти ділової активності 

(Activity (efficienty) Ratios) 

Застосовуються відносні величини.  

Традиційний фінансовий коефіцієнт має 

форму співвідношення X/Y, де Х та Y є 
цифрами, що отримані з фінансової 

звітності.  

Суть аналізу полягає у порівняні з 

теоретично встановленими оптимальними 
значеннями фінансових коефіцієнтів 

кредитоспроможності. 

Рішення приймаються на основі 
відповідності оптимальному значенню 

Дедуктивний 

4 групи: 

1) коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу (Return on 
Equity - ROE) - Р; 

2) коефіцієнт операційної 

рентабельності (Net Profit Margin - 
NPM) – Ф1; 

Застосовується факторний аналіз. 

Моделюється детермінована 3-х факторна 

мультиплікативна система: 
Р = Ф1 × Ф2 × Ф3 

Суть аналізу полягає у вимірі впливу 

факторів на зміну результативного 
показника ROE. 
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Продовження табл.2.28 
1 2 3 

 

3) коефіцієнт обертання активів 

(Total Asset Turnover - TAT) – Ф2; 

4) мультиплікатор фінансового 
левериджу (коефіцієнт фінансової 

залежності) (Equity Multiplier - EM) 

– Ф3 

Рішення про можливість підприємства 

генерувати прибуток, реінвестувати його, 

нарощувати оберти приймається на основі 
сходження від розрахунку загального 

коефіцієнту рентабельності власного 

капіталу до розрахунку окремих 
коефіцієнтів, що впливають на нього та 

характеризують операційну та фінансову 

діяльність 

Індуктивний 

7 груп: 
1) коефіцієнти, що пов’язані з 

рентабельністю інвестицій (Return 

on Investment) - Ф1; 
2) коефіцієнти, що пов’язані з 

капіталомісткістю (Capital 

intensiveness) – Ф2;  
3) коефіцієнти, що пов’язані з 

матеріаломісткістю (Inventory 

intensiveness) – Ф3; 

4) коефіцієнти, що пов’язані з 
фінансовим важелем (Financial 

leverage) – Ф4; 

5) коефіцієнти, що пов’язані з 
дебіторською заборгованістю 

(receivables intensiveness) – Ф5;  

6) коефіцієнти, що пов’язані з 
короткостроковою ліквідністю 

(short-term liquidity) – Ф6;  

7) коефіцієнти, що пов’язані з 

грошовою позицією (cash position) 
– Ф7 

Застосовується факторний аналіз.  

Моделюється стохастична 7-ми факторна 
кореляційна система.  

Будується рівняння множинної регресії: 

Р = а0 + а1Ф1 + а2Ф2 + а3Ф3 + а4Ф4 + а5Ф5 
+ а6Ф6  + а7Ф7 

Суть аналізу полягає у прогнозуванні 

очікуваних значень господарської 

діяльності економічного суб’єкта (Р) за 
допомогою коефіцієнтів рівняння 

множинної регресії, що показують 

ступінь середньої зміни результативного 
показника при зміні відповідного фактору 

на 1-цю. 

Узагальнення інформації про масштаби 
господарської діяльності та припущення 

щодо безперервності діяльності суб’єкта 

господарювання здійснюється на основі 

порівняння значень з сімома приблизними 
середньогалузевими фінансовими 

коефіцієнтами 

Конфірматорний 

«Дерево класифікації» 

з 79 фінансових коефіцієнтів, 
побудоване на основі розкладання 

на множники складових рівняння 

DuPont 
з використанням дедуктивного 

методу 

Застосовується конфірматорний 

факторний аналіз, який складається з 

етапів: 1. Теоретичне структурне 
моделювання взаємозв’язків між 

факторами. 2. Побудова кореляційної 

матриці емпіричних даних. 3. Узгодження 
емпіричних даних та структурної моделі. 

4. Визначення впливу латентних 

(прихованих) факторів 

Підхід, що пропонується 

Інтегрований 

4 групи традиційних коефіцієнтів 

(підхід «прагматичного емпіризму»)  

+ 
«Дерево коефіцієнтів», побудоване 

на основі розкладання на множники 

складових рівняння DuPont 
(дедуктивний та конфірматорний 

підходи)  

+ 
7 груп узагальнюючих 

середньогалузевих емпіричних  

коефіцієнтів (індуктивний підхід) 

Порівняння з оптимальними значеннями 

відносних величин інтенсивності 

+ 

детермінований факторний аналіз за 
мультиплікативними моделями 

+ 

стохастичний факторний аналіз за 
множинною кореляцією 

+ 

Порівняння з середньогалузевими 
показниками 

Джерело: розроблено автором на основі [183] 
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Запропонований інтегрований підхід до осмислення причино-наслідкових 

змін ключових показників діяльності за інформацією фінансової звітності  

підприємства уможливлює розкриття аналітичної інформації у трьох вимірах: 

для прийняття рішень щодо фінансової безпеки суб’єкта господарювання та 

його кредитоспроможності (на основі традиційного підходу «практичного 

емпіризму»); для прийняття рішень про стійкість економічного зростання та 

інвестиційну привабливість суб’єкта господарювання (на основі дедуктивного 

та конфірматорного підходів); для ідентифікації ключових факторів успіху у 

галузі функціонування та розробки відповідної конкурентної стратегії (на 

основі індуктивного підходу). 

 

2.4. Способи експертного оцінювання та матричного моделювання 

для розуміння середовища діяльності суб’єкта господарювання 

 

Ключовим елементом формування релевантної інформації про діяльність 

суб’єкта господарювання є розуміння зовнішнього та внутрішнього середовища 

суб’єкта господарювання. Проте, з точки зору моделювання окремі економічні 

явища і процеси не піддаються формалізації, тобто для них неможливо чи дуже 

важко розробити адекватну математичну модель. Тому потребують 

застосування в аналізі поряд із логічними та економіко-математичними також 

експертні методи. 

Експертне оцінювання широко використовується в прийнятті рішень для 

отримання попередніх даних про об'єкт або предмет аналізу. Подібна 

інформація може надходити тільки від компетентних осіб - експертів, які мають 

глибокі знання про предмет або об'єкт дослідження. Як відзначає у своїй праці 

Б. Є. Грабовецький, оскільки «експерт» в дослівному перекладі з латинської 

мови означає «досвідчений», тому метод експертних оцінок базується на 

знаннях, досвіді та інтуїції фахівців у певній сфері та передбачає обробку 

інформації, отриманої через опитування експертів [184, с.31]. Отже, сутність 
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методу експертних оцінок полягає в логіко-інтуїтивному аналізі внутрішнього і 

зовнішнього середовища організації. 

Проф. Ю.Є. Петруня зауважує, що «отриману від експертів евристичну 

інформацію необхідно подати в якісній формі для обробки й аналізу. При 

цьому для формалізації евристичної інформації експертів використовують 

спеціальні шкали вимірювання» [185, с.70]. До основних шкал вимірювання 

евристичної інформації експертів цим автором віднесено: 1) шкалу порядку або 

рангову шкалу (впорядкована або ранжована послідовність об’єктів відповідно 

до зменшення їх значущості з визначенням рангу об’єкта); 2) бальну шкалу 

відмінностей (визначає, на скільки балів показник одного об’єкта відрізняється 

від показника іншого); 3) бальну шкалу відношень (показує, у скільки разів 

бальний показник одного об’єкта відрізняється від показника іншого); 4) 

числову шкалу відмінностей (визначає, на скільки абсолютний показник одного 

об’єкта відрізняється від показника іншого); 5) числову шкалу відношень 

(показує, у скільки разів абсолютний показник одного об’єкта відрізняється від 

показника іншого); 6) шкалу попарних порівнянь (визначає перевагу одного 

об’єкта над іншим у кожній парі); 7) вербально-числову шкалу (шкала 

відповідностей словесних оцінок числовим), серед яких є поширеною шкала 

Харінгтона [185, с.70-71]. 

У дослідженні, проведеному В.П. Новосадом, Р.Г. Селіверстовим, 

зазначається, що найчастіше на практиці застосовують такі кількісні способи 

експертного оцінювання: спосіб простого ранжування; спосіб вагових 

коефіцієнтів, спосіб бального оцінювання [186, с.13-21]. Для формування 

розуміння якості середовища функціонування суб’єкта господарювання 

пропонується включити ці способи до інструментарію бухгалтерського аналізу 

господарської діяльності підприємства.  

Бальний спосіб дозволяє подолати труднощі експертного оцінювання, 

пов'язані з неоднорідністю порівнюваних показників. При використанні 

способу бального оцінювання кожному показнику надають експертну оцінку у 

балах. Бальна шкала уможливлює кількісну оцінку якісного рівня показника. 
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Для експертної оцінки фахівці рекомендують використовувати шкали з 

непарним числом рівнів, найбільш зручними і точними вважаються п’ятибальні 

шкали з різним семантичним наповненням (5 – відмінно, високий рівень, 4 – 

добре, нормальний рівень, 3 – посередньо, середній рівень, 2 – задовільно, 

низький рівень, 1 – погано, кризовий рівень, 0 – гірше бути не може). 

Сутність способу простого ранжування полягає у тому, що експерт 

позначає ознаки об’єкту ранжування у порядку надання переваги. Цифрою 1 

позначається найбільш важлива ознака, цифрою 2 - наступна за ступенем 

важливості і так дальше. Якщо відібрані для оцінки показники не рівнозначні, 

слід встановити коефіцієнти вагомості (значущості) окремих показників. Сума 

коефіцієнтів вагомості повинна дорівнювати одиниці або 100%. 

Модель аналітичної процедури з використанням прийомів експертного 

оцінювання неоднорідних якісних показників господарської діяльності за 5-ти 

бальною шкалою на прикладі експертного оцінювання потенційних 

постачальників, з якими найдоцільніше укласти договір на поставку матеріалів, 

запропоновано у табл.2.29. 

Доречно додати, що на експертному оцінюванні базується конкурентний 

аналіз діяльності підприємства за моделлю «п’яти конкурентних сил» 

М.Портера, яка застосовується для аналiзу привабливостi галузi 

функціонування. Для такого аналізу застосовуються коефіцієнти вагомості для 

кожної конкурентної сили та бальне оцінювання стану факторів за 3-бальною 

шкалою (3 бали – сильний вплив; 2 бали – помірний вплив; 1 бал – слабкий 

вплив) [187, с.81]. В рамках бухгалтерського аналізу для розуміння середовища 

суб’єкта господарювання у частині його конкурентної сили в галузі 

функціонування пропонується проводити конкурентний аналіз підприємства, 

що базується на моделі «п’яти конкурентних сил» М.Портера, за такою 

процедурою (табл.2.30). 
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Таблиця 2.29 

Процедура експертного оцінювання потенційних постачальників 

підприємства (за 5-ти бальною шкалою) 

Якісні 

показники 

поста-

чальників 

Коеф-т 

ваго-

мості 

показни

ка 

Постачаль-

ник 1 

Постачаль-

ник 2 

Постачаль-

ник 3 

Постачаль-

ник 4 

Бал 
Зважена 

оцінка 
Бал 

Зважена 

оцінка Бал 
Зважена 

оцінка 
Бал 

Зважена 

оцінка 

Надійність  

поставки  
0,3 3 

3×0,3= 

0,9 
2 

2×0,3= 

0,6 
4 

4×0,3= 

1,2 
5 

5×0,3= 

1,5 

Вартість 

поставки 
0,25 2 

2×0,25= 

0,5 
4 

4×0,25= 

1 
4 4×0,25= 1 4 

4×0,25= 

1 

Якість 

матеріалів 
0,15 3 

3×0,15= 

0,45 
4 

4×0,15= 

0,6 
3 

3×0,15= 

0,45 
3 

3×0,15= 

0,45 

Умови 

оплати 
0,15 3 

3×0,15= 

0,45 
4 

4×0,15= 

0,6 
5 

5×0,15= 

0,75 
4 

4×0,15= 

0,6 

Місце-

знаходження 
0,1 5 

5×0,1= 

0,5 
3 

3×0,1= 

0,3 
2 

2×0,1= 

0,2 
2 

2×0,1= 

0,2 

Фінансовий 

стан  поста-

чальника 

0,05 4 
4×0,05= 

0,2 
3 

3×0,05= 

0,15 
2 

2×0,05= 

0,1 
2 

2×0,05= 

0,1 

Аналітичні операції: 

Визначення 

сумарних 

значень 

∑=1 20 3,0 20 3,25 20 3,7 20 3,85 

Просте ранжування 

постачальників за 

зваженою бальною 

оцінкою 

4 3 2 1 

Висновки: за загальною незваженою сумою балів по якісних показниках (20 балів) всі 

постачальники є рівноцінними; оскільки експерти підприємства встановили вагомість 

кожного якісного показника, за результатами зваженої бальної оцінки очевидно, що 

укласти договір на поставку матеріалів підприємству доцільно з четвертим 

постачальником, тому що у нього найвища інтегральна зважена бальна оцінка за якісними 

показниками 

Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Також на експертному оцінюванні базується аналіз 

конкурентоспроможності підприємства, в основі якого - теорія ефективної 

конкуренції. Його методика описана проф. І.В Сіменко [188, с.253-258].  
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Таблиця 2.30 

Процедура експертного оцінювання конкурентної сили підприємства 

у галузі функціонування (за 3-х бальною шкалою) 

Конкурентні 

сили 
Фактор Стан фактору 

Оцінка 

в балах 
1 2 3 4 

1. Проникнення 

нових 

конкурентів 

(І НК) 

1.1. Рівень вхідного 

бар'єру 

- значна економія на масштабах збуту 1 

- високий рівень фінансових інвестицій 2 

- консерватизм існуючої системи постачання 1 

- низький ступінь диференціації продукції 1 

- необхідність залучення постійних покупців 3 

1.2. Реакція 

існуючих 

конкурентів 

- відсутність активної маркетингової політики 1 

- низька інноваційна активність управлінського 

персоналу підприємства 
3 

- слабке використання методів ведення конкурентної 
боротьби 

2 

2. Поява 

товарів-

замінників 

(І ТЗ) 

2.1. Вплив товарів-

замінників 

- перевагу отримує товар з нижчою ціною 3 

- тенденція до реалізації дешевших та менш якісних 

товарів 
3 

- відсутність суттєвих розбіжностей в асортименті 
основних конкурентів 

2 

2.2. Протизаконна 

імітація існуючих 

виробів 

- поява великої кількості товарів-замінників, 

отриманих в результаті дублювання відомих товарів, 

марок, товарних знаків  
3 

3. Конкурентна 

сила покупців 

(І ПОК) 

3.1. Вплив покупців 

на кон'юнктурні 

позиції 

підприємства 

- високий ступінь організації споживачів 2 

- великі можливості покупців у виборі товарів-

аналогів 
2 

- високий ступінь стандартизації продукції 3 

- висока мінливість смаків і вподобань споживачів 
по відношенню до товарів підприємства 

1 

3.2. Торгівельна 

сила споживачів 

(bargaining power) 

- зростання рівня інформованості покупців про 

товари 
1 

- висока цінова еластичність товару 3 

4. Конкурентна 

сила 

постачальників 

(І ПОСТ) 

4.1. Вплив 

постачальників на 

конкурентну 

позицію 

підприємства 

- необмежені можливості підприємства у виборі 

постачальника 
1 

- тенденція до скорочення тривалості господарських 

зв'язків  
2 

- низька вартість переходу до іншого постачальника 1 

4.2. Обмеження 

ресурсного 

потенціалу 

підприємства 

- відсутність власних оборотних коштів 1 

- нестача складських приміщень 3 

5. Конкуренція 

між існуючими 

на ринку 

підприємствами 

(І ІК) 

5.1. Ступінь 

інтенсивності 

конкуренції 

- узагальнений показник інтенсивності конкуренції 3 

- наявність великої кількості малих підприємств-

конкурентів 
3 

- сильними конкурентами є невеликі ринки 2 

- незначний приріст попиту на товар підприємства 3 
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Продовження табл.2.30 
1 2 3 4 

 

5.2. Конкурентні 

позиції 

досліджуваних 

підприємств 

- вдале місце розташування фірми 1 

- відсутність дослідження конкурентів 2 

- досліджувані конкуренти фактично не мають 

сильних конкурентних переваг 
3 

Аналітичні операції: 

Розрахунок середнього значення сили впливу проникнення нових 

конкурентів (І НК): ∑Б1 / 8 
1,75 

Розрахунок середнього значення сили впливу товарів-замінників  

(І ТЗ): ∑Б2 / 4 
2,75 

Розрахунок середнього значення сили впливу покупців (І ПОК): ∑Б3 / 6 2,0 

Розрахунок середнього значення сили впливу постачальників (І ПОСТ): 

∑Б4 / 5 
1,6 

Розрахунок середнього значення сили впливу інтенсивності 

конкуренції між існуючими фірмами (І ІК): ∑Б5 / 7 
2,42 

Розрахунок коефіцієнта конкурентної сили підприємства (ККС): 

К КС = 0,2 × І НК  + 0,2 × І ТЗ + 0,3 × І ПОК+ 0,1 ×І ПОСТ + 0,2 × І ІК    

0,2 × 1,75   + 0,2 × 

2,75 + 0,3 × 2,0 + 0,1 × 

1,6 + 0,2 × 2,42 = 2,14  

Визначення типу ринку підприємства: К КС < 1,5 (монополія); К КС > 

2,5 (чиста конкуренція) 
1,5 < 2,14 < 2,5 

Висновки: за коефіцієнтом конкурентної сили підприємство близьке до типу ринку 

монополістичної конкуренції, що характеризується великою кількістю підприємств-

конкурентів, але їх продукти різняться якісними характеристиками та споживчими 

перевагами 
Джерело: змодельовано автором на основі [187] 

За Й. Шумпетером, ефективна конкуренція можлива тільки за умов 

економічної динаміки, яка забезпечується якісно новим рівнем виробництва, що 

базується на безперервному запроваджуванні нововведень, новаторстві на всіх 

рівнях — технологічному, управління й організації виробництва, якості 

продукту, освоєння нових ринків збуту, сировини. При цьому передбачається, 

що конкуренція стимулюється тяжінням підприємця-новатора до отримування 

надприбутків за рахунок переваг, набутих не зменшенням витрат, а внаслідок 

повного усунення конкурента з ринку: конкурент-новатор руйнує навіть 

можливість існування інших конкурентів. Отже, Й.Шумпетер важливою 

умовою ефективної конкуренції визнає монополізацію виробництва, яка дає 

змогу нагромаджувати кошти для впровадження інноваційних програм [189].  
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Подібні до поглядів фундатора еволюційно-інноваційної концепції 

економічного розвитку Й.А. Шумпетера щодо розгляду конкуренції як 

динамічного й непрогнозованого за своїми результатами процесу відстоював Ф. 

фон Хайєк. Незалежно від Й.Шумпетера, відомий австрійський економіст 

Ф.Хайєк сформулював ідею ефективної конкуренції, включивши до моделі 

дещо інший чинник — монополію на інформацію, який він ув’язував як з НТР, 

так і з характеристиками діяльності підприємця-новатора. Зокрема Ф. Хайєк 

відзначав, що практично кожен індивід має певні переваги щодо інших у тому 

розумінні, що він володіє унікальною інформацією, якій можна знайти вигідне 

застосування, але котру можна використати лише за умови, коли рішення, що 

залежать від цієї інформації, приймає він сам або бере в цьому активну участь 

[190]. Таким чином, згідно теорії ефективної конкуренції, 

найконкурентоспроможним визнається підприємство, яке прагне до монополії, 

а тому на ньому найкращим чином організована робота всіх служб і підрозділів. 

У методиці аналізу конкурентоспроможності підприємства, заснованій на 

теорії ефективної конкуренції, враховується умова щодо важливості 

монополізації галузі та передбачається співставлення показників конкретного 

підприємства із середніми показниками галузі конкуренції. Як відзначає проф. 

І.В. Сіменко, в основу методу аналізу конкурентоспроможності підприємства, 

заснованої на теорії ефективної конкуренції, покладено оцінку 4-х груп 

показників: 1) ефективності виробничої діяльності; 2) фінансового стану; 3) 

ефективності організації збуту та просування товару; 4) 

конкурентоспроможності продукції. Також зазначається, що у цілях аналізу 

використовується 15-бальна шкала: 5 балів надається фактичному показнику, 

який гірший за базовий; 10 балів — на рівні базового; 15 балів — значення 

показника більше за базовий [188, с.255-256]. 

В рамках бухгалтерського аналізу для розуміння середовища суб’єкта 

господарювання у частині його конкурентоспроможності в галузі 

функціонування пропонується здійснювати експерте оцінювання за такою 

процедурою (табл. 2.31). 
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Таблиця 2.31 

Процедура експертного оцінювання конкурентоспроможності 

підприємства у галузі функціонування (за 15-ти бальною шкалою) 

Критерії та показники 

конкурентоспроможності 

підприємства 

Середньо-

галузеві 

показники 

За 

звітний 

період 

Аналітичні операції: 

1. Бал  
Коефіцієнт 

вагомості 

2. Зведена 

бальна 

оцінка 

1. Показники ефективності 

виробничої діяльності 

підприємства, (ВД) 

х х 8 0,15 1,2 

1.1. Витратомісткість продукції, 

коп. 
0,6 0,63 5 0,31 1,55 

1.2. Фондовіддача основних 

засобів 
10,3 5,67 5 0,19 0,95 

1.3. Рентабельність продукції, %  26 26 10 0,4 4 

1.4. Продуктивність праці 1-го 

робітника, тис.грн. 
629 813 15 0,1 1,5 

2. Показники фінансового 

стану підприємства, (ФП) 
  9,95 0,29 2,9 

2.1. Коефіцієнт автономії 0,74 0,74 10 0,29 2,9 

2.2.Коефіцієнт фінансової 

стійкості 
1,75 1,99 15 0,2 3 

2.3. Коефіцієнт 

платоспроможності 
0,03 0,003 5 0,36 1,8 

2.4. Оборотність оборотних 

активів, раз 
2,22 2,85 15 0,15 2,25 

3. Показники ефективності 

організації збуту та просування 

товару, (ЕЗ) 

  12,3 0,23 2,8 

3.1. Рентабельність реалізації, %  25,9 26,5 15 0,37 5,6 

3.2. Частка нереалізованої 

продукції, % 
6,2 7,3 5 0,28 1,4 

3.3. Коефіцієнт використання 

виробничої потужності 
0,95 0,97 15 0,21 3,15 

3.4. Коефіцієнт ефективності 

реклами та засобів 

стимулювання збуту 

0,9 1,3 15 0,14 2,1 

4. Показники конкуренто-

спроможності продукції, (КТ) 
  12 0,33 3,96 

4.1. Якість продукції, бали 8,5 8,0 5 0,3 1,5 

4.2 Ціна, тис.грн за тону 5,9 5,6 15 0,7 10,5 

Аналітичні операції (продовження): 

Розрахунок показника конкурентоспроможності підприємства в 

галузі (КП), балів:  

КП = 0,15ВД + 0,29ФП + 0,23ЕЗ + 0,33КТ (п.1 + п.2 + п.3 + п.4) 

0,15×8 + 0,29×9,95 + 

0,23×12,3 + 0,33×12 = 

10,86 

Висновки: підприємство має ключові показники успіху у галузі функціонування вище 

середньогалузевих (10,86 > 10 балів), тому його можна визнати конкурентоспроможним. 
Джерело: змодельовано та розраховано на основі [188, с.253-258; Дод.А] 
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Способи матричного моделювання уможливлюють розуміння середовища 

суб’єкта господарювання на основі побудови матричних таблиць та 

забезпечують стратегічне планування бізнесу. Варто зауважити, що у сучасній 

фаховій літературі окремими дослідниками стратегічне планування 

ототожнюється із довгостроковим. Проте, принципова відмінність 

стратегічного планування від довгострокового полягає в різному трактуванні 

майбутнього. 

Зокрема, у праці відомого американського економіста І.Ансоффа 

відзначається, що «у системі довгострокового планування діяльності 

підприємства майбутнє можна передбачити через екстраполяцію тенденцій 

зростання, що склалися історично. При стратегічному плануванні і управлінні 

майбутнє розуміється як результат дослідження багатьох чинників зовнішнього 

і внутрішнього середовища, вивчення тенденцій і ледве помітних сигналів в 

них» [191, с.328-335].  

Загалом у фаховій літературі зі стратегічного управління до основних 

інструментів, що забезпечують розуміння зовнішнього і внутрішнього 

середовища функціонування суб’єкта господарювання, відносять такі способи 

матричного моделювання як PEST-аналіз, SWOT-аналіз, SPASE-аналіз, PIMS-

аналіз, BCG-аналіз, аналіз BSC, GAP-аналіз. Для розуміння зацікавленими 

сторонами середовища функціонування суб’єкта господарювання доцільно 

включити ці способи до інструментарію бухгалтерського аналізу господарської 

діяльності підприємства.  

Необхідно підкреслити, що матриця PEST-аналізу є простим і зручним 

способом розуміння макросередовища підприємства. Дослідження у сфері 

сканування макросередовища суб’єкта господарювання започаткував 

американський професор Ф.Агілар, який розробив процедуру PEST-аналізу 

[192]. Акронім PEST розшифровується як сукупність Political (політичних), 

Economical (економічних), Social (соціальних), Technological (технологічних) 

факторів, що визначають зовнішнє макросередовище підприємства. PEST-

аналіз забезпечує стратегічне планування на 3-5 років на основі складання 
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переліку загальних факторів, що можуть вплинути на масштаби діяльності та 

операційний прибуток суб’єкта господарювання, у вигляді матриці з 4 

квадрантів (табл.2.32).  

Таблиця 2.32 

Матриця PEST-аналізу як спосіб розуміння макросередовища 

суб’єкта господарювання 

Політичні фактори  (Р - Political): Економічні фактори (E – Еconomical): 

Опис фактору 
Вплив 

фактору 
Опис фактору 

Вплив 

фактору 

Тип управління державою 1 Рівень розвитку бізнес-структур 1 

Стабільність уряду 2 

Темпи зростання ВВП, облікова 

ставка, курс валют та рівень 

інфляції у державі 

1 

Свобода слова та норми 

законодавства 
1 

Рівень безробіття, стан ринку 

праці та вартість робочої сили у 

державі 

1 

Рівень бюрократії та корупції 3 Рівень глобалізації економіки 2 

Тенденції до регулювання або 

дерегулювання економіки 
2 Рівень доходів населення 2 

Законодавство у сфері праці та 

соціальної допомоги населенню 
1 

Рівень розвитку банківської 

системи 
1 

Найбільш ймовірні політичні 

зміни протягом 3-5 років 
1 

Найбільш ймовірні економічні 

зміни протягом 3-5 років 
2 

Разом балів 11 Разом балів 10 

Соціальні фактори (S – Socio-cultural): Технологічні фактори (Т – Technological): 

Опис фактору 
Вплив 

фактору 
Опис фактору 

Вплив 

фактору 

Чисельність та гендерно-вікова 

структура населення 
2 

Внесок технологій у розвиток 

ринку 
3 

Здоров’я, освіта, соціальна 

мобільність 
1 

Розвиток інтернету та 

мобільних пристроїв 
2 

Звички та характер поведінки 

робітників, відношення до 

роботи 

1 
Активність та розвиток 

науково-технічних досліджень 
2 

Суспільна думка, норми 

поведінки у суспільстві 
1 

Рівень використання, 

впровадження та передачі 

технологій 

1 

Рівень та стиль життя 3 

Найбільш ймовірні соціально-

культурні зміни протягом 3-5 

років 

1 
Найбільш ймовірні технологічні 

зміни протягом 3-5 років 
2 

Разом балів 9 Разом балів 10 

Висновки: найбільший вплив на стратегічні можливості функціонування  підприємства 

мають політичні фактори (11 балів), що свідчить про те, що у майбутньому доступ до 

грошових ресурсів насамперед залежатимете від рішень державних владних структур та 

правового регулювання економіки  
Джерело: складено на основі [192] 
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Як видно з табл.2.32, оцінка сили впливу фактору макросередовища - це 

суб'єктивна експертна оцінка. У фаховій літературі щодо PEST-аналізу силу 

впливу фактору рекомендується оцінювати за шкалою від 1 до 3 балів, де: 1 - 

вплив фактору незначний, будь-яка зміна фактору практично не впливає на 

діяльність підприємства; 2 – вплив фактору середній, тільки значна зміна 

фактору впливає на масштаби діяльності і прибуток; 3 - вплив фактору високий, 

будь-які коливання викликають значущі зміни в масштабах діяльності і 

прибутках. При проведенні бухгалтерського аналізу такий підхід дозволяє 

оцінити, наскільки підприємству слід звертати увагу і контролювати кожний 

фактор зміни зовнішнього макросередовища. 

Доречно додати, що системою сертифікації бухгалтерів АССА 

просунутого (професійного) рівня при вивченні дисципліни РЗ «Business 

Analysis» рекомендується до розгляду PESTEL модель, в якій чотири базових 

групи факторів макросередовища (PEST) доповнюються ще двома: Ecological / 

environmental (фактори впливу бізнес-моделі підприємства на екологію), Legal 

(вплив законодавчо-нормативного регулювання), але не наводиться їх 

конкретний перелік [193, с.22-23]. 

На проблему застосування SWOT-аналізу звертали увагу багато авторів. 

У праці проф. Х.Вайхріч матриця SWOT визнається основою ситуаційного 

аналізу, який полегшує співставлення зовнішніх загроз та можливостей із 

внутрішніми слабкостями і силами організації та включає 3 основних етапи 

[194]. На першому етапі процедура SWOT-аналізу забезпечує виявлення 

переліку факторів, що характеризують внутрішнє і зовнішнє середовище 

суб'єкта господарювання (табл.2.33). На другому етапі здійснюється бальна та 

вагова оцінка і ранжування виявлених факторів (табл.2.34, 2.35). На третьому 

етапі будується матриця SWOT (табл.2.36), на основі якої уможливлюється 

вибір стратегії розвитку підприємства (табл.2.37). 

SPACE-аналіз забезпечує розуміння стратегічної позиції суб’єкта 

господарювання у середовищі функціонування через матричне моделювання 

чотирьох груп показників його діяльності: 1) показників фінансового 
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потенціалу; 2) показників конкурентних переваг; 3) показників привабливості 

галузі; 4) показників стабільності бізнес-середовища. Абревіатура SPACE є 

акронімом від Strategic Position and Action Evaluation.  

Таблиця 2.33 

Перелік ключових факторів, що характеризують середовище 

суб’єкта господарювання 

Внутрішнє середовище 

Сильні сторони (STRENGTHS – S) 

1. Широкий асортимент та висока якість 

продукції.  

2. Значні виробничі потужності. 

3. Потужний власний логістичний центр.  

Слабкі сторони (WEAKNESSES – W) 

1. Висока ціна на продукцію. 

2. Невисокий попит на нові торгові марки 

продукції. 

3. Схильність до централізованої системи 

управління. 

Зовнішнє середовище 

Можливості (OPPORTUNITIES – О) 

1. Розвиток рекламних технологій. 

2. Збільшення експорту продукції в ЄС.  

3. Розвиток власної сировинної бази. 

Загрози (THREATS – Т) 

1. Подорожчання імпортної сировини. 

2. Збільшення імпорту з-за кордону. 

3.  Зростання мита на експорт. 
Джерело: змодельовано на основі [194] 

Таблиця 2.34 

Бальна оцінка факторів внутрішнього середовища 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Фактори 
Sі, 

бали  

Вагомість, 

MSі 

Цінність, 

Sі × MSі 
Фактори 

Wі, 

бали  

Вагомість, 

MWі 

Цінність, 

Wі × MWі 

Широкий 

асортимент 

та висока 

якість 

продукції 

6 0,4 2,4 
Висока ціна на 

продукцію 
5 0,4 2 

Значні 

виробничі 

потужності 

9 0,2 1,8 

Невисокий 

попит на нові 

торгові марки 

продукції 

5 0,5 2,5 

Потужний 

власний 

логістичний 

центр 

10 0,4 4 

Схильність до 

централізованої 

системи 

управління 

3 0,1 0,3 

РАЗОМ 25 1 8,2 РАЗОМ 13 1 4,8 

Висновок: сильні сторони підприємства перевищують його слабкі сторони 
Джерело: змодельовано  на основі [194] 
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Таблиця 2.35 

Бальна оцінка факторів зовнішнього середовища 

Можливості  Загрози 

Фактори Оj, бали  РОj Оj × РОj Фактори Тj, бали  РТj Тj × РТj 

Розвиток 

рекламних 

технологій 

9 0,8 7,2 

Н
ев

и
к
о
р
и

ст
ан

н
я
 

м
о
ж

л
и

в
о
ст

ей
 

9 0,2 1,8 

Збільшення 

експорту 

продукції в 

ЄС 

5 0,5 2,5 5 0,5 2,5 

Розвиток 

власної 

сировинної 

бази 

6 0,5 3 6 0,5 3 

В
ід

в
ер

н
ен

н
я
 з

аг
р
о
з 

6 0,4 2,4 

Подорож-

чання 

імпортної 

сировини 

6 0,6 3,6 

5 0,5 2,5 

Збільшення 

імпорту з-за 

кордону 

5 0,5 2,5 

3 0,6 1,8 

Зростання 

мита на 

експорт 

3 0,4 1,2 

РАЗОМ х х 19,4 РАЗОМ х х 14,6 

Висновок: зовнішні можливості (19,4 балів) оцінюються вище, ніж загрози (14,6 бали), 

тому стратегія підприємства повинна бути наближена до реалізації зовнішніх 

можливостей. 
Джерело: змодельовано  на основі [194] 

Таблиця 2.36 

Матриця SWOT-аналізу як спосіб розуміння збалансованості 

зовнішніх можливостей та внутрішніх ресурсів підприємства 

Фактори  

зовнішнього  

середовища, 

у зважених  

балах 

Фактори  

внутрішнього 

середовища,  

у зважених балах 

Можливості (Оj) Загрози (Тj) 

Р
о
зв

и
то

к
 р

ек
л
ам

н
и

х
 

те
х
н

о
л
о
гі

й
 (

7
,2

) 

З
б
іл

ь
ш

ен
н

я
 е

к
сп

о
р
ту

 

п
р
о
д
у
к
ц

ії
 в

 Є
С

 (
2
,5

) 

Р
о
зв

и
то

к
 в

л
ас

н
о
ї 

си
р
о
в
и

н
н

о
ї 

б
аз

и
 (

3
) 

П
о
д
о
р
о
ж

ч
ан

н
я
 

ім
п

о
р
тн

о
ї 

си
р
о
в
и

н
и

 

(3
,6

) 

З
б
іл

ь
ш

ен
н

я
 і

м
п

о
р
ту

 з
-

за
 к

о
р
д
о
н

у
 (

2
,5

) 

З
р
о
ст

ан
н

я
 м

и
та

 н
а 

ек
сп

о
р
т 

(1
,2

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Сильні сторони (Si) 
ПОЛЕ «SO» : 

Si × Oj = KSO
i,j 

ПОЛЕ «ST»: 

Si × T; = KST
i,j 
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Продовження табл.2.36 
1 2 3 4 5 6 7 

Широкий асортимент та висока 

якість продукції (2,4) 
17,28 6 7,2 8,64 6 2,88 

Значні виробничі потужності (1,8) 12,96 4,5 5,4 6,48 4,5 2,16 

Потужний власний логістичний 

центр  

(4) 

28,8 10 12 14,4 10 4,8 

Слабкі сторони (Wi) 
ПОЛЕ «WO»: 

Wi × Oj = KWO
i,j 

ПОЛЕ «WT»: 

Wi × Tj. = KWT
i,j 

Висока ціна на продукцію (2) 14,4 5 6 7,2 5 2,4 

Невисокий попит на нові торгові 

марки продукції (2,5) 
18 6,25 7,5 9 6,25 3 

Схильність до централізованої 

системи управління (0,3) 
2,16 0,75 0,9 1,08 0,75 0,36 

Джерело: змодельовано  на основі [194] 

Таблиця 2.37 

Оцінка стратегії розвитку підприємства за результатами сумарної 

оцінки зовнішніх можливостей та внутрішніх ресурсів 


ji,

1

,
SOK ji  (104,14) > 

ji,

1

,
STK ji  (59,86) 

>  > 


ji,

1

,
WOK ji (60,96) > 

ji,

1

,
WTK ji  (35,04) 

Види стратегій:  

Максі-

Максі 

використання сильних 

сторін для реалізації 

можливостей 

 

ΣKSO
i,j > Σ KST

i,j;  

Σ KSO
i,j > Σ KWO

i,j 

(ідеальний бізнес) 

Максі-

Міні 

використання сильних 

сторін для зниження 

негативного впливу 

загроз 

Σ KST
i,j > Σ KSO

i,j 

Σ KST
i,j > Σ KWT

i,j 

(ризиковий бізнес) 

Міні-

Максі 

використання 

можливостей для 

нівелювання слабких 

сторін 

ΣKWO
i,j > Σ KSO

i,j 

Σ KWO
i,j > Σ KWT

i,j 

(нормальний бізнес) 

Міні-

Міні 

згортання діяльності 

 

Σ KWT
i,j > Σ KWO

i,j 

Σ KWT
i,j > Σ KST

i,j 

(кризовий бізнес) 

Рекомендована стратегія розвитку: Максі-Максі 

Висновки: стратегія розвитку діяльності підприємства повинна здійснюватись в 

напрямку використання сильних сторін для реалізації потенційних можливостей. 

Найбільшу увагу слід звернути на  використання потужностей власного логістичного 

центру для реалізації нових можливостей рекламних технологій. 
Джерело: змодельовано  на основі [194] 
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Загалом SPACE-аналіз охоплює внутрішнє та зовнішнє середовище 

суб’єкта господарювання. Зовнішнє середовище підприємства оцінюється за 

критеріями стабільності бізнес-середовища (Environmental Stability - ES) та 

привабливості галузі функціонування (Industry Attractiveness - IA). Внутрішнє 

середовище оцінюється за критеріями конкурентних переваг (Competitive 

advantage - CA) та фінансового потенціалу (Financial strength - FS).  

Згідно вимог розробників цієї аналітичної процедури, бальна оцінка 

визначених факторів, що входять у кожну групу критеріїв, здійснюється за 6-ти 

бальною шкалою; при цьому для критеріїв CA та ES бальне оцінювання 

факторів здійснюється за шкалою від 0 до -6 [195]. Для кожного критерію 

визначається середньоарифметичне значення факторів, яке фіксується на 

відповідних осях матриці SPACE. Поєднання у системі координат зафіксованих 

середніх значень ключових критеріїв між собою візуально формує 

чотирикутник. Квадрант, у якому буде найбільша частина поверхні 

чотирикутника, свідчить про доречну альтернативу стратегічної поведінки 

підприємства. 

Матриця SPACE складається з чотирьох квадрантів, що вказують на вид 

стратегічної позиції підприємства та визначають альтернативу його 

стратегічної поведінки (табл.2.38). Вектор стратегічного позиціонування 

підприємства, що також будується в системі координат SPACE, дозволяє 

зрозуміти напрямок розвитку поведінки підприємства у середовищі 

функціонування. Процедуру SPACE-аналізу як інструменту забезпечення 

розуміння стратегічної позиції суб’єкта господарювання у середовищі 

функціонування пропонується адаптувати до вітчизняної термінології та  

здійснювати у такому порядку (табл.2.39). 

Проект PIMS був заснований у 60-х рр. ХХ ст. С.Шоффлером, який 

працював у "General Electric" та розкрив свої розробки у праці [196]. PIMS-

аналіз (Profit Impact of Market Strategy) забезпечує розуміння впливу обраної 
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ринкової стратегії підприємства на прибуток від операційної діяльності. Суть 

PIMS-аналізу полягає у моделюванні взаємозв’язку між часткою ринку (Market 

Share - MS) суб’єкта господарювання та коефіцієнтом ROI (Return On 

Іnvestment). При проведенні PIMS-аналізу вважається, що бізнес-одиниці, які 

мають ефективну ринкову стратегію, будуть мати й більш високу частку ринку, 

а це характеризується і більш високими прибутками від інвестицій у 

довгостроковий капітал підприємства. Вірним є й зворотне твердження про те, 

що неефективна ринкова стратегія веде до втрати частки ринку й скороченню 

прибутків від інвестованого капіталу. 

Таблиця 2.38 

Види стратегічної позиції та альтернативи стратегічної поведінки 

підприємства 

Види стратегічної 

позиції підприємства 
Альтернативи стратегічної поведінки підприємства 

Агресивна позиція 

(Aggressive position) 

підприємство має конкурентну перевагу і може її захистити, проте 

критичним фактором є можливий вхід нових конкурентів у галузь, 

тому підприємство повинно нарощувати активи, збільшувати 

частку ринку та зосередитися на конкурентоспроможних продуктах 

Змагальна позиція 

(Competitive position) 

підприємство має певну конкурентну перевагу, проте критичним 

фактором є фінансова сила підприємства, тому воно повинно 

шукати можливість приєднання до іншої компанії, або підвищувати 

ефективність виробництва та посилювати інтенсивність грошових 

потоків 

Консервативна позиція 

(Conservative position) 

фінансово стабільне підприємство, проте критичний фактор 

полягає в конкурентоспроможності продукції, тому підприємство 

повинно захищати свої успішні продукти та розробляти нові, і 

продумати можливості проникнення в більш привабливу галузь або 

ж зменшити витрати 

Захисна позиція 

(Defensive position) 

підприємство не має конкурентоспроможної продукції та 

фінансових ресурсів, тому воно повинно скоротити витрати, 

зменшити інвестиції та розглянути питання про залишення галузі 
Джерело: складено на основі [195] 

У проекті PIMS взаємозв’язки між часткою ринку та коефіцієнтом ROI 

подані у вигляді двомірних матриць. Для оцінки ефективності ринкової 

стратегії підприємства розробниками цієї процедури емпіричним шляхом 

побудована така матриця (табл.2.40) [196]. 
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Таблиця 2.39 

Процедура SPACE-аналізу як спосіб розуміння стратегічної позиції 

суб’єкта господарювання 

1. Складання переліку факторів, що формують розуміння стратегічної позиції суб’єкта 

господарювання у середовищі функціонування, та їх бальна оцінка 

Зовнішнє середовище 

Стабільність бізнес-середовища 

(Environmental Stability  - ES) 
Привабливість галузі  

(Industry Attractiveness - IA) 

Фактори 

Бали (від -1 

до -6), «-6» - 

найгірший 

Фактори 

Бали (від +1 

до +6), «+6» 

- найкращий 
Технологічні зміни (Technological 

change) 
-1 

Потенціал зростання галузі 

(Growth potential) 
+6 

Рівень інфляції (Inflation rate) -2 
Потенціал прибутку (Profit 
potential) 

+3 

Мінливість попиту (Demand 

volatility) 
-5 

Фінансова стабільність 

(Financial stability) 
+3 

Ціновий діапазон конкуруючих 

товарів (Price range of competitive 
products) 

-3 

Використання ресурсів 
(Resource utilization) 

+4 

Використання виробничої 

потужності (Capacity utilization) 
+2 

Цінова еластичність попиту (Price 

elasticity of demand) 
-5 

Вхідний бар’єр  в галузь 
(Complexity of entering the 

industry) 
+3 

Тиск з боку товарів-замінників 

(Pressure from the substitutes) 
-4 

Продуктивність праці (Labor 

productivity) 
+5 

Середнє арифметичне 

значення: ES  
-3,3 

Середнє арифметичне 

значення: ІА  
+3,7 

Внутрішнє середовище 

Конкурентна перевага 

(Competitive advantage - CA) 

Фінансовий потенціал 

(Financial strength - FS) 

Фактори 

Бали (від -1 

до -6), «-6» - 

найгірший 

Фактори 

Бали (від +1 

до +6), «+6» 

- найкращий 

Частка ринку (Market share) -2 
Коефіцієнт прибутковості 

інвестованого капіталу ROIС 
(Return On Іnvested Сapital) 

+5 

Якість продукції (Product quality) -1 
Коефіцієнт поточної ліквідності 

(Current ratio) 
+6 

Життєвий цикл продукту (Product 

lifecycle) 
-1 

Коефіцієнт заборгованості 

(Debt Ratio) 
+4 

Інноваційність виробництва 

(Innovation cycle) 
-4 

Забезпеченість чистим робочим 

капіталом (Available versus 
required capital) 

+4 

Лояльність клієнтів (Customer 

loyalty) 
-2 

Чистий рух грошових коштів 

(Сash flow) 
+5 

Вертикальна інтеграція (Vertical 
integration) 

-2 
Оборотність запасів (Іnventory 
turnover) 

+3 

Середнє арифметичне 

значення: СА  
-2 

Середнє арифметичне 

значення: FS  
+4,5 

https://managementmania.com/en/product
https://managementmania.com/en/quality
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Продовження табл.2.39 

2. Побудова чотирикутника у системі координат матриці SPACE 

 

3. Розрахунок стратегічної координати Х 

вектору позиціонування: ІА  + СА  
+3,7 + (-2) = +1,7 

Розрахунок стратегічної координати Y 

вектору позиціонування: FS + ES  
+4,5 + (-3,3) = +1,2 

Визначення стратегічної позиції 

підприємства: 
Агресивна позиція 

Оцінка напрямку стратегічної поведінки 

підприємства у середовищі функціонування: 

підприємство повинно нарощувати активи, 

збільшувати частку ринку та зосередитися на 

конкурентоспроможних продуктах 

Висновки: підприємство має конкурентну перевагу і може її захистити 
Джерело: адаптовано термінологію та змодельовано на основі [195] 

Таблиця 2.40 

Матриця PIMS-аналізу для розуміння впливу ринкової стратегії 

підприємства на його операційний прибуток  

Показники 
Частка ринку - MS, % 

˂ 7 7 - 14 15-22 23-36 > 36 

Рентабельність інвестованого 

капіталу - ROI, % 
≈10 ≈12 ≈13,5 ≈18 ≈30 

Джерело: складено на основі [196] 

Процедуру PIMS-аналізу як інструменту забезпечення розуміння впливу 

ринкової стратегії підприємства на його операційний прибуток пропонується 

здійснювати у такому порядку (табл.2.41). 

CA 

ES 

IA 

FS 

+1 +2 +3 +4 +5 +6 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

+1 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

Aggressive 

position  

Conservative  

position  

Defensive 

position  Competitive 

position 

(1,7; 1,2) 
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Таблиця 2.41 

Процедура PIMS-аналізу для розуміння впливу ринкової стратегії 

підприємства на його операційний прибуток 

Показники 
Звітний 

період, (1) 

Попередній 

період, (0) 

Абс. відх., 

Δ 

1. Фінансовий результат від операційної діяльності, 

тис.грн. – EBIT (Earnings Before Interest & Tax),  
10797 14758 -3961 

2. Ставка податку на прибуток, % - Т (Tax) 18 18 0 

3. Сер. інвестований капітал, тис.грн. – І (Investment) 572 638  556 604  +16034 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ключових  показників ефективності ринкової стратегії підприємства: 

4. «Чистий» операційний прибуток - NOPAT (Net 

Operating Profit After Tax) (п.1 - п.2) 
8854 12102 -3248 

5. Рентабельність інвестованого капіталу, % - ROI 

(Return On Investment) (п.4 / п.3 × 100%) 
1,55 2,17 -0,62 

2. З’ясування частки ринку (MS) підприємства у звітному 

періоді за коефіцієнтом ROI 

1,55 % < 10% 

MS ˂ 7% 

3. Визначення типу конкурентної позиції за часткою ринку 

(лідер >36%; челенджер ≈ 23-36%; послідовник ≈ 15-22%; нішер ≈ 

7-14%; аутсайдер < 7%) 

Аутсайдер 

Оцінка ринкової стратегії неефективна 

Висновки: підприємство реалізує неефективну ринкову стратегію, має низьку частку ринку, 

яка вказує на конкуренту позицію аутсайдера; це генерує невисоку рентабельність 

інвестованого капіталу. Підприємству необхідно здійснити перегляд поточної ринкової 

стратегії 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Матриця BCG була розроблена засновником Бостонської консалтингової 

групи Б.Хендерсеном та використовується для розуміння потенціалу 

асортиментного портфеля підприємства [197]. Процедура BCG–аналізу 

забезпечує формування інформації про відносну частку ринку асортиментної 

групи окремого виду продукції підприємства (RMS - Relative Market Share) на 

конкурентному галузевому сегменті (2.9); передбачає оцінку річних темпів 

приросту виручки від реалізації асортиментної групи окремого виду продукції 

(ΔТ, %) та діагностику конкурентної позиції асортиментної групи окремого 

виду продукції; уможливлює формування нового бізнес-портфелю договорів на 

поставку продукції.  

продукціївидуцьогореалізаціївіддохідгалузевийСер

вапідприємстпродукціївидуреалізаціївідДохід
RMS

.
       (2.9) 
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В бухгалтерському аналізі матриця BCG уможливлює розуміння 

конкурентної позиції асортиментних груп продукції підприємства за 

показником чистого доходу від реалізації (табл.2.42). 

Таблиця 2.42 

Процедура аналізу на основі  матриці BCG для розуміння потенціалу 

асортиментного портфелю підприємства 

Асортиментні групи 

окремого виду 

продукції  

Чистий 

дохід від 

реалізації, 

тис. грн. 

Річні 

темпи 

приросту 

реалізації, 

% 

Середньогалузевий 

дохід від реалізації 

одним конкурентом, 

тис. грн. 

Відносна 

частка ринку 

1 2 3 4 5 = гр.2 / гр.4 

Асортиментна група 1  3600,4 5 3400,0 1,1 

Асортиментна група 2 2665,9 2 4770,0 0,6 

Асортиментна група 3 1154,3 8 1520,0 0,8 

Асортиментна група 4 1621,5 15 2350,0 0,7 

Асортиментна група 5 3133,2 12 2540,0 1,2 

Аналітичні операції: 

1. Побудова матриці BCG 
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Продовження табл.2.42 

2. Аналіз матриці BCG 

Сектор Особливості сектору 

Асорти-

ментні 

групи  

Маркетингова стратегія 

Важкі діти 

Зона нових товарів, що 

знаходяться на першій стадії 

життєвого циклу (виведення 

на ринок). 

4.  

Для підтримки або 

збільшення частки на ринку 

в умовах сильної 

конкуренції потрібні 

інвестиції на розширення 

каналів дистрибуції 

Зірки 

Товари-лідери зростаючого 

ринку, знаходяться на другій 

стадії життєвого циклу 

(зростання), на своєму піку. 

5.  

Формування інтересу 

покупців до торгової 

марки. Доречно 

дотримуватись стратегії 

цінового лідера.  

Дійні корови 

Товари є основними 

генераторами стабільного 

прибутку, знаходяться на 

третій стадії життєвого 

циклу (зрілості) 

1.  

Повільне зниження цін, 

періодичне проведення 

рекламної кампанії, 

стимулювання лояльних 

клієнтів до повторних 

покупок, цінові знижки 

Собаки 

Безперспективні товари, 

яким не вдалося завоювати 

симпатії споживачів 

2.  

3.  

Ослаблення зусиль на ринку 

конкурентів або ліквідація 

товарної лінії 

Висновки: основним генератором стабільного прибутку підприємства є товарні позиції 

асортиментної групи 1, товарами-лідерами є позиції асортиментної групи 2; 

потребують розширення каналів дистрибуції товарні позиції асортиментної групи 4; 

безперспективними товарами є позиції асортиментних груп 2 та 3. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Незважаючи на те, що карта збалансованої системи показників (Balanced 

Scorecard, BSC) для кожного підприємства є унікальною, її матричне 

моделювання рекомендується починати з шаблону [198]. Шаблон можна 

редагувати різними кольорами, заповнювати іншими заголовками та текстом, 

щоб зробити його унікальним для конкретного підприємства. У табл. 2.43 

запропоновано матричну таблицю  збалансованої системи показників у формі 

структурованого матричного («шахового») звіту, яка уможливлює розуміння 

узгодженості стратегії підприємства з його тактичною діяльністю. При цьому у 

заголовки включені стандартні ключові показники ефективності (КРІ), які 

найбільш поширені в галузях функціонування суб’єктів господарювання. 
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Таблиця 2.43 

Процедура аналізу на основі збалансованої системи показників для 

розуміння узгодженості стратегії підприємства з його тактичною діяльністю 

П
ер

сп
ек

т
и

в
и

 

(P
er

sp
ec

ti
v
es

) 

Стратегічні 

завдання 

(Strategic 

objectives) 

Ключові 

показники 

ефективності 

діяльності 

(Key 

performance 

indicators) 

Цілі (Targets) 
Ініціативи 

(Initiatives)  

Пото-

чне 

зна-

чення 

Інтер-

вал 

Очіку-

вання  

Програми 

дій 

(Programs)  

Бюджети 

(Budgets)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ф
ін

а
н

со
в

а
 (

F
in

a
n

ci
a
l)

 

Підвищити 

прибутковість 

чистих активів 

Чиста 

рентабельність 

реалізації (NPM), 

% 

4,4 рік 10 

N
/A

 (
н

е 
за

ст
о
со

в
у
єт

ь
ся

) 

N
/A

 (
н

е 
за

ст
о
со

в
у
єт

ь
ся

) 

Чистий рух 

грошових коштів, 

тис.грн. 

172 рік 200 

Збільшити 

доходи від 

реалізації 

продукції 

Чистий дохід на 

дату балансу, 

тис.грн. 

250516 рік 300000 

К
л

іє
н

т
и

 (
C

u
st

o
m

er
) Підтримувати 

високий рівень 

лояльності 

клієнтів 

Висока оцінка від 

клієнтів, % 
32 кв. 50 

1
) 

р
о
зп

о
ч
ат

и
 п

р
о
ек

т 

н
аг

о
р
о
д
ж

ен
н

я
 к

р
ащ

и
х
 

п
о
к
у
п

ц
ів

 

1
) 

5
0

 0
0
0
 г

р
н

. Сер. вартість 

«придбання» 

нового клієнта, 

тис.грн. 

12 міс. 5 

Побудувати та 

вдосконалю-

вати мережу 

клієнтів 

Нові клієнти, 

кількість 
20 міс. 25 

Частка ринку, % 27 кв. 30 

В
и

р
о
б
н

и
ц

т
в

о
 (

In
te

rn
a
l 

p
ro

ce
ss

es
) 

Прискорити 

процес 

постачання 

Час простою 

виробництва 

через відсутність 

сировини, % 

0,2 міс. 0,1 

П
ер

ег
л
я
н

у
ти

 і
н

н
о
в
ац

ій
н

і 

м
о
ж

л
и

в
о
ст

і 
в
и

р
о
б
н

и
ч
о
го

 п
р
о
ц

ес
у
  

5
 г

о
д
и

н
 (

то
п

-м
ен

ед
ж

ер
) 

Посилити 

інноваційність 

виробництва 

через нові 

технології 

Середня 

собівартість 

однієї тони, 

тис.грн. 

10,2 кв. 9,2 

Покращити 

сервісне 

обслугову-

вання 

Рівень 

рекламацій 

клієнтів, % 

12 міс. 7 
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Продовження табл.2.43 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Н
а
в

ч
а
н

н
я

 п
ер

со
н

а
л

у
 (

L
ea

rn
in

g
s)

 
Посилення 

мотивації 

персоналу 

Плинність 

кадрів, % 
16 кв. 10 

Ін
іц

ію
в
ат

и
 і

 в
и

н
аг

о
р
о
д
ж

у
в
ат

и
 і

д
еї

 

п
р
ац

ів
н

и
к
ів

, 
я
к
і 

п
о
к
р
ащ

у
ю

ть
 п

р
о
ц

ес
и

 

5
0
0
 г

р
н

. 
/ 

ід
ея

; 
1
2
0
0
0
 /

 у
сп

іш
н

о
 

р
еа

л
із

о
в
ан

а 
ід

ея
 

Кількість 

пропозицій на 

1 працівника 

1 міс. 2 

Підвищити 

поінформова-

ність 

персоналу 

Швидкість 

надходження 

інформації від 

клієнтів, хв. 

40 міс. 25 

Підвищення 

кваліфікації 

персоналу 

Перенавчання 

персоналу, % 
25 кв. 50 

Висококваліфі

ковані 

робітники, % 

78 рік 90 

Висновки: інвестиції в перенавчання, інформатизацію та мотивацію персоналу 

уможливлюють інноваційність внутрішніх бізнес-процесів, підвищують інтенсивність та 

раціональну організацію праці, що створює підґрунтя для задоволення потреб клієнтів через 

ефективне управління якістю на всіх етапах виробництва та реалізації продукції, забезпечує 

лояльність клієнтів, а це сприяє зростанню обсягів реалізації продукції та кардинальному 

поліпшенню фінансових результатів діяльності компанії як для власників, інвесторів та 

кредиторів, так і для управлінського персоналу. 

Джерело: змодельовано та адаптовано на основі [198] 

Одним з інструментів стратегічного планування є GAP-аналіз (від англ. 

gap - розрив), розроблений у Стенфордському дослідницькому інституті в 

Каліфорнії. GAP-аналіз відноситься до технологій збалансованого управління 

та має на меті дослідження проблем організації бізнесу, які трактуються як 

«розрив» між реальним і бажаним результатом діяльності підприємства [199, 

с.16]. Бажані результати визначаються обраною "висотою планки" у межах 

стратегії фірми, баченням того, чого вона має досягти у своєму розвитку. Через 

порівняння бажаних і поточних показників виявляються стратегічні розриви, 

які в цілому поділяються на такі групи: 1) відхилення ринкової пропозиції 

організації від існуючого рівня попиту на ринку; 2) відхилення поточної 

операційної діяльності організації або її бізнес-процесів від ідеального стану 

або бачення з точки зору керівництва; 3) відхилення досягнутих цілей і завдань 

організації в цілому і співробітників зокрема від теоретично необхідних цілей і 

завдань; 4) відхилення поточних показників роботи від кращих показників в 
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галузі [199, с.17-25]. 

Загалом до проблем, що найчастіше призводять до розривів між 

стратегічними планами підприємства і реальним їх втіленням, відносяться такі: 

1) отримання результату зайняло значно більше часу, ніж це планувалося 

спочатку; 2) в процесі діяльності виникли серйозні проблеми, які не були 

передбачені; 3) координація діяльності керівників окремих бізнес-процесів не 

була достатньо ефективною; 4) навички та здібності залучених працівників 

виявилися недостатніми; 5) несприятливий вплив здійснювали неконтрольовані 

фактори зовнішнього середовища. 

Процедуру GAP-аналізу як інструменту розуміння стратегічних розривів 

у діяльності підприємства змодельовано у табл.2.44. 

Таблиця 2.44 

Процедура GAP-аналізу як інструмент розуміння стратегічних розривів в 

діяльності підприємства 

Бажаний результат та 

стратегічні плани змін 

на майбутнє 

Реальна бізнес-проблема 

(розрив) 

Аналітичні операції: 

1. Розробка завдань та 

ініціатив, що необхідно 

реалізувати для досягнення 

поставленої мети 

Технічний розвиток 
Частково модернізоване 

обладнання 

Заміна фізично та морально 

застарілого обладнання 

Чистий прибуток 25000 

тис. грн 

Чистий прибуток 11021 тис. 

грн 

Збільшити частку ринку 

Розширити дистриб’юторську 

мережу 

Введення нових 

асортиментних груп 

Відсутні інноваційні види 

продукції 

Розробити дизайн продукту 

Закупити нове обладнання для 

виготовлення нового продукту 

Реклама продукту 

Привабливий дизайн 

упаковки 

Мінімалізм у дизайні 

упаковки 

Створення команди з розробки 

дизайну нової упаковки 
Джерело: змодельовано автором 

При проведенні GAP-аналізу доцільно використовувати інтегровану 

аналітичну форму, що об'єднує показники поточного стану організації; 

прогнозовані потенційно досяжні стратегічні показники; цільові показники 

стратегічного розвитку; індикатори стратегічного розриву; загальні висновки 

щодо напруженості стратегічного плану і досяжності стратегічних цілей.  
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2.5. Способи фінансового прогнозування для усвідомлення тенденції 

безперервності діяльності в осяжному майбутньому 

 

Ефективне функціонування підприємств неможливе без довгострокового 

планування та використання з цією метою в управлінні способів прогнозування. 

Застосування способів прогнозування в бухгалтерському аналізі уможливлює 

оцінку стану економічної системи суб’єкта господарювання у майбутньому, 

діагностику тенденцій і перспектив розвитку господарських ситуацій, 

обґрунтування ймовірності досягнення у майбутньому очікуваного бажаного 

стану суб'єктом господарювання. Наявність прогнозу дає змогу уникнути 

помилкових рішень, запобігти небажаним подіям. Доречно додати, що 

довгострокове планування діяльності підприємства значною мірою базується на 

фінансових прогнозах. 

Для забезпечення прийняття рішень зацікавленими сторонами бізнесу 

важливо виявляти основну тенденцію формування динамічного ряду щодо 

проблемної ситуації, що уможливлює прогнозування рівня досліджуваного 

явища на перспективу. Дослідник А.Т. Мармоза загальну тенденцію 

динамічного ряду визначає як «тенденцію до зростання, зниження або 

стабілізації рівня будь-якого суспільного явища». При цьому відзначається, що 

«… для проявлення основної тенденції потрібно вдатися до спеціальних 

прийомів обробки динамічних рядів: укрупнення періодів, згладжування 

способом ковзної середньої, вирівнювання ряду динаміки по середньому 

абсолютному приросту, середньому коефіцієнту зростання і способу 

найменших квадратів» [178, с.228-229].  

Екстраполяція, що є продовженням ряду динаміки на основі виявленої 

закономірності зміни рівнів за досліджуваний відрізок часу, відіграє значну 

роль у прогнозуванні. Застосування екстраполяції для прогнозування базується 

на припущенні, що характер динаміки для певного періоду часу у минулому 

збережеться на обмеженому відрізку в майбутньому. Вчені у сфері статистики 

зазначають, що принципового значення у встановленні прогнозного рівня 
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способом екстраполяції мають горизонт майбутнього та горизонт минулого. На 

практиці рекомендується виходити з такого положення: якщо досліджуване 

явище зазнає суттєвих змін (варіація по періодах більше 10%), то горизонт 

майбутнього та минулого слід брати не більше двох-трьох років, якщо явище в 

часі змінюється незначно, то горизонт в обох напрямках можна брати до п’яти 

років [178, с.251]. 

В процесі бухгалтерського аналізу господарської діяльності підприємства 

з метою забезпечення прийняття обґрунтованих рішень користувачами 

інформації пропонується до методичного інструментарію включити два 

основних статистичних прийоми проявлення основної тенденції в рядах 

динаміки: просту ковзну середню (Simple Moving Average) та спосіб найменших 

квадратів (Linear Least Squares). 

Методика прогнозування з використанням ковзного середнього є 

поширеним методом згладжування, особливо корисним при прогнозуванні 

тенденцій, коли немає ні часу, ні ресурсів, щоб розробити або застосувати 

складніші методи. Суть розрахунку ковзних середніх полягає у тому, що склад 

періоду безперервно й постійно змінюється – проводиться зсув на одну дату 

при збереженні постійного інтервалу періоду. Таким чином відбувається 

«ковзання» періоду й отримання середньої величини по динамічному ряду, яка 

й уможливлює екстраполяцію. При здійсненні аналітичних процедур 

використання простої ковзної середньої уможливить «швидке» прогнозування, 

а відтак й планування конкретних ключових показників діяльності в осяжному 

майбутньому. Процедуру прогнозування на основі застосування простої ковзної 

середньої на прикладі показника операційних витрат підприємства 

змодельовано у табл.2.45. 

Більш точний прогноз за результатами аналізу рядів динаміки та 

виявлення тренду дає спосіб найменших квадратів. При цьому аналітичне 

рівняння прямої лінії, що уможливлює прогнозування динаміки показників в 

майбутніх періодах та екстраполяцію тренду, має вигляд (2.10): 
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taayt 10
~ 

                                          (2.10) 

де ty~
 - вирівняні (теоретичні) значення рівнів динамічного ряду 

операційних витрат у періоді; t – порядкові номери років ряду динаміки; a0 – 

початок відліку; a1 – середній щорічний приріст (зниження) операційних 

витрат.  

Таблиця 2.45 

Модель аналітичної процедури прогнозування суми операційних 

витрат на основі застосування способу простої ковзної середньої  

Ряд 

динаміки 
Показники Аналітичні операції: 

Рік 
Витрати 

операційної 
діяльності, тис.грн. 

1. Розрахунок простої 

ковзної середньої по 

триріччях 

2. Визначення стійкої 

тенденції формування 

показника 

2012 923 073  - - 

2013 683 521  - - 

2014 502 837  - - 

2015 340 476   
(923 073 + 683 521 + 502 837)  

/ 3 
703 144  

2016 332 614 
(683 521 + 502 837 + 340 476 ) 

/ 3 
508 944  

2017 282 183  
(502 837 + 340 476  + 332 614) 

/ 3 
391 976  

2018 296 242  
(340 476  + 332 614 + 282 183) 

/ 3 
318 424  

2019 - 
(332 614 + 282 183 + 296 242)  

/ 3 
303 680  

2020 - 
(282 183 + 296 242+303 680)  

/ 3 
294 035  

2021 - 
(296 242+303 680 + 294 035)  

/ 3 
297986 

Висновки: оскільки обов’язковим елементом циклів операційної діяльності є фаза 

планування доходів та витрат у майбутньому періоді, проста ковзна середня допомагає 

визначити закономірне; розрахунок показує, що характер динаміки формування 

операційних витрат підприємства має тенденцію до зменшення у 2019 і 2020 роках та 

збільшення у 2021 році. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором на підставі фінансової звітності досліджуваного підприємства 

Віднайти параметри шуканої прямої a0 та a1 можливо, розв’язуючи 

систему нормальних рівнянь (2.11), в якій n – число рівнів ряду динаміки.  

 у = а0 n +  a1  t;                                      (2.11) 

 уt = а0 t  +  a1  t 2 
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Як видно із системи рівнянь 2.11, для визначення параметрів a0 та a1 

необхідно мати чотири суми:  у,  уt,  t,  t 2. При цьому параметри a0 та a1 

обчислюються за (2.12, 2.13) [178, с.236]: 

  
   






tttn

tytty
a

2

2

0
                                     (2.12) 

  
 






tttn

tyytn
a

21
                                          (2.13) 

Аналітичну процедуру прогнозування із застосуванням способу 

найменших квадратів на прикладі показника операційних витрат підприємства 

змодельовано у табл.2.46. 

Необхідно підкреслити, що зацікавлені сторони бізнесу ставлять перед 

собою завдання не стільки провести ретроспективний аналіз діяльності 

підприємства, скільки на його основі зробити висновки про перспективи своєї 

економічної поведінки щодо надання ресурсів підприємству в осяжному 

майбутньому. Це підтверджує надзвичайну важливість визначення прогнозного 

фінансового стану підприємства. Зниження неминучої інформаційної 

невизначеності інвесторів та кредиторів, пов'язаної з прийняттям економічних 

рішень щодо надання ресурсів, орієнтованих у майбутнє, є одним із основних 

завдань фінансового прогнозування. 

Вихідним пунктом фінансового прогнозування є визнання факту деякої 

наступності (чи визначеної стійкості) змін показників фінансово-господарської 

діяльності від одного звітного періоду до іншого. При цьому, у фаховій 

літературі з фінансового менеджменту способи фінансового прогнозування 

загалом поділяються  на дві великі групи: 1) способи, в яких прогнозується 

один чи кілька ключових показників, наприклад, дохід від реалізації, 

операційний прибуток, собівартість реалізації, фінансові коефіцієнти; 2) 

способи, в яких повністю будуються прогнозні форми фінансової звітності у 

типовій або в укрупненій номенклатурі статей [200, с.179-199]. 
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Таблиця 2.46 

Процедура прогнозування та виявлення тренду суми операційних 

витрат на основі застосування способу найменших квадратів 

Рік 

Витрати 
операційної 
діяльності, 

тис.грн. 

Номер 

року 

Розрахункові 

величини 

Вирівняні операційні 

витрати, тис.грн. 

n у t уt t 2 ty~  

2012 923 073  1 923 073 1 887 763 -101 907 × 1 785 856  

2013 683 521  2 1 367 042  4 887 763 -101 907 × 2 683 949  

2014 502 837  3 1 508 511  9 887 763 -101 907 × 3 582 042  

2015 340 476   4 1 361 904  16 887 763 -101 907 × 4 480 135  

2016 332 614 5 1 663 070  25 887 763 -101 907 × 5 378 228  

2017 282 183  6 1 693 098  36 887 763 -101 907 × 6 276 321  

2018 296 242  7 2 073 694  49 887 763 -101 907 × 7 174 414  

2019 - - - - 296 242 ±19,5% 
↑354009  

↓238475 

Аналітичні операції: 

Визначення 

сумарних 

значень 

 у = 

3 360 946 

 t = 

28 

 уt = 

10 590 392 

 t 2= 

140 
- 

Розрахунок параметру a0 





28281407

28105903921403360946
0a  887 763 тис.грн. 

Розрахунок параметру a1 
28281407

283360946105903927
1




a = -101 907 тис.грн. 

Побудова рівняння прямої лінії, 

що вирівнює ряд динаміки: 
tyt 101907887763~   

Визначення середнього річного 

значення операційних витрат: 
3 360 946 / 7 = 480 135 тис.грн. 

Визначення 

середньоквадратичного 

відхилення фактичної суми 

операційних витрат від 

вирівняного тренду: 
7

)174414296242(

)276321282183()378228332614()480135340476(

)582042502837()683949683521()785856923073(

2

222

222







  

= 93 781 тис.грн. 

Розрахунок коефіцієнта 

варіації фактичної суми 

операційних витрат від 

вирівняної: 

%100
480135

93781
V = 19,5% 

Висновки: коефіцієнт a1 показує, що в середньому протягом 6 років (з 2012 до 2017 року) 
був спадаючий тренд і операційні витрати щорічно знижувались в середньому на 101907 
тис.грн.; у 2018 році відбувається зміна напрямку тренду, тобто операційні витрати 
починають зростати та зароджується новий тренд, а тому прогнозування на 2019 рік за 
отриманим рівнянням прямої лінії є недоречним. Для прогнозування необхідно використати 
коефіцієнт варіації фактичної суми операційних витрат від вирівняної, який складає 19,5%. 
Отже, оскільки у підприємства спостерігаються коливання напрямків руху тренду 
операційних витрат, на 2019 рік можна прогнозувати як їх збільшення на 19,5%, так і 
зменшення на 19,5%. Вибір напрямку тренду залежатиме від прогнозу попиту на продукцію 
підприємства – чи буде він збільшуватися, чи зменшуватися. 

Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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У підручнику американського експерта у сфері фінансового менеджменту 

Е.Хелферта підходи до фінансового прогнозування розбиті на три категорії: 

прогнозні фінансові документи як передбачення показників звіту про прибутки 

і збитки та балансу у майбутніх періодах; грошовий бюджет як детальний 

прогноз руху грошових коштів; бюджет поточної діяльності як детальний 

прогноз структури доходів та витрат. Також зазначається, що у всіх трьох 

категоріях документів впорядковано фінансові та економічні дані з метою 

оцінки ефективності майбутньої діяльності і потреби у фінансуванні [157, 

с.198]. 

Проблемні аспекти і перспективи використання вітчизняними 

підприємствами прогнозної фінансової звітності розкриті у праці проф. П.О. 

Куцика [201]. Зокрема, відзначається, що зазвичай при наданні прогнозної 

фінансової звітності зовнішнім користувачам в процесі її складання 

використовують типові форми бухгалтерської звітності; підкреслюється, що 

«основою такого облікового прогнозування є знання загальних механізмів 

функціонування системи бухгалтерського обліку та особливостей облікового 

відображення фактів господарського життя в різних конкретно-історичних 

умовах» [201, с.104]; наголошується на використанні прогнозу продажів як 

відправної точки при підготовці прогнозної фінансової звітності. 

Розробка прогнозних фінансових звітів повинна здійснюватись у чіткій 

послідовності. Огляд фахової літератури з фінансового менеджменту показав, 

що загалом при формуванні прогнозної фінансової звітності насамперед 

складається прогнозний варіант звіту про фінансові результати, оскільки в 

цьому випадку прогнозується чистий прибуток, зменшений на плановану суму 

виплати дивідендів, що є вихідним показником для прогнозного балансу у 

статті «Нерозподілений прибуток».  

Стартовою точкою для складання прогнозного звіту про фінансові 

результати є прогноз обсягів реалізації у натуральному вимірнику (табл.2.47). 

Результати динамічного аналізу обсягів реалізації досліджуваного підприємства 

за останні 5 років свідчать про щорічну тенденцію до спадання обсягів 
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реалізації продукції в середньому на 28%. Цю середню величину застосовують 

як первісне припущення про ймовірні масштаби діяльності в осяжному 

майбутньому. Доречно додати, що при розрахунку припустимого значення 

зміни прогресу обсягів реалізації у натуральному вимірнику робиться 

припущення, що ціни та структура реалізації продукції не зміняться. 

Таблиця 2.47 

Процедура динамічного аналізу обсягів реалізації продукції підприємства для 

обґрунтування  припущення про ймовірні масштаби діяльності у майбутньому 

Звітний період 

Рівні ряду 

динаміки, 

n 

Значення 

показ-

ника, 

тис. од. 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка ланцюгових змін показника  

Абсолютне 

відхилення, 

тис. тон 

Прогрес 

зміни, %, Т 

Відносне 

відхилення, 

% 

4 роки назад 0 92744 - - - 

3 роки назад 1 90414 -2330 97,5 -2,5 

2 роки назад 2 64878 -25536 71,8 -28,2 

Попередній період 3 36886 -27992 56,9 -43,1 

Звітний період 4 24766 -12120 67,1 -32,9 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок середньорічної тенденції 

прогресу зміни обсягів реалізації продукції:  

4
4321 TTTTТХ 

 

44 2673,0671,0569,0718,0975,0 ХТ = 

0,719  або 71,9%, середній приріст  

71,9 – 100 = -28,1% 

Висновки: за останні 5 років загальний прогрес обсягу реалізації є негативним та складає в 

середньому (-28,1)% приросту в рік. Припущення про те, що спадання обсягів реалізації у 

наступних звітних періодах складе в середньому 28% є нормальним.  
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Процедуру прогнозування показників звіту про фінансові результати 

підприємства з горизонтом прогнозування у три роки для прогнозування 

показників чистого прибутку, нерозподіленого прибутку та очікуваного 

грошового потоку в осяжному майбутньому змодельовано у табл.2.48. Як видно 

з табл.2.48, показники чистого доходу від реалізації, собівартості реалізованої 

продукції та валового прибутку звітного періоду перераховуються на весь 

горизонт прогнозування з урахуванням виявленої тенденції очікуваної зміни 

масштабів діяльності. Інформація щодо інших операційних доходів та витрат 

прогнозується експертним шляхом. Інформація щодо доходів та витрат 

фінансової та інвестиційної діяльності також прогнозується експертним 

шляхом.  
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Таблиця 2.48 

Аналітична процедура прогнозування статей звіту про фінансові 

результати підприємства на наступні три роки  

Статті 

За 

звітний 

період 

Горизонт прогнозування  

на  наступні 3  роки  
Припущення  

2018 2019 2020 2021 

Аналітичні операції: 

1. Прогнозування зміни валового прибутку: 

1 2 
3 =  

гр.2 – гр.6 

4 =  

гр.3 – гр.6 

5 =  

гр.4 – гр.6 
6 

Чистий дохід від реалізації 

продукції  
250 516 180372 129867 93505 

спадання на 28% 

Собівартість реалізованої 

продукції, у тому числі 

структура: 

(215 823) (155393) (111883) (80556) 

- матеріальні витрати: 29% (62589) (45064) (32446) (23361) 

- витрати на оплату праці: 

44% 
(94962) (68373) (49229) (35445) 

- відрах. на соц. заходи: 10% (21582) (15539) (11188) (8056) 

- амортизація: 17% (36690) (26417) (19020) (13694) 

Валовий прибуток 34 693 24979 17984 12949 

2. Прогнозування зміни операційного прибутку 

Iншi операцiйнi доходи 91 914 81914 71914 61914 
зменшення на 10 

млн. грн. щорічно 

Адміністративні витрати (22 385) (23 385) (24 385) (25 385) 
збільшення на 1 

млн. грн. щорічно 

Витрати на збут (3 416) (2916) (2416) (1916) 
зменшення на 500 

тис. грн. щорічно 

Інші операційні витрати (90 009) (50000) (50000) (50000) 
на рівні 50 млн. 

грн. щорічно 

Прибуток від операційної 

діяльності (ЕВІТ): 
10 797 30592 13097 -2438 

Очікуваний 

прогноз 

3. Прогнозування зміни облікового прибутку: 

Інші фінансові доходи 2 000 2000 2000 2000 
На фактичному 

рівні 

Інші доходи 1 122 0 0 500 
Через 2 роки 500 

тис.грн 

Фінансові витрати (-) 0 0 0 Не плануються 

Інші витрати (981) 0 0 0 Не плануються 

Прибуток до 

оподаткування: 
12 938 32592 15097 62 

Очікуваний 

прогноз 

4. Прогнозування зміни чистого прибутку: 

Витрати (дохід) з податку на 

прибуток 
(1 917) (4889) (2265) (9) 

Ефективна ставка 

на рівні 15% 

Чистий прибуток (ЧП): 11 021 27703 12832 53 
Очікуваний 

прогноз 
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Продовження табл. 2.48 

5. Прогнозування зміни нерозподіленого прибутку для складання прогнозного балансу: 

Резервування чистого 

прибутку  
1740 2770 1283 5 На рівні 10% 

Виплати власникам 

дивідендів 
0 0 0 0 Не плануються 

Нерозподілений прибуток: 9281 24933 11549 48 
Очікуваний 

прогноз 

6. Прогнозування зміни спроможності до самофінансування через очікуваний грошовий 

потік: 

Нарахована амортизація 

(DА) 
45337 45337 45337 45337 

На фактичному 

рівні 

Грошовий потік у 

результаті операційної 

діяльності (ЕВІТDА) 

56134 75929 58434 42899 
Очікуваний 

прогноз 

Грошовий потік у 

результаті всієї 

господарської діяльності 

(ЧП + DА) 

56358 73040 58169 45390 
Очікуваний 

прогноз 

Джерело: змодельовано та адаптовано з використанням [157, с.200-205] 

Скласти прогнозний звіт про фінансові результати на наступний звітний 

рік також можливо, базуючись на структурному розподілі чистого доходу від 

реалізації, а також на встановлених припущеннях зміни показників у відсотках. 

У праці відомих американських вчених у сфері фінансового менеджменту Ю.Ф. 

Брігхема та М.С. Ерхардта відзначається, що найчастіше застосовуваною 

технологією прогнозування фінансової звітності є метод відсотку від  виручки 

(percent of sales method), оскільки передбачається, що основні статті звіту про 

прибутки і збитки та статті балансу збільшуються пропорційно обсягам 

продажів. Також зазначається, якщо прогнозоване відсоткове співвідношення 

кожної статті до виручки зберігається з року в рік, цей підхід має назву методу 

постійного відсотку від виручки (constant ratio method) [200, с.182-186]. 

Необхідно підкреслити, що метод відсотку від виручки потребує 

розрахунку ключових коефіцієнтів координації статей фінансової звітності 

мінімум за два останніх роки та визначення їх середнього значення для 

прогнозування; при цьому, для більш детального аналізу можуть бути 

використані дані за останні 5 років (табл. 2.49). 

 

http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/cgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=16409464S3V1K9413315&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%85%D1%8D%D0%BC,%20%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%20%D0%A4.
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Таблиця 2.49 

Розрахунок ключових коефіцієнтів координації статей фінансової 

звітності за методом відсотку від виручки, у % 

Відносні показники координації 
За звітний 

період 

За попередній 

період 

Середнє 

значення за 

2 роки 

Відношення собівартості реалізованої 

продукції до чистого доходу від 

реалізації 

215 823 / 

250 516 × 100% 

= 86,2% 

256 178 / 294 354 

× 100% = 87,0% 

(86,2+87,0) / 

2 = 86,6% 

Відношення грошових коштів до 

чистого доходу від реалізації 

220 / 250 516 × 

100% = 0,09% 

43 / 294 354 × 

100% = 0,02% 

(0,09+0,02) / 

2 = 0,06% 

Відношення дебіторської 

заборгованості до чистого доходу від 

реалізації 

93280 / 250 516 

× 100% = 37,2% 

70293 / 294 354 × 

100% = 23,9% 

(37,2+23,9) / 

2 = 30,6% 

Відношення запасів до чистого доходу 

від реалізації 

8 512 / 250 516 × 

100% = 3,4% 

8 900/ 294 354 × 

100% = 3,0% 

(3,4+3,0) / 2 

= 3,2% 

Відношення нарахованої амортизації 

до основних засобів 

45 337/ 603 015 

× 100% = 7,5% 

42 180 / 705 007× 

100% = 6,0% 

(7,5+6,0) / 2 

= 6,8% 

Відношення кредиторської 

заборгованості перед постачальниками 

до чистого доходу від реалізації 

109 809 / 

250 516 × 100% 

= 43,8% 

185 548 / 294 354 

× 100% = 63,0% 

(43,8+63,0) / 

2 = 53,4% 

Відношення кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом та персоналом до чистого 

доходу від реалізації 

16330 / 250 516 

× 100% = 6,5% 

21983 / 294 354 × 

100% = 7,5% 

(6,5+7,5) / 2 

= 7,0% 

Джерело: адаптовано на основі [200, с.182-186] 

Процедуру прогнозування показників звіту про фінансові результати 

підприємства на наступний звітний період за методом відсотку від виручки 

змодельовано у табл.2.50. Для прогнозування статей на наступний звітний 

період використано розрахований у табл. 2.49 середній коефіцієнт відсотку 

собівартості реалізованої продукції від чистого доходу від реалізації (86,6%) та 

відсотку нарахованої амортизації до основних засобів (6,8%). 

Баланс прогнозується, як правило, на наступний звітний період також за 

методом відсотку від виручки (табл.2.51).  При цьому, за вихідний береться 

бухгалтерський баланс підприємства на останню дату. Для прогнозування 

статей балансу на наступний звітний період розраховані у табл. 2.49 середні 

ключові коефіцієнти координації для конкретних статей фінансової звітності 

перемножуються на очікуваний у наступному звітному періоді чистий дохід від 

реалізації, спрогнозований з урахуванням припущення про ймовірні масштаби 

діяльності. 
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Таблиця 2.50 

Процедура прогнозування статей звіту про фінансові результати 

підприємства на наступний звітний рік за методом відсотку від виручки 

Статті 

За звітний 

період 

На наступний 

звітний період Припущення  

2018 у % до ЧД 2019 у % до ЧД 

1 2 3 4 5 6 

Аналітичні операції: 

1. Прогнозування зміни валового прибутку: 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (ЧД) 
250 516 100 180372 100 

спадання на 

28% 

Собівартість реалізованої 

продукції, у тому числі: 
(215 823) 86,2 (156202) 86,6 86,6%× 180372 

- матеріальні витрати: 29% (62589) 25,0 (45299) 25,1 156202 × 29% 

- витрати на персонал: 54% (116544) 46,5 (84349) 46,8 156202 × 54% 

- амортизація: 17% (36690) 14,7 (26554) 14,7 156202 × 17% 

Валовий прибуток 34 693 13,8 24170 13,4 Очікуваний прогноз 

2. Прогнозування зміни операційного прибутку 

Iншi операцiйнi доходи 91 914 36,7 81914 45,4 
зменшення на 10 

млн. грн.  

Адміністративні витрати (22 385) 8,9 (23 385) 13,0 
збільшення на 1 млн. 

грн.  

Витрати на збут (3 416) 1,4 (2916) 1,6 
зменшення на 500 

тис. грн.  

Інші операційні витрати (90 009) 35,9 (50000) 27,7 на рівні 50 млн. грн.  

Прибуток від операційної 

діяльності (ЕВІТ): 
10 797 4,3 29783 16,5 Очікуваний прогноз 

3. Прогнозування зміни облікового прибутку: 

Інші фінансові доходи 2 000 0,8 2000 1,1 На фактичному рівні 

Інші доходи 1 122 0,4 0 0 Не плануються 

Фінансові витрати (-) 0 0 0 Не плануються 

Інші витрати (981) 0,3 0 0 Не плануються 

Прибуток до оподаткування: 12 938 5,2 31783 17,6 Очікуваний прогноз 

4. Прогнозування зміни чистого прибутку: 

Витрати (дохід) з податку на 

прибуток 
(1 917) 0,8 (4767) 2,6 

Ефективна ставка на 

рівні 15% 

Чистий прибуток (ЧП): 11 021 4,4 27016 15,0 Очікуваний прогноз 

5. Прогнозування зміни нерозподіленого прибутку до здійснення відрахувань до 

резервного капіталу для складання прогнозного балансу: 

Виплати власникам дивідендів 0 0 0 0 Не плануються 

Нерозподілений на дивіденди 

прибуток (НП): 
11 021 4,4 27016 15,0 Очікуваний прогноз 

6. Прогнозування зміни спроможності до самофінансування через очікуваний грошовий 

потік: 

Нарахована амортизація (DА) 45337 18,0 41005 22,7 6,8% × 603015 
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Продовження табл. 2.50 

1 2 3 4 5 6 

Грошовий потік у результаті 

операційної діяльності 

(ЕВІТDА) 

56134 22,3 70788 39,2 Очікуваний прогноз 

Грошовий потік у результаті 

всієї господарської 

діяльності (ЧП + DА) 

56358 22,4 68021 37,7 Очікуваний прогноз 

Джерело: змодельовано та розраховано автором на основі [200, с.185-186] 

Таблиця 2.51 

Процедура прогнозування статей балансу підприємства на наступний 

звітний рік за методом відсотку від виручки 

Статті 
Звітний 

період 

Аналітичні 

операції: Наступний 

період 1. Розрахунок 

прогнозних значень 

Гроші та їх еквіваленти 220 0,06% × 180372 108 

Дебіторська заборгованість 93280 30,6% × 180372 55194 

Запаси 8512 3,2% × 180372 5772 

Інші оборотні активи 32 на фактичному рівні 32 

Разом оборотних активів 102 044 108+55194+5772+32 61106 

Основні засоби 603 015 
603015 – 41005 

(прогноз DА) ±Δ 
562010 

Інші необоротні активи 21 на фактичному рівні 21 

Усього  активів (потреба у фінансуванні) 705080 61106+562010+21 623137 

Поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
109 809 53,4% × 180372 96319 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом та персоналом 
16330 7,0% × 180372 12626 

Інші поточні зобов’язання 4855 на фактичному рівні 4855 

Разом поточних зобов’язань 130 994 96319+12626+4855 113800 

Відстрочені податкові зобов'язання 43652 на фактичному рівні 43652 

Усього  зобов’язань 174646 113800+43652 157452 

Зареєстрований (пайовий) капітал 175833 на фактичному рівні 175833 

Резервний капітал 3904 на фактичному рівні 3904 

Нерозподілений прибуток 350697 
350697+27016 

(прогноз НП) 
377713 

Усього  власний капітал 530434 175833+3904+377713 557450 

Усього  пасивів (обсяги фінансування) 705080 157452+557450 714902 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Визначення різниці між прогнозними сумами 

пасивів та активів:  
714902 – 623137 = +91765  

3. Прогноз суми чистого притоку (відтоку) 

грошових коштів у наступному звітному періоді: «-» 

свідчить про суму потреби у додатковому 

фінансуванні; «+» - про надлишок суми фінансування 

у майбутньому періоді через спад ділової активності 

спостерігається тенденція до  

вивільнення грошових коштів на 

суму 91765 тис.грн. 

Джерело: змодельовано та розраховано автором з використанням [200, с.187-190] 
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Прогнозний звіт про рух грошових коштів допомагає деталізувати зміни 

сум фінансових ресурсів, що відбудуться у результаті зміни статей балансу при 

його прогнозуванні, а також виявити вплив змін у русі грошових коштів на 

майбутній фінансовий стан підприємства. Для складання прогнозного звіту про 

рух грошових коштів використовується інформація про зміни окремих статей у 

прогнозному балансі та окремі показники із прогнозного звіту про фінансові 

результати (табл. 2.52).  

Таблиця 2.52 

Процедура прогнозування статей звіту про рух грошових коштів 

підприємства на наступний звітний рік  

Статті 
Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін 

Прогноз 

надходження 

грошових 

коштів 

Прогноз 

витрачання 

грошових 

коштів 

Чистий прибуток прогноз із звіту про 

фінансові результати 

27016  

Амортизація 41005 х 

Зміна оборотних активів: прогноз із балансу х х 

- зменшення (збільшення) 

грошових коштів 
108 – 220 = -112 112  

- зменшення (збільшення) 

дебіторської заборгованості 
55194 – 93280 = -38086 38086  

- зменшення (збільшення) 

запасів 
5772 – 8512 = -2740 2740  

Зміна поточних зобов’язань: прогноз із балансу х х 

- збільшення (зменшення) 

кредиторської заборгованості 

за товари, роботи, послуги 

96319 – 109 809 = -13490  13490 

- збільшення (зменшення) 

кредиторської заборгованості 

за розрахунками з бюджетом та 

персоналом 

12626 – 16330 = -3704  3704 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
27016 + 41005 + 112 + 38086 

+ 2740 – 13490 – 3704 
91765  

Операції з основними засобами 

та нематеріальними активами 
прогноз із балансу 0 0 

Інші операції інвестиційної 

діяльності 

прогноз із звіту про 

фінансові результати 
0 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
0 - 0 0  

Сплата дивідендів 
прогноз із звіту про 

фінансові результати 
х 0 

Інші фінансові операції прогноз із балансу 0 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
0 - 0 0  
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Продовження табл. 2.52 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Прогноз суми  вивільнення «+» (залучення «-») 

оборотного капіталу через спад ділової активності 

112 + 38086 + 2740 = 

+40938 

3. Прогноз суми  вивільнення «+» (залучення «-») 

робочого капіталу через спад ділової активності 

40938 – 13490 – 3704 = 

+23744 

4. Прогноз суми чистого притоку (відтоку) грошових 

коштів у наступному звітному періоді 
91765 + 0 + 0 = +91765 

Джерело: змодельовано та розраховано автором з використанням [157, с.212-214] 

Огляд фахової літератури з питань фінансового аналізу господарської 

діяльності показав, що загалом дослідження прогнозованих оцінок майбутнього 

фінансового стану вітчизняних підприємств зосереджені лише на прогнозуванні 

ймовірності банкрутства. Проте, отримання інформації про майбутні можливі 

тенденції зміни фінансових коефіцієнтів, що свідчать про сильні та слабкі 

сторони фінансового стану підприємства, є необхідним елементом формування 

ринкової стратегії підприємства. Таке інформаційне забезпечення - основа 

розуміння перспектив діяльності підприємства в осяжному майбутньому. 

Оскільки розраховані за інформацією фінансової звітності ключові коефіцієнти 

посилюють вагомість припущення щодо безперервності діяльності суб’єктів 

господарювання в осяжному майбутньому, вкрай необхідне прогнозування 

фінансових коефіцієнтів на основі показників прогнозної фінансової звітності. 

Процедуру прогнозування фінансових коефіцієнтів, що свідчать про 

можливі сильні та слабкі сторони майбутнього фінансового стану підприємства 

та забезпечують розуміння перспектив його діяльності на наступний звітний 

період, змодельовано у табл.2.53. 

Таблиця 2.53 

Процедура прогнозування ключових коефіцієнтів фінансового стану 

підприємства на наступний звітний рік  

Статті фінансової звітності 
За звітний 

період 

Прогноз на 

наступний 

звіт. період 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка 

зміни 

2. Визначен-

ня тенденції: 
1 2 3 4 5 

Звіт про фінансові результати 

1. Чистий дохід від реалізації 

продукції 
250 516 180372 

-70144 або 

-28% 
негативна 

2. Собівартість реалізованої 

продукції 
(215 823) (156202) 

-59621 або 

-27,6% 
позитивна 

3. Операційний прибуток 10 797 29783 
+18986 або 

+175,8% 
позитивна 
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Продовження табл. 2.53 
1 2 3 4 5 

4. Витрати з податку на 

прибуток 
(1 917) (4767) 

+2850 або 

+148,7% 
негативна 

5. Чистий прибуток 11 021 27016 
+15995 або 

+145,1% 
позитивна 

Звіт про фінансовий стан (баланс) 

6. Оборотні активи, у тому 
числі: 

102 044 61106 
-40938 або 

-40,1% 
вивільнення 

а) запаси 8512 5772 
-2740 або 

-32,2% 
вивільнення 

б) дебіторська заборгованість 93280 55194 
-38086 або 

-40,8% 
вивільнення 

7. Активи 705080 623137 
-81943 або 

-11,6% 
зменшення 

потреби 

8. Власний капітал 530434 557450 
+27016 або  

+5,1% 
позитивна 

9. Зобов’язання, у тому числі: 174646 157452 
-17194 або 

-9,8% 
позитивна 

а) довгострокові зобов’язання  43652 43652 0 - 

б) поточні зобов’язання 130 994 113800 
-17194 або 

13,1% 
позитивна 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок ключових коефіцієнтів фінансового стану 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності (п.6 / п.9б) 
0,8 0,5 -0,3 негативна 

Оборотність запасів, раз  

(п.2 / п.6а) 
25,4 27,1 +1,7 позитивна 

Тривалість обороту дебітор-

ської заборгованості, дні 

(п.6б / п.1 × 365 днів) 

136 112 -24 позитивна 

Ресурсовіддача (ТАТ), раз  

(п.1 / п.7) 
0,36 0,29 -0,07 негативна 

Коефіцієнт фінансового 

левериджу (п.9 / п.8) 
0,33 0,28 -0,05 позитивна 

Чиста рентабельність 

діяльності (NPM), % (п.5/ п.1) 
4,4 15,0 +10,6 позитивна 

Чиста рентабельність активів 

(ROA), % (п.5 / п.7) 
1,56 4,34 +2,78 позитивна 

Чиста рентабельність 

власного капіталу (ROЕ), %  

(п.5 / п.8) 

2,08 4,85 +2,77 позитивна 

Чиста рентабельність інвес-

тованого капіталу (ROІС), % 

((п.3 – п.4) / (п.8 + п.9а)) 

1,55 4,16 +2,61 позитивна 

4. Формування судження про перспективи діяльності підприємства в осяжному 

майбутньому: 
за попередніми прогнозами слабкими сторонами фінансового стану підприємства у 
наступному звітному періоді будуть ліквідність та ресурсовіддача, тому управлінському 
персоналу необхідно розробити ініціативи, спрямовані на виправлення цієї ситуації у 
майбутньому 

Джерело: змодельовано та розраховано автором з використанням  [200, с.195-198] 
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Доречно додати, що прогнозні фінансові звіти можливо складати з 

використанням інформації про бажані у наступних звітних періодах значення 

фінансових коефіцієнтів. Зокрема, спланувавши значення фінансових 

коефіцієнтів на майбутнє, а потім на їх базі зробивши розрахунки у зворотному 

порядку, можна отримати оцінку всіх статей прогнозного балансу та звіту про 

фінансові результати як ключових орієнтирів, а також спланувати потребу у 

фінансуванні. 

Елементи фінансового прогнозування характерні для такого прийому 

фінансової математики як дисконтування. Спосіб дисконтування очікуваних 

майбутніх грошових потоків  широко застосовується при формуванні звітності 

за МСФЗ. Такий підхід зумовлений врахуванням у міжнародній обліковій 

практиці концепції часової вартості грошей, яка наголошує на тому, що гроші з 

часом втрачають свою цінність.  

У фаховій літературі з фінансового менеджменту дисконтування 

визнається процесом приведення вартості очікуваних майбутніх грошових 

потоків до вартості поточного звітного періоду (Present Value - PV) з 

використанням ставки певного відсотку за (2.14) [202, с.111]. 

t

t

r

CF
PV

)1( 


                                                (2.14) 

де CFt – обсяг очікуваних майбутніх грошових надходжень від 

використання активів або витрачань за зобов’язаннями у році t, тис.грн.; r – 

ставка дисконтування (або ставка капіталізації), що застосовується для 

приведення до теперішньої вартості майбутніх грошових потоків, %; t - 

кількість періодів, через яку очікується грошовий потік. 

Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 36 (МСБО 36) 

«Зменшення корисності активів» регулюється процедура оцінки майбутніх 

грошових потоків. Зокрема, відзначається, що попередні оцінки управлінським 

персоналом майбутніх грошових потоків базуються на останніх бюджетах / 

прогнозах та мають охоплювати період максимум у п’ять років [203, ст.35]; 

оцінки майбутніх грошових потоків мають складатися з: a) прогнозних оцінок 

надходжень грошових коштів від безперервного використання активу; б) 



225 
 

прогнозних оцінок вибуття грошових коштів, яке обов’язково проходитиме у 

процесі генерування надходжень грошових коштів від безперервного 

використання активу; в) чистих грошових потоків (якщо вони є), що їх 

отримають або сплатять за ліквідацію активу наприкінці строку його корисної 

експлуатації [203, ст.39]; до оцінок майбутніх грошових потоків не слід 

включати: a) надходження або вибуття грошових коштів від фінансової 

діяльності; б) отриманий або сплачений податок на прибуток [203, ст.50]; 

ставку дисконту оцінюють за ставкою, що використовується при поточних 

ринкових операціях для подібних активів, або за середньозваженою вартістю 

капіталу (WACC) суб’єкта господарювання [203, ст.56]. 

В бухгалтерському аналізі спосіб дисконтування уможливлює складання 

прогнозу теперішньої вартості майбутнього чистого грошового потоку (PV) та 

оцінку доцільності капітальної інвестиції на основі прогнозу показника NPV 

(Net Present Value). Процедуру прогнозування теперішньої вартості 

майбутнього чистого грошового потоку (PV) та прогнозування чистої 

теперішньої вартості інвестиційного проекту (NPV) змодельовано у табл.2.54. 

Як видно з табл. 2.54, процедура прогнозування теперішньої вартості 

майбутнього чистого грошового потоку із застосуванням способу 

дисконтування включає такі операції: прогнозування грошових надходжень за 

період; прогнозування відтоку грошових коштів; прогнозування прибутку; 

виключення податку на прибуток; прогнозування амортизаційних відрахувань;  

розрахунок прогнозу чистого грошового потоку; дисконтування 

спрогнозованого чистого руху грошових коштів у кожному році очікуваних 

грошових надходжень та витрачань. 

Насамкінець доречно додати, що у 60-х р. XX ст. аналітики у сфері 

політичного аналізу почали фокусувати увагу на частоті і рівні інтенсивності 

соціальних подій в рамках прогнозування конкретної політичної ситуації. Ця 

методика отримала назву «івент-аналіз», або «аналіз подій». Метою перших 

досліджень застосування івент-аналізу було визначення збігів періодів 

економічного спаду і масових заворушень для встановлення причинно-

наслідкової залежності між цими змінними. 
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Таблиця 2.54 

Застосування способу дисконтування для прогнозування теперішньої 

вартості майбутнього чистого грошового потоку 

Р
ік

 

п
р
о
гн

о
зу

ва
н

н
я

, 
t 

Прогноз 

надход-

жень 

грошових 

коштів, 

тис.грн 

Прогноз 

вибуття 

грошових 

коштів, 

тис.грн. 

П
р
о
гн

о
з 

п
р
и

б
ут

к
у 

Виклю-

чення 

податку 

на прибу-

ток 

Нарахування 

амортизації 

об’єкту 

інвестуван-

ня, тис.грн. 

(термін 

експл. – 10 

років) 

Прогноз 

чистого 

руху 

грошо-

вих 

коштів, 

CF 

Теперішня 

вартість 

майбутнього 

чистого 

грошового 

потоку, PV 

(r = WACC = 

12%) 

1 2 3 
4 = гр.2 

– гр.3 

5 = гр.4 ×(1 

– 0,18) 
6 

7 = гр.5 + 

гр.6 
8 = гр.7 / (1+r)t 

Характеристика капітальної інвестиції (І): 

0 - 2000 -2000 х 
(2000-300) / 

10 
-2000 -2000 

Аналітичні операції: 

1. Попередня оцінка майбутніх грошових потоків: 

1 1600 100 1500 1230 170 1400 

1400 / 

(1+0,12)1 = 

1250 

2 1700 100 1600 1312 170 1482 

1482 / 

(1+0,12)2 = 

1181 

3 1600 700 900 738 170 908 
908 / (1+0,12)3 

= 646 

4 1500 100 1400 1148 170 1318 
1318 / 

(1+0,12)4 = 838 

5 1400 100 1300 1066 170 
1236 + 

300 
(ліквідація) 

1536 / 

(1+0,12)5 = 872 

∑ 7800 1100 6700 5494 850 6644 4787 

Аналітичні операції (продовження): 

Розрахунок чистої теперішньої вартості 

інвестиційного проекту:  
5

1

IPVNPV  
4787 – 2000 = 2787 

Прийняття рішення про доцільність капітальної 

інвестиції: NPV > 0 
2787 > 0 

Висновки: для розрахунку теперішньої вартості очікуваних грошових потоків можна 

скористатися фінансовими таблицями, зокрема таблицею дисконтуючих множників 

теперішньої вартості FM2. Розрахунки показали, що сумарна теперішня вартість 

майбутнього чистого грошового потоку від реалізації інвестиційного проекту (∑PV) складе 

4787 тис.грн. Ця сума повністю покриває вартість інвестиції у сумі 2000 тис.грн. Оскільки 

чиста теперішня вартість інвестиційного проекту (NPV) більше нуля, прийняття 

управлінським персоналом підприємства рішення про здійснення капітальної інвестиції  є 

доцільним. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Результати ранніх розробок із застосуванням івент-аналізу підтвердили 

емпіричним шляхом теоретичну тезу, що страйки і масові виступи свідчать про 

порушення рівноваги всіх ланок політичної системи. Одночасно було доведено, 

що методика івент-аналізу полегшує дослідження «циклів», або хвиль, 

соціальних процесів, оскільки вона спирається безпосередньо на узагальнення 

подій, що послідовно відбуваються у суспільстві [204]. 

Загалом методика івент-аналізу базується на спостереженні за ходом і 

інтенсивністю подій у середовищі з метою визначення основних тенденцій до 

змін в комунікаційних процесах. Практика івент-аналізу передбачає 

розчленовування інформаційного масиву на окремі одиниці спостереження та 

кодування цих одиниць за принципом «що? – де? – коли?». Відповіді на 

зазначені запитання про достовірність подій дозволяють аналітику сформувати 

цілісну інформаційну картину комунікаційного середовища, яка є передумовою 

прийняття відповідних рішень. 

Методику івент-аналізу пропонується застосовувати для прогнозування 

впливу подій у бізнес-середовищі на економічну безпеку суб’єктів 

господарювання через моделювання взаємозв’язків між групами зацікавлених 

сторін бізнесу (стейкхолдерами) та відповідей на три питання: що? де? коли? 

(рис.2.10).  

 

ХТО? - Службовці, що працюють на 

підприємстві 

 

Події в трудовому колективі: ЩО? ДЕ? 

КОЛИ? 

ХТО? - Менеджери, що управляють 

підприємством 

 

Події в середовищі топ-менеджменту: 

ЩО? ДЕ? КОЛИ? 

ХТО? – Власники, інвестори та 

кредитори, що фінансують підприємство 

 

Події в середовищі власників, інвесторів 

та кредиторів: ЩО? ДЕ? КОЛИ? 

ХТО? - Економічні партнери, що 

співпрацюють з підприємством 

 

Події в середовищі економічних 

партнерів: ЩО? ДЕ? КОЛИ? 

Рис.2.10. «Система координат» івент-аналізу бізнес-середовища 

підприємства 

Джерело: змодельовано автором з використанням [204] 
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Як видно з рис.2.10, пропонований підхід передбачає систематизацію та 

обробку інформації про події, що відбуваються у бізнес-середовищі суб’єкта 

господарювання, за групами зацікавлених сторін бізнесу (стейкхолдерами), які 

економісти Ньюбоулд і Луффман розділили на чотири групи: 1) групи впливу, 

що фінансують підприємство (наприклад, акціонери, інвестори, кредитори); 2) 

менеджери, що управляють підприємством; 3) службовці, що працюють на 

підприємстві; 4) економічні партнери, що включають як покупців і 

постачальників підприємства, так і інші економічні суб'єкти (наприклад 

фіскальні, судові органи, громадські організації) [205, с.56-71].  

Застосування івент-аналізу дозволяє отримати додаткові відомості про 

розвиток конкретних ситуацій і процесів в середовищі суб’єкта 

господарювання. Цей простий алгоритм опису подій у бізнес-середовищі 

підприємства у розрізі груп впливу дозволить аналітику у сфері діяльнісно-

орієнтованого управління систематизувати та обробляти інформацію про події 

за кожною групою користувачів інформації, що в перспективі дозволить 

спрогнозувати ймовірний вплив подій на економічну безпеку підприємства по 

всій «системі координат». 

Способи фінансового прогнозування в сучасних умовах набувають ознак 

невід’ємного атрибуту діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктом 

господарювання. Проте, досвід складання прогнозних фінансових звітів та 

проведення прогнозних розрахунків у вітчизняній бухгалтерській практиці 

поки що мінімальний. Традиційно цю роботу виконували планово-економічні 

та фінансові відділи підприємств. На даний час ситуація змінюється. Сучасний 

бухгалтер повинен вміти здійснювати прогнозні розрахунки, засновані на 

ймовірнісних оцінках масштабів діяльності. У зарубіжній обліково-аналітичній 

практиці такі розрахунки вже звичайна практика, що підтверджується змістом 

міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

 

 



229 
 

Висновки до розділу 2 

 

Опрацьований у даному розділі матеріал дав змогу зробити такі висновки 

та узагальнення: 

1. Для постіндустріального суспільства характерний розвиток 

інформаційних технологій, інтелектуальна праця, інституційний вплив на 

економіку, посилення ролі суспільних цінностей, соціальна відповідальність 

бізнесу. Основна ідея трансформації методології вітчизняного аналітичного 

забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктами господарювання 

в постіндустріальному суспільстві полягає в тому, що шлях пізнання 

управлінських проблем суб’єкта господарювання базується на неоінституційній 

економічній теорії, яка розглядає відносини суб'єктів господарювання під 

впливом соціально-психологічних факторів та проблем асиметрії інформації, 

що зумовлює необхідність врахування психологічних механізмів засвоєння 

інформації користувачами. Також трансформація методології обумовлена тим, 

що предметом бухгалтерського аналізу діяльності в постіндустріальному 

суспільстві визнано інформаційні потоки, що циркулюють в процесі 

діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктом господарювання. 

2. Метод бухгалтерського аналізу як інноваційної технології 

аналітичного забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктами 

господарювання розкрито через теоретико-пізнавальні предметні категорії 

аналізу; науковий інструментарій аналізу (елементи методу); принципи 

організації аналітичних процедур. До ключових предметних категорій 

бухгалтерського аналізу віднесено: показники як числовий вираз змісту 

інформації про параметри діяльності підприємства; фактори як зміст інформації 

про причини змін ключових результативних показників діяльності; ризики як 

зміст інформації про рівень загроз фінансовій безпеці бізнесу суб’єкта 

господарювання. 

3. До елементів методу бухгалтерського аналізу включено: верифікацію, 

формалізацію, порівняння, моделювання, параметризацію, елімінування, 
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візуалізацію, екстраполяцію. Верифікація забезпечує емпіричне підтвердження 

істинності інформації, обраної для аналізу. Формалізація уможливлює 

сприйняття інформації про стан діяльності через економічні формули. 

Порівняння дозволяє відстежити зміни у показниках діяльності суб’єкта 

господарювання, що загрожують безперервності діяльності. Моделювання 

забезпечує поняття причинно-наслідкових зв'язків змін у формуванні ключових 

показників діяльності. Параметризація дозволяє здійснити імітацію наслідків 

рішень економічних проблем за допомогою зміни параметрів їх факторних 

моделей. Елімінування уможливлює формування судження про послідовний 

вплив кожного фактора на результативний показник за незмінності інших 

факторів. Візуалізація є потужним наочним  способом донесення висновків до 

кінцевого споживача через подання значних масивів аналітичних даних 

одномоментно. Екстраполяція забезпечує визначення стійких тенденцій 

показників економічного розвитку та безперервності діяльності суб’єкта 

господарювання. 

4. Основу методології бухгалтерського аналізу господарської діяльності 

підприємств сформовано з урахуванням десяти принципів виконання 

аналітичних процедур: 1) цільової орієнтованості на інформаційні потреби 

користувачів; 2) обережності до змісту вхідної інформації; 3) програмування у 

напрямку ідентифікації локальних цілей аналізу та очікуваних результатів; 4) 

розгортання «від загального до часткового»; 5) оцінки «аномалій» через 

ідентифікацію та пояснення значних відхилень показників; 6) системності 

індикаторів; 7) адекватності аналітичного інструментарію; 8) прийнятної 

точності в розрахунках; 9) акцентованості висновків; 10) критичності до 

результатів аналітичних процедур як незаперечних аргументів на користь 

прийняття управлінських рішень. 

5. В практичній діяльності метод бухгалтерського аналізу господарської 

діяльності підприємств реалізується через сукупність спеціальних способів та 

прийомів обробки змісту інформації. Для формування наукової основи 

моделювання аналітичних процедур в контексті оцінки перспектив збереження 
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капіталу суб’єктом господарювання класифіковано сукупність спеціальних 

способів і прийомів обробки змісту економічної інформації про діяльність 

підприємства на чотири групи з орієнтацією на психологічні механізми 

пізнавальної діяльності людини та засвоєння користувачами інформації за 

такими ознаками: для поняття змін в ресурсах та результатах діяльності 

підприємства, для осмислення чутливості ключових показників до змін в 

діяльності підприємства, для розуміння середовища діяльності суб’єкта 

господарювання, для усвідомлення тенденції безперервності діяльності в 

осяжному майбутньому. 

6. Для інтерпретації даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності з 

метою пояснення змін в діяльності підприємства, в умовах інформаційної  

визначеності стану середовища функціонування запропоновано застосовувати 

такі способи: порівняння, ряди динаміки, середні величини, групування, 

візуалізацію. В умовах ризику зміни стану середовища функціонування 

доведено переваги вимірювання варіації ознак. При інформаційній 

невизначеності стану середовища функціонування суб’єкту господарювання є 

підстави скористатись такими способами: деревами рішень, лінійним 

програмуванням, аналізом чутливості, аналізом сценаріїв, платіжною 

матрицею. Цими способами підтримки процесу прийняття економічних рішень 

зарубіжні управлінські аналітики користуються на практиці найчастіше. Для 

пояснення змін в діяльності підприємства в різних умовах стану середовища 

функціонування розроблено інформаційні моделі аналітичного процесу. 

7. Для осмислення чутливості ключових показників до причино-

наслідкових змін у ресурсах та результатах діяльності суб’єкта господарювання 

доведено дієвість способів факторного моделювання. Способи детермінованого 

факторного аналізу уможливлюють дедуктивне дослідження процесу 

кругообороту фінансового капіталу за стадіями розширеного відтворення. Слід 

зазначити, що на детермінованому мультиплікативному взаємозв'язку окремих 

фінансових коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан і ефективність 

поточної діяльності компанії, базуються ідеї американської школи 
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багатофакторного моделювання (Multivariate Modelers School) при проведенні 

аналізу фінансової звітності. Для посилення результатів детермінованого 

мультиплікативного факторного аналізу показників фінансової звітності 

запропоновано використання способів стохастичного кореляційного аналізу, 

доцільність яких доведено представниками американської школи статистичного 

аналізу фінансової звітності (Ratio Statisticians School). 

8. Важливою складовою процесу прийняття економічних рішень 

стейкхолдерами є розуміння середовища суб’єкта господарювання, що 

потребує застосування способів експертного оцінювання та матричного 

моделювання. Експертне оцінювання, як логіко-інтуїтивний аналіз 

внутрішнього і зовнішнього середовища організації, базується на знаннях, 

досвіді та інтуїції експертів у певній сфері. Для формалізації евристичної 

інформації експертів використано різні шкали вимірювання інформації: 

рангову, числову, бальну. До інструментарію бухгалтерського аналізу 

включено такі способи експертного оцінювання: простого ранжування; вагових 

коефіцієнтів, бальної оцінки. Стратегічне планування забезпечують способи 

матричного моделювання, які дають змогу зробити припущення щодо 

безперервності діяльності в процесі моделювання взаємодії чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища. До основних аналітичних 

інструментів стратегічного планування діяльності в рамках бухгалтерського 

аналізу включено PEST-аналіз, SWOT-аналіз, SPASE-аналіз, PIMS-аналіз, BCG-

аналіз, аналіз BSC, GAP-аналіз. 

9. Довгострокове планування діяльності підприємства потребує 

прогнозування тенденції розвитку. Для реальності сприйняття тенденції 

безперервності діяльності підприємства в осяжному майбутньому до 

методології бухгалтерського аналізу включено способи прогнозування: 

екстраполяцію рядів динаміки та дисконтування. В процесі бухгалтерського 

аналізу запропоновано застосовувати такі способи екстраполяції для виявлення 

основної тенденції зміни ключових фінансових показників: простої ковзної 

середньої та найменших квадратів. Спосіб дисконтування в бухгалтерському 
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аналізі забезпечує прогнозування теперішньої вартості майбутнього чистого 

грошового потоку. Також для довгострокового планування діяльності 

запропоновано процедуру івент-аналізу, що забезпечить прогнозування впливу 

подій у бізнес-середовищі на економічну безпеку суб’єктів господарювання за 

групами зацікавлених сторін бізнесу (стейкхолдерами). 

10. Серед напрямів розвитку чинної парадигми фінансової звітності 

виокремлено розвиток прогнозної фінансової звітності. При її формуванні 

насамперед складається прогнозний варіант звіту про фінансові результати, 

адже в ньому прогнозується чистий прибуток як точка відліку для управління. 

Початковим етапом складання прогнозного звіту про фінансові результати є 

прогноз масштабів діяльності у натуральному вимірнику. Змодельована 

аналітична процедура прогнозування  статей фінансової звітності на наступний 

звітний період базується на методі відсотку від виручки, який передбачає 

розрахунок ключових коефіцієнтів координації статей фінансової звітності по 

відношенню до чистого доходу від реалізації. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [206 -

225]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ СУБ’ЄКТА 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Організація технології експрес-аналізу фінансової звітності та 

ідентифікації загроз фінансовій безпеці бізнесу 

 

Фінансова звітність є найбільш уніфікованим і загальнодоступним 

джерелом інформації для оцінки ефективності функціонування суб'єктів 

господарювання та ризиків підприємницької діяльності. В інституційному 

середовищі фінансова звітність суб'єктів господарювання, по суті, є єдиним 

засобом комунікації, достовірність якого досить висока, що підтверджено 

незалежним аудитом. Оскільки облікова інформація є пріоритетною і 

переважає в оцінках та діагностиці фінансового стану суб’єкта 

господарювання, то від її аналітичних можливостей суттєво залежить якість 

прийнятих рішень зацікавленими сторонами бізнесу підприємства. 

Концептуальну основу фінансової звітності пропонується формувати у 

вигляді системи, яка складається із взаємопов’язаних елементів, які 

розгортаються послідовно (3.1) [15]: 

FR = {I, O, Q, P, C},                                         (3.1) 

де FR – концепція фінансової звітності; I – інтереси користувачів 

фінансової звітності; O – мета фінансової звітності; Q – якісні характеристики 

фінансової звітності; P – основоположні припущення (принципи) формування 

фінансової звітності; C – основні елементи фінансових звітів, їх оцінка.  

Як видно з формули 3.1, пріоритет в Концептуальній основі фінансової 

звітності належить інтересам користувачів фінансової інформації, котрі й 

впливають на опрацювання різних методичних підходів до аналізу інформації 

фінансової звітності. 

В країнах Європи при прийнятті рішень в частині надання ресурсів 

суб’єкту господарювання інвестори (власники), позикодавці та інші кредитори 
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керуються загальноприйнятими правилами, які пояснюють деякі фінансові 

пропорції між окремими позиціями фінансової звітності підприємства. Ці 

правила не є законами, оскільки випливають з приблизних припущень і тому не 

завжди враховують особливості окремих випадків. Проте, це є певна допомога і 

орієнтир для фінансового планування та формування судження щодо 

«нормального» фінансового стану конкретного підприємства. Основні правила 

фінансових пропорцій, якими керуються фінансисти Європи, узагальнені у 

табл.3.1. 

Як видно з табл.3.1, до основних правил фінансових пропорцій належать: 

«золоте правило» фінансування; «золоте правило» балансу; «золоте правило» 

ліквідності. «Золоте правило» фінансування називають також золотим 

банківським правилом, або правилом узгодженості (конгруентності, 

паралельності) термінів фінансування. «Золоте правило» фінансування можна 

сформулювати так: поточні витрати покриваються з поточних доходів, 

інвестиції фінансуються позиковими коштами. При цьому «золоте правило» 

фінансування вимагає, щоби узгоджувалися статті активів (А) і пасивів (П) 

бухгалтерського балансу за такими термінами окупності: 1) від 0 до 3 місяців 

(агрегати А1 і П1); 2) від 3 до 6 місяців (агрегати А2 і П2); 3) від 6 до 12 місяців 

(агрегати А3 і П3); 4) більше 12 місяців (агрегати А4 і П4). 

Умови «золотого правила» балансу у напрямку формування 

«задовільної» структури балансу вітчизняного підприємства узагальнено на 

рис.3.1. Як видно, у підприємств із «нормальним» фінансовим станом 

джерелами покриття необоротних активів (І розділу активу) є власний капітал 

(І розділ пасиву) і довгострокові зобов'язання (ІІ розділ пасиву), що в 

сукупності складають перманентний (інвестований) капітал підприємства. 

Оборотні матеріальні активи (запаси) формуються за рахунок власного 

капіталу, який залишився після покриття виробничих необоротних активів, а 

оборотні фінансові активи формуються за рахунок поточних зобов'язань (ІІІ 

розділ пасиву). За такої умови у підприємства є власний оборотний капітал 

(ВОК).  
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Таблиця 3.1 

Правила фінансових пропорцій, що забезпечують користувачів 

інформацією про «нормальний» фінансовий стан суб’єкта господарювання 

Правило Пояснення правила 

Правило 1.  

Золоте правило 

балансу 

Основні засоби підприємства мають бути профінансовані: пасивна частина – земля, 
будівлі, споруди, передавальні пристрої і багаторічні насадження - власним капіталом; 

активна частина – машини та обладнання,  транспортні засоби - довгостроковим 

позичковим капіталом (довгостроковими кредитами банків).  

Оскільки придбаваючи, споруджуючи чи виготовляючи об’єкти основних засобів, 

підприємства здійснюють капітальні інвестиції, для фінансування капітальних вкладень 

мають використовуватися як власний капітал (прибуток, амортизаційні відрахування), так і 

довгостроково залучений капітал (довгострокові кредити банків та інші довгострокові 

зобов’язання). 

Правило 2. 

Золоте правило 

фінансування 

Термін фінансування основного засобу активної частини довгостроковим позичковим 

капіталом не повинен перевищувати передбачуваного терміну використання конкретного 

основного засобу. За допомогою узгодження термінів довгостроковий банківський кредит, 

отриманий для придбання основного засобу, буде повернений у будь-якому випадку 
впродовж передбачуваного терміну використання основного засобу. Проведені 

амортизаційні відрахування можуть слугувати для погашення довгострокового кредиту.  

Довгострокові пасиви мають використовуватися не лише для фінансування основних 

засобів, а й для довгострокових оборотних активів (наприклад, незавершеного 

виробництва). 

Правило 3. 

Коливання по-

треби у обо-

ротних активах 

у зв’язку із змі-

ною масштабів 

діяльності 

Фінансування додаткової потреби у оборотних активах, що виникає внаслідок 

зростання масштабів діяльності, має бути проведене короткостроковими позичковими 

коштами (короткостроковими кредитами банків). Терміни дії короткострокових кредитів 

банків під додаткові оборотні активи (при збільшенні ефективності використання основних 

засобів та нормальної виробничої потужності) повинні збігатися з термінами фактичної 

потреби підприємства в додатковому капіталі. Для такої частини оборотних активів, що 

схильна до коливань у зв'язку зі зміною обсягів діяльності, особливо підходить 

використання контокорентного кредиту. 

Правило 4. 

Золоте правило 

ліквідності 

Активи підприємства мають фінансуватися пасивами такої ж строковості. Оборотні 

активи мають фінансуватися так, щоб кредиторські заборгованості, які виникають у зв’язку 

з цим, могли бути сплачені своєчасно. Всі заборгованості підприємства по закінченню 
певного терміну договору мають бути виплачені.  

Правило 5. 

Фінансування з 

мінімальними 

витратами 

Необхідно враховувати такі моменти: проводити своєчасну подачу заявок на 

короткостроковий банківський кредит - для фінансування виробничих потреб; 

поліпшувати ліквідність підприємства через зміну термінів реалізації продукції і 

придбання виробничих запасів;  використовувати знижки постачальників за розрахунок 

готівкою. 

Правило 6. 

Ліквідні кошти 

Грошові кошти мають вкладатися найрентабельніше. Як форму вкладення тимчасово 

не задіяних грошових коштів можна розглядати ощадні або депозитні рахунки у банках. 

Довгостроково «заморожені» суми можуть бути вкладені залежно від терміну доступності 

під вищі відсотки. 

Правило 7. 

Пільгові 

кредити 

Пільгові і субсидійовані кредити не повинні сплачуватися передчасно. Це правило діє 

за умови, якщо кошти, що є у розпорядженні підприємства для сплати заборгованості, 

можна вкласти з отриманням більших відсотків, ніж відсотки по кредиту, що виплачуються 

(що часто властиво пільговим кредитам).  

Правило 8. 

Пороги 

платежів по 

банківських 

кредитах 

Розміри виплат по відсотках і платежів по кредитах не повинні перевищувати 
відповідних порогів платоспроможності. Основна вимога – підприємство має покривати 

доходами як мінімум платежі по кредитах (відсотки + погашення тіла кредиту). 

Довгостроковий поріг платежів по кредитах (поріг виплат по відсотках) – платежі по 

кредитах, які можуть бути покриті доходами підприємства без використання додатково 

амортизаційних накопичень. При короткостроковому порозі платежів по кредитах 

враховуються всі амортизаційні відрахування, а також доходи невиробничої діяльності.  

Джерело: складено на основі [226, с.28-56] 
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Можливі інтерпретації «золотого правила» балансу для різних моделей 

стратегії фінансування активів для вітчизняного підприємства узагальнено на 

рис.3.2. Формалізоване узагальнення співвідношень між окремими позиціями 

бухгалтерського балансу для вітчизняного підприємства, що забезпечують 

інформацією про «нормальний» фінансовий стан суб’єкта господарювання, 

запропоновано у табл.3.2. 

АКТИВ (А) - рядок 1300 

(26 статей та 22 субстатті) 
ПАСИВ (П) - рядок 1900 

(23 статті та 21 субстаття) 

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ (ІА) 

- рядок 1095 (14 статей і 7 

субстатей) 

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ (ІІА) - 
рядок 1195 

(11 статей і 15 субстатей) 

ІІІ. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, 

УТРИМУВАНІ ДЛЯ 

ПРОДАЖУ, ТА ГРУПИ 

ВИБУТТЯ (ІІІА) - рядок 1200 

(1 стаття) 

ІІІ. ПОТОЧНІ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ІІІП) - 

рядок 1695 

(10 статей і 6 субстатей) 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (ІП) - 

рядок 1495 

(7 статей і 3 субстатті) 

ІІ. ДОВГОСТРОКОВІ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ІІП) - рядок 
1595 

(5 статей і 11 субстатей) 

IV. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, 

ПОВЯЗАНІ З НЕОБО-

РОТНИМИ АКТИВАМИ, 

УТРИМУВАНИМИ ДЛЯ 

ПРОДАЖУ, ТА ГРУПАМИ 

ВИБУТТЯ (ІVП) - рядок 1700 

(1 стаття і 1 субстаття) 

= 

Запаси (ІІА.1) - рядок 

1100 

Розрахунки, кошти та 

інші оборотні 

фінансові активи 

(ІІА.2)  - рядки 1125-

1190 

Рис.3.1. «Золоті правила» бухгалтерського балансу для 

українського підприємства 

Джерело: розроблено автором 
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Таблиця 3.2 

«Золоті правила» в аналізі бухгалтерського балансу для прийняття 

рішення про «нормальний» фінансовий стан суб’єкта господарювання 

Правило Вимога для виконання умов 

Правило 1. Δ А = Δ П 

Правило 2. І А ≤ І П; І П - І А > 0 

Правило 3. ІІ А + ІІІ А ≥ ІІ П + ІІІ П + ІV П 

Правило 4. І П + ІІ П ˃ І А ; (І П + ІІ П ) - І А > 0;  І А / (І П + ІІ П ) ≤ 1; (І П + ІІ П ) / І А ≥ 1 

Правило 5. ІІ А ˃ ІІІ П 

Правило 6. ІІ П ≤ І А 

Правило 7. І П > ІІ П + ІІІ П + ІV П 

Правило 8. ВОК = І П + ІІ П – І А = ІІ А + ІІІ А – ІІІ П – ІV П > 0 

Правило 9. ІІ А + ІІІ А / ІІІ П + ІV П ≥ 1 

Правило 10. (І П + ІІ П ) / (І А  + ІІ А.1) ≥ 1 

Джерело: розроблено автором 

 «Золоте правило» ліквідності наголошує на тому, що активи 

підприємства мають фінансуватися пасивами такої ж строковості. При цьому, 

стосовно активів, золоте правило ліквідності співпадає із золотим правилом 

фінансування у частині визначення агрегатів А1 – А4 за термінами 

«нормальної» оборотності активів (від 0 до 3 місяців - агрегат А1 ; від 3 до 6 

місяців - агрегат А2; від 6 до 12 місяців - агрегат А3; більше 12 місяців - агрегат 

А4). Стосовно визначення агрегатів П1 – П4 за термінами «нормального» 

задоволення вимог кредиторів та інвесторів золоте правило ліквідності 

співпадає із золотим правилом балансу (від 0 до 3 місяців - агрегат П1 ; 

протягом 12 місяців - агрегат П2; більше 12 місяців - агрегат П3 та П4). Отже, 

для застосування «золотого правила» ліквідності необхідно провести 

групування активів та пасивів балансу (табл.3.3). 

І А 
І П 

ІІ П 

ІІ А ІІІ П 

ІІІ А ІV П 

 

Ідеальна 

модель, 

ВОК = 0 

І А І П 

ІІ А.1 ІІ П 

ІІ А.2 ІІІ П 

ІІІ А ІV П 

 

Агресивна 

модель, 

ВОК = ІІ А.1 

І А І П 

ІІ А.1 

ІІ П 

ІІ А.2 

ІІІ П 

ІІІ А ІV П 

Компромісна  
модель, 

ВОК = ІІ А.1 +0,5×ІІА.2 

І А І П 

ІІ А 
ІІ П 

ІІІ А 

 
Консервативна 

модель (штучна), 

ВОК = ІІ А + ІІІ А 

Рис. 3.2. «Золоте правило» балансу для різних моделей стратегії 

фінансування активів українського підприємства 

Джерело: розроблено автором 



239 
 

Таблиця 3.3 

Групування активів та пасивів балансу для застосування «золотого 

правила» ліквідності 

Операційний цикл більше 12 місяців 

А4 
Важколіквідні 

активи 
р.1095 

П4 Постійний капітал р.1495 

П3 
Довгострокові 

зобов’язання 
р.1595 

  Операційний цикл менше 12 місяців 

А3 

Повільно ліквідні 

активи  

(від 6 до 12 місяців) 

р.1100 + р.1170 + 

р.1200 

П2 

Короткострокові 

зобов’язання 

(протягом 12 

місяців) 

р.1600 + р.1610 

+ р.1660 + р. 

1665 + р.1690 + 

р.1700 А2 

Швидко ліквідні 

активи  

(від 3 до 6 місяців) 

∑р.1120 – р.1155 + 

р.1190 

А1 

Високо ліквідні 

активи  

(від 0 до 3 місяців) 

р. 1160 + р.1165 П1 

Термінові 

зобов’язання 

(від 0 до 3 місяців) 

∑р.1615 – р.1630 

Джерело: розроблено автором 

Можливі інтерпретації «золотого правила» ліквідності для різних 

моделей стратегії фінансування активів для вітчизняного підприємства 

візуалізовано на рис.3.3. 

Ідеальна модель: 

П4 + П3 = А4 

П2 + П1 = А3 + А2 + А1 

ВОК = 0 

Консервативна модель: 

П4 + П3 = А4 + А3 + А2 + А1 

П2 + П1 = 0 

ВОК = А3 + А2 + А1 
Агресивна модель: 

П4 + П3 = А4 + А3 

П2 + П1 = А2 + А1 

ВОК = А3 

Компромісна модель: 

П4 + П3 = А4 + А3 + 0,5(А2 + А1) 

П2 + П1 = 0,5(А2 + А1) 

ВОК = А3 + 0,5(А2 + А1) 

Рис. 3.3. «Золоте правило» ліквідності в різних моделях стратегії 

фінансування активів українського підприємства 

Джерело: розроблено автором 

В аналітичній роботі першою і тому надзвичайно важливою процедурою 

є первинний аналіз (експрес-аналіз) і відбір релевантної інформації. Ця 

процедура слугує своєрідним фільтром, що захищає аналітика від 

інформаційного шуму (надмірності). Зміст цієї процедури полягає, насамперед, 

у встановленні суттєвості, важливості, точності, повноти і значимості 

інформації через її поділ (дроблення) і зіставлення. Експрес-аналіз фінансової 

звітності уможливлює пришвидшення одержання користувачами для прийняття 
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економічних рішень інформації про ключові досягнення суб’єкта 

господарювання у звітному періоді та дозволяє швидко виявити тенденції 

безперервності його розвитку у майбутніх періодах. Процедуру експрес-аналізу 

фінансових пропорцій бухгалтерського балансу підприємства запропоновано у 

табл.3.4.  

Директива 2013/34/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського 

Союзу чітко наголошує на тому, що у річному звіті слід наводити достовірний 

аналіз розвитку підприємницької діяльності господарського товариства та її 

поточного стану [227, ст. 19]. Відтак, в умовах соціальної відповідальності 

бізнесу перед стейкхолдерами, необхідності складання Звіту про управління та, 

відповідно, при збільшенні  кількості учасників процесу прийняття рішень, 

суттєво зростає потреба у формалізації аналітичної інформації для прийняття 

рівнозначних рішень. У цьому зв’язку, значної ролі набуває стандартизація 

аналізу господарської діяльності суб’єкта господарювання на базі офіційної 

фінансової звітності задля досягнення оптимального ступеня впорядкованості 

аналітичної інформації про діяльність суб’єкта господарювання для прийняття 

рішень всіма зацікавленими сторонами. 

У Законі України «Про стандартизацію» терміном «стандартизація» 

визначено «діяльність, що полягає в установленні положень для загального та 

неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і 

спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній 

сфері» [228, ст.1, п.21]. При цьому, під «стандартом» трактується нормативний 

документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що 

встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови 

або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на 

досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері [228, ст.1, 

п.20]; «технічні умови» характеризуються як нормативний документ, яким 

встановлюються технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес 

або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, 

чи дотримані такі вимоги [228, ст.1, п.22]. 
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Таблиця 3.4 

Процедура експрес-аналізу фінансових пропорцій бухгалтерського 

балансу підприємства 

Показники активу 
на кін. звітн. 

періоду 
Показники пасиву 

на кін. звітн. 

періоду 

Необоротні активи І А 603036 Власний капітал І П 530434 

Оборотні активи 
ІІ А + 

ІІІ А 
102044 

Довгострокові 

зобов’язання 
ІІ П 43652 

Поточні зобов’язання 
ІІІ П + 

ІV П 
130994 

Баланс ВБ 705080 Баланс ВБ 705080 

Високоліквідні активи А1 220 Термінові пасиви П1 126171 

Швидколіквідні активи А2 93312 Короткострокові пасиви П2 4823 

Повільноліквідні активи А3 8512 Довгострокові пасиви П3 43652 

Важколіквідні активи А4 603036 Постійні пасиви П4 530434 

Аналітичні операції: 

Визначення суми перманентного капіталу 

(інвестованих коштів): І П + ІІ П 
530434 + 43652 = 574 086 

З’ясування дотримання «золотих правил» 

балансу: 

1) І А ≤ І П; 2) ІІ А + ІІІ А ≥ ІІ П + ІІІ П + ІV П; 

3) І П + ІІ П ˃ І А; 4) ІІ А ˃ ІІІ П; 5) ІІ П ≤ І А 

1) 603036 ≤ 530434 (не виконується);2) 102044 

≥ 43652 + 130994 (174646) (не виконується); 

3) 574 086 ˃ 603036 (не виконується); 4) 

102044 ˃ 130994 (не виконується); 5) 43652 ≤ 

603036 (виконується) 

З’ясування наявності власного оборотного 

капіталу (ВОК, Working capital):  

І П + ІІ П – І А = ІІ А + ІІІ А – ІІІ П – ІV П > 0 

530434 + 43652 – 603036 = 102044 – 130994 = 

=  -28950 ˂ 0 (немає робочого капіталу) 

З’ясування дотримання «золотих правил» 

ліквідності: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ 

П4

 

220 ≥ 126171 (не виконується); 93312 ≥ 4823 

(виконується); 8512 ≥ 43652 (не виконується); 

603036 ≤ 530434 (не виконується) 

З’ясування «нормальної» платіжної 

готовності: ПГ = П1 + П2 – А2; ПГ = А1 

126171 + 4823 – 93312 = 37682 ≠ 220; 

220 / 37682 × 100% = 0,58% 

Модель стратегії фінансування активів: 

ідеальна (ВОК = 0),  агресивна (ВОК = А3), 

консервативна (ВОК = А3 + А2 + А1), 

компромісна (ВОК = А3 + 0,5(А2 + А1)) 

ВОК =  -28950 ˂ 0 (немає стратегії 

фінансування активів) 

Розрахунок «чистого» робочого капіталу 

(Net Working capital): А2 + А3 – П1 

93312 + 8512 – 126171 = -24347 тис.грн. 

(немає «чистого» робочого капіталу) 

Висновки: підприємство не дотримується правил фінансових пропорцій, що забезпечують 

формування «задовільної» структури бухгалтерського балансу та характеризують 

«нормальний» фінансовий стан суб’єкта господарювання; у підприємства немає робочого 

капіталу для забезпечення безперервності операційної діяльності; активи підприємства не 

фінансуються пасивами такої ж строковості; платіжна готовність підприємства складає 

0,58% та свідчить про неплатоспроможність погашати навіть термінові зобов’язання; 

підприємство немає нормальної поточної фінансової стійкості та чітко обраної стратегії 

фінансування активів. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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В означеному контексті, під стандартизацією аналізу фінансової звітності 

суб’єкта господарювання пропонується  розуміти установлення положень для 

загального та неодноразового використання стандартних аналітичних процедур 

з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості корисної 

інформації для прийняття зіставних рішень стейкхолдерами про тенденції 

безперервності та масштаби розвитку суб’єкта господарювання у майбутніх 

періодах. Оскільки метою експрес-аналізу фінансової звітності є, насамперед, 

оцінка динамічності масштабів розвитку бізнесу суб’єкта господарювання, 

виявлення тенденцій безперервності його діяльності у майбутніх періодах, 

основну увагу слід приділити визначенню прогресу (темпів зростання) (Т) та 

абсолютного приросту (Δ) показників. Тому в запропонованих загальних 

положеннях експрес-аналізу фінансової звітності технічні умови «нормальної» 

господарської діяльності визначено як Т > 100%. 

Методичні рекомендації у частині стандартизації процедур експрес-

аналізу Балансу (Звіту про фінансовий стан) суб’єкта господарювання 

запропоновано у табл.3.5. 

Для забезпечення комплексної аналітичної оцінки безперервності 

діяльності суб'єкта господарювання, насамперед, пропонується проводити 

експрес-аналіз спроможності суб'єкта господарювання продовжувати 

здійснювати свою діяльність. Це досягається зіставленням суми оборотних 

активів (ОА) і поточних зобов'язань (ПЗ), як відображено на рис.3.4. 

Для задоволення інформаційних потреб власників та інвесторів за 

інформацією Балансу рекомендується проводити експрес-аналіз фінансової 

стійкості суб’єкта господарювання. Умови, при дотриманні яких може бути 

встановлено тенденцію щодо короткострокової перспективи фінансової 

стійкості суб’єкта господарювання, узагальнено з використанням груп 

ліквідності  та показника власного оборотного капіталу (ВОК) (табл.3.6.) 

Оцінка ризику втрати платоспроможності підприємством безпосередньо 

пов'язана з експрес-аналізом ліквідності. Для задоволення інформаційних 

потреб кредиторів та позикодавців пропонується за інформацією Балансу 

проводити оцінку ризику ліквідності з використанням групування активів та 

пасивів балансу та «золотого правила» ліквідності (табл.3.7) 
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Таблиця 3.5 

Стандартизація процедур експрес-аналізу бухгалтерського балансу для 

отримання поняття про «нормальний» фінансовий стан суб’єкта 

господарювання 

Аналітичні процедури 
Технічні умови  “нормального” фінансового 

стану 

1. Верифікація інформації, узагальненої у 

Балансі 

Відсутність арифметичних помилок, 

помилок за формальними ознаками та за 

суттєвістю 

Наявність позитивного аудиторського 

висновку 

Наявність облікової політики 

2. Оцінка динаміки валюти балансу (ВБ) 
ТВБ > 100%; Δ ВБ =  

(ВБ кін – ВБ поч) / ВБ поч × 100% 

3. Оцінка динаміки необоротних (НА) та 

оборотних активів (ОА) 

ТНА > 100%; ТОА > 100%;  

ТОА > ТНА; ТВБ > ТНА 

4. Оцінка динаміки власного капіталу (ВК), 

зобов'язань (З), поточних зобов’язань (ПЗ) 
ТВК > 100%; ТВК > ТВБ > ТЗ > ТПЗ 

5. Оцінка тенденції фінансової рівноваги 

активів і пасивів 
ТВОК > ТОА > ТПЗ 

6. Оцінка співвідношення дебіторської (ДЗ) 

та кредиторської (КЗ) заборгованості 
ДЗ ≈ КЗ; ТДЗ ≈ ТКЗ 

Джерело: розроблено автором 

 

 

ПОРІВНЯННЯ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ'ЯЗАНІ З 

ВИЗНАЧЕННЯМ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В БАЛАНСІ 

Є чисті додатні короткострокові активи, 

тобто є власний оборотний капітал 
Є чисті від’ємні короткострокові активи, або 

немає власного оборотного капіталу 

ОА ˃ ПЗ ОА ≤ ПЗ 

Рис.3.4. Схема експрес-аналізу безперервності діяльності за 

інформацією балансу  

Джерело: розроблено автором 

ПРИПУЩЕННЯ  

ПРО ЗВУЖЕННЯ МАСШТАБІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРИПУЩЕННЯ  

ПРО БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Таблиця 3.6 

Експрес-аналіз поточної фінансової стійкості суб’єкта господарювання 

Технічна умова Тип фінансової стійкості 

А3 ≤ ВОК Абсолютна 

ВОК < А3 ≤ ВОК + П2 

А3 - ВОК ≤ А2+А1 

П2 + П1 ≤ А3 - ВОК 

П2 + П1 ≤ А2+А1 

Нормальна 

ВОК + П2< А3 ≤ ВОК +П2 + П1 Нестабільна 

А3 > ВОК + П2 + П1 Кризова 
Джерело: розроблено автором 

Таблиця 3.7 

Експрес-аналіз ліквідності суб’єкта господарювання 

Тип стану ліквідності 

Абсолютна 

ліквідність 

Допустима 

ліквідність 

Порушена 

ліквідність 
Кризова ліквідність 

Технічні умови 

А1  ≥ П1; А2 ≥ П2;  

А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 

А1 < П1; А2 ≥ П2;  

А3 ≥ П3;А4  ≈ П4 

А1 < П1; А2 < П2;  

А3 ≥ П3; А4 ≈ П4 

А1 < П1; А2 < П2; 

А3 < П3; А4 > П4 

Оцінка ризику ліквідності 

Безризикова зона 
Зона помірного 

ризику 

Зона допустимого 

ризику 
Зона критичного ризику 

Джерело: розроблено автором 

Кожне явище у своєму розвитку підпорядковується певним циклічним 

законам, не винятком з цього є діяльність підприємства. Особливістю 

життєвого циклу підприємства є проходження чотирьох основних стадій свого 

розвитку, а саме: зародження, зростання, стабілізація (зрілість), спад. 

Розглядаючи економічну динаміку підприємства, Б.Коласс відзначав, що 

«уміння користувача бухгалтерської звітності визначити, на якій стадії 

розвитку знаходиться підприємство – його основне завдання… Завдання 

управлінського персоналу – зробити все для того, щоб фірма якомога довше 

знаходилась на стадії своєї зрілості» [229, с. 555]. 

Кожна зі стадій життєвого циклу підприємства характеризується різним 

співвідношенням розділів пасиву бухгалтерського балансу. У монографії 

Н.І.Петренко проаналізовано структуру пасиву бухгалтерського балансу понад 
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вісімдесяти вітчизняних акціонерних товариств публічного та приватного типу, 

що знаходяться на різних стадіях життєвого циклу, та виявлено основну 

тенденцію в структуруванні джерел майна підприємства залежно від стадії 

життєвого циклу, яка виявляється в коливаннях питомої ваги капіталу та 

зобов’язань  (табл.3.8) [230, с.229]. 

Таблиця 3.8 

Структура пасиву бухгалтерського балансу на різних стадіях 

життєвого циклу підприємства  

Стадія життєвого 

циклу підприємства 

Власний капітал  Довгострокові 

зобов’язання 

Поточні 

зобов’язання 

Зародження 90 – 99 % 0 – 5 % 0 – 10 % 

Зростання 70 – 89 % 0 – 15 % 10 – 25 % 

Стабілізація (зрілість) 50 – 69 % 0 – 35% 25 – 45% 

Спад 0 – 49 % > 50% 
Джерело: [230, с.229] 

У публікації проф. Є.Є.Іоніна, доц. А.Г.Беспалової виокремлено шість 

стадій життєвого циклу підприємства та запропоновано визначати стадію 

життєвого циклу підприємства за даними балансу через інформацію про 

показники статутного капіталу (UC) та власного капіталу (чистих активів – NA) 

у такий спосіб: на стадії зародження (створення) NA = UC; на стадії зростання 

NA > UC; на стадії зрілості  NA > UC; на стадії спаду, реорганізації, ліквідації  

NA < UC при –NCF або NA > UC при +NCF [231, с.129]. Наведені вище 

міркування можуть бути використані при проведенні експрес-аналізу Балансу у 

частині розуміння стадії життєвого циклу суб’єкта господарювання. 

Процедуру експрес-аналізу бухгалтерського балансу підприємства 

змодельовано у табл.3.9. 

У табл.3.10 наведено порівняльну характеристику результатів експрес-

аналізу балансів двох підприємств з позиції прийняття рішення кредитором та з 

позиції прийняття рішення інвестором. Як видно, для вибору кращого об’єкту 

кредитування більш корисною та релевантною є інформація про поточну 

ліквідність підприємства, а для вибору кращого об’єкту інвестування - 

інформація про поточну фінансову стійкість підприємства. 
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Таблиця 3.9 

Процедура експрес-аналізу бухгалтерського балансу підприємства 

Показники активу 

Темп 

зрос-

тання, 

%  -Т 

Част-

ка у 

струк-

турі, 

% 

Показники пасиву 

Темп 

зрос-

тання, 

%  -Т 

Частка 

у 

струк-

турі, % 

Необоротні активи (НА) 86 85,53 Власний капітал 102 75,23 

Оборотні активи  129 14,47 

Зобов’язання, у т.ч:  66 24,77 

Довгострокові 

зобов’язання 
84 6,19 

Власний оборотний 

капітал 
214 х Поточні зобов’язання 61 18,58 

Баланс 90 100 Баланс 90 100 

Високоліквідні активи 512 0,03 Термінові пасиви 61 17,89 

Швидколіквідні активи 133 13,23 Короткострокові пасиви 87 0,69 

Повільноліквідні активи 96 1,21 Довгострокові пасиви 84 6,19 

Важколіквідні активи 86 85,53 Постійні пасиви 102 75,23 

Аналітичні операції: 

Визначення тенденції «нормального» 

зростання валюти балансу: ТВБ > 100% 
90%  < 100%  (умова не виконується) 

Визначення тенденції «нормального» 

зростання активів: АІ
Т  > 100%; АА ІІІІІ

Т


 > 

100%; АА ІІІІІ
Т


 > АІ

Т ; ТВБ > АІ
Т  

86% < 100% (умова не виконується); 129% 

> 100% (умова виконується); 129% >86% 

(умова виконується); 90%  > 86% (умова 

виконується) 

Визначення тенденції «нормального» 

зростання пасивів: ПІ
Т  > 100%;  

ПІ
Т  > ТВБ > ППП IVІІІІІ

Т


 > ПП IVІІІ
Т


 

102%  > 100% (умова виконується);  

102% > 90% > 66% > 61% (умова 

виконується) 

Визначення тенденції «нормальної» 

фінансової рівноваги активів і пасивів:  

ТВОК > АА ІІІІІ
Т


 > ПП IVІІІ

Т


 
214% > 129% > 61% (умова виконується) 

Визначення тенденції «нормального» 

співвідношення дебіторської та 

кредиторської заборгованості: 
2А

Т  ≈ 
1П

Т  
133%  ≠ 61% (умова не виконується) 

Визначення тенденції щодо безперервності 

діяльності: ОА > ПЗ 

102044 < 130994 (порушення принципу 

безперервності) 

Визначення тенденції щодо «нормальної» 

фінансової стійкості: ВОК < А3 ≤ ВОК + П2 

-28950 < 8512
 
 ≤ -28950  + 4823 (-24127) – 

негативна тенденція 

Визначення тенденції щодо ризику 

ліквідності: 

220 < 126171; 93312 ≥ 4823; 8512 < 43652; 

603036 > 530434 (зона допустимого ризику) 

Визначення стадії життєвого циклу підприє-

мства за часткою власного капіталу (І П) 
75,23% > 70%  (стадія зростання) 

Висновки: підприємство немає позитивної тенденції до нарощування свого майнового 
потенціалу та збільшення масштабів діяльності; немає тенденції щодо здійснення 
інвестиційної діяльності, але зростають масштаби операційної діяльності; 
спостерігається позитивна тенденція у зростанні власних джерел фінансування діяльності; 
є позитивна тенденція у динаміці фінансової рівноваги активів і пасивів; життєвий цикл 
підприємства знаходиться на стадії зростання. 

Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Таблиця 3.10 

Порівняльна характеристика результатів експрес-аналізу балансу з 

позицій кредитора та інвестора 

Підприємство А Підприємство Б 

Актив 

на кін 

звіт. 

пер. 

Пасив 

на кін 

звіт. 

пер. 

Актив 

на кін 

звіт. 

пер. 

Пасив 

на кін 

звіт. 

пер. 

А4 П4 А4 П4 

Необорот-

ні активи 
603036 

Власний 

капітал 
530434 

Необорот-

ні активи 
1358092 

Власний 

капітал 
935210 

А3 П3 А3 П3 

Запаси 8512 
Довгостр. 

зобов-ня 
43652 Запаси 187935 

Довгостр. 

зобов-ня 
582202 

А2 П2 А2 П2 

Дебітор. 

заборгова-

ність та 

інші 

оборотні 

активи 

93312 

Короткостр. 

зобов-ня (за 

фінансовою 

діяльністю) 

4823 

Дебітор. 

заборгова-

ність та 

інші 

оборотні 

активи 

402050 

Коротк. 

зобов-ня 

(за фін. 

діяльніст

ю) 

790930 

А1 П1 А1 П1 

Гроші та їх 

еквіва-

ленти 

220 

Термінова 

до погаш. 

кредитор. 

заборг-ть 

(за операц. 

діяльністю) 

126171 

Гроші та їх 

еквівалент

и 

475594 

Термінова 

до погаш. 

кредитор. 

заборг-ть 

(за опер. 

діял-ю) 

115329 

Баланс 705080 Баланс 705080 Баланс 2423671 Баланс 2423671 

Аналітичні операції: 

Вибір кращого об’єкту 

кредитування: 

базується на «доктрині» 

ліквідності (Л) (А1 + А2 + А3 > П1 

+ П2)  

та рівні платіжної спроможності 

(ПС)  (А1 – П1 > 0) 

Підприємство А: 

Л: 220 + 93312 + 8512 = 

102044; 126171 + 4823 = 

130994; 102044  130994 

 умова не виконується 

ПС: 220 – 126171 =  

-125951  0 (платіжно 

неспроможне) 

Підприємство Б: 

Л: 475594+ 402050+ 

187935= 1065579; 115329+ 

790930 = 906259; 1065579 

>906259  умова 

виконується 

ПС: 475594– 115329= 

360265 > 0 (платоспром.) 

Вибір кращого об’єкту 

інвестування: 

базується на структурі капіталу та 

зобов’язань (СВК/З)  

(П4 / (П3 + П2 + П1 ) > 1)  

та «доктрині» фінансової стійкості 

(ФС) (А4 ˂ П4)  

Підприємство А: 

С ВК/З: 530434 / (43652 + 

4823 + 126171) =  

3,037 > 1 

 

ФС: 603036 > 530434  

умова не виконується 

Підприємство Б: 

С ВК/З: 935210 / (582202 + 

790930 + 115329) = 0,628  

1 

 

ФС: 1358092 >  935210  

умова не виконується 

Висновки: з позиції кредитора доречно обрати підприємство Б, тому що воно має поточну 

ліквідність; з позиції інвестора краще обрати підприємство А, тому що воно має кращу 

структуру власного капіталу та зобов’язань, при цьому власний капітал перевищує 

зобов’язання у 3 рази. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Основне призначення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід) - показати процес формування кінцевого фінансового результату від 

господарської діяльності підприємства. Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) дає змогу користувачам, як зовнішнім, так і внутрішнім, 

оцінити результати діяльності підприємства за звітний період, його 

прибутковість, можливість ефективно використовувати ресурси, ступінь ризику 

недосягнення очікуваної рентабельності діяльності.  

У зарубіжних країнах стандартної форми цього звіту не існує. Проте, при 

його складанні більшість підприємств дотримуються положень міжнародних 

стандартів фінансової звітності. Директивою 2013/34/ЄС Європейського 

парламенту та Ради Європейського Союзу передбачено два формати звіту про 

прибуток та збитки: за природою витрат та за функцією витрат [227, ст. 23-26].  

Проф. С.Ф.Голов відзначає, що звіт про прибутки і збитки на операційній 

основі (Україна) передбачає групування операційних витрат за функціями 

бізнесу (виробництво, збут, дослідження, управління). При складанні Звіту про 

прибутки і збитки на основі елементів витрат (Франція, Бельгія, Іспанія, 

Фінляндія) витрати групуються за однорідними економічними елементами 

(матеріали, оплата праці тощо), а не за функціями (виробництво, управління, 

збут) [232, с.78–79]. 

Оскільки в Україні для складання Звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід) застосовується формат «за функцією витрат», методичні 

рекомендації у частині стандартизації процедур експрес-аналізу саме для 

такого формату Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) 

суб’єкта господарювання  запропоновано у табл.3.11.  

Процедуру експрес-аналізу Звіту про фінансові результати підприємства 

змодельовано у табл.3.12. 
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Таблиця 3.11 

Стандартизація процедур експрес-аналізу Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) суб’єкта господарювання 

Стандартні процедури 
Технічні умови “нормального” 

формування фінансового результату 

1. Верифікація інформації, узагальненої у Звіті 
про фінансові результати 

Відсутність арифметичних помилок за 

формальними ознаками та за суттєвістю 

Наявність позитивного аудиторського 

висновку 

Наявність облікової політики 

2. Оцінка динаміки чистого доходу від 
реалізації (ЧД), фінансових доходів (ФД), інших 

доходів (ІД), сумарного доходу (Д) 

ТЧД > 100%; ТФД > 100%; ТІД > 100%; ТД > 

100% 

3. Оцінка динаміки валового прибутку (ВП), 

операційного прибутку (EBIT), облікового 
прибутку (ОП), чистого прибутку (ЧП), 

«грошового» прибутку (EBITDA) 

ТВП > 100%; ТEBIT > 100%; ТОП > 100%; ТЧП 

> 100%; ТEBITDA > 100% 

4. Оцінка динамічності розвитку ділової 

активності  
ТЧП > ТЧД > ТА > 100% 

5. Оцінка динаміки чистого прибутку на 
одну просту акцію 

ТEPS > 100% 

6. Оцінка динаміки іншого сукупного 

доходу, що перетворюється в компонент 

власного капіталу (ІСД) 
ТІСД  ≈  100% 

7. Оцінка динаміки коригувань збереження 
капіталу через дооцінку необоротних активів 

(ДНА) 

%110
НАДТ  

Джерело: розроблено автором 

Звіт про рух грошових коштів доповнює Баланс та Звіт про фінансові 

результати у частині надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів 

протягом звітного періоду в результаті операційної (ОД), інвестиційної (ІД) та 

фінансової діяльності (ФД) суб’єкта господарювання. На противагу інформації 

Балансу та Звіту про сукупний дохід, в концептуальну основу складання яких 

покладено принцип нарахування, інформація про грошові потоки корисна для 

оцінки здатності суб'єкта господарювання генерувати грошові кошти та їх 

еквіваленти. Вона надає користувачам змогу розробляти моделі для оцінки та 

порівняння теперішньої вартості майбутніх грошових потоків різних суб'єктів 

господарювання, дозволяє дослідити спроможність підприємства погасити 

зобов’язання та сплатити дивіденди у звітному періоді, уможливлює виявлення 

причин різниці між чистим прибутком і грошовими надходженнями та 

витрачаннями. 
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Таблиця 3.12 

Процедура експрес-аналізу звіту про фінансові результати підприємства 

Показники 

доходів 

Сума, 

тис.грн. 

Темп 

зрос-

тання, 

%  -Т 

Частка 

у 

струк-

турі, % 

Показники 

витрат 

Сума, 

тис.грн. 

Темп 

зрос-

тання, 

%  -Т 

Частка 

у 

струк-

турі, % 

Чистий дохід від 

реалізації (ЧД) 
250516 85 72,5 

Собівартість 

реалізації 
215823 84 64,5 

Інші операційні 

доходи (ІОД) 
91914 1104 26,6 

Загальні інші 

операційні 

витрати 

115810 365 34,6 

Фінансові доходи 

(ФД) 
2000 2000 0,6 

Фінансові 

витрати 
0 0 0 

Інші доходи (ІД) 1122 5 0,3 Інші витрати 981 981 0,3 

Інший сукупний 

дохід (ІСД) 
0 0  

Сукупні 

витрати з 

податку на 

прибуток 

1917 239 0,6 

Разом доходів 

(Д) 
345552 107 100 Разом витрат 334531 116 100 

Отриманий 

чистий збиток 
0 - - 

Отриманий 

чистий 

прибуток (ЧП) 

11021 32 х 

Чистий прибуток 

на акцію 
0,01567 31,7 х Амортизація 45337 107,5 13,6 

Аналітичні операції: 
1 2 

Визначення тенденцій «нормального» 

зростання доходів: ТЧД > 100%; ТФД > 100%; 

ТІД > 100%; ТД > 100%; ТЧП > 100% 

85 < 100% (нег. тенденція); 2000 > 100% 

(поз. тенденція); 5 < 100% (нег.тенденція); 

107 > 100% (поз.тенденція); 32 < 100% (нег. 

тенденція) 

Визначення тенденції «нормальної» ділової 

активності та дотримання «золотого 

правила» бізнесу: ТЧП > ТЧД > ТА > 100% 

32 < 85 < 90 < 100% (негативна тенденція); 

32 < 85 (знижується рівень чистої 

рентабельності реалізації) 

Визначення показника EBIT (Earnings Before 

Interest & Tax) та його динаміки: ТEBIT > 100% 

250516 + 91914 – 215823 – 115810 = 10797;  

73% < 100% (негативна тенденція) 

Визначення показника NOPAT (Net Operating 

Profit After Tax) та його динаміки: ТNOPAT > 

100% 

10797 × 0,82 = 8854; 73% < 100% 

(негативна тенденція) 

Визначення показника EBITDA (Earnings before 

interest, taxes, depreciation and amortization) та 

його динаміки: ТEBITDA > 100% 

10797 + 45337 = 56134; 98,6% < 100% 

(негативна тенденція) 

Оцінка динаміки чистого прибутку на одну 

просту акцію(EPS): ТEPS > 100% 
31,7% < 100% (негативна тенденція) 
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Продовження табл.3.12 
1 2 

Оцінка динаміки іншого сукупного доходу, що 

перетворюється в компонент власного 

капіталу (ІСД): ТІСД  ≈  100% 

немає іншого сукупного доходу, відсутня 

ймовірність маніпулювання уявленням 

користувачів про фінансовий стан через 

переоцінку 

Оцінка динаміки коригувань збереження 

капіталу через дооцінку необоротних активів 

(ДНА): %110
НАДТ  

немає дооцінки необоротних активів, 

залишкова вартість об'єктів основних 

засобів відповідає їх справедливій вартості 

Висновки: у звітному періоді спостерігається позитивна тенденція у зростанні доходів 

(107%), але таке зростання відбулося за рахунок інших операційних та фінансових доходів, 

що свідчить про скорочення попиту, зміну структури продажів або зміну ринкових цін. Темп 

зростання чистого доходу перевищує темп зростання собівартості реалізованої продукції, 

що свідчить про генерування прибутків. Недотримання «золотого правила» бізнесу вказує на 

те, що підприємство розвивається нединамічно, не нарощує свій економічний потенціал, 

звужує масштаби діяльності; не інтенсивно використовуються ресурси (активи) для 

генерування доходів (ТЧД < ТА) 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7) «Звіт про 

рух грошових коштів» рекомендовано відображати інформацію про рух коштів 

у результаті операційної діяльності на вибір прямим методом, «згідно з яким 

розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових 

коштів чи валових виплат грошових коштів» або непрямим методом, «згідно з 

яким прибуток чи збиток коригується відповідно до впливу операцій 

негрошового характеру, будь-яких відстрочок або нарахувань минулих чи 

майбутніх надходжень або виплат грошових коштів щодо операційної 

діяльності, а також відповідно до статей доходу або витрат, пов'язаних із 

грошовими потоками від інвестиційної чи фінансової діяльності» [233, п.18]. 

Розроблені методичні рекомендації у частині стандартизації процедур 

експрес-аналізу Звіту про рух грошових коштів суб’єктів господарювання 

узагальнено у табл.3.13. Проект стандарту аналізу фінансової звітності «Аналіз 

грошових потоків підприємства» представлено у Дод. Б, табл. Б.1. 

Процедуру експрес-аналізу Звіту про рух грошових коштів підприємства 

змодельовано у табл.3.14. 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/929_019
http://zakon.rada.gov.ua/go/929_019
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Таблиця 3.13 

Стандартизація процедур експрес-аналізу звіту про рух грошових 

коштів суб’єкта господарювання 

Стандартні процедури 
Технічні умови “нормального” 

генерування грошових потоків 

1. Верифікація інформації, узагальненої у Звіті про 

рух грошових коштів 

Відсутність арифметичних помилок за 

формальними ознаками та за суттєвістю 

Наявність позитивного аудиторського 

висновку 

Наявність облікової політики 

2. Перевірка відповідності суми чистого руху 

грошових коштів у Звіті за р.3400 сумі приросту 

грошей та їх еквівалентів у звітному періоді у 
Балансі за р.1165 

ЧРГК
3400 = Δ ГК1165 

3. Оцінка наявності та визначення суми вільного 

грошового потоку (Free Cash Flow, FCF) 
ЧРГК

ОД  – ВКІ > 0 

3. Оцінка здатності генерувати грошові потоки та 

забезпечувати безперервність діяльності 
ЧРГК

ОД  > 0; ЧРГК
ІД  ˂ 0; ЧРГК

ФД  > 0 

4. Оцінка якості чистого прибутку ЧРГК – ЧП → 0 

5. Оцінка збалансованості грошових потоків ГКН
Т ≈ ГКВ

Т  

6. Оцінка структури руху грошових коштів 
%ВГК

ОД : %ВГК
ІД : %ВГК

ФД  ≈ %НГК
ОД : 

%НГК
ІД : %НГК

ФД 

7. Оцінка якості розрахунків з покупцями 
РП

ГКН
Т  > ТЧД 

8. Визначення тенденції зростання фінансового 
потенціалу ОД

ГКЧР
Т  > ТEBIT  

9. Визначення тенденції ділової активності ГКН
Т > ТА 

Джерело: розроблено автором 

Звіт про власний капітал складається на підставі балансу, звіту про 

фінансові результати, а також аналітичних даних до відповідних облікових 

регістрів. Структура Звіту про власний капітал побудована за шаховим 

принципом, що передбачає розміщення по горизонталі джерел утворення 

власного капіталу, а по вертикалі – статей з відображенням інформації про його 

зміни (збільшення чи зменшення). На перетині відповідних вертикальних 

рядків і горизонтальних граф відображаються дані, що характеризують вплив 

тих чи інших операцій на стан позицій власного капіталу. Оскільки метою 

складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі 

власного капіталу підприємства протягом звітного періоду, мета експрес-

аналізу Звіту про власний капітал полягатиме в осмисленні змін в складі 

власного капіталу підприємства, насамперед, власниками підприємства. 
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Таблиця 3.14 

Процедура експрес-аналізу звіту про рух грошових коштів підприємства 

Показники 

надходжень 

грошових 

коштів - НГК 

Сума, 

тис.грн. 

Темп 

зрос-

тання, 

%  -Т 

Частка 

у 

струк-

турі, % 

Показники 

витрачань 

грошових 

коштів - ВГК 

Сума, 

тис.грн. 

Темп 

зрос-

тання, 

%  -Т 

Частка 

у 

струк-

турі, % 

У результаті операційної діяльності (ОД): 

Реалізація 

продукції 

(РП) 

308919 87 80,2 

Оплата товарів, 

праці, розрахунки 

зі страхування та 

з бюджетом  

378414 103 98,3 

Інші 

надходження 

від операцій-

ної діяльності 

15394 155 4,0 

Інші витрачання 

операційної 

діяльності 

2890 69 0,8 

У результаті інвестиційної діяльності (ІД): 

Реалізація 

інвестицій 
60614 389 15,7 

Витрачання на 

придбання 

інвестицій, у т.ч. 

необоротних 

активів (ВКІ) 

 

 

3515 

 

3515 

 

 

43 

 

43 

 

 

0,9 

 

0,9 

Інші надход-

ження від 

інвестиційної 

діяльності 

64 48 0,1 

Інші витрачання 

на інвестиційну 

діяльність 

0 0 0 

У результаті фінансової діяльності (ФД): 

Отримання 

позик 
0 0 0 Погашення позик 0 0 0 

Інші 

надходження 

від фінансової 

діяльності 

0 0 0 

Інші витрачання 

на фінансову 

діяльність 

0 0 0 

Разом (НГК) 384991 101,5 100 Разом (ВГК) 384819 101,4 100 

Отриманий 

негативний 

чистий рух 

грошових 

коштів (ЧРГК) 

0 - х 

Отриманий 

позитивний 

чистий рух 

грошових коштів 

(ЧРГК) 

172 819 х 

Аналітичні операції: 

Визначення наявності та суми вільного 

грошового потоку (Free Cash Flow, FCF): 

ЧРГК
ОД  – ВКІ > 0 

ЧРГК
ОД = (308919 + 15394) – (378414 + 2890) = 

 -56 991 < 0, немає вільного грошового потоку 
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Продовження табл.3.14 

Визначення “нормальної” здатності 

генерувати грошові потоки та 

забезпечувати безперервність діяльності:  

ЧРГК
ОД  > 0; ЧРГК

ІД  ˂ 0; ЧРГК
ФД  > 0 

ЧРГК
ОД  (-56 991) < 0; ЧРГК

ІД  (60614 + 64 – 

3515 = 57163) > 0; ЧРГК
ФД (0) = 0; немає 

нормальної здатності генерувати грошові 

потоки та забезпечувати безперервність 

діяльності 

Визначення якості чистого прибутку:  

ЧРГК – ЧП* → 0 
* ЧП = 11021 

172 – 11021 = -10 849 ;  

низька якість чистого прибутку 

Визначення «нормальної» тенденції 

збалансованості грошових потоків:  

ГКН
Т ≈ ГКВ

Т  

101,5 ≈ 101,4,  

нормальна тенденція у збалансуванні 

грошових потоків 

Визначення «нормальної» структури руху 

грошових коштів: %ВГК
ОД : %ВГК

ІД : 

%ВГК
ФД  ≈ %НГК

ОД : %НГК
ІД : %НГК

ФД 

99,1 : 0,9 : 0 ≠ 84,2 : 15,8 : 0, непропорційна 

структура руху грошових коштів 

Визначення тенденції «нормальної» якості 

розрахунків з покупцями: 
РП

ГКН
Т  > ТЧД

* 

ТЧД = 85,1% 

87% > 85,1%; «нормальна» якість розрахунків 

з покупцями 

Визначення тенденції «нормального» 

зростання фінансового потенціалу:  

ОД
ГКЧР

Т  > ТEBIT 
*;  

*

ОД
ГКЧР

Т  = -768%; ТEBIT = 73,2% 

-768% < 73,2%;  

немає тенденції «нормального» зростання 

фінансового потенціалу 

Визначення тенденції «нормальної» ділової 

активності: ГКН
Т > ТА

*
 > 100% 

* ТА = 89,9% 

101,5% > 89,9%; є тенденція до «нормальної» 

ділової активності, але відбувається 

скорочення масштабів діяльності 

Висновки: підприємство має нормальну тенденцію у збалансуванні грошових потоків; 

«нормальну» якість розрахунків з покупцями; є тенденція до «нормальної» ділової 

активності, але відбувається скорочення масштабів діяльності. Непропорційна 

(розбалансована) структура грошових потоків свідчить про погіршення фінансової 

стійкості підприємства та низьку якість чистого прибутку. Підприємство не здійснює 

фінансової діяльності. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Запропоновані методичні рекомендації у частині стандартизації процедур 

експрес-аналізу Звіту про власний капітал суб’єктів господарювання узагальнено 

у табл.3.15. Розроблений проект стандарту аналізу фінансової звітності «Аналіз 

власного капіталу підприємства» представлено у Дод. Б, табл. Б.2. 

Процедуру експрес-аналізу Звіту про власний капітал підприємства 

змодельовано у табл.3.16. Аналізуючи Звіт про власний капітал у такому 

порядку, як наведено у табл.3.16, власники можуть оцінити основні чинники 

(операції), які вплинули на зміни (збільшення чи зменшення) у складі власного 

капіталу та, при потребі, вплинути на їх зміну з метою оптимізації структури 

власного капіталу. 
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Таблиця 3.15 

Стандартизація процедур експрес-аналізу Звіту про власний капітал 

суб’єкта господарювання 

Стандартні процедури 
Технічні умови “нормального” 

збереження фінансового капіталу 

1. Верифікація інформації, узагальненої у Звіті про 

власний капітал 

Відсутність арифметичних 

помилок за формальними 

ознаками та за суттєвістю 

Наявність позитивного 

аудиторського висновку 

Наявність облікової політики 

2. Оцінка збереження фінансового капіталу (чистих 

активів) - К 
ТК  > 100%; К1 – К0  > 0 

3. Оцінка тенденції безперервності діяльності 

підприємства 
ТК ˃ АІ

Т  

4. Оцінка тенденції накопичення нерозподіленого 

прибутку (НП) підприємства 
ТНП > 100%; Δ НП > 0 

5. Оцінка стійкості економічного зростання вартості 

підприємства  (СЕЗ) ↑  СЕЗ = ΔНП / К  ˃ 0,1 

6. Визначення «ціни» власного капіталу  (KS) для 

підприємства 
ВД / ЗК > 0 

7. Визначення рентабельності власного капіталу 

(ROE) підприємства ЧП / К × 100% > 0,2 

8. Стратегічна оцінка можливості підприємства щодо 

виплат дивідендів власникам акцій 
ЧП / ВД > 2,4 

9. Стратегічна оцінка дивідендної політики щодо 

ймовірності виплати дивідендів 
ROE < KS 

10. Оцінка ефективності фінансової політики 

управлінського персоналу підприємства 
ΔТЧД ≈ СЕЗ 

11. Оцінка здатності підприємства до 

самофінансування масштабів основної діяльності  
(Δ РК + Δ НП) / ЧП > 0,1 

12. Факторна оцінка зміни власного капіталу (чистих 

активів) підприємства 
Δ К = ЧП + ІСД – ВД  – ВИК  

Джерело: розроблено автором 

У сучасній економічній літературі фінансова безпека підприємства 

трактується як стан господарюючого суб'єкта, при якому він при найбільш 

ефективному використанні корпоративних ресурсів домагається запобігання, 

ослаблення або захисту від існуючих небезпек і загроз або інших 

непередбачених обставин і забезпечує досягнення цілей бізнесу в умовах 

конкуренції і господарського ризику [234, с.21]. Таке розуміння фінансової 

безпеки підприємства дозволяє зробити висновок, що економічний потенціал 

підприємства залежить від змін внутрішнього та зовнішнього середовища. 
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Таблиця 3.16 

Процедура експрес-аналізу звіту про власний капітал підприємства 

Показники власного 

капіталу 

Залиш. 

на поч. 

періоду, 

(0) 

Залиш. 

на кін. 

періоду, 

(1) 

Темп 

зро-

стан-

ня, % - 

Т 

Зміна власного капіталу за рахунок 

факторів: 

отриман-

ня 

чистого 

прибутку 

(ЧП) 

отриман-

ня іншого 

сукупно-

го доходу 

(ІСД) 

Виплата 

диві-

дендів 

(ВД) 

Викупу 

власних 

акцій 

(ВИК) 

Зареєстрований 

капітал (ЗК) 
175833 175833 100 0 х х х 

Капітал у дооцінках 

(КД) 
0 0 100 х 0 х х 

Додатковий капітал 

(ДК), у т.ч. 
0 0 100 х х х х 

емісійний дохід (ЕД) 

та інший вкладений 

капітал (ІВК) 

0 0 100 х х х х 

накопичені курсові 

різниці (НКР) та 

інший додатковий 

капітал (ІДК) 

0 0 100 х 0 х х 

Резервний капітал 

(РК) 
2164 3904 180,4 1740 х х х 

Нерозподілений 

прибуток (НП) 
341416 350697 102,7 9281 х х х 

Неоплачений капітал 

(НЕК) 
(0) (0) 0 х х х х 

Вилучений капітал 

(ВИК) 
(0) (0) 0 х х х (0) 

Разом чистих активів 

(К) 
519413 530434 102 11021 0 (0) (0) 

Аналітичні операції: 

1 2 

Оцінка збереження фінансового капіталу: 

ТК  > 100%; К1 – К0 > 0 

102% > 100%; 530434  – 519413 = 11021 > 0 

(прибуток заробляється) 

Визначення тенденції безперервності 

діяльності: ТК ˃ АІ
Т  

102% > 86% (підтверджується припущення про 

безперервність діяльності) 

Визначення суми коригування збереження 

капіталу: КД1 – КД0 

0 – 0 = 0 (дооцінка необоротних активів та 

фінансових інструментів не проводилась, їх 

залишкова вартість відповідає справедливій 

вартості) 

Визначення суми зареєстрованого 

капіталу, що не перебуває в обігу: ВИК1 

0 (відсутній потенційний намір маніпулювати 

розміром прибутку на акцію – показником EPS) 
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Продовження табл.3.16 
1 2 

Визначення суми  залишку нерозподілено-

го прибутку у звітному періоді та оцінка 

тенденції його зміни: Δ НП = НП1 – НП0 ;  

ТНП > 100% 

350697 – 341416 = 9 281; 102,7% > 100% 

(прибуток накопичується)  

Оцінка стійкості економічного 

зростання вартості підприємства (СЕЗ): 

Δ НП /  К  ˃ 0,1 

9 281 / [(519413 + 530434) / 2] = 0,0177 або 1,77% 

0,0177 < 0,1 (низький рівень СЕЗ) 

Визначення «ціни» власного капіталу  (KS) 

для підприємства: ВД / ЗК  > 0 

0 / 175833 × 100% = 0% (власний капітал для 

підприємства є безплатним) 

Визначення рентабельності власного 

капіталу (ROE) підприємства:  

ЧП / К × 100% > 20% 

11021 / [(519413 + 530434) / 2] = 2,1%;  

2,1% < 20% (низька рентабельність) 

Стратегічна оцінка можливості 

підприємства щодо виплат дивідендів 

власникам акцій: ЧП / ВД > 2,4 

11021 / 0  > 2,4 (теоретично дивіденди захищені 

від ризику їх невиплати навіть у випадках 

скорочення обсягу чистого прибутку) 

Стратегічна оцінка дивідендної політики 

щодо ймовірності виплати дивідендів: 

ROE < KS 

2,1% > 0% (немає впевненості щодо 

застосування стратегії виплати підприємством 

дивідендів, є висока ймовірність стратегії 

тезаврації прибутку) 

Оцінка здатності підприємства до 

самофінансування масштабів основної 

діяльності: (Δ РК + Δ НП) / ЧП > 0,1 

(1740 + 9281) / 11021 = 1 або 100%; 1 > 0,1 

(підприємство є здатним самофінансувати свою 

основну діяльність) 

Оцінка ефективності фінансової 

політики підприємства: ΔТЧД ≈ СЕЗ 

ΔТЧД = (250516–294354)/294354×100%=  -14,89% 

-14,89%  ≠ 1,77% (неефективна) 

Факторна оцінка зміни власного капіталу 

(чистих активів): Δ К = ЧП + ІСД – ВД – 

ВИК 

Δ К = 530434 - 519413 = 11021 = 11021 + 0 – 0 – 

0 (вплинув тільки один фактор - зміна чистого 

прибутку, вплив позитивний) 

Висновки: у звітному періоді підприємство зберегло свій власний капітал, збільшивши його 

на 2%, що свідчить про позитивну тенденцію у забезпеченні безперервності діяльності; 

спостерігається позитивна тенденція до стійкості економічного зростання вартості 

підприємства, яка склала 1,77%; підприємство не виплачувало дивіденди, тому власний 

капітал мав нульову «ціну», що не збільшувало суму фінансових витрат; низька 

рентабельність власного капіталу свідчить про неефективність фінансової політики 

підприємства та недотримання фінансових пропорції у здійсненні фінансування активів; 

підприємство має можливість виплачувати дивіденди, але не застосовує цієї стратегії 

дивідендної політики; підприємство застосовує стратегію реінвестування прибутку у 

операційну діяльність та має здатність робити це самостійно; основні позитивні зміни у 

власному капіталі підприємства відбулись у звітному періоді за рахунок впливу лише одного 

фактору, такого як накопичення нерозподіленого прибутку. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

З використанням запропонованих моделей процедур експрес-аналізу 

форм фінансової звітності можливо ідентифікувати загрози фінансовій безпеці 

бізнесу підприємства через відстеження змін його економічного потенціалу за 

звітний період та попередити, ослабити небезпеки і загрози, забезпечити 

захищеність бізнесу підприємства у майбутніх періодах. 
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3.2. Організація технології аналізу активів, капіталу, зобов’язань та 

фінансових ризиків діяльності економічного суб’єкта 

 

Для поглибленого аналізу активів, капіталу, зобов’язань та ризиків 

діяльності економічного суб’єкта з метою задоволення інформаційних потреб 

зовнішніх користувачів використовується методичний інструментарій 

фінансового аналізу, що найповніше узагальнений у працях зарубіжних та 

вітчизняних вчених [235-245], нормативно-правових документах [30-38] 

(табл.3.17). 

Таблиця 3.17 

Методичний інструментарій поглибленого аналізу елементів 

фінансових звітів суб'єкта господарювання  

Аналітичний 

прийом 
Характеристика 

Горизонтальний 

аналіз 

передбачає порівняння абсолютних показників фінансових звітів  з 

попереднім періодом, визначення абсолютних та відносних відхилень  

Вертикальний 

аналіз  

передбачає обчислення часток показників фінансових звітів у загальній 

сумі, дозволяє наочно подати бухгалтерську інформацію у вигляді 

відносних показників 

Структурний 

аналіз 

дозволяє деталізувати структуру окремих груп показників фінансових 

звітів для поглибленого вивчення 

Факторний аналіз 

спрямований на моделювання взаємозв’язків між показниками 

фінансових звітів, що припускають зазвичай мультиплікативний або 

кореляційний зв'язок  

Динамічний 

аналіз 

передбачає виявлення тенденції зміни абсолютних і відносних 

показників фінансових звітів у часі за допомогою побудови рядів 

динаміки, вимагає розрахунку базових та ланцюгових приростів 

Коефіцієнтний 

аналіз 

ґрунтується на розрахунку рівнів та динаміки відносних показників 

(фінансових коефіцієнтів) 

Трендовий аналіз 

передбачає зіставлення показників фінансових звітів з рядом попередніх 

періодів (зазвичай 3-5 років) і визначення тренда, тобто основної 

тенденції динаміки показників 

Діагностичний 

аналіз 

уможливлює розпізнавання та виявлення “больових” точок фінансового 

стану на основі вивчення відхилень від «нормальних» значень 

показників фінансового стану 

Дисперсійний 

аналіз 

спрямований на виявлення ризиків діяльності суб’єкта господарювання 

через розрахунок показників варіації значень фінансових звітів 

Дискримінантний 

аналіз 

спрямований на виявлення ознак порушення безперервності діяльності 

суб’єкта господарювання через розрахунок показників ймовірності 

банкрутства на основі значень фінансових звітів 
Джерело: складено на основі [235-245] 
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Згідно НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи - це 

ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у 

майбутньому [40, ст.3]. Вочевидь, що в основу сучасного трактування бізнесу 

за МСФЗ покладається ресурсна концепція. Головна її ідея полягає у тому, що 

стійкої конкурентної переваги підприємство може досягти лише за умов 

створення і розвитку унікальних комбінацій ресурсів всередині підприємства. 

Таким чином, інформація про активи підприємства як ресурси, які ним 

контролюються і принесуть економічну вигоду у майбутньому, є надзвичайно 

корисною, адже вона характеризує можливості суб’єкта господарювання щодо 

генерування грошових потоків у майбутньому. 

У науковій фаховій літературі наводиться різна інтерпретація активів, що 

зумовлює розбіжності в різних методичних положеннях їх аналізу. Відомий 

вчений проф. Я.В. Соколов виокремлює три підходи до трактування активів 

[246] (табл. 3.18). 

Таблиця 3.18 

Підходи до бухгалтерського змісту поняття «активи» підприємства 

№ 

п/п 

Назва 

підходу 

Сутність підходу Підходи до 

оцінки активів 

1. 

Майно, яке 

знаходиться 

у власності 

підприємства 

Актив – це все майно, яке відображено в 

інвентаризаційному описі, тобто актив розуміється 

як: майно, що перебуває у власності підприємства 

За поточною 

ціною 

2. 

Витрати 

майбутніх 

періодів 

Актив не пов’язаний з інвентарем, а походить з 

поточної документації підприємства, яке постійно 

витрачає гроші. Одні витрати, пов’язані з даного 

звітного періоду, вважаються витратами, а інші, які 

пов’язані з майбутніми звітними періодами – 

капіталізуються, тобто тимчасово переміщуються в 

активі з тим, щоб в майбутніх періодах їх віднесли 

на витрати 

За собівартістю 

3. 

Доходи 

майбутніх 

періодів 

Актив – це доходи майбутніх періодів. 

Підприємство здійснює витрачання коштів і 

ресурсів заради доходів, які ці витрати повинні 

принести в майбутньому. Якщо витрати не 

приносять доходів, то це не витрати, а втрати 

Об’єкти активів 

потрібно 

переоцінювати 

Джерело: складено на основі [246] 
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Проф. В.В. Ковалев, В.В. Патров та В.А.Биков  пропонують два загальні 

підходи щодо економічної інтерпретації поняття “активи”, виходячи зі складу 

та розміщення господарських засобів підприємства, що наводяться в активі 

бухгалтерського балансу  (рис. 3.5) [247, с.118]. 

 

 

Для проведення поглибленого аналізу активів важливо враховувати всі 

можливі підходи до трактування активів, що уможливлює проведення 

різнобічного горизонтально-вертикального, структурно-динамічного  та 

коефіцієнтного аналізу майнового потенціалу підприємства. 

Процедуру горизонтально-вертикального аналізу активів підприємства 

змодельовано у табл.3.19. Як видно, для проведення такого аналізу згруповано 

активи за рівнем ліквідності, узгодивши їх з золотим правилом фінансування у 

частині визначення агрегатів А1 – А4 за термінами «нормальної» оборотності 

активів (від 0 до 3 місяців - агрегат А1 ; від 3 до 6 місяців - агрегат А2; від 6 до 

12 місяців - агрегат А3; більше 12 місяців - агрегат А4). 

Відносні показники активу балансу для проведення діагностичного 

аналізу якості економічних ресурсів та перспектив збереження масштабів 

діяльності, що дають змогу отримати уніфіковані аналітичні висновки про 

“больові” точки у частині якості активів, узагальнено у Дод. В, табл. В.1. 

 

 

Рис.3.5. Підходи до економічної інтерпретації “активів”, виходячи із 

складу та розміщення господарських засобів підприємства 

Джерело: складено на основі [247] 

Перший підхід: 

ПРЕДМЕТНО-РЕЧОВИЙ 

В активі балансу відображається склад, 
розміщення та фактичне цільове використання 

засобів підприємства 

Другий підхід: 

ВИТРАТНО-РЕЗУЛЬТАТНИЙ 

В активі балансу відображається величина 
витрат підприємства, яка утворилася в 

результаті попередніх операцій та фінансових 

угод, і понесених ним витрат заради можливих 

майбутніх доходів 
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Таблиця 3.19 

Процедура горизонтально-вертикального аналізу активів підприємства 

Показники 

Абсолютні 

величини, 

тис.грн. 

Відносні 

величини, % 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін: 

На поч. 

період

у 

На кін. 

пері-

оду 

На 

поч. 

пері-

оду 

На кін. 

пері-

оду 

Абсо- 

лютні, 

Δ, 

тис.грн. 

Темп 

при-

росту, 

ΔТ, % 

Струк-

тури, 

пункти 

1 2 3 4 5 
6 = гр.3 - 

гр.2 

7= 

гр.6/гр.2 
8=гр.5 - гр.4 

Необоротні виробничі 

активи, у т.ч. 
705007 603015 89,89 85,52 -101992 -14,46 -4,37 

- нематеріальні 

активи 
0 0 0 0 0 0 0 

Довгострокові 

фінансові активи 
21 21 0,0 0,0 0 0 0 

Разом необоротних 

активів – група А4 
705028 603036 89,89 85,52 -101992 -14,46 -4,37 

Оборотні матеріальні 

активи (З) – група А3 
8900 8512 1,13 1,21 -388 -4,36 +0,08 

Оборотні фінансові 

активи – група А2 
70293 93312 8,96 13,23 +23019 +32,75 +4,27 

Оборотні платіжні 

активи - – група А1 
43 220 0,01 0,03 +177 +411,6 +0,02 

Разом оборотних 

активів 
79236 102044 10,11 14,48 +22808 +28,78 +4,37 

Всього активів (А) 

(валюта балансу) 
784264 705080 100 100 -79184 -10,09 х 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Оцінка ефективності управління запасами:  

ΔТА > ΔТЗ  (позитивна тенденція) 

-10,09%  < -4,36% (неефективне 

управління) 

3. Оцінка якості структури активу за ліквідністю 

на кінець звітного періоду: 

найбільшу частку (85,2%) має група А4 – 

важколіквідні активи 

Висновки: у звітному періоді абсолютна сума активів зменшилась на 79184 тис.грн або на 

10,09%, що свідчить про скорочення економічного потенціалу та масштабів діяльності 

підприємства. Це зменшення відбулось за рахунок скорочення необоротних виробничих 

активів на 101992 тис.грн. або 14,46%, воно призвело до структурних змін на (-4,37) пункти, 

що свідчить про неефективну інвестиційну діяльність підприємства у частині оновлення 

виробничих потужностей, відсутність інноваційної діяльності, інвестицій у нематеріальні 

активи; значне зростання оборотних активів відбулось за рахунок збільшення дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів на 23019 тис.грн. або 32,75%, при цьому 

частка оборотних фінансових активів у валюті балансу також значно зросла (на 4,27 

пункти), що свідчить про можливі порушення щодо термінів інкасації дебіторської 

заборгованості підприємства; темп спадання вибуття запасів є меншим від темпу спадання 

вартості активів, що свідчить про уповільнення оборотності запасів та нагромадження їх 

на складах  
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Формування майна підприємства здійснюється за рахунок власного і 

боргового капіталу, а тому в пасиві балансу джерела формування майна 

поділяються на власний капітал та зобов'язання. В обліково-економічній 

літературі пасив балансу трактується з позиції трьох підходів: юридичного, 

економічного та бухгалтерського (рис.3.6) [248]. 

 

 

 

Як видно, саме в рамках бухгалтерського підходу деталізуються три 

джерела фінансування активів підприємства: власний капітал, позиковий 

капітал та кредиторська заборгованість. Доречно додати, що перші два джерела 

є «платними»: власники фірми отримують дивіденди, а позикодавці 

(утримувачі облігацій, банки, інші позикодавці) – регулярно виплачувані їм 

проценти. Останнє джерело, в якому найбільшу питому вагу займають 

розрахунки з постачальниками, має дуже суттєву відмінність від перших двох – 

воно, як правило, безплатне.  

Згідно НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», власний 

капітал – це різниця між активами і зобов’язаннями підприємства [40, ст.3]. В 

теорії фірми виокремлюються лише два джерела утворення її власного 

Рис.3.6. Підходи до трактування пасиву балансу 

Джерело: складено на основі [248] 

Перша: 

ЮРИДИЧНИЙ 

В пасиві балансу відображається опис 
зобов'язань підприємства перед сторонніми 

особами: інвесторами та кредиторами 

Друга: 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

 

В пасиві балансу відображається опис джерел 

майна підприємства 

Друга: 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 

В пасиві балансу відображається сума власних і 

заборгованих коштів для господарювання 
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капіталу: внески акціонерів (вихідне джерело) і результати діяльності 

підприємства [249, с.36-57]. З цієї точки зору для потреб поглибленого аналізу 

власний капітал підприємства доречно поділяти на два види: капітал вкладений 

і капітал накопичений, що сприяє розумінню правових обмежень здатності 

суб'єкта господарювання розподіляти чи використовувати власний капітал 

(рис.3.7). 

 

Критичний огляд змісту нормативно-правових документів та фахових 

публікацій вітчизняних учених-економістів показав, що методичні підходи до 

поглибленого аналізу власного капіталу як правило включають горизонтально-

вертикальний та діагностичний аналіз статей розділу 1 пасиву Балансу, а також 

коефіцієнтний аналіз [235-245]. Загалом при проведенні горизонтально-

вертикального аналізу власного капіталу підприємства оцінюються зміни у 

структурі та залишках власних фінансових ресурсів, порівнюються темпи 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (ВК = ЧА) 

НАКОПИЧЕНИЙ КАПІТАЛ (НК) ВКЛАДЕНИЙ КАПІТАЛ (АК) 

Вкладений додатковий капітал 

як емісійний дохід (ВДК) 

Нерозподілений прибуток (НП) 

“мінус” 

Зареєстрований (статутний) 

капітал за номінальною 

вартістю акцій (СК) 

Капітал у дооцінках (резерви 

переоцінки) як коригування 

збереження капіталу (КД) 

Резервний капітал як 

асигнування нерозподіленого 

прибутку (РК) 
Неоплачений  капітал (НЕК) 

Вилучений капітал (ВИК) 

Рис.3.7. Групування інформації про джерела утворення власного 

капіталу підприємства для потреб бухгалтерського аналізу 

Джерело: розроблено автором 

Накопичений додатковий 

капітал як інший сукупний 

дохід (НДК) 
Інший вкладений додатковий 

капітал (ІВК) 
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приросту власного капіталу та активів. Також перевіряються на відповідність 

законодавству порядок та обсяги формування статутного та резервного 

капіталу, аналізується розподіл прибутку. Уніфіковану процедуру 

горизонтально-вертикального аналізу власного капіталу підприємства 

запропоновано у табл.3.20, з якої видно, що в основу групування джерел 

фінансування активів підприємства покладено поділ власного капіталу на 

вкладений і накопичений, що забезпечує відстеження змін правових обмежень 

здатності суб'єкта господарювання розподіляти чи використовувати власні 

накопичені фінансові ресурси. 

Відносні показники власного капіталу для проведення діагностичного 

аналізу перспектив фінансування масштабів діяльності з власних джерел, що 

забезпечують отримання уніфікованих аналітичних висновків про “больові” 

точки у частині зміни якості структури власного капіталу підприємства, та 

наведені для розрахунку у фахових джерелах, узагальнено у Дод. В, табл. В.2. 

Узагальнення основних коефіцієнтів, наведених у фаховій літературі для 

проведення поглибленого коефіцієнтного аналізу власного капіталу за 

інформацією фінансових звітів, а також авторську інтерпретацію їх назв та 

розрахунків, здійснено у Дод. В, табл. В.3. 

Згідно НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зобов’язання  

- це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і 

погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди [40, ст.3]. У П(С)БО 11 

«Зобов’язання», з метою бухгалтерського  обліку зобов'язання  поділяються на: 

довгострокові, поточні, непередбачені зобов'язання, доходи майбутніх періодів, 

а також забезпечення як зобов'язання з невизначеними сумою або часом 

погашення на дату балансу [250, п.6-17]. Для потреб поглибленого аналізу, 

зобов’язання підприємства поділено на два види: позиковий капітал і 

кредиторська заборгованість, що дає розуміння «цінових» аспектів здатності 

суб'єкта господарювання використовувати заборгований капітал (рис.3.8). 



265 
 

Таблиця 3.20 

Процедура горизонтально-вертикального аналізу власного капіталу 

підприємства 

Показники 

Абсолютні 
величини, 
тис.грн. 

Відносні 
величини, % 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін: 

На поч. 
період

у 

На кін. 
пері-
оду 

На 
поч. 
пері-
оду 

На кін. 
пері-
оду 

Абсо- 
лютні, 

Δ, 
тис.грн 

Темп 
при-

росту, 
ΔТ, % 

Струк-
тури, 

пункти 

1 2 3 4 5 
6 = гр.3 

- гр.2 

7= 

гр.6/гр.2 
8=гр.5 - гр.4 

Зареєстрований капітал 
(СК) 

175833 175833 33,9 33,2 0 0 -0,7 

Емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 

Разом акціонерний 
капітал 

175833 175833 33,9 33,2 0 0 -0,7 

Інший вкладений 
додатковий капітал 

0 0 0 0 0 0 0 

Неоплачений  капітал (0) (0) 0 0 0 0 0 
Вилучений капітал (0) (0) 0 0 0 0 0 

Всього вкладений 
капітал 

175833 175833 33,9 33,2 0 0 -0,7 

Капітал у дооцінках 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичений 
додатковий капітал 

0 0 0 0 0 0 0 

Резервний капітал (РК) 2164 3904 0,4 0,7 1740 +80,4 +0,3 

Нерозподілений 
прибуток (НП) 

341416 350697 65,7 66,1 9281 +2,7 +0,4 

Всього накопичений 
капітал 

343580 354601 66,1 66,8 11021 +3,2 +0,7 

Всього власного 
капіталу (чистих 
активів) - ВК 

519413 530434 100 100 11021 +2,1 х 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Оцінка ефективності управління власним 

капіталом: ΔТВК > ΔТА  (позитивна тенденція) 

+2,1% > (-10,09%)  

(ефективне управління, підприємство не 

«проїдає» власні фінансові ресурси) 

3. Оцінка якості структури власного капіталу 

за розподілом прав власників та управлінського 

персоналу у звітному періоді: 

значна частка  припадає на накопичений 

капітал (66,8%), що свідчить про 

суттєвий вплив управлінського персоналу 

4. Оцінка розподілу чистого прибутку (ЧП) та 

визначення витрат підприємства на 

обслуговування капіталу акціонерів у звітному 

періоді: ЧП – (ΔНП + ΔРК + ΔСК) 

11021 – (9281 + 1740 + 0) = 0 (дивіденди не 

виплачувались, фінансових витрат немає, 

чистий прибуток використано лише на 

відрахування у резервний капітал) 

Висновки: у звітному періоді абсолютна сума власного капіталу збільшилась на 11021 

тис.грн. або 2,1%, що свідчить про збереження фінансового капіталу власників та 

накопичення власних фінансових ресурсів підприємства. Основним джерелом приросту 

власного капіталу є реінвестування нерозподіленого прибутку, що свідчить про підвищення 

фінансової стабільності, зниження «ціни» капіталу акціонерів для підприємства. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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При проведенні горизонтально-вертикального аналізу зобов'язань 

підприємства виявляються негативні тенденції щодо зростання заборгованості  

підприємства, значна увага звертається на аналіз динаміки термінової 

кредиторської заборгованості підприємства за розрахунками з 

постачальниками, бюджетом та з оплати праці, відстежуються зміни щодо груп 

зобов’язань для розуміння «цінових» аспектів здатності суб'єкта 

господарювання використовувати заборгований капітал (табл.3.21). 

Відносні показники для поглибленого аналізу зобов’язань, що 

забезпечують прийняття рішень про перспективи фінансування масштабів 

підприємницької діяльності, узагальнено у Дод. В, табл. В.4. Відносні 

показники для проведення коефіцієнтного аналізу співвідношень активів, 

власного капіталу та зобов’язань, які забезпечують прийняття рішень про 

перспективи збереження та фінансування масштабів підприємницької 

діяльності, узагальнено у Дод. В, табл. В.5. 

 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (З) 

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (КЗ) ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ (ПК) 

Короткострокові кредити банків та 

позики, поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями, 

короткострокові векселі видані 

(КПК) 

Довгострокові зобов’язання  

(ДПК) 
Поточна кредиторська заборгованість 

за розрахунками (ПКЗ) 

Забезпечення майбутніх витрат і 

платежів (ЗМВ) 

Рис.3.8. Групування інформації про джерела утворення заборгованого 

капіталу підприємства для потреб бухгалтерського аналізу 

Джерело: розроблено автором 

Доходи майбутніх періодів (ДМП) 

«платні» джерела  «безплатні» джерела  
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Таблиця 3.21 

Процедура горизонтально-вертикального аналізу зобов’язань 

підприємства 

Показники 

Абсолютні 

величини, 

тис.грн. 

Відносні 

величини, % 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін: 

На поч. 

період

у 

На кін. 

пері-

оду 

На 

поч. 

пері-

оду 

На кін. 

пері-

оду 

Абсо- 

лютні, 

Δ, 

тис.грн. 

Темп 

при-

росту, 

ΔТ, % 

Струк-

тури, 

пункти 

1 2 3 4 5 
6 = гр.3 - 

гр.2 

7= 

гр.6/гр.2 
8=гр.5 - гр.4 

Довгострокові 

зобов’язання (ДПК) - 

П3 

51777 43652 19,5 25,0 -8125 -15,7 +5,5 

Короткостроковий 

позиковий капітал 

(КПК) - П2 

0 0 0 0 - - - 

Разом позиковий 

капітал (ПК) 
51777 43652 19,5 25,0 -8125 -15,7 5,5 

Короткострокова 

кредиторська 

заборгованість за 

фінансовими 

операціями - П2 

509 668 0,2 0,4 +159 +31,2 +0,2 

Забезпечення 

майбутніх витрат і 

платежів - П2 

5034 4187 1,9 2,4 -847 -16,8 +0,5 

Доходи майбутніх 

періодів - П2 
0 0 0 0 - - - 

Разом 

короткострокова 

кредиторська 

заборгованість 

5543 4855 2,1 2,8 -688 -12,4 +0,7 

Термінова 

кредиторська 

заборгованість за 

розрахунками – П1, у 

тому числі: 

207531 126139 78,4 72,2 -81392 -39,2 -6,2 

- з постачальниками 185548 109809 70,1 62,9 -75739 -40,8 -7,2 

- з бюджетом  11516 8611 4,4 4,9 -2905 -25,2 +0,5 

- зі страхування 3461 1534 1,3 0,9 -1927 -55,7 -0,4 

- з оплати праці 7006 6185 2,6 3,5 -821 -11,7 +0,9 

Разом кредиторська 

заборгованість (КЗ) 
213074 130994 80,5 75,0 -82080 -38,5 -5,5 

Всього зобов’язань  

(З) 
264851 174646 100 100 -90205 -34,1 х 
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Продовження табл.3.21 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Оцінка ефективності управління 

зобов’язаннями: ΔТА > ΔТ(П1+П2)  (позитивна 

тенденція в покращенні платоспроможності) 

ΔТ(П1+П2) = (-38,5) % 

(-10,09) %  > (-38,5) % (позитивна 

тенденція навіть при скороченні ресурсної 

бази) 

3. Оцінка якості структури зобов’язань за 

«ціною» боргового фінансування у звітному 

періоді: 

значна частка (75,0%) припадає на 

кредиторську заборгованість, що 

свідчить про наявність безплатних 

джерел фінансування діяльності 

4. Оцінка якості структури поточних 

зобов’язань  за терміновістю погашення на 

кінець звітного періоду: 

значна частка (72,2%) припадає на 

термінові зобов’язання у групі П1 

5. Оцінка ефективності управління 

кредиторською заборгованістю: ΔТКЗ ≤ ΔТЧД  

(позитивна тенденція в залученні безплатних 

фінансових ресурсів) 

(-38,5) % ≤ (-14,89) %  (позитивна 

тенденція) 

Висновки: у звітному періоді абсолютна сума зобов’язань зменшилася на 90205 тис.грн. або 

34,1%, що свідчить про позитивні тенденції у формуванні боргового капіталу та 

дотримання фінансової дисципліни управлінським персоналом; в структурі зобов’язань 

значна частка (75,0%) припадає на кредиторську заборгованість, що свідчить про 

наявність значних «безплатних» джерел фінансування активів та операційної діяльності. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Визначення рівня загроз фінансовій безпеці бізнесу суб’єкта 

господарювання потребує ідентифікації та оцінки ринкового ризику, 

кредитного ризику та ризику ліквідності, на які суб'єкт господарювання 

наражається в процесі діяльності. Перелічені ризики відносяться до класу 

фінансових ризиків, які у більшості наукових праць з фінансового та ризик-

менеджменту трактуються як втрата частини фінансових ресурсів (грошових 

коштів) у результаті господарської діяльності підприємства, а також як 

багатоаспектна категорія, у формуванні якої переважаючою є аргументація 

невизначеності майбутнього [251, 252, 253]. Особливістю цих фінансових 

ризиків є те, що вони неодмінно впливають на рух грошових коштів та зміну 

структури фінансових активів підприємства. 

Згідно МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», ринковий 

ризик визначається як «ризик того, що справедлива вартість або майбутні 

грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін 

ринкових цін» [177, додаток А]; ризик ліквідності визначається як «ризик того, 

що суб'єкт господарювання матиме труднощі при виконанні зобов'язань, 
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пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки 

грошових коштів або іншого фінансового активу» [177, додаток А]; кредитний 

ризик трактується як «ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий 

інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення 

фінансового збитку іншої сторони» [177, додаток А].  

У Методичних рекомендаціях зі складання звіту про управління «за 

напрямом "Ризики" вимагається наводити інформацію про політику 

підприємства щодо управління операційними та фінансовими ризиками 

(ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності) з описом їхнього впливу 

на діяльність підприємства, а також підходів або інструментів, які 

використовуються підприємством для зменшення впливу таких ризиків на його 

діяльність» [39, р.ІІІ, п.6]. Проте, не наведено процедуру розкриття інформації 

про фінансові ризики діяльності підприємства, формат її подання.   

Для оцінки фінансових ризиків у фаховій літературі з фінансового та 

ризик-менеджменту застосовуються методи якісного і кількісного їх аналізу. 

Зокрема, якісний аналіз, що  передбачає ідентифікацію ризиків, виявлення 

джерел і причин їх виникнення, встановлення потенційних зон ризику, 

виявлення можливих вигод та негативних наслідків від реалізації ризикового 

рішення, здійснюється за допомогою евристичних методів (мозкового штурму, 

експертних оцінок, асоціацій та аналогій). Кількісний аналіз, що полягає у 

визначенні відсоткового рівня ризику або конкретного розміру ймовірних 

грошових збитків від окремих видів фінансових ризиків, проводиться з 

використанням економіко-статистичних та розрахунково-аналітичних методів. 

При цьому акцентується увага на таких інструментах статистичного методу як: 

дисперсія, стандартне (середньоквадратичне) відхилення, коефіцієнт варіації 

[252, с.346-391; 253, с.364-368]. 

Отже, оскільки осмислення рівня фінансових ризиків зводиться 

переважно до кількісної оцінки впливу невизначеності на покриття потреби 

суб’єкта господарювання у капіталі, кількісні методи оцінювання імовірності 

можливих фінансових втрат слід визнати  найважливішою складовою 
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інструментарію ідентифікації фінансових ризиків. У випадку,  коли рівень 

фінансових ризиків точно виміряти не вдається, процес їх аналізу доречно 

базувати на загальних евристичних прийомах. 

Процедури кількісної ідентифікації ринкового ризику через показник 

рентабельності операційної діяльності, ризику ліквідності та кредитного ризику 

суб’єкта господарювання для задоволення інформаційних потреб зовнішніх та 

внутрішніх користувачів фінансової звітності щодо розуміння ними рівня 

загроз фінансовій безпеці бізнесу суб’єкта господарювання змодельовано у 

табл.3.22-3.24. 

Таблиця 3.22 

Процедура ідентифікації рівня ринкового ризику суб’єкта господарювання 

Рік діяльності 

Чистий дохід від 

реалізації продукції, 

тис.грн. - NR 

Операційний 

прибуток, тис.грн. 

- EBIT 

Рентабельність 

операційної діяльності , 

% - OPM 
1 2 3 4 = гр.3 / гр.2 

4 роки тому 1015620 6043 0,595 

3 роки тому 759670 8395 1,105 

2 роки тому 494762 7090 1,433 

Попер. період 294354 14758 5,014 

Звітний період 250516 10797 4,310 

Аналітичні операції: 

Розрахунок математичного сподівання рента-

бельності операційної діяльності: М(Х)=OPM  

(0,595 + 1,105 + 1,433 + 5,014 + 4,310) / 5 

= 2,4914 

Розрахунок середньо квадратичного відхилення 

рентабельності операційної діяльності:   5

)4914,231,4(...)4914,2595,0( 22 
= 

1,806 

Розрахунок коефіцієнта варіації рентабельно-

сті операційної діяльності (ринкового ризику): 

1,806 / 2,4914 = 0,72 або 72% > 30% 

(суттєвий, значний ризик) 

Висновки: підприємство має значний ринковий ризик зменшення рентабельності 

операційної діяльності  
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Доречно додати, що корисним досвідом діагностування ризику 

ліквідності можуть стати інструменти банківського менеджменту, до яких, 

зокрема, належить GAP-аналіз, сутність якого полягає у порівнянні однакових 

за строками використання і погашення груп активів і зобов’язань і розрахунку 

розривів ліквідності. З метою діагностування і управління ризиком ліквідності 

нефінансових організацій також пропонується проводити моніторинг стану 

ліквідності підприємства через визначення розриву ліквідності, який слід 
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розраховувати як різницю між строками надходження фінансових активів, що 

виникають у результаті операційної діяльності, та строками погашення 

недисконтованих зобов’язань суб’єкта господарювання перед банками, 

постачальниками та державою (табл.3.25). 

Таблиця 3.23 

Процедура ідентифікації рівня ризику ліквідності суб’єкта господарювання 

Рік діяльності 
Оборотні активи, 

тис.грн. 

Поточні зобов’я-

зання, тис.грн. 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності - КПЛ 
1 2 3 4 = гр.2 / гр.3 

4 роки тому 276403 387757 0,7128 

3 роки тому 124281 301466 0,4123 

2 роки тому 60636 275416 0,2202 

Попер. період 79236 213074 0,3719 

Звітний період 102044 130994 0,7790 

Аналітичні операції: 

Розрахунок математичного сподівання поточної 

ліквідності: М(Х)=
ПЛК  

(0,7128 + 0,4123 + 0,2202 + 0,3719 + 

0,7790) / 5 = 0,4992 

Розрахунок середньо квадратичного відхилення 

поточної ліквідності:   5

)4992,0779,0(...)4992,07128,0( 22 

= 0,212 

Розрахунок коефіцієнта варіації поточної 

ліквідності (ризику ліквідності): 

0,212 / 0,4992 = 0,42 або 42% > 30% 

(суттєвий, значний ризик) 

Висновки: підприємство має значний ризик втрати ліквідності 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Запропоновані процедури кількісної ідентифікації ринкового ризику, 

ризику ліквідності та кредитного ризику створюють інформаційну платформу 

для  реалізації процедур нейтралізації фінансових ризиків, що базуються на 

використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових 

втрат. Проф. А.М. Поддєрьогіним нейтралізація фінансових ризиків 

трактується як функціонально-організаційний елемент моделі управління 

фінансовими ризиками суб’єкта господарювання, що «являє собою фінансово-

математичну технологію обґрунтування, прийняття, виконання і контролю за 

виконанням управлінських фінансових рішень про реалізацію превентивних 

заходів фінансового, організаційного або правового характеру на забезпечення 

зіставності результативності господарської операції та рівня операційного, 

інвестиційного і фінансового ризиків як складових сукупного ризику 

підприємства» [253, с.369].  
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Таблиця 3.24 

Процедура ідентифікації рівня кредитного ризику суб’єкта господарювання  

Рік 

діяль-

ності 

Чистий 

дохід від 

реалізації 

продукції, 

тис.грн. - 

ЧД 

Оборотні 

активи, 

тис.грн.- 

ОА 

Дебітор-

ська 

заборго-

ваність 

за 

товари, 

тис.грн. - 

ДЗ 

Частка 

торгове-

льної 

дебіт. 

заборгова-

ності у 

чистому 

доході, % 

Частка 

торговельної 

дебіторської 

заборгова-

ності у 

оборотних 

активах, % - 

ОАТДЗ
Ч  

Термін 

інкасації 

торговельної 

дебіторської 

заборгова-

ності, дні - 

ТДЗТІ  

1 2 3 4 5 = гр.4 / гр.2 6 = гр.4 / гр.3 
7 = гр.5×365 

днів 

4 роки 

тому 
1015620 276403 256351 25,24 92,75 92 

3 роки 

тому 
759670 124281 104345 13,74 83,96 50 

2 роки 

тому 
494762 60636 49016 9,9 80,84 36 

Попер. 

період  
294354 79236 67067 22,78 84,64 83 

Звітний 

період  
250516 102044 92001 36,72 90,16 134 

Аналітичні операції: 

1 2 

Розрахунок математичного сподівання 

частки дебіторської заборгованості 

покупців у оборотних активах: М(Х)= ОАТДЗ
Ч  

(92,75 + 83,96 + 80,84 + 84,64 + 90,16) / 5 = 

86,47 

Розрахунок математичного сподівання 

терміну інкасації торговельної дебіторської 

заборгованості: М(Х)= ТДЗТІ   

(92 + 50 + 36 + 83 + 134) / 5 = 79 

Розрахунок середньоквадратичного 

відхилення частки дебіторської 

заборгованості покупців у оборотних 

активах:   

5

)47,8616,90(...)47,8675,92( 22 
= 

4,35 

Розрахунок середньоквадратичного 

відхилення терміну інкасації торговельної 

дебіторської заборгованості:   5

)79134(...)7992( 22 
= 34,35 

Розрахунок коефіцієнта варіації частки 

дебіторської заборгованості покупців у 

оборотних активах (кредитного ризику 

непогашення боргів покупцями): 

4,35 / 86,47 = 0,0503 або 5,03%  

5,03% < 10% (ризик несуттєвий) 

Розрахунок коефіцієнта варіації терміну 

інкасації торговельної дебіторської 

заборгованості (ризику ділової активності): 

34,35 / 79 = 0,4348 або 43,48% 

43,48% > 30% (суттєвий ризик) 
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Продовження табл.3.24 
1 2 

Визначення типу кредитної політики: 

консервативна - низький кредитний ризик ( 

10%), помірна - середній кредитний ризик 

(від 10 до 30%), агресивна - високий 

кредитний ризик (> 30%) 

консервативна кредитна політика, що 

передбачає обмеження кола «ризикових» 

покупців, яким надається товарний кредит 

від 1 до 6 місяців 

Розрахунок впливу зміни термінів інкасації 

торговельної дебіторської заборгованості 

на суму робочого капіталу:  

Е = ЧДЗВІТ / 365 днів × (ТІЗВІТ - ТІПП);  

«+» - нестача робочого капіталу;  

«-» - надлишок робочого капіталу 

250516 / 365 × (134 – 83) = +35003,6 тис.грн. 

(нестача робочого капіталу) 

Висновки: на підприємстві відволікання оборотних активів у торговельну дебіторську 

заборгованість складає в середньому 86,47%; підприємство має несуттєвий кредитний 

ризик (5,03%) та середній ризик ділової активності (43,48%); низький кредитний ризик 

свідчить про обрання підприємством консервативної кредитної політики, тобто ринкова 

стратегія підприємства не спрямована на збільшення частки ринку через збільшення 

кредитних лімітів покупцям, воно утримує свою ринкову частку та акумулює вільні 

грошові кошти; наявність середнього ризику ділової активності свідчить про виникнення 

нестачі робочого капіталу у звітному році у сумі 35003,6 тис.грн. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Таблиця 3.25 

Процедура визначення розриву ліквідності на кінець звітного періоду 

суб’єкта господарювання 

Показники Всього 

У тому числі 

Від 0 до 3 

міс. 

Від 3 до 

6 міс. 

Від 6 міс. 

до 1 року 

1. Фінансові активи, які виникають в ході 

операційної діяльності, 

у тому числі: 

92221 15275 76372 574 

- торгівельна дебіторська заборгованість  92001 15055 76372 574 

-  грошові кошти та їх еквіваленти 220 220 - - 

2. Недисконтовані зобов’язання,  

у тому числі 
118420 - 73481 44939 

- короткострокові кредити банків 0 - - - 

- торгівельна кредиторська заборгованість 109809 - 73481 36328 

- поточні податкові зобов’язання 8611 - - 8611 

Аналітичні операції: 

Визначення розриву ліквідності  

(п.1 – п.2) 
-26199 15275 2891 -44365 

Розрахунок кумулятивного розриву ліквідності  х 15275 18166 -26199 

Висновки: підприємство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із 

фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або 

іншого фінансового активу 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Завершуючи розкриття питання щодо оцінки невизначеності 

майбутнього, слід відзначити, що загалом у фаховій літературі з проблем 

управління ризиками діяльності до основних механізмів нейтралізації 

фінансових ризиків відносять: уникнення ризику; утримання ризику; 

мінімізація ризиків (через диверсифікацію, лімітування, хеджування); передача 

ризику. Зокрема, фахівцями для нейтралізації кредитного ризику пропонується 

здійснювати диверсифікацію кредитного портфелю через надання відстрочок 

платежу більшому колу покупців продукції з одночасним лімітуванням обсягу 

кредиту в розрахунку на одного клієнта; встановлення граничної суми 

товарного кредиту покупцям в розрахунку на одного клієнта та максимально 

можливої суми дебіторської заборгованості підприємства з урахуванням обсягу 

сформованого резервного капіталу; рефінансування дебіторської заборгованості 

за допомогою факторингу, обліку векселів, форфейтингу. 

 

3.3. Організація технології аналізу фінансового стану та виявлення 

ознак порушення безперервності діяльності 

 

Для оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання насамперед 

проводиться коефіцієнтний аналіз фінансового стану. Аналіз діючих методик 

проведення аналізу фінансового стану підприємств України дозволив 

визначити шість груп ключових показників фінансового стану: 1) показники 

оцінки майнового стану; 2) показники оцінки фінансової стійкості; 3) 

показники оцінки ліквідності активів; 4) показники оцінки прибутковості; 5) 

показники оцінки ділової активності; 6) показники оцінки ринкової активності 

[30-38]. Узагальнений перелік фінансових коефіцієнтів у означених групах (34 

показники) та уточнені формули їх розрахунку наведено у Дод. Д.  

Процедури коефіцієнтного аналізу груп ключових показників 

фінансового стану підприємства змодельовано у табл.3.26 – 3.31. 
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Таблиця 3.26 

Процедура коефіцієнтного аналізу майнового стану підприємства 

Абсолютні показники Джерело інформації На поч. періоду  На кін. періоду 

1. Машини та обладнання 
ф. 11-ОЗ р.204, примітки 

до фін. звітності 
343186 249080 

2. Основні засоби ф. 1 р.1010 705007 603015 

3. Знос основних засобів ф. 1 р.1012 327485 315412 

4. Надходження основних 

засобів 
примітки до фін. звіт. 15106 7209 

5. Вибуття основних засобів примітки до фін. звіт. 24702 121267 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів: 2. Оцінка змін 

Відносні показники Формула розрахунку 
Поп. 

період 

Звіт. 

період 

Відхи-

лення 

Опт. 

знач. 

1. Активна частина основних 

засобів – К1.1    засобиОсновні

обладтаМаш
К

..
1.1 

 
0,47 0,41 -0,06 > 0,6 

2. Коефіцієнт зносу основних 

засобів – К1.2   
засобівоснвартПерв

засобівоснЗнос
К

...

.
2.1 

 
0,3157 0,3434 +0,0277 ˂ 0,45 

3. Коефіцієнт оновлення 

основних засобів – К1.3   ....

.

3.1
перкінназасОсн

засобівоснНадійшло
К 

 
0,0214 0,012 -0,0094 > 0,02 

4. Коефіцієнт вибуття 

основних засобів – К1.4 ....

.

4.1
перпочназасОсн

засобівоснВибуло
К 

 
0,0326 0,172 +0,1394 ˂ 0,04 

Висновки: підприємство має поганий майновий стан; низькою є частка активної частини 

основних засобів, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі та створенні 

доданої вартості; коефіцієнт зносу показує частку вартості основних засобів, віднесену на 

витрати операційної діяльності попередніх періодів, та має нормальне значення; 

коефіцієнт оновлення основних засобів показує, що на кінець звітного періоду в наявних 

основних засобах 1,2% складають нові основні засоби, та має негативну тенденцію зміни; 

коефіцієнт вибуття основних засобів показує, що з початку завітного року 17,2% наявних 

основних засобів було списано. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Таблиця 3.27 

Процедура коефіцієнтного аналізу фінансової стійкості підприємства 

Абсолютні показники 
Джерело 

інформації 
На поч. періоду На кін. періоду 

1. Власний капітал ф. 1 р.1495 519413 530434 

2. Довгострокові зобов’язання  ф. 1 р.1595 51777 43652 

3. Поточні зобов’язання, у т.ч. 

 короткострокові кредити 

банків  

ф. 1 р.1695 + ф. 1 р.1700 

 

ф. 1 р.1600 

213074 

 

0 

130994 

 

0 

4. Необоротні активи ф. 1 р.1095 705028 603036 

5. Оборотні активи,  

у т.ч. запаси 

ф. 1 р.1195 + ф. 1 р.1200 

ф. 1 р.1100 + ф. 1 р.1200 
79236 

8900 

102044 

8512 

6. Валюта балансу ф. 1 р.1300 784264 705080 

Аналітичні операції: 
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Продовження табл.3.27 

1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів: 2. Оцінка змін 

Відносні показники 
Формула 

розрахунку 

Поп. 

період 

Звіт. 

період 

Відхи-

лення 

Опт. 

знач. 

1. Достатність власного 

капіталу для формування 

нових запасів – К2.1 

К2.1 = Власний капітал  

–Необоротні активи –
Запаси 

-237085 -81114 +155971 > 0 

2. Достатність перманентного 

капіталу для формування 

нових запасів – К2.2 

К2.2 = Перманентний 
капітал - Необоротні 

активи  – Запаси 
-182486 -37462 +145024 > 0 

3. Достатність власного та 

позикового капіталу для 

формування нових запасів – 

К2.3 

К2.3 = Перманентний 

капітал + 
Короткострокові 

кредити банків  –

Необоротні активи –
Запаси 

-182486 -37462 +145024 > 0 

4. Чистий робочий капітал 

(ВОК) – К2.4 
К2.4 = Оборотні активи  

–Поточні зобов’язання 
-174309 -28950 +145359 

> 

400000 

5. Маневреність чистого 

робочого капіталу – К2.5 
капітал

робочийЧистий

Запаси
К 5.2

 

0 0 0 > 4 

6. Коефіцієнт автономії (не 

залежності) – К2.6 Активи

капіталВласний
К 6.2

 0,63 0,75 +0,12 > 0,5 

7. Коефіцієнт фінансової 

стійкості – К2.7 
язанняЗобов

капітал

Власний

К
'

7.2   1,68 3,04 +1,36 > 2 

8. Коефіцієнт фінансування 

активів – К2.8 
Активи

капітал

ийПерманентн

К 8.2
 0,73 0,81 +0,08 > 0,8 

9. Показник фінансового 

левериджу – К2.9 капіталВласний

капіталПозиковий
К 9.2

 
0,1 0,08 -0,02 > 0,1 

Висновки: підприємство має незадовільну поточну фінансову стійкість, про що свідчить 

недостатність власного та позикового капіталу для формування нових запасів у сумі 37462 

тис.грн, але спостерігається позитивна тенденція зміни у напрямку збільшення цих джерел 

фінансування запасів; внаслідок своєї відсутності неманевреним є чистий робочий капітал 

підприємства; проте у підприємства нормальна фінансова стійкість з позиції структури 

джерел фінансування діяльності. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Таблиця 3.28 

Процедура коефіцієнтного аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 

Абсолютні показники Джерело інформації На поч. періоду На кін. періоду 

1. Оборотні активи, у т.ч.: ф. 1 р.1195 + ф. 1 р.1200 79236 102044 

- запаси ф. 1 р.1100 + ф. 1 р.1200 8900 8512 

- дебіторська заборгованість ф. 1 р.1125 - 1155 70293 93280 

- поточні фінансові інвестиції ф. 1 р.1160 0 0 

- гроші та їх еквіваленти ф. 1 р.1165 43 220 

2. Поточні зобов’язання, у т.ч.: ф. 1 р.1695 + ф. 1 р.1700 213074 130994 

- кредиторська заборгованість ф. 1 р.1615-1630 207531 126171 

3. Витрачання грошових 

коштів 
ф.3  379347 384819 
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Продовження табл.3.28 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів: 2. Оцінка змін 

Відносні показники Формула розрахунку 
Поп. 

період 

Звіт. 

період 

Відхи-

лення 

Опт. 

знач. 

1. Коефіцієнт поточної 

ліквідності – К3.1 язаннязобовПоточні

активиОборотні
К

'
1.3 

 
0,29 0,78 +0,49 > 1,5 

2. Коефіцієнт 

співвідношення 

кредиторської та 

дебіторської заборгованості 

– К3.2 

...

...
2.3

заборгдебітПоточна

заборгкредитПоточна
К 

 
3,84 1,35 -2,49 ˂ 1 

3. Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності – К3.3 язаннязобовПоточні

иеквівалентїхтаГроші
К

'
3.3 

 
0,0002 0,0017 +0,0015 > 0,2 

4. Норма грошових резервів, 

% – К3.4 язаннязобовПоточні

інвестиціїфінПоточні

иеквівалентїхтаГроші

К
'

.
4.3




 0,0002 0,0017 +0,0015 > 0,8 

5. Термін безпеки 

ліквідності, дні – К3.5 
..

...
5.3

коштгрош

витрщоденСер

Запаси

активиОборотні

К





 

68 89 +21 > 7 

Висновки: поточний коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) є корисним 

для кредиторів та свідчить, що поточні борги підприємства є більшими за поточні активи, 

тобто воно не має поточної ліквідності (0,78˂1,5), але має позитивну тенденцію до її 

зростання; коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості 

забезпечує інформацією про дотримання підприємством розрахунково-платіжної 

дисципліни та свідчить, що такої дисципліни підприємство не дотримується (1,35 > 1), але 

має позитивну тенденцію до її покращення;  коефіцієнт абсолютної ліквідності є корисним 

для постачальників та показує, що підприємство за рахунок наявної готівки може 

погасити лише 0,17% поточних зобов’язань, тобто є не платоспроможним, але має 

позитивну тенденцію до зростання; термін безпеки ліквідності складає 89 днів та має 

позитивну тенденцію до зростання.  
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Таблиця 3.29 

Процедура коефіцієнтного аналізу прибутковості підприємства 

Абсолютні показники Джерело інформації На поч. періоду На кін. періоду 

1. «Чистий» операційний 

прибуток - NOPAT  
ф. 2 р.2190 – ф.2 р.2300 13956 8880 

2. Чистий прибуток ф. 2 р.2350 34816 11021 

3. Чистий дохід від 

реалізації 
ф. 2 р.2000 294354 250516 

4. Операційні витрати 
ф. 2 р.2050 + ф.2 р.2130 + ф.2 

р.2150 + ф.2 р.2180 
287918 331633 

5. Власний капітал ф. 1 р.1495 519413 530434 

6. Довгострокові 

зобов’язання  
ф. 1 р.1595 51777 43652 

7. Активи (валюта 

балансу) 
ф. 1 р.1300 784264 705080 

Аналітичні операції: 
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Продовження табл.3.29 

1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів: 2. Оцінка змін 

Відносні показники Формула розрахунку 
Поп. 

період 

Звіт. 

період 

Відхи-

лення 

Опт. 

знач. 

1. Коефіцієнт 
прибутковості 
інвестованого капіталу - 
ROI (Return On 
Investment) – К4.1 

.......

.""
1.4

зобдовгСеркапітвласнСер

прибутокоперацЧистий
К




 
0,025 0,0155 -0,0095 > 0,4 

2. Коефіцієнт 
прибутковості власного 
капіталу ROE (Return on 
Equity) – К4.2 

капіталвласнийСер

прибутокЧистий
К

.
2.4 

 
0,0694 0,021 -0,0484 > 0,15 

3. Чиста рентабельність 
продажу (Net profit 
margin, NPM) - – К4.3 

дохідЧистий

прибутокЧистий
К 3.4

 
0,1183 0,044 -0,0743 > 0,5 

4. Коефіцієнт 
експлуатаційної 
витратомісткості 
(Operating Cost Margin) – 
К4.4 

дохідЧистий

витратиОпераційні
К 4.4

 
0,9781 1,3238 +0,3457 ˂ 0,7 

5. Коефіцієнт 
прибутковості активів - 
ROА (Return on Assets) - – 
К4.5 

активиСер

прибутокЧистий
К

.
5.4 

 
0,0435 0,0148 -0,0287 > 0,01 

Висновки: всі коефіцієнти прибутковості підприємства є нижчими за оптимальні 

значення, що свідчить про неефективне управління генеруванням прибутку; низьке значення 

коефіцієнта ROI та його негативна тенденція свідчать про неефективне використання 

управлінським капіталом підприємства фінансових ресурсів власників та інвесторів, 

наданих на довгостроковій основі; низьке значення коефіцієнта ROЕ та його негативна 

тенденція свідчать для власників про низьку віддачу їх фінансових ресурсів та неефективне 

управління фінансовим капіталом; низьке значення коефіцієнта NPM та його негативна 

тенденція свідчать про неефективну структуру витрат підприємства; граничне значення 

коефіцієнта ROА та його негативна тенденція свідчать для інвесторів та кредиторів про 

задовільну генеруючу потужність активів підприємства та низьку ефективність 

використання управлінським капіталом фізичних  ресурсів підприємства. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Таблиця 3.30 

Процедура коефіцієнтного аналізу ділової активності підприємства 

Абсолютні показники Джерело інформації На поч. періоду На кін. періоду 
1 2 3 4 

1. Чистий дохід від 

реалізації 
ф. 2 р.2000 294354 250516 

2. Собівартість реа-

лізованої продукції 
ф. 2 р.2050 256178 215823 

3. Витрати на оплату праці ф. 2 р.2505 124212 116760 

4. Основні засоби ф. 1 р.1010 705007 603015 

5. Дебіторська 

заборгованість 
ф. 1 р.1125 - 1155 70293 93312 

6. Виробничі запаси ф. 1 р.1101 8627 8169 
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Продовження табл.3.30 
1 2 3 4 

7. Власний капітал ф. 1 р.1495 519413 530434 

8. Активи (валюта 

балансу) 
ф. 1 р.1300 784264 705080 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів: 2. Оцінка змін 

Відносні показники Формула розрахунку 
Поп. 

період 

Звіт. 

період 

Відхи-

лення 

Опт. 

знач. 

1. Трудомісткість 

реалізованої продукції – 

К5.1 
дохідЧистий

праціоплатунаВитрати
К 1.5

 
0,42 0,4661 +0,0461 ˂ 0,5 

2. Фондовіддача – К5.2 засобівосновнихзалрічніСер

дохідЧистий
К

..
2.5 

 
0,4175 0,4154 -0,0021 > 0,1 

3. Оборотність дебітор-

ської заборгованості (в 

оборотах) – К5.3 
....

3.5
заборгдебітзалрічніСер

дохідЧистий
К 

 
5,39 3,06 -2,33 > 4 

4. Тривалість обороту 

дебіторської заборговано-

сті (у днях) – К5.4 
..

360
4.5

заборгдебітьОборотніст

днів
К 

 
67 118 +51 ˂ 90 

5. Оборотність 

виробничих запасів (в 

оборотах) – К5.5 
запасіввирзалишкирічніСер

продукціїреалізтьСобівартіс
К

..

.
5.5 

 
29,7 26,4 -3,3 > 8 

6. Тривалість обороту 

виробничих запасів (у 

днях) – К5.6 
запасіввирьОборотніст

днів
К

.

360
6.5 

 
12 14 +2 ˂ 45 

7. Капіталовіддача – К5.7 капіталувласнзалрічніСер

дохідЧистий
К

...
7.5 

 
0,5864 0,4772 -0,1092 > 1,2 

8. Ресурсовіддача - TAT 

(Total Asset Turnover) – К5.8 активівзалишкирічніСер

дохідЧистий
К

.
8.5 

 
0,3676 0,3364 -0,0312 > 1,2 

9. Тривалість операційного 

циклу (у днях) - ОЦ 

ОЦ = Тривалість обороту 

запасів + Тривалість обороту 

дебіторської заборгованості 
79 133 +54 ˂ 135 

Висновки: у звітному періоді всі коефіцієнти ділової активності підприємства мають 

негативну динаміку, але відповідають оптимальним значенням, що свідчить про ефективне 

використання трудових та виробничих активів, відсутність порушень у безперервності  

кругообороту капіталу, але про уповільнення його руху на всіх стадіях: на стадії придбання 

запасів (на 3 дня або 6,54 обороту), на стадії реалізації (на 51 день або 2,33 обороту). 

Сповільнення оборотності та збільшення тривалості операційного циклу (на 54 дня) 

можуть зумовити додаткове залучення фінансових ресурсів. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Таблиця 3.31 

Процедура коефіцієнтного аналізу ринкової активності підприємства 

Абсолютні показники Джерело інформації За попер. період За звіт. період 
1 2 3 4 

1. Чистий прибуток ф. 2 р.2350 34816 11021 

2. Виплати власникам 

дивідендів 
ф. 4 р.4200 0 0 

3. Середньорічна 

кількість простих акцій 
ф. 2 р.2600 703332392 703332392 
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Продовження табл.3.31 
1 2 3 4 

4. Ринкова ціна простої 

акції, грн. 
Сайт фондової біржі 0,26 0,26 

5. Акціонерний капітал ф. 1 р.1400 + ф. 1 р.1411 175833 175833 

6. Чистий прибуток на 

1 просту акцію 
ф. 2 р.2610 0,04950 0,01567 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів: 2. Оцінка змін 

Відносні показники Формула розрахунку 
Поп. 

період 

Звіт. 

період 

Відхи-

лення 

Опт. 

знач. 

1. Дивіденд на одну 

просту акцію - DPS 

(Dividends per Share) – 

К6.1 

акційпросткількрічнСер

дивідвласникамВиплати
К

....

.)(

1.6 
 

0 0 0 ˃ 0,2 

2. Коефіцієнт цінності 

акції, років  (Р/Е) – К6.2 акціюпростунаприбЧист

акціїпростоїцінаРинкова
К

1..

1
2.6 

 
5,25 16,59 +11,39 ˂ 7,5 

3. Рентабельність акції 

- DY (Dividend Yield) – 

К6.3 

акціїпростоїцінаРинкова

акціюпростунаДивіденд
К

1

1
3.6 

 

0 0 0 ˃ 0,4 

4. Ринкова 

капіталізація 

підприємства (Market 

Capitali-zation) – МС 

МС = Середньорічна кількість 

простих акцій × Ринкова ціна 

акції 
182866 182866 0 х 

5. Додана ринкова 

вартість підприємства 

(Market Value Added) - 

МVA 

МVA = Market Capitalization – 

Акціонерний капітал 
7033 7033 0 ˃ 0 

6. Коефіцієнт ділової 

репутації (Tobin's Q-

Ratio) 

Q-Ratio = Market Capitalization / 

Акціонерний капітал 
1,04 1,04 0 ˃ 1 

Висновки: у звітному періоді підприємство мало низьку ринкову активність, ринкова ціна 

простої акції не змінилася, що свідчить про відсутність попиту або пропозиції акцій 

підприємства; коефіцієнт цінності акцій, що показує в роках середню окупність інвестиції 

в акції підприємства, знизився на 11,39 пунктів, що свідчить про низьку окупність (16,59 

років) та невисоку інвестиційну привабливість об’єкту інвестування; управлінський 

персонал не збільшив додану ринкову вартість підприємства. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Для поглиблення результатів коефіцієнтного аналізу фінансового стану 

пропонується проводити процедуру факторного аналізу ліквідності та ділової 

активності підприємства у такому порядку (табл.3.32, 3.33). 

Таблиця 3.32 

Процедура факторного аналізу ліквідності підприємства 

Показники 
На початок 

періоду, (0) 

На кінець 

періоду, (1) 

Абс. відхи-

лення, Δ 
1 2 3 4 

1. Оборотні активи, у т.ч.: 79236 102044 +22808 
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Продовження табл.3.32 
1 2 3 4 

- запаси (А3) 8900 8512 -388 

- дебіторська заборгованість (А2) 70293 93312 +23019 

- грошові кошти та поточні фінансові 

інвестиції (А1) 
43 220 +177 

2. Поточні зобов’язання, у т.ч.: 213074 130994 -82080 

- короткострокові кредити банків та інші 

короткострокові пасиви (П2) 
5543 4823 -720 

- кредиторська заборгованість (П1) 207531 126171 -81360 

3. Валюта балансу 784264 705080 -79184 

Аналітичні операції: 

Розрахунок коефіцієнту поточної ліквідності 

(покриття) - КПЛ (п.1 / п.2) 
0,3719 0,7790 +0,4071 

Розрахунок: 

- частки оборотних активів у валюті 

балансу – ЧОА (п.1 / п.3) 

- частки поточних зобов’язань  у валюті 

балансу – ЧПЗ (п.2 / п.3) 

 

 

0,1010 

 

0,2717 

 

 

0,1447 

 

0,1858 

 

 

+0,0437 

 

-0,0859 

Побудова 2-х факторної кратної моделі 
поточної ліквідності: 

КПЛ = ЧОА / ЧПЗ  

Розрахунок впливу 1-го фактору – зміни суми 
оборотних активів: умов. КПЛ

(Ф1) = ЧОА
(1) / 

ЧПЗ
(0); ΔКПЛ

(Ф1) = умов. КПЛ
(Ф1) - К

ПЛ
(0)   

0,1447 / 0,2717 = 0,5326 
0,5326 – 0,3719 = +0,1607 

Розрахунок впливу 2-го фактору – зміни суми 
поточних зобов’язань: умов. КПЛ

(Ф2) = ЧОА
(1) / 

ЧПЗ
(1) = КПЛ

(1) ; ΔКПЛ
(Ф2) = КПЛ

(1) - умов. КПЛ
(Ф1) 

0,7790 – 0,5326 = +0,2464 

Розрахунок часток груп в структурі 

оборотних активів: ОААЧ nАn
/  

0834,0102044/8512
3

АЧ ; 

9144,0102044/93312
2

АЧ  

0022,0102044/220
1

АЧ  

Розрахунок впливу структури оборотних 
активів прийомом пропорційного ділення:  
ΔКПЛ

(Ф1. n) = ΔКПЛ
(Ф1) × ЧАп 

вплив зміни запасів:  
+0,1607 × 0,0834 = +0,0134 

вплив зміни дебіторської заборгованості:  
+0,1607 × 0,9144 = +0,1469 

вплив зміни грошових резервів:  
+0,1607 × 0,0022 = +0,0004 

Розрахунок часток груп в структурі поточних 

зобов’язань: ПЗПЧ nПn
/  

0368,0130994/4823
2

ПЧ  

9632,0130994/126171
1

ПЧ  

Розрахунок впливу структури поточних 
зобов’язань  прийомом пропорційного ділення:  
ΔКПЛ

(Ф2. n) = ΔКПЛ
(Ф2) × ЧПп 

вплив зміни суми позикового капіталу:  
+0,2464 × 0,0368 = +0,0091 

вплив зміни кредиторської заборгованості: 
+0,2464 × 0,9632 = +0,2373 

Перевірка правильності розрахунків: 
+0,4071 = +0,1607 + 0,2464 = +0,0134 + 

0,1469 + 0,0004 + 0,0091 + 0,2373 
Висновки: коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду нижчий за 
мінімальне значення (0,7790 < 1), що свідчить про те, що підприємство немає поточної 
ліквідності, а його оборотні активи не покривають поточні зобов’язання. Але 
спостерігається позитивна тенденція у його збільшенні у звітному році (на +0,4071 або 
40,71%). Найбільший позитивний вплив на зростання коефіцієнта поточної ліквідності (на 
+0,2373 або 23,73%) спричинило зменшення суми кредиторської заборгованості (на -81360 
тис.грн.). Негативного впливу не здійснив жоден з факторів.  

Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Таблиця 3.33 

Процедура факторного аналізу ділової активності підприємства 

Показники 
На початок 

періоду, (0) 

На кінець 

періоду, (1) 

Абс. відхи-

лення, Δ 

1. Середні оборотні активи (ОА) 79236 102044 +22808 

2. Чистий дохід від реалізації продукції (ЧД) 294354 250516 -43838 

3. Тривалість обороту оборотних активів (у днях) 

- ТО
ОА (п.1 × 360 / п.2) 

97 147 +50 

4. Одноденна чиста виручка від реалізації 

продукції – ОР (п.2 / 360) 
817,65 695,88 -121,77 

Аналітичні операції: 

Побудова 2-х факторної мультиплікативної 

моделі ділової активності: 
ОА = ОР × ТО

ОА 

Розрахунок впливу 1-го фактору – зміни суми 

одноденної виручки:  

Δ ОА (Ф1) = ΔОР × ТО
ОА

 (0)   

-121,77 × 97 ≈ - 11812 

Розрахунок впливу 2-го фактору – зміни 

тривалості обороту оборотних активів:  

Δ ОА (Ф2) = ОР(1)   × ΔТО
ОА

  

695,88 × (+50) = +34794 

Перевірка балансу відхилень: +22808  ≈  (-11812) +34794 

Висновки: у звітному періоді відбулося зростання середніх оборотних активів 

підприємства на +22808 тис.грн., що свідчить про розширення масштабів операційної 

діяльності; проте, підприємство неефективно використовує оборотні активи та має 

негативну ділову активність щодо мобілізації внутрішніх ресурсів економічного зростання, 

оскільки внаслідок зростання тривалості обороту оборотних активів на 50 днів 

підприємство вимушене додатково позичати фінансові ресурси у сумі 34794 тис.грн. для 

забезпечення безперервності діяльності, за якими необхідно сплачувати відсотки за 

користування, а це призводить до зростання фінансових витрат та зменшення чистого 

прибутку 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Для забезпечення прийняття рішень потенційними інвесторами необхідно 

розраховувати інтегральний показник інвестиційної привабливості 

підприємства. Для цього слід опиратися на Методику інтегральної оцінки 

інвестиційної привабливості підприємств та організацій Агентства з питань 

запобігання банкрутству підприємств та організацій [30]. Розробниками цієї 

методики «для визначення інвестиційної привабливості підприємств через 

зазначену інтегральну оцінку прийняті показники, які задовольняють вимоги 

міжнародного меморандуму IASC (International Accounting Standards 

Committee)» [30, п.2]. 
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У Методиці наголошується на тому, що «інтегральна оцінка дає змогу 

поєднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, 

вагомістю та іншими характеристиками чинників» [30, п.3.1]; «для 

встановлення вагомості групових та одиничних коефіцієнтів фінансового стану 

підприємства проводиться процедура експертної оцінки» [30, п.4.3]; «частка 

варіаційного розмаху є складовою частиною відповідної формули, з допомогою 

якої здійснюється перехід від різних за ознакою та одиницями виміру 

показників до зіставлених» [30, п.4.4]; «усім групам показників оцінки 

інвестиційної привабливості підприємств та організацій, а також показникам, 

розміщеним у цих групах, присвоюються, залежно від їх вагомості, відповідні 

числові значення. Як і граничні значення показників, вагомість може 

коригуватись. Вказана вагомість є похідною від часу, конкретної політичної, 

соціальної ситуації, інших факторів, а тому ця характеристика має вірогідне 

походження» [30, п.5.1]. 

Для оцінювання інвестиційної привабливості підприємства на основі 

результатів коефіцієнтного аналізу фінансового стану, насамперед, необхідно 

розрахувати зважені значення фінансових коефіцієнтів у групах показників 

фінансового стану (Pij) (3.2, 3.3): 

- для фінансових коефіцієнтів, що мають напрямок оптимізації в бік 

збільшення (max): 

minmax

min

ijij

ijij

ijij
PP

PF
dP




                                    (3.2) 

- для фінансових коефіцієнтів, що мають напрямок оптимізації в бік 

зменшення (min): 

minmax

max

ijij

ijij

ijij
PP

FP
dP




                                    (3.3) 
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Розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості 

підприємства (ІФС) здійснюється у відсотках за (3.4). 

ІФС = ∑ Pij                                                  (3.4) 

Необхідно підкреслити, що у вітчизняних фахових літературних 

джерелах з інвестознавства наводяться різні градації типів інвестиційної 

привабливості підприємств залежно від характеристик груп показників 

фінансового стану, але загалом всі вони базуються на ідеї числової шкали 

Харрінгтона (табл.3.34) [27, c.174]. 

Таблиця 3.34 

Типи інвестиційної привабливості підприємства залежно від характеристик 

груп показників фінансового стану 

Значення 

ІФС, % 

Тип 

інвестиційної 

привабливості 

Характеристика 

фінансового 

стану 

Характеристика 

100 - 119 Дуже низька 
Кризовий 

фінансовий стан 

недостатня фінансова стійкість у 

зв'язку з несприятливими тенденціями 

розвитку виробництва та збуту продукції 

120 - 136 Низька 
Нестабільний 

фінансовий стан 

нестабільна структура капіталу та 

недостатній рівень ліквідності 

137 - 163 
Помірна 

(середня) 

Задовільний 

фінансовий стан 

низький рівень ефективності 

використання капіталу при нормальній 

поточній ліквідності 

164 - 180 Достатня 
Добрий 

фінансовий стан 

високий рівень прибутковості та 

оборотності активів при низькій 

платоспроможності  

Більше 180 Висока 
Відмінний 

фінансовий стан 

показники, що характеризують 

фінансовий стан, знаходяться на 

оптимальному рівні 
Джерело: складено на основі [27, c.174] 

Процедуру інтегральної оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства, що базується на результатах коефіцієнтного аналізу фінансового 

стану за вищенаведеними шістьма групами  ключових показників (з табл. 3.26 – 

3.31), та уможливлює визначення типу, а відтак й розуміння, інвестиційної 

якості фінансового стану суб’єкта господарювання, запропоновано у табл.3.35. 
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Таблиця 3.35 

Процедура інтегральної оцінки інвестиційної якості фінансового 

стану суб’єкта господарювання  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Група 1. 

Показники 

оцінки 

майнового 

стану 

0,2 

1.1. Активна частина 
основних засобів – К1.1 0,1 

2  
(max) 

0,2 1 0,41 0,53 

1.2. Коефіцієнт зносу 
основних засобів – К1.2 0,4 

8 
(min) 

0,1 0,8 0,3434 5,22 

1.3. Коефіцієнт оновлення 
основних засобів – К1.3 0,3 

6  
(max) 

0,01 0,025 0,012 0,8 

1.4. Коефіцієнт вибуття 
основних засобів – К1.4 0,2 

4 
(min) 

0,03 0,05 0,172 24,4 

Група 2. 

Показники 

оцінки 

фінансової 

стійкості 

0,2 

2.1. Достатність власного 
капіталу для формування 
нових запасів – К2.1 

0,09 
1,8 

(max) 
0 13000 -81114 0 

2.2. Достатність 
перманентного капіталу 
для формування нових 
запасів – К2.2 

0,11 
2,2 

(max) 
0 15000 -37462 0 

2.3. Достатність власного 
та позикового капіталу для 
формування нових запасів 
– К2.3 

0,09 
1,8 

(max) 
0 23000 -37462 0 

2.4. Чистий робочий 
капітал – К2.4 0,11 

2,2 
(max) 

4000 7000 -28950 0 

 

2.5. Маневреність 
робочого капіталу – К2.5 0,11 

2,2 
(max) 

4 7,5 0 0 

2.6. Коефіцієнт автономії 
(незалежності) – К2.6 0,11 

2,2 
(max) 

0,5 1 0,75 1,1 

2.7. Коефіцієнт фінансової 
стійкості – К2.7 0,13 

2,6 
(max) 

1 3 3,04 2,65 

2.8. Коефіцієнт фінансу-
вання активів – К2.8 0,13 

2,6 
(max) 

0,85 0,9 0,81 2,08 

2.9. Показник фінансового 
левериджу – К2.9 0,12 

2,4 
(max) 

0,1 0,8 0,08 0,07 

Група 3. 

Показники 

оцінки 

ліквідності 

активів 

0,1 

3.1. Поточний коефіцієнт 
покриття – К3.1 0,25 

2,5 
(max) 

1 1,5 0,78 1,1 

3.2. Коефіцієнт співвідно-
шення кредиторської та 
дебіторської 
заборгованості – К3.2 

0,25 
2,5 

(min) 
0,3 1 1,35 1,25 
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Продовження табл.3.35 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

3.3. Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності – К3.3 0,25 
2,5 

(max) 
0,2 0,35 0,0017 3,31 

3.4. Норма грошових 

резервів – К3.4 0,15 
1,5 

(max) 
0,8 1,6 0,0017 1,5 

3.5. Термін платіжної 

спроможності – К3.5 0,1 
1 

(max) 
7 12 89 16,4 

Група 4. 

Показники 

оцінки 

прибут-

ковості 

0,08 

4.1 Коефіцієнт прибутко-
вості інвестицій ROI –К4.1 0,15 

1,2 

(max) 
0,4 0,9 0,0155 0,92 

4.2. Коефіцієнт 

прибутковості власного 
капіталу ROE – К4.2 

0,3 
2,4 

(max) 
0,15 0,8 0,021 1,34 

4.3. Чиста рентабельність 

продажу - NPM - – К4.3 0,1 
0,8 

(max) 
0,5 0,9 0,044 0,91 

4.4. Коефіцієнт експлуата-
ційної витратомісткості 

ОСМ – К4.4 
0,25 

2 

(min) 
0,5 1 1,3238 1,3 

4.5. Коефіцієнт прибутко-

вості активів ROА – К4.5 0,2 
1,6 

(max) 
0,01 0,07 0,0148 0,23 

Група 5. 

Показники 

оцінки 

ділової 

активності 

0,15 

5.1. Трудомісткість реалі-

зованої продукції – К5.1 0,09 
1,35 

(min) 
0,1 1 0,4661 0,8 

5.2. Фондовіддача – К5.2 0,09 
1,35 

(max) 
0,1 3,5 0,4154 0,13 

5.3. Оборотність дебітор-
ської заборгованості (в 

оборотах) – К5.3 
0,13 

1,95 

(max) 
4 8 3,06 0,46 

5.4. Тривалість обороту 

дебіторської заборгова-

ності (у днях) – К5.4 
0,15 

2,25 

(min) 
45 90 118 1,4 

5.5. Оборотність 

виробничих запасів (в 

оборотах) – К5.5 
0,13 

1,95 

(max) 
8 10 26,4 16,37 

5.6. Тривалість обороту 

виробничих запасів (у 

днях) – К5.6 
0,13 

1,95 

(min) 
36 45 14 6,5 

5.7. Капіталовіддача (в 

оборотах) – К5.7 0,13 
1,95 

(max) 
1,2 1,5 0,4772 4,7 

5.8. Ресурсовіддача (в 

оборотах) – К5.8 0,15 
2,25 

(max) 
1,2 1,4 0,3364 9,72 

Група 6. 

Показники 

оцінки 

ринкової 

активності 

0,27 

6.1. Дивіденд на одну 

просту акцію DPS – К6.1 0,3 
8,1 

(max) 
0,2 0,8 0 0 

6.2. Коефіцієнт цінності 

акції, років – К6.2 0,35 
9,45 

(min) 
5 7,5 16,59 34,36 

6.3. Рентабельність акції - 

К6.3 0,35 
9,45 

(max) 
0,4 0,9 0 0 

Аналітичні операції: 

Розрахунок інтегрального показника інвестиційної якості 

фінансового стану, %: ІФС = ∑ Pij   
139,55 

Визначення типу інвестиційної привабливості підприємства за шкалою: 

менше 100 % – незадовільна; 100-119 % - дуже низька, 120-136 % - низька; 

137-163 % - помірна; 164 -180 % - достатня; більше 180% - висока 

137 < 139,48 

< 163 

Висновки: підприємство має помірну інвестиційну привабливість 
Джерело: змодельовано та розраховано автором на основі [30] 
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Для визначення кредитоспроможності суб’єкта господарювання 

кредитори (банки) також здійснюють оцінку фінансового стану боржника - 

юридичної особи через розрахунок інтегрального показника фінансового стану 

боржника. Такий розрахунок регламентується Положенням про визначення 

банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими 

операціями [33, п.50]. При цьому Банк враховує вид економічної діяльності 

боржника - юридичної особи згідно з Класифікацією видів економічної 

діяльності ДК 009:2010. 

Банк розраховує інтегральний показник фінансового стану боржника (Z) 

із застосуванням моделі множинної кореляції (3.5): 

i

n

i

і xZ  
1

0                                               (3.5) 

де xі - показники, що визначаються на підставі фінансових коефіцієнтів, 

розрахованих за даними фінансової звітності боржника - юридичної особи, з 

урахуванням установлених Національним банком діапазонів для кожного 

фінансового показника; βi - коефіцієнти моделі, що визначаються з 

урахуванням вагомості показників; β0 - вільний член моделі, значення якого 

актуалізується Національним банком [33, п.50]. 

У Положенні про визначення банками України розміру кредитного 

ризику за активними банківськими операціями відзначається, що «банк 

розраховує інтегральний показник з урахуванням пояснень щодо визначення 

моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної особи, 

виходячи з належності підприємства відповідно до законодавства України до 

великого, середнього або малого та виду його економічної діяльності» [33, 

п.51]. Пояснення щодо моделі розрахунку кредиторами інтегрального 

показника фінансового стану боржника - юридичної особи за видами 

економічної діяльності для великого або середнього підприємства та критерії 

трансформації фінансових коефіцієнтів у факторні ознаки представлено у Дод. 

Е, табл. Е.1. Пояснення щодо визначення класу боржника - юридичної особи 

для великого або середнього підприємства за інтегральним показником  

наведено у Дод. Е, табл. Е.2. Пояснення щодо формул розрахунків фінансових 

показників, що використовуються для розрахунку інтегрального показника 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vb457609-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vb457609-10
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фінансового стану боржника - юридичної особи, узагальнено у Дод. Е, табл. 

Е.3.  

Необхідно підкреслити, якщо під час розрахунку фінансових показників 

при аналізі кредитоспроможності підприємства знаменники або чисельники 

формул дорівнюють нулю або є від’ємними, то для них застосовуються 

спеціальні правила визначення факторних ознак. Зокрема, про це вказано у 

Положенні про визначення банками України розміру кредитного ризику за 

активними банківськими операціями [33, додаток 7].  

Характеристика класу боржника - юридичної особи узгоджується із 

міжнародною шкалою кредитних рейтингів Standard & Poor’s у такий спосіб 

(табл.3.36). 

Таблиця 3.36 

Характеристика класу боржника - юридичної особи за міжнародною 

шкалою кредитних рейтингів Standard & Poor’s 

Клас боржника 

- юридичної 

особи 

Міжнародний 

кредитний 

рейтинг 

Рівень кредитоспроможності 

1 від AAA до AA+ 

емітент володіє виключно високими можливостями 

з виплати відсотків за борговими зобов'язаннями і 

самих боргів 

2 від AA до AA- 

емітент має дуже високі можливості з виплати 

відсотків за борговими зобов'язаннями і самих 

боргів 

3 від A+ до A - 

можливості емітента з виплати відсотків і боргів 

оцінюються високо, але залежать від економічної 

ситуації 

4 BBB+ платоспроможність емітента з виплати відсотків за 

борговими зобов'язаннями і самих боргів вважається 

задовільною 
5 від BBB до BBB- 

6 від BB+ до BB емітент платоспроможний, але несприятливі 

економічні умови можуть негативно вплинути на 

можливості виплат боргів та відсотків 
7 від BB- до B+ 

8 від B до B- 

емітент платоспроможний, але несприятливі 

економічні умови найімовірніше негативно 

вплинуть на його можливості і готовність проводити 

виплати по боргах та відсотках 

9 

від CCC+ до C або 

рейтинг не 

визначений 

емітент має труднощі або серйозні труднощі з 

виплатами за борговими зобов'язаннями і його 

можливості залежать від сприятливих економічних 

умов, можливо була ініційована процедура 

банкрутства 
Джерело: складено на основі [33] 
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Процедуру інтегральної оцінки кредитної якості фінансового стану 

суб’єкта господарювання для великого підприємства, яке за видом економічної 

діяльності відноситься до секції С, та уможливлює визначення класу боржника 

- юридичної особи, змодельовано у табл.3.37. 

Таблиця 3.37 

Процедура інтегральної оцінки кредитної якості фінансового стану 

суб’єкта господарювання 

Показники Джерело інформації 
На поч. 

періоду 

На кін. 

періоду 

1. Чистий дохід від реалізації ф. 2 р. 2000 + р. 2010 294354 250516 

2. Операційний прибуток (збиток) ф. 2 р. 2190 ( р.2195) 14758 10797 

3. Інші фінансові доходи ф. 2 р. 2220 0 2000 

4. Фінансові витрати ф. 2 р. 2250 0 0 

5. Амортизація ф.2 р. 2515 42180 45337 

6. Чистий прибуток (збиток) ф. 2 р. 2350 (р. 2355) 34816 11021 

7. Неопераційні активи 
ф.1 р.1000+ р.1030+ р.1035 + р. 

1040+р.1050 + р. 1155 + р. 1160 
475 1300 

8. Поточна дебіторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги 
ф. 1 р. 1125 67067 92001 

9. Гроші та їх еквіваленти ф. 1 р. 1165 43 220 

10. Власний капітал ф. 1 р. 1495 519413 530434 

11. Чистий позиковий капітал (чистий 

борг позикодавцям) 

ф. 1 р. 1510 + р. 1515 + р. 1600 

+ р. 1610 - р. 1165 
-43 -220 

12. Поточні зобов’язання і 

забезпечення 
ф.1 р. 1695 213074 130994 

13. Активи (валюта балансу) ф. 1 р. 1300 784264 705080 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів згідно положення Національного банку: 

Фінансові коефіцієнти Формула розрахунку 
Попер. 

період 

Звіт. 

період 

Абс. 

відхил. 
1 2 3 4 5 

1. Показник здатності 

обслуговування боргу - K11  

(Операційний прибуток 

(збиток) + Фінансові доходи - 

Фінансові витрати 

+Амортизація) за звіт. період 

Чистий позиковий капітал на 

кін. періоду 

-1324,1 -264,25 +1059,9 

2. Показник капіталу - K4  

Власний капітал на кін. 

періоду 

Валюта балансу (актив) на 

кін. періоду 

0,66 0,75 +0,09 

3. Показник частки 

неопераційних елементів 

балансу - K15  

Неопераційні активи на кін. 

періоду 

Валюта балансу (актив) на 

кін. періоду 

0,0006 0,0018 +0,0012 
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Продовження табл.3.37 
1 2 3 4 5 

4. Показник рентабельності 

активів - K2  

Чистий фінансовий результат 

за звіт. період 

Валюта балансу (актив) на 

кін. періоду 

0,0444 0,0156 -0,0288 

5. Показник оборотності 

дебіторської заборгованості 

( в днях) - K13  

Поточна дебіторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги на кін. періоду 

× 365 

Чистий дохід від реалізованої 

продукції за звіт. період 

83 134 +51 

6. Показник швидкої 

ліквідності - K7  

(Дебіторська заборгованість 

за продукцію + Гроші та їх 

еквіваленти) на кін. періоду 

Поточні зобов'язання і 

забезпечення на кін. періоду 

0,315 0,704 +0,389 

7. Показник покриття боргу 

- K1  

Чистий позиковий капітал на 

кін. періоду 

Чистий дохід від реалізованої 

продукції (зароблених 

страхових премій) за звіт. 

період 

-0,0001 -0,0009 -0,0008 

8. Показник покриття 

фінансових витрат за 

результатами операційної 

діяльності - K3  

Операційний прибуток 

(збиток) за звіт. період 

(Фінансові витрати  –Інші 

фінансові доходи) за звіт. 

період 

х х - 

2. Трансформація фінансових коефіцієнтів (Кn) у факторні ознаки (Хn) за 

встановленими критеріями: 

Фінансові 

коефіцієнти, 

Кn 

Розраховане 

значення 

Кn, % 

Факторні 

ознаки, Хn 

Значення 

Хn 

Коеф. 

регресії, 

an 

Добуток  

an × Хn  

K11 -26425 Х11 -1,225 0,240 -0,294 

K4 75 Х4 1,036 0,288 0,298 

K15 0,18 Х15 0,482 0,557 0,268 

K2 1,56 Х2 0,762 0,335 0,255 

K13 13400 Х13 -0,223 0,678 -0,151 

K7 70,4 Х7 0,553 0,457 0,253 

K1 -0,09 Х1 1,728 0,342 0,591 

K3 х Х3 0 0,203 0 

- - - - 1,884 1,884 

3. Визначення Z: 1,884 + 0,240×X11+ 0,288×X4+ 0,557×X15 + 

0,335×X2 + 0,678×X13 + 0,457×X7 + 0,342×X1 + 0,203×X3 
3,104 

4. Вибір номеру класу підприємства як потенційного боржника: 3 

5. Визначення міжнародного кредитного рейтингу підприємства: від А+ до А- 

Висновки: підприємство є кредитоспроможним, його можливості з виплати відсотків за 

борговими зобов’язаннями оцінюються високо 
Джерело: змодельовано та розраховано автором з використанням [33] 
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Виявлення ознак порушення принципу безперервності діяльності 

уможливлюється через дискримінантний аналіз фінансового стану, що є одним 

із найважливіших інструментів системи раннього попередження та 

прогнозування банкрутства підприємства. Загальновідомі багатофакторні 

моделі дискримінантного аналізу фінансового стану таких зарубіжних 

представників школи систематизованого аналізу фінансової звітності Distress 

Predictors School, як Е.Альтмана, Р.Тафлера, Р.Ліса, Д.Фулмера, Г Тішоу, 

Г.Спрінгейта, які загалом побудовані на основі стохастичного факторного 

моделювання фінансових коефіцієнтів та базуються на статистичному пошуку 

емпіричного рівняння певної дискримінантної межі кредитоспроможності 

(показника Z), що розділяє підприємства на банкрутів та небанкрутів. 

Проф. О.М. Галенко розкрито обліково-аналітичні аспекти банкрутства 

підприємств України, досліджено концептуальні засади формування методики 

дискримінантного аналізу для ідентифікації банкрутства, з використанням 

процедур багатофакторного дискримінантного аналізу розроблено методику 

аналізу з метою ідентифікації банкрутства вітчизняних підприємств [254]. 

Окремі питання щодо трактування та встановлення межі платоспроможності 

суб’єктів підприємницької діяльності досліджено доц. Л.А. Лахтіоновою, 

зокрема платоспроможність вона розглядає з кількісної та якісної сторони, та 

обґрунтовує, що саме неплатоспроможність суб’єктів господарювання є 

якісною характеристикою їх фінансового стану [255]. 

Підходи до оцінки фінансового стану підприємств на предмет наявності 

ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; 

своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для 

здійснення випереджувальних заходів щодо запобіганню банкрутству 

визначено у Методичних рекомендаціях щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, 

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених 

Міністерством економіки України [36]. Оскільки правові засади відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом постійно 
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удосконалюються, процеси систематизації обліково-аналітичної інформації у 

процедурах банкрутства також повинні переглядатися. 

Для потреб бухгалтерського аналізу, що базується на принципах 

Міжнародних стандартів фінансової звітності, необхідно проводити 

однофакторний дискримінантний аналіз за моделлю У.Бівера [256]. Аналітичну 

процедуру пропонується здійснювати у такій послідовності (табл.3.38): 1) 

розраховуються фінансові коефіцієнти, включені Бівером у модель, за звітний 

період; 2) порівнюються фактичні значення розрахованих фінансових 

коефіцієнтів з нормативними коефіцієнтами у моделі Бівера; 3) робиться 

висновок про ймовірність порушення принципу безперервності діяльності через 

віднесення підприємства або до стійкої компанії, або до компанії за 5 років до 

банкрутства, або до компанії за 1 рік до банкрутства; 4) аналізується коефіцієнт 

Бівера на предмет дотримання умови: КБІВ > 0,2, оскільки таке значення 

свідчить про задовільну структуру балансу підприємства. 

Таблиця 3.38 

Процедура однофакторного дискримінантного аналізу фінансового стану  для 

виявлення ознак порушення принципу безперервності діяльності 

Показники Джерело інформації 
На поч. 

періоду 

На кін. 

періоду 

1. Чистий прибуток ф.2 р.2350 (2355) 34816 11021 

2. Амортизація ф.2 р.2515 42180 45337 

3. Оборотні активи ф.1 р.1195 + р.1200 79236 102044 

4. Поточні зобов’язання ф.1 р.1695 + р.1700 213074 130994 

5. Чистий робочий капітал 
(ф.1 р.1195 + р.1200) –  

(ф.1 р.1695 + р.1700) 
-133838 -28950 

6. Зобов’язання  ф.1 р.1595 + р.1695 + р.1700 264851 174646 

7. Активи  ф.1 р.1300 784264 705080 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ключових коефіцієнтів однофакторного дискримінантного аналізу: 

Фінансові 

коефіцієнти 

Методика 

розрахунку 

За 

звіт. 

період 

Нормативні значення коефіцієнтів у 

моделі Бівера 
Стійка 

компанія 

За 5 років до 

банкрутства 

За 1 рік до 

банкрутства 
1 2 3 4 5 6 

1. Коефіцієнт 

Бівера – КБІВ  

Чистий прибуток  

+ Амортизація 
Сер. зобов'язання 

0,26 > 0,4 ˂ 0,2 < -0,15  
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Продовження табл.3.38 
1 2 3 4 5 6 

2. Коефіцієнт 

рентабельності 

активів - ROA, % 

 

Чистий прибуток 

Сер. активи 
1,48 6-8  

<  6 
 > 3 

˂ - 2 

3. Коефіцієнт 

заборгованості 

(Debt Ratio) 

Сер. зобов'язання 

Сер. активи 
0,3 < 0,37  

 >0,37  
˂ 0,5 

> 0,8  

4. Частка робочого 

капіталу в активах 

Сер. чистий робочий 

капітал 

Сер. активи 
-0,11 ≥ 0,4  

 <  0,3 
 > 0,06 

< 0,06  

5. Коефіцієнт пото-

чної ліквідності 

(Current ratio) 

Сер. оборотні активи 
Сер. поточні 

зобов'язання 
0,53 ≥ 2,2 

˂ 2 
> 1 

˂ 1 

Характеристика фактичного коефіцієнта Бівера: 

КБІВ > 0,2 (задовільна структура балансу) 
0,26 > 0,2 (задовільна структура 

балансу) 

Порівняння фактичних значень коефіцієнтів з 

нормативними: 

1,48 > - 2 (до 5 років до банкрутства) 

0,3 < 0,37 (стійка корпорація) 

-0,11 < 0,06 (за 1 рік до банкрутства) 
0,53 ˂ 1 (за 1 рік до банкрутства) 

Висновки: коефіцієнт Бівера дозволяє завчасно виявити проблему порушення принципу 

безперервності діяльності та є найкращим провісником майбутнього банкрутства, за 

коефіцієнтом Бівера підприємство знаходиться у безпечній зоні щодо ймовірності 

настання банкрутства у найближчі 5 років. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Наведена у табл.3.38 аналітична процедура виявлення ознак порушення 

принципу безперервності діяльності є простою та швидкою для розуміння 

кредитоспроможності суб’єкта господарювання, кредитної якості його 

фінансового стану, включає у себе адаптовані під зарубіжний досвід назви та 

алгоритми розрахунку фінансових коефіцієнтів, включених у модель Бівера, 

базується на вивченні зарубіжної фахової літератури в оригіналі, а також на 

термінології міжнародних стандартів фінансової звітності. 

В процесі бухгалтерського аналізу симптомів порушення безперервності 

діяльності також необхідно проводити ідентифікацію ознак дій з приховування 

банкрутства, фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства. У 

Методичних рекомендаціях щодо виявлення ознак неплатоспроможності 

підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства 

чи доведення до банкрутства відзначається, що з метою визначення ознак 

фіктивного банкрутства розраховується показник покриття зобов'язань 

боржника всіма його поточними активами; коли за результатами розрахунків 
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цей показник перевищує одиницю при нульовій або позитивній рентабельності 

продукції, це свідчить про наявність ознак фіктивного банкрутства на 

підприємстві [36, п.3.1]; у ході визначення ознак дій з доведення до 

банкрутства аналізується рівень забезпечень зобов'язань кредиторів та їх 

динаміка за три роки; з'ясовується причина погіршення цих показників через 

перевірку фінансово-господарських договорів підприємства [36, п.3.2]; у ході 

визначення ознак дій з приховування банкрутства аналізуються наявність 

збитковості діяльності протягом останніх двох років; відхилення показників 

ліквідності від граничного значення; наявність значної (понад триста 

мінімальних розмірів заробітної плати) суми непогашених боргових 

зобов'язань, строки платежів за якими настали більше як три місяці тому; 

наявність у підприємства значної суми непогашених  штрафів, пені,  неустойки, 

визнаних у судовому порядку, за невиконання умов договорів та недотримання 

вимог законодавства [36, п.3.3]; якщо за підсумками року коефіцієнт покриття 

зобов’язань менший за 1,0 і підприємство не отримало прибутку, такий його 

фінансовий стан характеризується ознаками надкритичної 

неплатоспроможності [36, п.3.4]. 

Варто зауважити, що фіктивне банкрутство створює загрозу економічній 

безпеці підприємства. Як свідчить світова практика, процедура фіктивного 

банкрутства приваблює значну кількість злочинців як спосіб присвоєння майна. 

Його суть полягає у тому, що на момент звернення до господарського суду із 

заявою про визнання своєї неплатоспроможності, підприємство – боржник, 

маючи фінансові можливості, не задовольняє вимог кредиторів та зобов'язань 

перед бюджетом у повному обсязі, а це завдає значної матеріальної шкоди 

державі та кредиторам. Відтак, підприємство незаконно використовує привілеї 

механізму банкрутства, які йому надаються під час ведення процедури. 

О.М.Кравцова виокремила перелік привілеїв, що отримує боржник після того, 

як він подав заяву до суду про банкрутство (рис.3.9) [257, с.73-74].  

Аналітичну процедуру виявлення симптомів порушення безперервності  

діяльності через ідентифікацію ключових ознак фіктивного банкрутства, 
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доведення до банкрутства, приховування банкрутства, надкритичної  

неплатоспроможності підприємства за інформацією фінансової звітності 

змодельовано у табл.3.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.9. Привілеї, що виникають під час ведення процедури 

банкрутства 

Джерело: складено на основі [257, с.73-74] 

Технологію аналізу фінансового стану доречно доповнити процедурою 

бальної оцінки ефективності управління фінансовим станом підприємства з 

використанням ключових абсолютних та відносних показників фінансової 

звітності. Для цього доцільно скористатися положеннями Методики аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки 

[34], Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення 

ефективності управління об'єктами державної власності [37].  

 

 

Привілей 1: 

вимоги конкурсних кредиторів, 
заявлені після закінчення строку, 

встановленого для їх подання, або 

не заявлені взагалі, не 
розглядаються і вважаються 

погашеними 

у бухгалтерському обліку боржника усі 

зобов’язання переводяться до складу поточних 

зобов’язань, та на основі відповідної ухвали 

господарського суду, в якій затверджується 

реєстр вимог кредиторів, бухгалтер списує 

зобов’язання перед кредиторами, які не 

заявили свої вимоги, крім заборгованості по 

заробітній платі та зобов’язаннями, які 

забезпечені заставою 

Привілей 2: 

застосовується мораторій - зупинення виконання 

боржником грошових зобов'язань і зобов'язань 

щодо сплати податків і зборів (обов'язкових 
платежів), термін виконання яких настав до дня 

введення мораторію 

боржник отримує своєрідні 

«канікули» по сплаті 

кредиторської заборгованості, 
яка виникла до процедури 

банкрутства по конкурсним 

кредиторам, крім поточних 

платежів 

Привілей 3: 

привілеї зберігаються увесь час 
перебування боржника у 

процедурі банкрутства, а 

стадія ліквідації на теперішній час 

законодавчо не обмежена 

фіктивне банкрутство дозволяє боржнику 

позбавитися «незручних» кредиторів, а якщо 

заздалегідь штучно створити кредиторську 

заборгованість спорідненим компаніям, то 

можна просто забезпечити переведення активів 

на інші компанії, при цьому певну частину 

зобов’язань не сплачувати зовсім 
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Таблиця 3.39 

Аналітична процедура виявлення симптомів порушення безперервності 

діяльності підприємства через ідентифікацію ознак неплатоспроможності 

Абсолютні показники Джерело інформації 
2 роки 

назад  

Попер. 

період 

Звітний 

період 

1. Активи, у тому числі: ф.1 р.1300 817 434 784264 705080 

а) оборотні активи, у т.ч.: ф.1 р.1195 + р.1200 60 636 79236 102044 

б) грошові кошти ф.1 р.1165 22 43 220 

2. Зобов’язання, у т.ч.: ф.1 р.1595 + р.1695 + р.1700 332837 264851 174646 

а) поточні зобов’язання ф.1 р.1695 + р.1700 275 416 213074 130994 

3. Валовий прибуток ф.2 р.2090 35 477 38176 34693 

4. Чистий дохід від 

реалізації продукції 
ф.2 р.2000 494762 294354 250516 

Аналітичні операції: 

1. Ідентифікація ознак фіктивного банкрутства за наявності офіційної заяви власника 

або службової особи підприємства-боржника до господарського суду щодо порушення 

провадження у справі про банкрутство, на підставі якої винесено відповідну ухвалу суду: 

Відносні показники 
Формула 

розрахунку 

Звіт. 

період 

Умови 

ідентифі-

кації ознак 

Іденти-

фікація 

ознак 

Висновок 

Коефіцієнт покриття 

зобов’язань поточними 

активами (ПЗОА) 
язанняЗобов

активиОборотні
ПЗОА

'

.


 0,58 ПЗОА > 1  0,58  1 немає ознак 

фіктивного 

банкрут-

ства Рентабельність продукції 

(РП), % 
продукціїреалізвід

дохідЧистий

прибутокВаловий
РП

.



 

13,85 РП ≥ 0 13,85≥ 0 

2. Ідентифікація ознак дій з доведення до банкрутства у разі, коли в суді розпочата 

справа щодо банкрутства підприємства: 

Показники 

Ряд динаміки за останні 3 роки Умови 

ідентифі-

кації ознак 

Висновок 2 роки 

назад  

Попер. 

період 

Звітний 

період 

Забезпечення зобов'язань 

боржника всіма його 

активами (ЗЗА) (п.1 / п.2) 

2,46 2,96 4,04 

Погіршення 

показників 

немає ознак 

дій 

доведення 

до банкрут-
ства 

Забезпечення зобов'язань 

боржника оборотними 

активами (ПЗОА) (п.1а / п.2) 

0,18 0,29 0,58 

Розмір чистих активів  

(п.1 -п.2) 
484597 519413 530434 

3. Ідентифікація ознак дій з приховування банкрутства: 

Показники 
Норма-

тив 

Звіт. 

період 

Умови 

ідентифі-

кації ознак 

Іденти-

фікація 

ознак 

Висновок 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності (п.1б / п.2а) 
> 0,2 0,0017 відхилення 

від 

нормативу 

-0,1983 є ознаки дій з 

приховування 

банкрутства Коефіцієнт поточної 

ліквідності (п.1а / п.2а) 
> 1,5 0,78 -0,72 
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Продовження табл.3.39 

4. Ідентифікація ознак надкритичної  неплатоспроможності: 

Показники 
Звіт. 

період 

Умови 

ідентифікації 

ознак 

Іденти-

фікація ознак 
Висновок 

Коефіцієнт покриття 

зобов’язань поточними 

активами (ПЗОА) (п.1а / п.2) 

0,58  1,0 0,58  1,0 
немає ознак 

надкритичної  
неплато-

спроможності Чистий прибуток (збиток) 11021  0 11021 > 0 

Висновки: на підприємстві не виявлено симптомів порушення безперервності діяльності 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

У Методиці аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств 

державного сектору економіки відзначається, що «загальна оцінка ефективності 

управління підприємством та використання його активів проводиться за 

сукупністю коефіцієнтів, які характеризують прибутковість активів, майновий 

стан, платоспроможність та ліквідність підприємства» [34, п.17]; 

рекомендується виводити оціночний бал ефективності управління за 

фінансовими коефіцієнтами на основі таблиці, до якої включено15 показників, 

та застосовувати 3-х порядкову шкалу вимірювання за коефіцієнтом зростання 

(Т) значень показників, що передбачає: якщо Т > 1, виставляється «1» бал; Т = 

1, виставляється «0» балів; Т ˂ 1, виставляється «-1» бал. Показники, що мають 

напрям оптимізації до min, оцінюються навпаки [34, табл. 22]; загальну оцінку 

ефективності управління за фінансовими коефіцієнтами рекомендується 

здійснювати за вербально-числовою шкалою: високий рівень, середній рівень, 

незадовільний рівень [34, табл. 24]. 

Згідно Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення 

ефективності управління об'єктами державної власності, «оцінка ефективності 

управління об'єктами державної власності може мати такі значення: позитивне 

управління; задовільне управління; негативне управління» [37, п.7.2]; «для 

оцінки ефективності управління об'єктами державної власності застосовуються 

результати оцінки фінансово-господарської діяльності суб'єктів 

господарювання» [37, п.7.3.1]; «оцінка ефективності управління об'єктами 

державної власності здійснюється за бальною системою…» [37, п.7.4]; 
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«загальний показник формується як сума балів, набраних за всіма критеріями» 

[37, п.7.5]. 

Процедуру бальної оцінки ефективності управління фінансовим станом 

підприємства з урахуванням рекомендацій вище зазначених методик 

змодельовано у табл.3.40. Критерієм оцінювання якості управління фінансовим 

станом підприємства запропоновано обрати прогрес зміни (темп зростання, Т, 

%) включених у систему оцінки 15-ти ключових показників.  

Таблиця 3.40 

Процедура бальної оцінки ефективності управління фінансовим станом 

підприємства 

Показники 
Попер. 

період 

Звіт. 

період 

Аналітичні операції: 

1. Визначення 

прогресу зміни – Т, 

% 

2. Оціно-

чний бал, Бn 

1 2 3 4 = гр..3 / гр..2 × 100% «-1», «0», «1» 

1. Активи 784264 705080 89,9 -1 

2. Основні засоби 705007 603015 85,5 -1 

3. Власний капітал 519413 530434 102,1 1 

4. Поточні зобов’язання (зворотнє 

оцінювання) 
213074 130994 61,5 1 

5. Поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками з 

оплати праці (зворотнє оцінювання) 

7006 6185 88,3 1 

6. Валовий прибуток 38176 34693 90,9 -1 

7. Чистий прибуток 34816 11021 31,7 -1 

8. Сукупні доходи 323536 345552 106,8 1 

9. Сукупні витрати (зворотнє 

оцінювання) 
287918 334531 116,2 -1 

10. Ресурсовіддача, ТАТ 0,3676 0,3364 91,5 -1 

11. Коефіцієнт рентабельності 

активів, ROА 
0,0435 0,0148 34,0 -1 

12. Коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу, ROE 
0,0694 0,021 30,3 -1 

13. Коефіцієнт чистої 

рентабельності діяльності, NPM 
0,1183 0,044 37,2 -1 

14. Коефіцієнт фінансової стійкості 1,68 2,39 142,3 1 

15. Коефіцієнт поточної ліквідності 0,37 0,78 210,8 1 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок загального оціночного балу - ∑ Бn: 6 – 9 = -3 

4. Оцінка якості управління фінансовим станом підприємства: 

 висока - якщо ∑ Бn > 1; середня – якщо 0 ≤ ∑ Бn ≤ 1;  

низька – якщо ∑ Бn < 0 

-3 ˂ 0 

Висновки:якість  управління фінансовим станом підприємства є низькою 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Запропоновані моделі процедур коефіцієнтного аналізу фінансового 

стану, виявлення ознак порушення безперервності  діяльності, ефективності 

управління фінансовим станом підприємства підвищують інформаційну 

культуру документування аналітичного процесу, забезпечують однозначне 

розуміння, швидке та глибоке осмислення інформації про зміни фінансового 

стану і перспективи розвитку діяльності об’єкту аналізу, посилюють її ефект 

для прийняття рішень. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Опрацьований у даному розділі матеріал дає право на такі висновки та 

узагальнення: 

1. В Концептуальній основі фінансової звітності акцентовано інтереси 

користувачів фінансової інформації. Вивчення фінансових пропорцій між 

окремими позиціями фінансової звітності забезпечує користувачам фінансової 

інформації оперативність при формуванні судження щодо «нормального» 

фінансового стану конкретного підприємства. Корисним для управлінського 

персоналу є «золоте правило» фінансування, оскільки уможливлює прийняття 

рішень в частині узгодження сум поточних витрат з поточними доходами, 

обсягів інвестицій з позиковими коштами. Також «золоте правило» балансу 

корисне для інвесторів, тому що забезпечує моніторинг формування 

«задовільної» структури балансу, а «золоте правило» ліквідності - для 

кредиторів, тому що уможливлює формування судження щодо «нормальної» 

платіжної готовності підприємства.  

2. Процедура експрес-аналізу фінансової звітності захищає користувача 

фінансової інформації від інформаційного шуму та забезпечує відбір 

релевантної інформації через моніторинг дотримання фінансових пропорцій у 

звітності. Стандартизація процедур експрес-аналізу фінансової звітності 

суб’єкта господарювання уможливлює виявлення всіма зацікавленими 

сторонами ідентичних  з точки зору сприйняття інформації ознак добробуту 
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або неплатоспроможності підприємства, ознак дій з приховування банкрутства. 

Запропоновані стандарти процедур експрес-аналізу фінансової звітності 

суб’єкта господарювання, що базуються на застосуванні облікового принципу 

безперервності діяльності суб’єкта господарювання, забезпечуватимуть всі 

зацікавлені сторони бізнесу підприємства ідентичною інформацією щодо 

підтвердження їх очікувань в частині ефективності функціонування суб’єкта 

господарювання у майбутньому. 

3. Ст.19 Директиви 2013/34/ЄС Європейського парламенту та Ради 

Європейського Союзу актуалізує значення звіту про управління. В ній чітко 

наголошено на тому, що Звіт про управління має бути збалансованим і 

комплексним аналізом розвитку, діяльності та стану підприємства, а також 

містити опис основних ризиків і невизначеностей. Оскільки Звіт про управління 

згідно Директиви ЄС є важливим елементом фінансової звітності, постає 

потреба у формалізації порядку розкриття аналітичної інформації про 

розвиток, діяльність та стан підприємства, ризики діяльності. У цьому сенсі 

важливе значення має створення уніфікованих інформаційних моделей 

аналітичних документів, що встановлюють для загального і неодноразового 

використання правила аналізу діяльності підприємства та спрямовані на 

досягнення оптимального ступеня впорядкованості при формуванні Звіту про 

управління. Розроблені моделі аналітичних процедур для експрес-аналізу 

фінансової звітності суб’єкта господарювання забезпечують єдиний порядок 

оцінок фінансової інформації на основі обчислення та інтерпретації прогресу 

змін суттєвих статей основних форм фінансових звітів. 

4. В основу сучасного трактування бізнесу за МСФЗ покладено ресурсну 

концепцію, відповідно до якої стійкої конкурентної переваги підприємство 

може досягти лише за умов створення і розвитку унікальних комбінацій активів 

всередині підприємства. Змодельована процедура поглибленого аналізу активів 

підприємства забезпечує користувачів релевантною інформацією про 

комбінації активів та якість структури активу підприємства за ліквідністю, 

дозволяє оцінити перспективи нарощування економічного потенціалу та 
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масштабів діяльності, виявити тенденції інвестиційної діяльності у частині 

оновлення основних засобів, інноваційної діяльності у частині оновлення 

нематеріальних активів; формує судження про наявні порушення термінів 

інкасації дебіторської заборгованості підприємства, уповільнення оборотності 

запасів та нагромадження їх на складах. 

5. Оскільки в теорії фірми виокремлюються лише два джерела утворення 

її власного капіталу - внески акціонерів і результати діяльності підприємства, 

для потреб поглибленого аналізу власного капіталу поділено його на дві групи: 

капітал вкладений і капітал накопичений, що уможливлює розуміння правових 

обмежень здатності суб'єкта господарювання розподіляти чи використовувати 

власний капітал. Змодельована процедура поглибленого аналізу власного 

капіталу підприємства забезпечує користувачів релевантною інформацією про 

перспективи збереження фінансового капіталу власників та тенденції 

накопичення власних фінансових ресурсів підприємства; дозволяє оцінити 

ефективність управління власним капіталом, якість структури власного 

капіталу за розподілом прав власників та управлінського персоналу; зрозуміти 

суттєвість впливу управлінського персоналу на прийняття рішень про 

використання власного капіталу. 

6. Для потреб поглибленого аналізу зобов’язань їх поділено на дві групи: 

позиковий капітал і кредиторська заборгованість, що поглиблює розуміння 

користувачами фінансової звітності «цінових» обмежень здатності суб'єкта 

господарювання використовувати заборгований капітал. Змодельована 

процедура поглибленого аналізу зобов’язань підприємства забезпечує 

користувачів релевантною інформацією про тенденції формування 

управлінським персоналом боргового капіталу та дотримання ним фінансової 

дисципліни за розрахунками з позикодавцями та іншими кредиторами; дозволяє 

оцінити наявність «безоплатних» джерел фінансування активів та операційної 

діяльності; з’ясувати  якість структури зобов’язань та оцінити ефективність 

управління зобов’язаннями суб’єкта господарювання. 
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7. Розуміння середовища суб’єкта господарювання користувачами 

інформації фінансової звітності уможливлюється через ідентифікацію 

ринкового ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності, на які суб'єкт 

господарювання наражається в процесі діяльності. Змодельовані аналітичні 

процедури ідентифікації ринкового ризику, ризику ліквідності та кредитного 

ризику суб’єкта господарювання забезпечують інформаційні потреби зовнішніх 

користувачів фінансової звітності у частині розуміння суттєвості рівнів ризиків 

діяльності, чутливості операційного прибутку до зміни ринкових цін на 

продукцію, кредитної політики підприємства стосовно покупців; дозволяють 

зрозуміти ринкову стратегію підприємства стосовно покупців, виявити 

тенденцію виникнення нестачі робочого капіталу у майбутньому звітному 

періоді. 

8. Для забезпечення прийняття рішень зовнішніми користувачами 

запропоновано у технологію аналізу фінансового стану суб’єкта 

господарювання включити такі процедури: коефіцієнтного аналізу фінансового 

стану по шести групах ключових показників; інтегральної оцінки інвестиційної 

якості фінансового стану; інтегральної оцінки кредитної якості фінансового 

стану; однофакторного дискримінантного аналізу фінансового стану; 

ідентифікації ключових ознак фіктивного банкрутства, доведення до 

банкрутства, приховування банкрутства, надкритичної  неплатоспроможності; 

бальної оцінки ефективності управління фінансовим станом. Розроблена 

технологія аналізу фінансового стану підприємства дозволяє виявити симптоми 

порушення принципу безперервності діяльності суб’єкта господарювання у 

звітному періоді.  

9. Змодельована процедура інтегральної оцінки інвестиційної якості 

фінансового стану підприємства із застосуванням прийомів бальної оцінки 

результатів коефіцієнтного аналізу фінансового стану по шести групах 

ключових показників уможливлює прийняття оптимальних рішень 

потенційними інвесторами щодо надання ресурсів підприємству як об’єкту 

інвестування. Змодельована процедура інтегральної оцінки кредитної якості 
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фінансового стану підприємства із застосуванням моделі множинної кореляції 

дає змогу приймати обґрунтовані рішення потенційними кредиторами та 

іншими позикодавцями щодо надання ресурсів підприємству як об’єкту 

кредитування. 

10. Виявлення порушень принципу безперервності діяльності також 

рекомендовано здійснювати через однофакторний дискримінантний аналіз 

фінансового стану підприємства на основі коефіцієнту Бівера, який 

характеризується з позиції врахування ознак майбутнього банкрутства. 

Змодельована аналітична процедура виявлення порушення принципу 

безперервності діяльності на основі коефіцієнту Бівера забезпечує розуміння 

ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання як  інвесторами, так і 

кредиторами, базується на термінології міжнародних стандартів фінансової 

звітності. Відповідно, змодельована процедура бальної оцінки ефективності 

управління фінансовим станом підприємства із обранням критерієм оцінювання 

значення прогресу зміни певного ключового абсолютного або відносного 

показника уможливлює отримання висновку про якість роботи та наміри 

управлінського персоналу щодо збереження фінансового капіталу власників і 

кредиторів у майбутньому. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [258 -

269]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ 

СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1. Концепції прибутку та організація технології аналізу поточних 

фінансових результатів діяльності підприємства 

 

До міжнародного документу Ради з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку «Концептуальна основа фінансової звітності» включено 

розділ "Концепції капіталу і збереження капіталу", в якому розкриваються 

концепції фінансового та фізичного капіталу, що мають вагоме теоретичне 

значення для розуміння фінансових звітів, базованих на облікових оцінках, 

судженнях та облікових моделях. Відповідно до фінансової концепції капіталу, 

наведеної у Концептуальній основі фінансової звітності, фінансовий капітал 

трактується як «інвестовані кошти або інвестована купівельна спроможність», 

при цьому відзначається, що «капітал є синонімом чистих активів (ЧА) або 

власного капіталу (ВК) суб'єкта господарювання» [15, п.4.57]; фізичний капітал 

визначається як «виробнича потужність», при цьому «капітал розглядається у 

вигляді продуктивності суб'єкта господарювання, основаної, наприклад, на 

одиницях виробленої за день продукції» [15, п.4.57]. 

У світовій практиці найпоширенішою є модель обліку, що базується на 

фінансовій концепції капіталу. В економічній теорії поняття "фінансовий 

капітал" вперше запропоновано німецьким вченим Р. Гільфердінгом, який при 

дослідженні природи капіталу провідних капіталістичних країн світу 

обґрунтував залежність розвитку великого промислового виробництва від 

банківського кредиту, та довів, що завдяки такій залежності відбулося злиття 

промислового і банківського капіталів та утворився новий вид капіталу, 

названий фінансовим [270, с.267-278]. Американські професори економіки 

К.Р.Макконнелл, С.Л. Брю ототожнюють фінансовий капітал з грошовим 
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капіталом, тобто з грошима для закупівлі інвестиційних товарів [271, с.400]. 

Вочевидь, в умовах міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку 

враховуються економічні передумови виникнення фінансового капіталу, а тому 

його, насамперед, слід розуміти як фінансові (грошові) ресурси, мобілізовані з 

різних джерел для уможливлення здійснення та розвитку господарської 

(промислової) діяльності економічної одиниці. 

Концепція збереження капіталу пов'язана з тим, як суб'єкт 

господарювання вимірює капітал, який він прагне зберегти. В економічній 

теорії та практиці відправною точкою для вимірювання збереження капіталу є 

вимірювання одержаного за результатами діяльності прибутку. Зокрема, згідно 

концепції збереження фінансового капіталу, наведеної у Концептуальній 

основі фінансової звітності, «прибуток (П) заробляється, тільки якщо фінансова 

(або грошова) сума чистих активів на кінець періоду (ВК1) перевищує 

фінансову (або грошову) суму чистих активів на початок періоду після 

вилучення будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом цього 

періоду (ВК0)» [15, п.4.59], що можна унаочнити у вигляді (4.1): 

П = ВК1 – ВК0 > 0                                       (4.1) 

Згідно концепції збереження фізичного капіталу, наведеної у 

Концептуальній основі фінансової звітності, «прибуток (П) заробляється, тільки 

якщо фізична виробнича потужність (або продуктивність) суб'єкта 

господарювання (або ресурси чи кошти, необхідні для досягнення такої 

потужності) на кінець періоду перевищує фізичну виробничу потужність на 

початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам та внесків 

власників протягом цього періоду» [15, п.4.59]. За такого підходу, прибуток є 

залишковою сумою пiсля вирахування витрат на досягнення виробничої 

потужності (В) з доходу від реалізації виробленої продукції (Д), що можна 

унаочнити у вигляді (4.2): 

П = Д – В > 0                                            (4.2) 

Загалом концепції збереження капіталу забезпечують зв'язок між 

концепціями капіталу і концепціями прибутку. Необхідно підкреслити, що в 
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сучасній економічній науці концепції прибутку розглядаються з двох точок 

зору: економічної та бухгалтерської. Бухгалтерський підхід до визначення 

прибутку передбачає його розуміння саме як збільшення капіталу незалежно 

від джерел його утворення (фінансова концепція капіталу, формула 4.1); за 

економічним підходом  прибуток розглядається як частина, що створена в 

результаті бізнес-діяльності суб'єкта господарювання власними силами 

(фізична концепція капіталу, формула 4.2). Доречно додати, що «фінансові 

звіти у своїй більшості складаються відповідно до моделі бухгалтерського 

обліку, яка базується на очікуваному відшкодуванні історичної собівартості та 

на концепції збереження номінального фінансового капіталу» [15, вступ]. 

Таким чином, у Концептуальній основі фінансової звітності при 

визначенні концепцій збереження капіталу враховуються дві концепції 

прибутку: 1) прибуток як зміна добробуту власників, а відтак зміна грошового 

запасу добробуту на певний момент часу (зв'язок з фінансовою концепцією 

капіталу) і 2) прибуток як зміна ефективності роботи управлінського персоналу 

економічної одиниці, а відтак зміна грошових надходжень за період часу 

(зв'язок з фізичною концепцією капіталу). Вочевидь, інформація про прибуток в 

бухгалтерському аналізі може бути використана як для прийняття рішень 

власниками, інвесторами та кредиторами в контексті збереження фінансового 

капіталу, так і для прийняття рішень управлінським персоналом в контексті 

збереження фізичного капіталу.  

Варто зауважити, що у термінології Міжнародних стандартів фінансової 

звітності терміни «прибуток» та «доход» залежно від контексту можуть 

характеризуватися різними словами: profit, income, revenue, earnings, gains, 

returns. Для потреб бухгалтерського аналізу їх доречно упорядкувати у такий 

спосіб. В контексті операційної діяльності підприємства використовуються 

перші три з перерахованих вище термінів. Терміни profit, income, revenue, що 

супроводжуються рухом грошових коштів, мають такі значення: revenue як 

дохід від реалізації, income як різні інші доходи операційної діяльності, profit як 

фінансовий результат. Термін earnings характеризує різні аспекти розподілу 
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прибутку. В контексті операційної діяльності підприємства цей термін 

вживається у значенні операційного прибутку (Earnings Before Interest and 

Taxes, EBIT), тобто прибутку до виплати відсотків та податків. В контексті 

фінансової діяльності підприємства у частині розподілу чистого прибутку на 

акцію цей термін вживається у значенні (Earnings per Share, EPS), тобто чистий 

прибуток на одну просту акцію, а у контексті розкриття інформації у звіті про 

фінансовий стан -  у значенні Retained Earnings, тобто нерозподілений 

прибуток. В контексті фінансової діяльності підприємства також 

використовується термін gains як прибуток, що не супроводжується грошовим 

потоком (наприклад, прибуток від зміни справедливої вартості фінансового 

активу). В контексті інвестиційної діяльності підприємства завжди 

використовується термін returns у значенні рівня повернення авансованих в 

господарський цикл коштів. 

Американські вчені Е. С. Хендриксен і М. Ф. Ван Бреда сформували три 

основні концепції розуміння фінансового результату як інформативного 

поняття: 1) синтаксичну; 2) семантичну; 3) прагматичну [62, с. 203-230]. 

Синтаксичний підхід до прибутку передбачає розуміння з точки зору правил 

його визначення; семантичний - через його зв'язок з основними економічними 

реаліями; прагматичний - з позиції його використання інвесторами незалежно 

від того, як він виміряний і визначений. 

Синтаксичний підхід до визначення прибутку відноситься до найбільш 

важливих в бухгалтерському обліку. Згідно синтаксичного підходу умовою 

визначення показника прибутку є вивчення економічної сутності господарських 

операцій і видів діяльності. При синтаксичному підході встановлюються 

взаємозв’язки між елементами інформації про діяльність підприємства 

незалежно від змісту і цінності інформації для різних груп користувачів. Такий 

підхід дає можливість розкрити джерела формування прибутку і розподілити 

отриманий прибуток на складові. Сутність синтаксичного підходу до 

визначення прибутку ілюструє рис.4.1. 
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Рис.4.1. Синтаксичний підхід до визначення прибутку за складом  

Джерело: розроблено автором 

В процесі семантичного підходу до визначення прибутку зміст інформації 

вивчається, абстрагуючись від її цінності для певних користувачів, прибуток 

розглядається через ефективність діяльності підприємства. Е.С. Хендриксен і 

М.Ф.Ван Бреда під ефективністю розуміють «можливість отримання 

максимального результату при заданих ресурсах або заданого результату при 

мінімальному використанні ресурсів, а також оптимальну структуру 

використання ресурсів, що дає необхідний результат (отже, і ціну), що 

забезпечує максимальну віддачу капіталу власників» [62, с. 208]. 

Достатньо варіабельними за змістом є показники рентабельності. Проф. 

О.В.Олійник та С.З.Мошенський відзначають, що «показники економічної 

ефективності (рентабельності) залежно від обраної бази для зіставлення 

поділяються на три групи: витратні, ресурсні, доходні» [167, с.538]. Витратні 

показники рентабельності у знаменнику формули мають показники витрат 

діяльності, а тому характеризують продуктивність факторів виробництва; 

ресурсні показники рентабельності у знаменнику формули мають показники 

необоротних і оборотних активів та капіталу, а тому характеризують 

Валовий  

Маржинальний 

Операційний 

Обліковий 

Чистий 

Чистий дохід – Сукупні змінні витрати 

= 

= 

= 

= 

= 

Чистий дохід – Собівартість реалізованої продукції  

(ф.2 р.2090 або 2095) 

Валовий прибуток – Різниця інших операційних доходів  

і витрат (ф.2 рядки 2190 або 2195) 

Прибуток (збиток) до оподаткування,  

(ф.2 рядки 2290 або 2295) 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) (ф.1 р.1420) 
Балансовий 

Податковий 

= Обліковий прибуток (збиток) –  

Податок на прибуток (ф.2 р.2350(55) 

= 

Прибуток (збиток), визначений за 

податковим законодавством 
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ефективність використання ресурсів; доходні показники рентабельності у 

знаменнику формули мають показники доходів діяльності, а тому 

характеризують прибутковість використаних ресурсів. Різноманітність 

показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів її 

підвищення. 

У підручнику з аудиту та аналізу господарської діяльності підприємства 

французького професора Ж.Рішара розкрито зміст інформації про прибутки 

підприємства через чотири показника доходності (табл.4.1) [158, с.19-23].  

Таблиця 4.1 

Семантичний підхід до визначення ефективності діяльності за Ж.Рішаром 

Назва 

показника 
Формула розрахунку 

Американський 

аналог 
Вітчизняний аналог 

1. Ставка 

доходності на 

власний капітал 
капіталВласний

прибутокЧистий
 ROE 

Рентабельність власного 

капіталу 

2. Ставка 

позикового 

відсотка 
капіталПозиковий

процентахпоВиплати
 Interest / 

Loan capital капіталПозиковий

витратиФінансові
 

3. Ставка доход-

ності інвестицій 

на безборговій 

основі 

(Чистий прибуток + 

Проценти) / 

Інвестований капітал 

EBIT / 

Invested capital 

Рентабельність 

операційної діяльності = 

Операційний прибуток / 

Перманентний капітал 

4. Ставка 

доходності на 

сукупні активи 

Чистий прибуток після 

виплати податку при 

відсутності позикового 

капіталу / Сер.річна 

вартість активів 

EBIT × (1-Т) / 

Average Assets 

Економічна 

рентабельність 

підприємства = 

Операційний прибуток × (1 

– Ставка податку на 

прибуток) / Сер.річні 

активи 

5. Ефект 

фінансового 

важеля  

(п.1 – п.4) 

Ставка доходності на 

власний капітал – 

Ставка доходності на 

сукупні активи 

ROE - BEP × (1-

Т) 

Операційний прибуток × (1 

– Ставка податку на 

прибуток) / 

Обліковий прибуток 

Джерело: [144, c.19-23] 

В процесі дослідження доведено, що для потреб бухгалтерського аналізу 

зміст інформації про прибутки слід розкривати через ключові показники 

ефективності діяльності підприємства, узагальнені у табл.4.2. 

 



310 
 

Таблиця 4.2 

Семантичний підхід до визначення прибутку через рентабельність 

Показники ефективності діяльності 

підприємства 
Формула розрахунку 

Валова рентабельність (прибутковість) 

діяльності (Gross profit margin, GPM) продукціїреалізаціївіддохідЧистий

прибутокВаловий
GPM   

Операційна рентабельність 

(прибутковість) діяльності (Operating 

profit margin, OPM або Return on sales, 

ROS) 
продукціїреалізаціївіддохідЧистий

прибутокйОпераційни
OPM   

Економічна рентабельність 

(прибутковість) діяльності (Economic 

profit margin, EPM) 
продукціїреалізаціївіддохідЧистий

прибутокОбліковий
ЕPM   

Чиста рентабельність (прибутковість) 

діяльності (Net profit margin, NPM) продукціїреалізаціївіддохідЧистий

прибутокЧистий
NPM   

Базова рентабельність (ефективність) 

активів (коефіцієнт генерування доходів) 

(Вasic Еarning Рower, BEP) 
активирічніСер

прибутокйОпераційни
BEP

.
  

Економічна рентабельність (ефективність) 

активів  
активирічніСер

прибутокнаподаткузВитрати

прибутокйОпераційни

.

)

1( 

 

Покриваємість відсотків за позики 

(продуктивність позик) (Times Interest 

Earned, TIE) 
витратиФінансові

прибутокйОпераційни
ТІЕ   

Рентабельність (ефективність) власного 

капіталу (Return on Equity, ROE) капіталвласнийрічнийСер

прибутокЧистий
ROE

.
  

Чистий прибуток на одну просту акцію 

(Earnings Per Share, EPS) акційпростихкількістьрічнаСер

прибутокЧистий
EPS

.
  

Стійкість (ефективність) економічного 

зростання підприємства (Growth, g) капіталвласнийрічнийСер

прибутокбалансовийенийНерозподіл
g

.

)(
  

Джерело: розроблено автором 

За прагматичним підходом до визначення прибутку вивчається вплив 

повідомлень на поведінку користувачів, у чому проявляється цінність даних 

для них, та розглядається прибуток як основа прогнозування та прийняття 

рішень власниками, інвесторами, кредиторами та управлінським персоналом 

підприємства. Загалом держава отримує свій прибуток у вигляді податків, 

кредитори - у вигляді відсотків, акціонери - у вигляді дивідендів та 

реінвестованого прибутку, управлінський персонал - у вигляді оплати праці за 

результати роботи. Прогнози чистого прибутку розглядаються інвесторами як 
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головний чинник майбутнього розподілу дивідендів, а очікувані дивіденди - як 

основа для поточної оцінки пакета акцій або фірми в цілому. Власники 

облігацій і короткострокові кредитори зацікавлені в інформації  про майбутній 

операційний прибуток. Чим вище прогнозований показник операційного 

прибутку (EBIT), тим вища ймовірність отримання належного кредитору 

відсотка і ймовірність погашення позики в кінці її терміну. Управлінський 

персонал бере до відома поведінкову реакцію інвесторів і кредиторів на звітні 

дані про балансовий прибуток і обирає таку облікову політику і методи обліку, 

які дозволяють відображати бажаний прибуток на акцію (EPS) (табл.4.3). 

Таблиця 4.3 

Прагматичний підхід до визначення прибутку як абсолютного 

показника фінансового результату 

Вид прибутку Складові прибутку Група користувачів 

Валовий прибуток  

як суспільна додана вартість 
Чистий дохід – Собівартість 

реалізованої продукції 
Всі групи 

користувачів 

Операційний прибуток  

як EBIT (Earnings Before 

Interest & Tax) 

Валовий прибуток – Різниця інших 

операційних доходів і витрат (у т.ч. 

адміністративних та на збут) 
Кредитори 

Обліковий прибуток  

як прибуток до 

оподаткування 

Операційний прибуток – Різниця 

фінансових та інших доходів і витрат  
Держава 

Чистий прибуток 
Обліковий прибуток (до 

оподаткування) – Податок на 

прибуток 

Власники (акціонери), 

інвестори 

Балансовий прибуток  

як нерозподілений прибуток 

у балансі 

Чистий прибуток – Дивіденди – 

Відрахування до резервного 

капіталу – Спрямування частки до 

зареєстрованого капіталу 

Адміністрація 

Джерело: розроблено автором 

Рентабельність діяльності підприємства також може бути оцінена з 

позиції різних користувачів інформації. З табл.4.4 видно, що коефіцієнт BEP 

характеризує можливості генерування прибутку наявною комбінацією активів 

підприємства та залежить від рівня операційних витрат, тому значення BEP 

конкретного підприємства для прийняття рішень важливо порівнювати всім 

групам користувачів із середньогалузевими показниками. При розрахунку 

коефіцієнта ROI доречною для прийняття рішень є інформація про «чистий» 

операційний прибуток, який обчислюється з припущенням задоволення 
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обов’язкових інтересів держави у вигляді податку на прибуток. При розрахунку 

коефіцієнтів ROЕ та ROА використовується інформація про фінансовий 

результат у формі чистого прибутку, що залишається власникам та 

управлінському персоналу після задоволення інтересів і держави, і кредиторів у 

вигляді сплати відсотків. 

Таблиця 4.4 

Прагматичний підхід до визначення рентабельності як відносного 

показника фінансового результату 

Назва коефіцієнта Формула розрахунку 
Група 

користувачів 

BEP 

(Вasic Еarning Рower) -  

коефіцієнт економічної 

рентабельності активів 

активиСер

прибутокйОпераційни
BEP

.
  

Всі групи 

зацікавлених 

сторін 
1300.1.

2190.2.

рф

рф
BEP   

ROI 

(Return On Investment) – 

коефіцієнт рентабельності 

інвестованого капіталу 

капіталийперманентнСер

прибутокйопераційниЧистий
ROI

.

""
  

Всі групи 

інвесторів та 

кредиторів, що 

надали ресурси 

на довгостро-

ковій основі 
1595.1495.1.

2300.2.2190.2.

ррф

рфрф
ROI




  

ROE 

(Return Оn Еquity) – 

коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу 

капіталвласнийСер

прибутокЧистий
ROE

.
  

Власники 

(акціонери) 

1495.1.

2350.2.

рф

рф
ROE   

ROА 

(Return On Assets) - 

коефіцієнт чистої 

рентабельності активів 

активиСер

прибутокЧистий
ROA

.
  

Управлінський 

персонал 

1300.1.

2350.2.

рф

рф
ROА   

Джерело: розроблено автором 

Бухгалтерський аналіз поточних фінансових результатів підприємства, 

що уможливлює прийняття рішень власниками, інвесторами, позикодавцями та 

кредиторами щодо збереження їх фінансового капіталу, необхідно починати з 

процедур горизонтально-вертикального аналізу облікового прибутку 

(фінансового результату до оподаткування) підприємства у розрізі видів 

діяльності (табл.4.5).  
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Таблиця 4.5 

Процедура горизонтально-вертикального аналізу формування 

облікового прибутку підприємства у розрізі видів діяльності 

Показники 

За попер. період За звітний період 

Аналітичні 

операції: 

1. Оцінка змін: 

тис.грн. % тис.грн. % 
Абс., 

тис.грн. 

Відн., 

% 

1. Результат операційної 

діяльності 
14758 41 10797 83 -3961 -26,8 

2. Результат фінансових 

операцій 
0 0 2000 15 +2000 +2000 

3. Результат іншої діяльності 20860 59 141 2 -20719 -99,3 

4. Фінансовий результат до 

оподаткування (п.1 + п.2 + п.3) 
35618 100 12938 100 -22680 -63,7 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Визначення сфер діяльності, що позитивно 

вплинули на фінансові результати звітного 

періоду: 

Фінансова діяльність (+2000) 

3. Визначення сфер діяльності, що негативно 

вплинули на фінансові результати звітного 

періоду: 

Операційна діяльність (-3961), 

інвестиційна діяльність (-20719) 

4. Виявлення наявності ознак дій з доведення 

підприємства до банкрутства (до збитків призвела 

фінансова або інвестиційна діяльність):  

немає 

Висновки: у звітному періоді обліковий прибуток підприємства має негативну тенденцію 

та скоротився на 63,7%; при цьому операційний прибуток скоротився на 26,8%, що 

свідчить про зменшення обсягів попиту та зростання рівня виробничих та невиробничих 

витрат операційної діяльності; позитивний вплив спричинила наявність прибутків від 

фінансової діяльності (на 2000 тис.грн), спостерігається значне скорочення прибутків від 

інвестиційної діяльності; оскільки підприємство має прибуток, відсутні ознаки дій з 

доведення підприємства до банкрутства  

Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Наступний крок в технології аналізу поточних фінансових результатів 

підприємства - структурний аналіз формування фінансових результатів від 

операційної діяльності (EBIT) підприємства для встановлення рівня 

ефективності управління збутом у звітному періоді та виявлення ознак 

бюрократичності апарату управління підприємством (табл.4.6). 
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Таблиця 4.6 

Процедура структурного аналізу формування фінансових результатів 

від операційної діяльності (EBIT) підприємства 

Показники 

За попер. період За звітний період 

Аналітичні 

операції: 

1. Оцінка змін: 

тис.грн. % у GP тис.грн. % у GP 
Абс., 

тис.грн. 

Відн., 

% 

1. Чистий дохід від реалізації 

продукції (Net Revenue – NR) 
294354 х 250516 х -43838 -14,9 

2. Валовий прибуток (Gross 

profit – GP) 
38176 100 34693 100 -3483 -9,1 

3. Адміністративні витрати 

(Administrative expenses - АЕ) 
(20597) (54,0) (22385) (64,5) +1788 +8,7 

4. Витрати на збут (Selling 

expenses – SE) 
(2930) (7,7) (3416) (9,8) +486 +16,6 

5. Результат іншої операційної 

діяльності 
109 0,3 1905 5,5 +1796 +1647,7 

6. Фінансовий результат від 

операційної діяльності – EBIT 

(п.2 – п.3 – п.4 ± п.5) 

14758 38,6 10797 31,2 -3961 -26,8 

Аналітичні операції (продовження): 

2. З’ясування  схильності до 

централізованої (бюрократичної) системи 

управління підприємством: % (АЕ / GP) > 

50% 

64,5 > 50%, так 

3. Оцінка ефективності управління 

збутом у звітному періоді: % (SE / GP) ≤ 5% 

9,8% > 5%  

(неефективне управління збутом) 

4. Розрахунок чутливості операційного 

прибутку до зміни чистого доходу від 

реалізації на 1%:  Δ% EBIT / Δ% NR 

-26,8 / -14,9 = 1,8 

Висновки: у звітному періоді скоротився валовий прибуток на 9,1%, що свідчить про 

зменшення обсягів попиту та зростання рівня виробничих витрат; зросли адміністративні 

витрати на 8,7%, які на кінець звітного періоду склали 64,5% у структурі розподілу 

валового прибутку, що свідчить про схильність до централізованої (бюрократичної) 

системи управління підприємством; значно зросли витрати на збут – на 16,6% та склали у 

структурі розподілу валового прибутку 9,8%, що свідчить про неефективне управління 

збутом, оскільки рівень таких витрат має коливатись в межах 1-5%. Операційний 

прибуток є чутливим до зміни чистого доходу від реалізації, зокрема при зменшенні чистого 

доходу від реалізації на 1% операційний прибуток зменшується на 1,8%. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

На формування операційного прибутку підприємства впливають 

внутрішні фактори, що залежать від підприємства і контролюються ним (рівень 

операційних витрат), та зовнішні фактори, що не залежать від підприємства і не 

контролюються ним (рівень операційних доходів). За результатами факторного 

аналізу можна оцінити якість операційного прибутку. Вона вважається 
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високою, якщо операційний прибуток зростає внаслідок збільшення доходів від 

реалізації та зниження собівартості реалізованої продукції.  

Процедуру факторного аналізу формування операційного прибутку 

(EBIT) підприємства у звітному періоді, що уможливлює розуміння вагомості 

впливу контрольованих та неконтрольованих факторів, запропоновано у 

табл.4.7.  

Таблиця 4.7 

Процедура факторного аналізу формування операційного прибутку 

(EBIT) підприємства у звітному періоді 

Показники 
За попер. 

період, (0) 

За звітний 

період, (1) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін: 

Абс., 

тис.грн. 
Відн., % 

1. Чистий дохід від реалізації 

продукції (Net Revenue – NR) 
294354 250516 -43838 -14,9 

2. Собівартість реалізованої продукції 

(Cost of Sales - CS) 
(256178) (215823) -40355 -15,75 

3. Адміністративні витрати 

(Administrative expenses - АЕ) 
(20597) (22385) +1788 +8,7 

4. Витрати на збут (Selling expenses – 

SE) 
(2930) (3416) +486 +16,6 

5. Інші операційні доходи (Other 

operating income  – ООІ) 
8322 91914 +83592 +1004,5 

6. Інші операційні витрати (Other 

operating expenses – ООЕ) 
(8213) (90009) +81796 +995,9 

7. Фінансовий результат від 

операційної діяльності – EBIT  

(п.1 - п.2 – п.3 – п.4 + п.5 – п.6) 

14758 10797 -3961 -26,8 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Побудова адитивної 6-факторної моделі 

формування операційного прибутку: 

EBIT =  

NR– CS – АЕ – SE + ООІ  – ООЕ  

3. Розрахунок впливу факторів способом ланцюгових підстановок: 

3.1. вплив зміни чистого доходу від реалізації 

продукції: умов. EBIT (Ф1) = NR(1)    – CS(0) – АЕ(0) 

– SE(0) + ООІ(0) – ООЕ(0)  

Δ EBIT (Ф1) = умов. EBIT (Ф1) - EBIT (0)  

умов. EBIT (Ф1) = 250516 – 256178 – 20597 – 

2930 + 8322 – 8213 = -29080 

Δ EBIT (Ф1) = (-29080) – 14758 =  

-43838 тис.грн. (негативний вплив) 

3.2. вплив зміни собівартості реалізації 

продукції: умов. EBIT (Ф2) = NR(1)    – CS(1) – АЕ(0) 

– SE(0) + ООІ(0) – ООЕ(0)  

Δ EBIT (Ф2) = умов. EBIT (Ф2) - умов. EBIT (Ф1) 

умов. EBIT (Ф2) = 250516 – 215823 – 20597 – 

2930 + 8322 – 8213 = 11275 

Δ EBIT (Ф2) = 11275 – (-29080) =  

+40355 тис.грн. (позитивний вплив) 

3.3. вплив зміни адміністративних витрат:  

умов. EBIT (Ф3) = NR(1)    – CS(1) – АЕ(1) – SE(0) + 

ООІ(0) – ООЕ(0)  

Δ EBIT (Ф3) = умов. EBIT (Ф3) - умов. EBIT (Ф2) 

умов. EBIT (Ф3) = 250516 – 215823 – 22385 – 

2930 + 8322 – 8213 = 9487 

Δ EBIT (Ф3) = 9487 - 11275 = -1788 тис.грн. 

(негативний вплив) 
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Продовження табл.4.7 
3.4. вплив зміни витрат на збут:  

умов. EBIT (Ф4) = NR(1)    – CS(1) – АЕ(1) – SE(1) + 

ООІ(0) – ООЕ(0)  

Δ EBIT (Ф4) = умов. EBIT (Ф4) - умов. EBIT (Ф3) 

умов. EBIT (Ф4) = 250516 – 215823 – 22385 – 

3416 + 8322 – 8213 = 9001 

Δ EBIT (Ф4) = 9001 - 9487 = -486 тис.грн. 

(негативний вплив) 

3.5. вплив зміни інших операційних доходів:  

умов. EBIT (Ф5) = NR(1)    – CS(1) – АЕ(1) – SE(1) + 

ООІ(1) – ООЕ(0)  

Δ EBIT (Ф5) = умов. EBIT (Ф5) - умов. EBIT (Ф4) 

умов. EBIT (Ф5) = 250516 – 215823 – 22385 – 

3416 + 91914 – 8213 = 92593 

Δ EBIT (Ф5) = 92593 - 9001 = +83592 

тис.грн. (позитивний вплив) 

3.6. вплив зміни інших операційних витрат:  

умов. EBIT (Ф6) = NR(1)    – CS(1) – АЕ(1) – SE(1) + 

ООІ(1) – ООЕ(1) = EBIT (1) 

Δ EBIT (Ф6) = EBIT (1) - умов. EBIT (Ф5) 

умов. EBIT (Ф6) = 250516 – 215823 – 22385 – 

3416 + 91914 – 90009 = 10797 

Δ EBIT (Ф6) = 10797 - 92593 = -81796 

тис.грн. (негативний вплив) 

Перевірка достовірності розрахунків впливу 

факторів (баланс відхилень): 

Δ EBIT = Δ EBIT (Ф1) + Δ EBIT (Ф2) + Δ EBIT (Ф3) + 

Δ EBIT (Ф4) + Δ EBIT (Ф5) + Δ EBIT (Ф6) 

-3961 = (-43838) + 40355 + (-1788) + (-486) 

+ 83592 + (-81796) 

Висновки: у звітному періоді операційний прибуток підприємства скоротився (на -3961 

тис.грн, його якість є невисокою); негативний вплив на зміну операційного прибутку 

спричинила зміна неконтрольованого від попиту споживачів та дій конкурентів фактору 

чистого доходу від реалізації продукції (на -43838 тис.грн), а також зміна контрольованих 

факторів, зокрема адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат. 

Особливої уваги вимагають інші операційні витрати, що зменшили операційний прибуток 

(на -81796 тис.грн). Управлінському персоналу необхідно посилити контроль за цими 

групами витрат та розробити варіанти рішень щодо їх мінімізації. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Оскільки основну частину прибутку підприємство одержує від реалізації 

продукції, деталізація результатів факторного аналізу формування 

операційного прибутку (EBIT) підприємства у звітному періоді забезпечується 

проведенням факторного аналізу формування валового прибутку. Загалом у 

фаховій літературі з аналізу господарської діяльності фактори, що впливають 

на формування валового прибутку, об'єднано в п'ять груп: 1) фактори, що 

пов'язані з рівнем витрат, 2) фактори, що пов’язані з фізичним масштабом 

діяльності, 3) фактори, що пов’язані з технічним рівнем виробництва і його 

організацією, 4) фактори, що пов’язані зі структурою асортименту, 5) фактори, 

що пов’язані з рівнем поточних цін [5, 85, 163, 167, 171].  

Факторний аналіз формування валового прибутку підприємства 

необхідно проводити на основі інформації про витратомісткість виробництва 

реалізованої продукції. Процедура факторного аналізу формування валового 

прибутку підприємства змодельована у табл.4.8. 
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Таблиця 4.8 

Процедура факторного аналізу формування валового прибутку 

підприємства за інформацією про витратомісткість реалізованої продукції 

Показники 

За 

попер. 

період,  

(0) 

Аналітичні операції: 

За 

звітний 

період,  

(1) 

1. Перераху-

нок на прогрес 

зростання 

кількісних 

обсягів 

реалізації, (Т) 

2. Перерахун-

нок на 

фактичну 

структуру 

реалізації, (у) 

1. Чистий дохід від реалізації 

продукції (Net Revenue – NR), у т.ч.: 
294354 

294354 × 0,67 = 
197217 

250516 250516 

- кількісний обсяг реалізації, тон 

(Q) 
36886 Т = 24766 / 36886 = 0,67 24766 

2. Собівартість реалізованої 

продукції (Cost of Sales - CS) 
256178 

256178 × 0,67 = 

171639 

250516 × 0,87 = 

217949 
215823 

3. Витратомісткість виробництва 

реалізованої продукції, грн. (п.2 / 

п.1) 

0,87 0,87 0,87 0,86 

4. Валовий прибуток (Gross profit – 

GP) (п.1 – п.2) 
38176 25578 32567 34693 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок загальної зміни валового прибутку у звітному 

періоді: Δ GP = GP1 – GP0   , у тому числі: 

34693 – 38176 = -3483 

(негативна тенденція) 

3.1. Розрахунок зміни валового прибутку за рахунок зміни 

попиту (кількісного обсягу реалізації) (вплив фактору 1): Δ 

GP(Ф1)= GPТ – GP0    

25578 – 38176 = -12598 

(негативний вплив) 

3.2. Розрахунок зміни валового прибутку за рахунок зміни 

асортиментної політики (структури реалізації) (вплив 

фактору 2): Δ GP(Ф2)= GPу – GPТ    

32567 – 25578 = 6 989 

(позитивний вплив) 

3.3. Розрахунок зміни валового прибутку за рахунок зміни 

витратомісткості реалізованої продукції (вплив фактору 

3): Δ GP(Ф3)= GP1 – GPу    

34693 – 32567 = 2 126 

(позитивний вплив) 

3.4. Розрахунок зміни валового прибутку за рахунок зміни 

середніх цін реалізації готової продукції (вплив фактору 4): 

Δ GP(Ф4)= NRу  – NRТ   

250516 – 197217 = 53 299 

(позитивний вплив) 

3.5. Розрахунок зміни валового прибутку за рахунок зміни цін 

придбання виробничих запасів (вплив фактору 5): Δ GP(Ф5)= - 

(CS у  – CS Т )  

- (217949 – 171639) =  

- 46 310 (негативний 

вплив) 

3.6. Перевірка достовірності 

розрахунків (баланс відхилень): 

-3483 = (-12598) + 6 989 + 2 126 =  

(-12598) + 53 299 + (- 46 310) + 2 126 

4. Визначення факторів, що 

вплинули позитивно: 

зміна асортиментної політики, зміна 

витратомісткості реалізованої продукції, зміна 

середніх цін реалізації готової продукції 

5. Визначення факторів, що 

вплинули негативно: 

зміна попиту, зміна цін придбання виробничих 

запасів 

6. Визначення фактору, що має 

найбільший негативний вплив (є 

найбільшим потенційним резервом): 

зміна цін придбання виробничих запасів 
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Продовження табл.4.8 
7. Розрахунок індексу зростання цін реалізації готової 

продукції: ГПЦ
І = NR1  / NRТ   250516 / 197217 = 1,27 

8. Розрахунок індексу зростання цін придбання виробничих 

запасів: ВЗЦ
І = CS 1  / CS Т   215823 / 171639 = 1,26 

9. Розрахунок дефлятору цін: ГПЦ
І  / ВЗЦ

І  > 1 (позитивна 

тенденція) 
1,27 / 1,26 = 1,008 > 1 

Висновки: якість валового прибутку є низькою, оскільки його збільшення зумовлено 

зростанням цін на продукцію, а не збільшенням попиту; найвагоміші резерви збільшення 

валового прибутку знаходяться у прийнятті рішень про вибір кращих постачальників 

виробничих запасів; зростання цін на виробничі запаси було компенсовано зростанням цін на 

продукцію, що свідчить про фінансову продуктивність. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Процедуру факторного аналізу формування валового прибутку за 

окремим видом продукції підприємства, без врахування впливу фактору зміни 

структури асортименту продукції, змодельовано у табл.4.9. 

Таблиця 4.9 

Процедура факторного аналізу формування валового прибутку за окремим 

видом продукції підприємства у звітному періоді 

Показники 
Звітний 

період, (1) 

Попередній 

період, (0) 

Аналітичні 

операції: 

1. Оцінка 

абс. зміни 

1. Обсяг реалізованої продукції окремого 

виду, тон - Q 
5152 6291 -1139 

2. Чистий дохід від реалізації окремого виду 

продукції, тис.грн.  
63960 92740 -28780 

3. Собівартість реалізації окремого виду 

продукції, тис.грн.  
52469 80640 -28171 

4. Валовий прибуток за окремим видом 

продукції, тис.грн. (п.2 – п.3) - GPN 
11491 12100 -609 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок ключових аналітичних  показників формування валового прибутку за 

окремим видом продукції: 

Середня ціна 1 тони, тис.грн. (п.2 / п.1) - P 12,415 14,742 -2,327 

Собівартість 1 тони, тис.грн. (п.3 / п.1) - C 10,184 12,818 -2,634 

3. Побудова комбінованої  3-х факторної 

моделі формування валового прибутку за 

окремим видом продукції підприємства: 

GPN =  Q × (P - C) 

3.1. Розрахунок впливу фактору 1 - зміни 

обсягу реалізованої продукції:  

ΔGPN
(Ф1) = Δ Q × (P(0) - C(0)) 

-1139 × (14,742 – 12,818) = -2191,4 тис.грн. 

3.2. Розрахунок впливу фактору 2 – зміни 

середньої поточної ціни на готову продукції: 

ΔGPN
 (Ф2) = Q(1) × Δ P 

5152 × (-2,327) = - 11988,7 тис.грн. 
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Продовження табл.4.9 
3.3. Розрахунок впливу фактору 3 – зміни 

собівартості реалізації 1 тони готової 

продукції: ΔGPN
 (Ф3) = «-» Q(1) × Δ C 

«-» 5152 × (-2,634) = +13570,4 тис.грн. 

2.4. Перевірка достовірності розрахунків 

впливу факторів (баланс відхилень): 
-609 = (-2191,4) + (- 11988,7) + 13570,4 

Висновки: у звітному періоді валовий прибуток за окремим видом продукції скоротився на 

609 тис.грн. Найбільший негативний вплив на зміну валового прибутку (на -11988,7 тис.грн.) 

спричинила зміна середньої ціни на готову продукцію цього виду. Оскільки на зміну середньої 

реалізаційної ціни впливають такі фактори, як якість реалізованої продукції, ринки збуту, 

терміни реалізації, рівень інфляції, управлінському персоналу необхідно провести 

поглиблений факторний аналіз зміни ціни за рахунок впливу цих факторів та з’ясувати 

причино-наслідкову залежність середньої ціни цього виду продукції від її сортового складу, 

каналів збуту та інфляційних процесів.  
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Маржинальний (операційний) аналіз взаємозв’язку «витрати - масштаб 

діяльності - прибуток» або CVP-аналіз (Cost – Volume – Profit, CVP analysis) 

базується на моделі формування маржинального доходу як різниці середньої 

ціни реалізації продукції (р) та середніх змінних витрат на одиницю продукції 

(b). Оскільки максимізація валової маржі є однією з головних цілей 

управлінського персоналу суб’єкта господарювання ( вона є джерелом покриття 

постійних витрат і формування операційного прибутку), у зарубіжній фаховій 

літературі представлено методику маржинального аналізу операційного 

прибутку за моделлю (4.3) [65, с.247]: 

EBIT = Х × (р – b) – а                                  (4.3) 

Процедуру факторного аналізу формування операційного прибутку від 

основної діяльності підприємства за моделлю CVP, що забезпечує 

обґрунтування оптимальних варіантів управлінських рішень, що стосуються 

зміни виробничої потужності, асортименту, цінової політики з метою 

мінімізації основних операційних витрат і максимізації «основного» 

операційного прибутку (ООП), змодельовано у табл.4.10. 

Пошук проблем управління прибутковістю підприємства не може 

вважатися повним без проведення факторного аналізу облікового прибутку 

(ПО), який формується під впливом таких факторів: зміни обсягу власного 

капіталу (ВК), зміни економічної рентабельності діяльності (ЕРМ), зміни рівня 

використання активів (ТАТ) та зміни мультиплікатора капіталу (EM) (4.4). 

ПО = ВК × ЕPM × ТАТ × EM                            (4.4) 



320 
 

Таблиця 4.10 

Процедура факторного аналізу формування операційного прибутку 

від основної діяльності підприємства у звітному періоді за моделлю CVP  

Операційний прибуток від основної 

діяльності (ООП) 
Масштаб 

діяльності  

(кількісний 

обсяг 

реалізації), 

тон (Ф1) 

С
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я
 ц
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н
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(Ф
4
) 

Аналітичні операції: 

Сума, 

тис.грн. 

1. Вибір математичної моделі 

аналізу: ООП = Х × (р – b) – а 

2. Розрахунок умовних 

показників способом ланцюгових 

підстановок 

попит 
стру-

ктура 

ООП Х ІР р b а 

За попередній період: 

ООП0 = Х0 × (р0 – b0) – а0 
14649 36886 х 7,980 7,3352 9137 

Перерахований на фактичний 

попит при базовій структурі: 

ум. ООП Ф1.1 = (Х0 × (р0 – b0) – а0) 

× І
Р = ООП0 × І

Р 

9835 36886 

24766 / 

36886 = 

0,6714 
7,980 7,3352 9137 

Перерахований на фактичний 

масштаб діяльності: 

ум. ООП Ф1.2 = Х1 × (р0 – b0) – а0 

6832 24766 х 7,980 7,3352 9137 

Перерахований на фактичну 

середню ціну реалізації: 

ум. ООП Ф2 = Х1 × (р1 – b0) – а0 

59708 24766 х 10,115 7,3352 9137 

Перерахований на фактичні 

середні змінні витрати на 1 тону: 

ум. ООП Ф3 = Х1 × (р1 – b1) – а0 

163556 24766 х 10,115 3,142 9137 

За звітний період: 

ООП1 = Х1 × (р1 – b1) – а1 
8892 24766 х 10,115 3,142 163809 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок загальної тенденції зміни операційного 

прибутку від основної діяльності  у звітному періоді:  

Δ ООП = ООП 1 – ООП 0 , у тому числі: 

8892 – 14649 = -5757 

(негативна тенденція) 

3.1. за рахунок зміни попиту на продукцію (вплив фактору 

1.1):  Δ ООП (Ф1.1)= ум. ООП Ф1.1 – ООП 0 

9835 – 14649 = -4814 

(негативний вплив) 

3.2. за рахунок зміни структури реалізації продукції (вплив 

фактору 1.2): Δ ООП (Ф1.2)= ум. ООП Ф1.2 – ум. ООП Ф1.1 

6832 – 9835 = -3003 

(негативний вплив) 

3.3. за рахунок зміни купівельної спроможності ринку (вплив 

фактору 2): Δ ООП (Ф2)= ум. ООП Ф2 – ум. ООП Ф1.2 

59708 – 6832 = +52876 

(позитивний вплив) 



321 
 

Продовження табл.4.10 
3.4. за рахунок зміни рівня питомих змінних витрат на 1-цю 

продукції  (вплив фактору 3):  

Δ ООП (Ф3)= ум. ООП Ф3 – ум. ООП Ф2 

163556 – 59708 = +103848 

(позитивний вплив) 

3.5. за рахунок зміни рівня постійних витрат (вплив фактору 

4): Δ ООП (Ф1)= ООП 1 – ум. ООП Ф3 

8892 – 163556 = -154664 

(негативний вплив) 

3.6. Перевірка достовірності розрахунків: 
-5757 =  

(-4814) + (-3003) + 52876 + 103848 + (-154664) 

4. Прогнозування критичного рівня 

постійних витрат на наступний період:  

а = Х × (р – b) 

24766 × (10,115  – 3,142) = 172639 тис.грн. 

5. Прогнозування критичного рівня 

змінних витрат на одну тону на наступний 

період: b = р – а / Х 

10,115  – 163809 / 24766 = 3,501 тис.грн. 

6. Прогнозування критичного рівня 

середньої ціни реалізації продукції  на 

наступний період: р = b + а / Х 

3,142  + 163809 / 24766 = 9,756 тис.грн. 

Висновки: у звітному періоді загальна тенденція зміни операційного прибутку від основної 

діяльності була негативною, він скоротився (на -5757 тис.грн); при цьому факторний аналіз 

показав наявність «больових точок» у частині негативного впливу зміни попиту на 

продукцію, структурних зрушень, а також значного негативного впливу зміни рівня 

постійних витрат (на -154664 тис.грн), що свідчить про зростання загрози беззбитковості 

діяльності. Управлінському персоналу необхідно контролювати процес формування 

постійних витрат основної операційної діяльності, а також встановлення середньої ціни 

реалізації, яка не повинна бути нижчою за  9,756 тис.грн.  

Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Процедуру факторного аналізу формування облікового прибутку 

підприємства у звітному періоді змодельовано у табл.4.11. 

У ринковій економіці будь-які рішення суб’єкта господарювання 

супроводжуються певним ризиком, тобто підприємство не має повної 

впевненості щодо розміру та періоду виникнення майбутніх грошових потоків, 

пов’язаних із прийнятими рішеннями. Зазвичай бізнес-ризик зумовлюється 

особливостями ведення бізнесу у галузі функціонування та вимірюється за 

допомогою коефіцієнту варіації операційного прибутку за 5 останніх років.  

Процедуру ідентифікації бізнес-ризику підприємства, що забезпечує 

інформацією про рівень невизначеності щодо отримання усталеної суми 

операційного прибутку в осяжному майбутньому , змодельовано у табл.4.12. 
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Таблиця 4.11 

Процедура факторного аналізу формування облікового прибутку 

підприємства у звітному періоді 

Показники 

Звітний 

період, 

(1) 

Поперед. 

період, 

(0) 

Аналітичні операції: 

3. Оцінка змін 

Абс. 

відх., Δ 

Відн. 

відх., Δ% 

1 2 3 4 5 

1. Прибуток до оподаткування (ПО) 12938 35618 -22680 -63,7 

2. Чистий дохід від реалізації продукції 250516 294354 -43838 - 14,9 

3. Сер. власний капітал (ВК) 524924 502005 +22919 + 2,1 

4. Сер. активи 744672 800849 -56177 - 10,1 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок ключових показників формування облікового прибутку підприємства у 

звітному періоді: 

Економічна рентабельність діяльності 

підприємства, ЕPM, % (п.1 / п.2) 
5,16 12,1 -6,94 -57,4 

Ресурсовіддача (оборотність активів), ТАТ, 

раз (п.2 / п.4) 
0,34 0,37 -0,03 - 8,1 

Коефіцієнт фінансової залежності 

(мультиплікатор капіталу), EM (п.4 / п.3) 
1,42 1,59 -0,17 - 10,7 

3. Побудова 4-х факторної 

мультиплікативної моделі показника ПО: 
ПО = ВК × ЕPM × ТАТ × EM 

4. Розрахунок впливу факторів на зміну облікового прибутку прийомом абсолютних 

різниць 

4.1. розрахунок впливу фактору 1 - зміни суми власного 

капіталу підприємства:  

ΔПО(Ф1) = Δ ВК × ЕPM(0) × ТАТ(0) × EM(0) 

(+22919) × 12,1 / 100% × 0,37 

× 1,59 = +1631 

4.2. розрахунок впливу фактору 2 - зміни економічної 

рентабельності діяльності підприємства: 

ΔПО(Ф2) = ВК(1) × Δ ЕPM × ТАТ(0) × EM(0) 

524924 × (-6,94) / 100% × 0,37 

× 1,59 = -21432 

4.3. розрахунок впливу фактору 3 – зміни ресурсовіддачі:  

ΔПО(Ф3) = ВК(1) × ЕPM (1) × Δ ТАТ × EM(0) 

524924 × 5,16 / 100% × (-0,03) 

× 1,59 = -1292 

4.4. розрахунок впливу фактору 4 – зміни фінансової 

залежності: ΔПО(Ф4) = ВК(1) × ЕPM (1) × ТАТ(1) × Δ EM 

524924 × 5,16 / 100% × 0,34 

×(-0,17) = -1566 

4.5. Перевірка достовірності розрахунків впливу факторів 

(баланс відхилень): 

(-22680) ≈ (+1631) + (-21432) + 

(-1292) + (-1566) 

Висновки: у звітному періоді показник облікового прибутку підприємства зменшився на 

22680 тис.грн, що свідчить про негативну тенденцію для власників та держави. На цю 

зміну вплинули чотири фактори. Найбільший негативний вплив спричинила зміна 

економічної рентабельності підприємства (-21432 тис.грн), тому управлінському 

персоналу необхідно шукати резерви мінімізації витрат діяльності підприємства. 

Збільшення суми власного капіталу підприємства зумовило збільшення облікового прибутку 

у звітному періоді на (+1631 тис.грн). 

Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Таблиця 4.12 

Аналітична процедура ідентифікації бізнес-ризику підприємства 

Звітна дата або 

звітний період часу 

Рівні ряду 

динаміки, 

п 

Операційний 

прибуток 

(EBIT), 

тис.грн., Х  

Аналітичні операції: 

1. Визначення 

ланцюгового 

абсолютного 

прирісту, 

тис.грн. 

4. Визначення 

ланцюгового 

прогресу 

зростання, %, Т 

4 роки назад 0 6043 - - 

3 роки назад 1 8395 +2352 138,92 

2 роки назад 2 7090 -1305 84,46 

Попередній період 3 14758 +7668 208,15 

Звітний період 4 10797 -3961 73,16 

Аналітичні операції (продовження): 

5. Розрахунок тенденції зростання 

операційного прибутку за останні 5 років: 

4
4321 TTTTТ EBIT   

4 7316,00815,28446,03892,1 EBITТ

 1,156 або 115,6% 

6.
 Ідентифікація бізнес-ризику підприємства 

Розрахунок математичного сподівання 

операційного прибутку протягом останніх 5 

років: М(Х)= EBIT  

(6043 + 8395 + 7090 + 14758 + 10797) / 5 

= 9417 тис.грн. 

Розрахунок середньоквадратичного відхилення 

операційного прибутку:   

п

хх

EBIT

і

і 

 1

2)(

)(  
5

)941710797()941714758(

)94177090()94178395()94176043(

1
22

222




і

=  3107 тис.грн. 

Розрахунок коефіцієнта варіації операційного 

прибутку (бізнес-ризику): 

)(

)(
)(

EBITM

EBIT
EBITV


 ;> 30% (суттєвий ризик); ˂ 

10% (несуттєвий ризик) 

3107 / 9417 = 0,33 або 33%; 

наявність суттєвого ризику 

Висновки: реалізація стратегічного плану діяльності щодо операційного прибутку за 5 

останніх років була на середньому рівні 115,6%, що свідчить про загальну позитивну 

тенденцію; щорічне середнє відхилення від загальної тенденції отримання операційного 

прибутку складало 3107 тис.грн.; бізнес-ризик діяльності підприємства є значним та 

складає 33%. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Розроблені моделі  процедур аналізу формування поточних фінансових 

результатів підприємства дозволяють визначити перспективи збереження 

фінансового капіталу підприємства через моніторинг напрямків змін їх суми та 

діагностику сили впливу факторів на ці зміни, сприяють підвищенню 

інформаційної культури документування аналітичного процесу, забезпечують 

однозначне розуміння та глибоке осмислення отриманої аналітичної інформації. 
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4.2. Організація технології аналізу стратегічних фінансових 

результатів діяльності підприємства 

 

Відповідно до принципів, визначених Міжнародною комісією із цінних 

паперів (International Organization of Securities Commissions, IOSCO), кожне 

підприємство, незалежно від форми власності та підпорядкованості, цінні 

папери якого перебувають у біржовому обігу, має розкривати максимально 

можливий обсяг аналітичної інформації, корисний для зацікавлених 

користувачів [272]. Одним із найважливіших стратегічних показників 

фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання, який забезпечує 

корисною інформацією інвесторів про тенденції зростання їх добробуту та 

збереження їх фінансового капіталу, традиційно визнається показник чистого 

прибутку на акцію (EPS). 

Стандартами фінансової звітності (МСБО 33 «Прибуток на акцію» [273], 

ПСБО 24 «Прибуток на акцію» [274]) вимагається розкриття інформації про 

прибуток на акцію (EPS) суб’єкта господарювання у Звіті про фінансові 

результати. У міжнародній практиці фінансові аналітики користуються двома 

показниками EPS - базисним та розбавленим. У вітчизняній формі №2 

фінансової звітності “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» 

базисний EPS отримав назву "Чистий прибуток на одну просту акцію" (EPSБАЗ), 

а розбавлений EPS - "Скоригований чистий прибуток на одну просту 

акцію"(EPSКОР).  

ПСБО 24 «Прибуток на акцію» регламентовано визначення базисного та 

розбавленого EPS. Зокрема, чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

(EPSБАЗ) визначається діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) 

(ЧП) і сумою дивідендів на привілейовані акції (ДПА) на середньорічну кількість 

простих акцій в обігу (QБАЗ) [274, п.4]; скоригований чистий прибуток (збиток) 

на одну просту акцію (EPSКОР) визначається діленням скоригованого чистого 

прибутку (збитку) (ЧПКОР) на скориговану середньорічну кількість простих 

акцій в обігу (QКОР) [274, п.8]. При цьому визначено, що скоригований чистий 
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прибуток (збиток) (ЧПКОР) є показником чистого прибутку (збитку) після 

вирахування дивідендів на привілейовані акції, скоригованого на вплив 

розбавляючих простих акцій. Також відзначається, що середньорічна кількість 

простих акцій в обігу визначається за даними реєстру акціонерів через суму 

добутків кількості простих акцій в обігу протягом певних періодів у днях 

(місяцях) та відповідних часових зважених коефіцієнтів [274, п.5].  

На розрахунок базисного EPS («Чистого прибутку на одну просту акцію» 

- рядок 2610 форми №2) згідно МСБО 33 впливають такі операції з акціями: 

ринкова емісія за грошові кошти; пільгова емісія без оплати або дроблення 

акцій; випуск прав на покупку простих акцій за пільговою ціною (нижче 

ринкової ціни акції) [273, п.71]. Процедуру розрахунку базисного EPS суб’єкта 

господарювання у звітному періоді з урахуванням результатів аналізу впливу 

операцій з акціями на середньорічну кількість простих акцій, а також 

коригування базисного EPS за попередній звітний період для забезпечення 

зіставності інформації та проведення аналізу відхилень базисного EPS, 

змодельовано у табл.4.13. 

Таблиця 4.13 

Процедура аналізу відхилень базисного EPS суб’єкта господарювання 

від попереднього періоду 

Операції з акціями За звітний період 
За попередній 

період 

Аналітичні 

операції: 

1. Оцінка зміни 

1. Ринкова емісія акцій 

за грошові кошти (РЕ) 
РЕ

БАЗ

ПА

РЕ
БАЗ

Q

ДЧП
EPS


  EPSБАЗ

0 EPSБАЗ
РЕ - EPSБАЗ

0 

2. Пільгова емісія акцій 

без оплати або 

дроблення акцій (ПЕ) ПЕ

БАЗ

ПА

ПЕ
БАЗ

Q

ДЧП
EPS


  EPSБАЗ

0 / КПЕ 
EPSБАЗ

ПЕ - EPSБАЗ
0/ 

КПЕ 

3. Випуск прав на 

покупку простих акцій 

за пільговою ціною 

(ПП) 

ПП

БАЗ

ПА

ПП
БАЗ

Q

ДЧП
EPS


  

EPSБАЗ
0 / КПП 

EPSБАЗ
ПП - EPSБАЗ

0 / 

КПП 

4. Пільгова емісія + 

випуск прав (ПЕ+ПП) 
ПППЕ

БАЗ

ПА

ПППЕ
БАЗ

Q

ДЧП
EPS






  

EPSБАЗ
0 / КПЕ / 

КПП 

EPSБАЗ
ПП - EPSБАЗ

0 / 

КПЕ / КПП 

Джерело: змодельовано автором 
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З табл.4.13 видно, що для розрахунку середньорічної кількості простих 

акцій в обігу з урахуванням пільгової емісії акцій без оплати або дроблення 

акцій необхідно розрахувати коефіцієнт пільгової емісії (КПЕ), що включає суму 

кількості акцій, що входить в пакет (а) та кількості акцій, що додали додатково 

до цього пакету (b) (4.5). 

a

ba
К ПЕ 

                                                   (4.5) 

Для розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу з 

урахуванням випуску прав на покупку простих акцій за пільговою ціною 

(нижче ринкової ціни акції) необхідно розрахувати пільговий коефіцієнт 

випуску прав (КПП), який дорівнює співвідношенню ринкової ціни акції до 

реалізації прав (CRP) і розрахункової середньотеоретичної ціни акції після 

реалізації прав (TERP) (4.6).  

TERP

СRP
К ПП                                                    (4.6) 

Середньотеоретична ціна акції після реалізації прав (TERP) включає 

кількість акцій, що входить в пакет до реалізації прав (с) і їх ринкову ціну 

(CRP) та кількість акцій, права на які випустили додатково до цього пакету (d) і 

їх пільгову ціну (BRP) та розраховується за (4.7) 

dc

BRPdCRPc
TERP




                                     (4.7) 

Розбавлений EPS розраховується для того, щоби фактичні акціонери 

змогли проаналізувати, наскільки можливе падіння прибутку на акцію 

внаслідок конвертації облігацій (КО) або виконання опціонів (ВО) потенційних 

акціонерів. Визначення розбавленого EPS («Скоригованого чистого прибутку 

на одну просту акцію» - рядок 2615 форми №2) можливе завдяки аналізу 

операцій з фінансовими інструментами розбавлення, якими є потенційні акції, 

що відображаються у конвертованих облігаціях та опціонах на придбання 

акцій. Для розрахунку розбавленого EPS необхідно визначити два додаткові 

показники: 1) можлива економія (ΔЧПРППА
КО) на відсотках за облігаціями (ФВ), 

конвертація яких здійснюється, за мінусом податку на прибуток (Т); 2) 

додаткова кількість акцій, яка може виникнути у результатів конвертації 
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облігацій або виконання опціонів при найгірших умовах (QРППА). При 

розрахунку розбавленого EPS спочатку враховується вплив операцій з 

виконання опціонів, а потім вже вплив операцій з конвертації облігацій. 

Процедуру розрахунку розбавленого EPS суб’єкта господарювання у звітному 

періоді, що уможливлює аналіз відхилень від базисного EPS внаслідок 

виконання опціонів та конвертації облігацій, змодельовано у табл.4.14. 

Таблиця 4.14 

Процедура аналізу відхилень розбавленого EPS суб’єкта господарювання 

від базисного EPS 

Операції з фінансовими 

інструментами 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок скоригованого чистого 

прибутку на одну просту акцію 

(розбавленого EPS) 

2. Оцінка 

зміни  

1. Виконання опціонів (ВО) 
ВО

РППАБАЗ

ПА
КОР

QQ

ДЧП
EPS




 ,  

де 
CRP

BRPQCRPQ
Q

ВОВО

ВО
РППА 

  

EPSКОР - 

EPSБАЗ 

2. Конвертація облігацій 

(КО) 
КО

РППА
ВО

РППАБАЗ

ПА
КОР

QQQ

ТФВДЧП
EPS






)1(
,  

де 
a

b
QQ КО

КО
РППА   

EPSКОР - 

EPSБАЗ 

Джерело: змодельовано автором 

Розуміння перспектив збереження фінансового капіталу підприємства та 

прийняття фінансових рішень інвесторами щодо надання ресурсів підприємству 

забезпечується аналізом формування дивідендної політики. В основі 

дивідендної політики - загальновідомий принцип максимізації сукупного 

прибутку інвесторів, що складається з суми одержаних дивідендів на одну 

просту акцію та приросту ринкової ціни (курсу) простої акції. Загалом 

взаємозв’язок між ринковим курсом простих акцій та дивідендною політикою 

розкривається через модель Гордона (4.8) [200, с.691].  

gК

D
P

S 
 1

0                                                 (4.8) 

де Р0 – ринкова ціна акції у теперішній час, D1 – очікуваний у наступному 

році дивіденд на акцію; KS - ставка дохідності простої акції, %; g - ставка 
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середньорічного приросту дивідендів, %. Цю модель ще називають моделлю 

дивідендів постійного зростання, оскільки ключовим фактором зростання 

ринкової вартості підприємства визнається темп приросту її дивідендних 

виплат. 

Необхідно підкреслити, що з позиції акціонера дивіденд виступає як 

плата за користування товариством його грошима, вкладеними у статутний 

капітал компанії; з позиції управлінського персоналу акціонерного товариства 

дивіденд — це частка фінансових витрат підприємства, необхідна для 

обслуговування капіталу інвесторів, що сплачується акціонерам пропорційно 

кількості акцій, що знаходяться в обігу. Таким чином, розробка та застосування 

раціональної дивідендної політики підприємства орієнтовані на поєднання двох 

протилежних мотивацій: акціонерів, що претендують на зростання дивідендів 

(короткострокова перспектива), і підприємства, яке повинно забезпечити 

зростання прибутку та сталість економічного розвитку за рахунок внутрішніх 

джерел (довгострокова перспектива). 

З погляду бухгалтера-аналітика дивіденд є технічним показником, який 

дозволяє на основі моделі Гордона визначити «ціну» акціонерного капіталу для 

підприємства (KS) (4.9), яку за програмою підготовки DipIFR ACCA 

рекомендовано визначати як співвідношення запланованої суми виплати 

дивідендів до середнього розміру акціонерного капіталу. 

KS =  D1 / Р0 + g                                           (4.9) 

Показник «ціни» акціонерного капіталу для підприємства (KS) важливо 

визнати ключовим показником стратегічних фінансових результатів його 

діяльності, тому що наявність інформації про «ціну» акціонерного, а відтак й 

власного, капіталу суб’єкта господарювання уможливлює формування його 

ефективної дивідендної політики. Зокрема, у фаховій літературі наводиться 

думка, що «рішення власників щодо дивідендів чи реінвестування прибутку 

залежить від очікуваної рентабельності власного капіталу підприємства та від 

ставки зовнішніх доходів за альтернативних вкладень відповідного обсягу 

капіталу на ринку» [275, с.231-232]. З огляду на це, формування дивідендної 
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політики підприємства слід базувати на порівнянні рентабельності власного 

капіталу (ROE) та «ціни» акціонерного капіталу підприємства (табл.4.15).  

Таблиця 4.15 

Умови формування дивідендної політики підприємства 

Умова аналізу Варіант прийняття рішення 

ROE > KS 
доцільно реінвестувати весь чистий прибуток. У такому разі ринковий 

курс акцій зростатиме, чим нижчими будуть дивіденди. 

ROE < KS 
доцільно приймати рішення щодо виплати дивідендів. Ринкова ціна акцій 

зростатиме, якщо зростатимуть дивіденди. 
Джерело: складено на основі [262, с.231-232] 

Процедуру аналізу формування дивідендної політики підприємства за 

інформацією фінансової звітності змодельовано у табл.4.16. 

Таблиця 4.16 

Процедура аналізу формування дивідендної політики підприємства 

Показники 
Джерело фінансової 

звітності 

Звітний 

період, (1) 

Попередній 

період, (0) 

1. Чистий прибуток, тис.грн. ф. 2 р.2350 11021 34816 

2. Сер. власний капітал, тис.грн.  ф. 1 р.1495 524924 502005 

3. Виплати власникам (дивіденди) ф. 4 р.4200 0 0 

4. Акціонерний капітал ф. 1 р.1400+р.1411 175833 175833 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ключових аналітичних показників формування дивідендної політики 

суб’єкта господарювання: 

«Ціна» власного капіталу, %  - KS  (п.3 / п.4 × 100%) 0 0 

Рентабельність власного капіталу - ROЕ, % (п.1 / п.2 × 100%) 2,1 6,9 

2. Формування судження про варіант дивідендної політики у звітному періоді:  

ROE > KS 2,1% > 0% 
тезаврація нерозподіленого 

прибутку 

ROE < KS х - 

Висновки: управлінському персоналу підприємства доречно дотримуватися варіанту 

дивідендної політики в напрямку тезаврації нерозподіленого прибутку, а не розподілу 

чистого прибутку на дивіденди, що забезпечить довгострокову перспективу 

стратегічного розвитку за рахунок внутрішніх джерел з метою максимізації акціонерної 

вартості підприємства. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Максимізація ринкової доданої вартості (Market Value Added, МVA) є 

однією зі стратегічних цілей інвесторів підприємства. Ринкова додана вартість 

підприємства МVA залежить від ринкової капіталізації акцій підприємства 

(Мarket Сapitalization, MC), що визначається множенням ринкової ціни акції 

(Мarket Value per Share, MVS) на загальну кількість акцій, що перебувають в 
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обігу (Q). Також показник ринкової вартості підприємства MC можна 

визначити через множення коефіцієнту ринкової цінності акції, що має назву 

Р/Е та розраховується в процесі коефіцієнтного аналізу фінансового стану за 

групою показників ринкової активності (табл.3.31), на показник чистого 

прибутку (ЧП) підприємства. 

Для компаративного аналізу ринкової вартості акцій підприємства в 

галузі функціонування, до інструментарію бухгалтерського аналізу є підстави 

включити стратегічний показник доданої ринкової вартості підприємства, як 

різницю між ринковою вартістю всіх акцій  підприємства (MC) та його 

акціонерним капіталом (SC) (4.10).  

MVA =  Q × MVS – SC = MC - SC                           (4.10) 

З формули 4.10 видно, що різниця між ринковою вартістю акцій 

підприємства та акціонерним капіталом власників підприємства може 

відобразити факт «додавання» ринкової цінності, так званий «гудвіл». Відтак, 

MVA можна інтерпретувати як стратегічний показник прибутку, створений 

управлінським персоналом своєю діловою репутацією для інвесторів.  

Відносним показником доданої ринкової вартості підприємства є 

коефіцієнт Тобіна (4.11). У зарубіжній практиці він має назву Q-Ratio (Tobin's 

Q-Ratio), розраховується як співвідношення ринкової капіталізації акцій (МС) 

до акціонерного капіталу (SC) та забезпечує релевантною інформацією 

потенційних інвесторів. 

Q-Ratio = МС / SC                                         (4.11) 

Зокрема, за результатами аналізу цього показника робляться такі 

аналітичні висновки: якщо ринкова капіталізація відбиває виключно 

інвестований акціонерами капітал, Tobin's Q-Ratio = 1 і це означає, що 

підприємство не має високої ділової репутації. Якщо Tobin's Q-Ratio ˃1, це 

свідчить про високу ділову репутацію підприємства та стимулює потенційних 

інвесторів вкладати більше коштів в капітал підприємства. Якщо Q-Ratio < 1, це 

свідчить про низьку ділову репутацію підприємства на ринку. Отже, значення 

Q-Ratio ˃1 та його позитивна динаміка забезпечують інформацією про 
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тенденції внутрішньо генерованого гудвілу підприємства; значення Q-Ratio <1 

та його негативна динаміка сигналізують про можливість поглинання 

конкурентом.  

Прийняття рішень потенційними інвесторами обґрунтовується 

результатами аналізу інформації про прибуток на інвестований капітал. 

Найбільш популярним у зарубіжній практиці стратегічним показником, що 

уможливлює прийняття рішень інвесторами щодо вкладень капіталу у 

підприємство, є показник ROI (Return On Investment або ROIC як Return On 

Invested Capital). Цей показник трактується як показник рентабельності 

інвестованого у бізнес капіталу та показує, наскільки добре підприємство 

використовує інвестовані власниками та «довгостроковими» позичальниками 

гроші для отримання прибутку. У зарубіжній фаховій літературі з 

інвестознавства наголошується, що при розрахунку показника ROI(С) у 

чисельнику більш корисною є інформація про «чистий» операційний прибуток - 

NOPAT (Net Operating Profit After Tax) – потенційний грошовий потік за умови, 

якби підприємство у звітному періоді не мало ніяких боргів та джерел доходу, 

не пов’язаних з основною діяльністю, і податок на прибуток за ставкою 

оподаткування Т сплачувався б з EBIT, відтак «чистий» операційний прибуток 

визначається як EBIT×(1-Т).  

У знаменнику формули для показника ROI(С) зарубіжними фахівцями 

рекомендується показувати суму «інвестованого капіталу» (ІС). При проведенні 

бухгалтерського аналізу показника ROI(С) з метою усунення термінологічної 

плутанини між обліковим поняттям «інвестиції», що пов’язано з активами 

підприємства, та «інвестований капітал», що характеризує пасиви 

підприємства, у вітчизняній практиці при розрахунку показника ROI(С) (4.12) 

слід застосовувати термін «перманентний капітал» (ІС) як суму власного 

капіталу та довгострокових зобов’язань. Такий підхід до «інвестованого 

капіталу» наводиться в перекладених на російську мову працях зарубіжних 

вчених Д.Міддлтона [63], Ж.Рішара [158], а також у праці вітчизняного  

вченого проф. Є.В.Мниха [24]. 
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ІС

NOPAТ
CROI )(                                                (4.12) 

До одного з ключових показників, що береться до уваги при формуванні 

стратегічних фінансових результатів підприємства слід віднести показник 

WACC (Weight Average Cost of Capital). Цей показник забезпечує розуміння 

середньозваженої “ціни” фінансових ресурсів (суми власного та позикового 

капіталу), використаних для фінансування активів підприємства. Він 

розраховується у відсотках та показує рівень фінансових витрат на 

підтримання економічного потенціалу підприємства (4.13).  

WACC = KS×WS + ∑KD×WD×(1–T) ,                       (4.13) 

де KS – ставка дивіденду на номінал простої акції, «ціна» власного 

капіталу, %; WS – частка власного капіталу у структурі джерел майна за 

балансом, %; KD – ставка проценту за користування окремим видом зобов'язань, 

%; WD – частка виду зобов'язань у структурі джерел майна за балансом, %; T – 

ставка податку на прибуток. 

В сучасній бізнес-практиці для прийняття рішень потенційними 

інвесторами як показник стратегічних фінансових результатів діяльності 

підприємств все більш широко застосовується показник доданої економічної 

вартості суб’єкта господарювання (Economic Value Added,  EVA). Показник EVA 

базується на концепції економічного прибутку, яка була розроблена більше ста 

років тому Аланом Маршаллом та пояснюється через перевищення доходів 

підприємства від основної діяльності над його витратами на залучення 

капіталу протягом звітного року. У зарубіжній практиці розрахунок EVA 

виконується у такий спосіб (4.14, 4.15). 

EVA = NOPAT  – WACC × ІС                                    (4.14) 

EVA = (ROI(С)  – WACC) × ІС                                  (4.15) 

Необхідно підкреслити, що власники підприємства мають лише дві 

стратегічно важливі управлінські проблеми, для вирішення яких необхідно 

проводити бухгалтерський аналіз: 1) оцінка маси прибутку, достатньої для 

збереження фінансового капіталу та 2) оцінка маси фінансових ресурсів, 
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одержаних для власників адміністрацією економічної одиниці. Розв’язання 

першої проблеми рекомендується здійснювати, базуючись на результатах 

аналізу нерівності (4.16): 

ROA ≥ WACC / (1 – T)                                  (4.16) 

Такий підхід уможливлює оцінку маси чистого прибутку в контексті її 

достатності для збереження фінансового капіталу. Зокрема, за результатами 

такого аналізу робляться наступні аналітичні висновки: якщо чиста 

рентабельність активів підприємства (ROA) перевищує середньозважену «ціну» 

фінансових ресурсів, залучених для збереження економічного потенціалу 

(WACC), відкориговану на податок на прибуток (T), то підприємство як 

економічна одиниця спроможне не тільки сплачувати проценти за боргами та 

виплачувати дивіденди, але й реінвестувати частину чистого прибутку для 

розширення діяльності. Якщо ліва та права частини у формулі 4.16 рівні, це 

вказує тільки на можливість розрахуватися з кредиторами та акціонерами. 

Водночас відсутні можливості реінвестування та перспективи розширення 

масштабів діяльності. За умови, якщо ROA нижче показника WACC, 

скоригованого на (1 – T), наявний конфлікт інтересів власників та 

управлінського персоналу, тому що не відбувається збереження фінансового 

капіталу власників. 

Розв’язання другої проблеми у фаховій літературі розкривається через 

аналіз спроможності економічної одиниці до самофінансування і пов’язане з 

проблемою амортизаційних відрахувань. Відповідно до міжнародного 

стандарту фінансової звітності МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів», 

терміном «depreciation» (у перекладі з англ. – знецінювання, зниження вартості) 

характеризують розподілену протягом визначеного періоду вартість основних 

засобів (D); а терміном «amortization» (у перекладі з англ. – погашення, сплата 

боргу в розстрочку, пом’якшення удару) - нематеріальних активів (A) [203]. 

Французький вчений-обліковець проф. Ж Рішар зазначає, що 

амортизаційні відрахування не виступають сплаченими витратами періоду, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/929_047
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оскільки відновлення основного капіталу не відбувається у момент, коли 

нараховуються амортизаційні відрахування, а тому амортизація відноситься на 

витрати, яких реально не існує. Звідси такий висновок: чистий грошовий дохід 

власника може бути визначений як сума чистого прибутку економічної одиниці 

(ЧП) та амортизаційних відрахувань (DA) [158, с.334-348] (4.17). Отримана 

сума трактується цим автором як спроможність економічної одиниці до 

самофінансування (Self-Financing, SF).  

SF  = ЧП + DA                                              (4.17) 

Варто відзначити, що у американській практиці застосовується 

аналогічний аналітичний показник, який має акронім EBITDA (англ. Earnings 

before interest, taxes, depreciation and amortization), розраховується на підставі 

фінансової звітності і забезпечує оцінку того, наскільки прибутковою є 

операційна діяльність економічної одиниці з урахуванням амортизаційних 

відрахувань. Тобто, в американській практиці показник EBITDA дозволяє 

визначити ефективність діяльності підприємства незалежно від його 

заборгованості перед різними кредиторами і державою, а також від методу 

нарахування амортизації. Міжнародними стандартами фінансової звітності 

(IFRS) і правилами ведення бухгалтерського обліку США (US GAAP) не 

рекомендується прямо використовувати показник EBITDA, як такий, що 

порушує базові принципи обліку амортизації, проте у практиці порівняльного 

аналізу  операційної прибутковості діяльності економічної одиниці в галузі 

функціонування він досить поширений та розраховується у такий спосіб (4.18): 

EBITDA = Операційний прибуток (EBIT) + DA                (4.18) 

При порівнянні формул 4.17 та 4.18, видно, що ідея в них закладена одна, 

а за основу взяті різні фінансові результати. Оскільки у сучасному бізнесі 

загальновживаним є показник EBITDA, доречно у бухгалтерському аналізі 

грошовий дохід підприємства та спроможність економічної одиниці до 

самофінансування розраховувати саме через операційний прибуток. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Відомі американські дослідники у сфері фінансового менеджменту 

Ю.Ф.Брігхем та М.С. Ерхардт зазначають, що підприємство створює вартість, 

коли різниця між рентабельністю інвестованого капіталу ROI(С) та 

середньозваженою ціною капіталу WACC є позитивною [200, с.522].  Цю 

різницю пропонується визначати як показник «спред» (spread), який забезпечує 

корисною інформацією про рівень перевищення відсоткових доходів 

підприємства від операційної діяльності над його відсотковими витратами на 

залучення капіталу для фінансування операційної діяльності протягом звітного 

року (4.19) та рекомендується віднести до ключових показників стратегічних 

фінансових результатів підприємства. 

SPREAD  = (ROI(С)  – WACC) >0                                (4.19) 

Процедуру бухгалтерського аналізу стратегічних фінансових результатів 

діяльності підприємства змодельовано у табл.4.17. 

В процесі формування стратегії управління прибутковістю діяльності 

кожне підприємство вирішує для себе дилему “ризик – дохід”. Пошук 

оптимального їх співвідношення - найважливіше завдання для управлінського 

персоналу кожного підприємства. При вирішенні дилеми “ризик – дохід” 

обирають одну з альтернативних стратегій. Формально стратегії поведінки на 

ринку можна описати за допомогою двох моделей. У першій моделі цільовою 

функцією є максимізація прибутку за умови обмеження ризику через 

установлення максимально допустимого його значення, у другій – мінімізація 

ризику за умови утримання прибутку на рівні, який не нижчий від заданого.  

У двофакторній моделі Дюпон взаємозв’язок ROЕ і ROА (4.20) фактично 

демонструє фундаментальну залежність прибутковості капіталу власників 

(ROЕ) від ризикованості фінансової діяльності управлінського персоналу (EM).  

ROE = ROA × EM                                       (4.20) 
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Таблиця 4.17 

Процедура аналізу стратегічних фінансових результатів діяльності 

підприємства 

Показники 
Джерело 

інформації 

За попер. 

період  

За звіт. 

період  

1. Прибуток від операційної діяльності (EBIT) р.2190 14758 10797 

2. Чистий прибуток (ЧП) ф. 2 р.2350 34816 11021 

3. Витрати (дохід) з податку на прибуток (Т) р.2300 802 1917 

4. Амортизація (DA) р.2515 42180 45337 

5. Ціна власного капіталу, % (KS) %100
1400.

3355.


р

р
 0 0 

6. Частка власного капіталу (WS) 
1900.

1495.

р

р
 0,66 0,75 

7. Ціна заборгованого капіталу, % (KD) 

%100

1695.1595.

2250.



 рр

р

 0 0 

8. Частка заборгованого капіталу (WD) 
1900.

1695.1595.

р

рр 
 0,34 0,25 

9. Середньорічна кількість простих акцій в 

обігу (Q) 
р.2600 703332392 703332392 

10. Ринкова ціна простої акції (MVS) Сайт фонд. біржі 0,26 0,26 

11. Коефіцієнт ринкової цінності акції, років 

(Р/Е) 
Табл.3.31 5,25 16,59 

12. Акціонерний капітал (SC) р.1400 + р.1411 175833 175833 

13. Інвестований капітал (ІС) 1595.1495. рр   556604 572638 

14. Зобов’язання (L)  1695.1595. рр   298844 219749 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ключових показників стратегічних фінансових результатів 

підприємства: 

Стратегічні показники 
Формула 

розрахунку 

Поп. 

період 

Звіт. 

період 

Відхи-

лення 

Напрям 

зміни 
1 2 3 4 5 6 

NOPAT (Net Operating 

Profit After Tax) 
EBIT - Т 13956 8880 -5076 негат. 

EBITDA (Earnings before 

interest, taxes, depreciation 

and amortization) 

EBIT + DA 56938 56134 -804 негат. 

WACC (Weight Average 

Cost of Capital), % 

KS×WS + 

KD×WD×(1–0,18) 
0 0 0 немає 

MC (Мarket Сapitalization) 
Q × MVS або 

Р/Е × ЧП 
182866 182866 0 немає 

МVA (Market Value Added) MC - SC 7033 7033 0 немає 

RОI(C) (Return on Invested 

Capital), % 

NOPAT / ІС × 

100% 
2,51 1,55 -0,96 негат. 
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Продовження табл.4.17 
1 2 3 4 5 6 

EVA (Economic Value 

Added) 

NOPAT  – WACC × 

ІС або 

(ROIС  – WACC) × 

ІС 

13956 8880 -5076 негат. 

SPREAD ROIС  – WACC 2,51 1,55 -0,96 негат. 

2. Стратегічна оцінка діяльності підприємства у звітному періоді: 

Напрями стратегічних 

цілей 
Можливі висновки та стратегії 

Розрахунок та вибір 

стратегії 

Формування дивідендної 

політики:  

ROE > KS тезаврація прибутку ROE = 2,1% 

2,1% > 0% → 

реінвестування 

прибутку 
ROE < KS сплата дивідендів 

Оцінка ділової репутації на 

основі коефіцієнту Тобіна: 

Tobin's Q-Ratio = МС / SC 

Q-Ratio ˃1 
нарощування 

внутрішнього гудвілу 
Tobin's Q-Ratio = 1,04; 

1,04 > 1 → нарощування 

внутрішнього гудвілу Q-Ratio < 1 
захист від поглинання 

конкурентом 

Вибір джерела 

фінансування діяльності 

ВЕР ˃ KD залучення позик ВЕР = 1,53% 

1,53% > 0% → доцільно 

залучати позики 
ВЕР < KD відмова від позик 

Оцінка маси чистого 

прибутку 

ROA ≥ 

WACC /  

(1 – 0,18) 

розширення масштабів 

діяльності 
ROA = 1,48% 

1,48% > 0% → 

розширення масштабів 

діяльності  

ROA ≤  

WACC /  

(1 – 0,18)  

скорочення масштабів 

діяльності 

Оцінка маси «грошового» 

прибутку на основі 

коефіцієнту Бівера:  

Beaver’s Z-Ratio =  

EBITDA / L 

Z-Ratio < 

0,2 

попередження бан-

крутства через 5 років Beaver’s Z-Ratio = 

56134 / 219749 = 0,25; 

0,2 < 0,25 < 0,4 → 

збільшення капітальних 

інвестицій 

0,2 < Z-

Ratio < 0,4 

збільшення 

капітальних інвестицій 

Z-Ratio > 

0,4 

утримання високої 

здатності самофінан-

сувати діяльність 
Висновки: підприємство максимізує добробут власників, збільшуючи як балансову (+8880 
тис.грн), так і ринкову (+7033 тис.грн.) його вартість, хоча у звітному періоді 
спостерігається негативна тенденція їх зміни; воно не сплачує дивідендів та відсотків за 
позиками, тому не має витрат на капітал, що свідчить про дотримання стратегій 
капіталізації прибутку та розширення масштабів діяльності; додана економічна вартість 
підприємства створена без залучення позикового капіталу; ділова репутація знаходиться 
на високому рівні, що свідчить про наявність внутрішнього гудвілу; амортизаційні 
відрахування мають тенденцію до нарощування, що свідчить про збільшення потенційних 
можливостей до капітальних інвестицій та посилення здатності самостійно фінансувати 
свою діяльність. 

Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Цей взаємозв’язок свідчить, що прибутковість власного капіталу дуже 

чутлива до того, за рахунок яких джерел формуються ресурси суб’єкта 

господарювання: боргових зобов’язань чи коштів власників. В табл. 4.18 

запропоновано доречні показники мультиплікатору капіталу (EM) як 
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обмежувачі  ризику ліквідності, яких необхідно дотримуватися для досягнення 

рівня максимальної прибутковості, якої прагнуть власники підприємства. При 

побудові форми таблиці використано узагальненні середньостатистичні 

показники прибутковості ROЕ і ROА для суб’єктів підприємницької діяльності. 

Таблиця 4.18 

Співвідношення ризикованості та прибутковості діяльності суб’єкта 

господарювання 

Необхідний рівень 

рентабельності власного 

капіталу (ROЕ), % 

Можливий рівень чистої рентабельності  активів 

(ROA), %  

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4,0 4,5 5,0 

Доречний мультиплікатор капіталу (ЕМ = ROЕ / ROA) 

2,5 2,5 1,7 1,25 1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 

5,0 5 3,3 2,5 2 1,7 1,4 1,25 1,1 1 

7,5 7,5 5 3,75 3 2,5 2,1 1,9 1,7 1,5 

10 10 6,7 5 4 3,3 2,9 2,5 2,2 2 

12,5 12,5 8,3 6,25 5 4,2 3,6 3,1 2,8 2,5 

15 15 10 7,5 6 5 4,3 3,75 3,3 3 

Джерело: змодельовано автором 

Як видно з табл.4.18, через зниження ефективності діяльності 

підприємства, яка відображається показником ROA, управлінський персонал 

суб’єкта господарювання повинен брати на себе більший ризик втрати 

ліквідності через підвищення частки боргових зобов’язань у структурі пасивів 

та збільшення показника ЕМ для досягнення рівня прибутковості, якого 

бажають його акціонери. Така таблиця може буде продовжена як вправо, так і 

вниз, бути більш деталізованою за шкалою значень. 

Процедуру бухгалтерського аналізу співвідношення “ризик – дохід”, що 

уможливлює розуміння перспектив збереження фінансового капіталу 

підприємства через збереження рівня його прибутковості, змодельовано у 

табл.4.19. 

Варто зауважити, що підприємство завжди має потребу у фінансовому 

капіталі для того, щоб працював бізнес. Відтак, власники підприємства можуть 

бути зацікавлені у збільшенні фінансового капіталу через випуск боргових 
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цінних паперів або отримання позики у кредиторів для підвищення  рівня 

рентабельності власного капіталу ROE. Це питання у фінансовій літературі 

пов’язано із «ефектом фінансового левериджу (важелю)» (Effect of Financial 

Leverage on ROE, EFLROE).  

Таблиця 4.19 

Аналітична процедура обґрунтування стратегії збереження 

прибутковості власного капіталу підприємства 

Показники 

За 

попередній 

період  

За звітний 

період  

Абсолютне 

відхилення 

1. Чистий прибуток, тис.грн. 34816 11021 -23795 

2. Сер. власний капітал, тис.грн.  502005 524924 +22919 

3. Сер. активи, тис.грн. 800849 744672 -56177 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ключових показників прибутковості та ризикованості фінансування 

діяльності підприємства: 

Рентабельність власного капіталу (ROЕ), %, 

(п.1 / п.2 × 100%) 
6,9 2,1 -4,8 

Чиста рентабельність активів (ROА), %,  

(п.1 / п.3× 100%) 
4,35 1,48 -2,87 

Коефіцієнт фінансової залежності 

(ризикованості фінансування) (ЕМ),  

(п.3 / п.2) 

1,59 1,42 -0,17 

2. Встановлення бажаного рівня ROЕ у наступному 

звітному періоді 
7% 

3. Прогнозна експертна оцінка можливого рівня ROА у 

наступному звітному періоді 
1,5% 

4. Визначення доречного рівня ЕМ у наступному 

звітному періоді для забезпечення бажаного рівня 

ROЕ (максимально допустимий ризик боргового 

навантаження) 

7% / 1,5% = 4,7 

Висновки: у звітному періоді коефіцієнт рентабельності власного капіталу ROЕ 

зменшився на 4,8%, що є негативною тенденцією для власників та сигналом для 

управлінського персоналу змінювати структуру фінансування за рахунок залучення коштів 

кредиторів. Оскільки у попередньому періоді ROЕ був на рівні майже 7%, для його 

повернення на цей рівень у наступному періоді при очікуваній чистій рентабельності 

активів у майже 1,5% управлінському персоналу необхідно взяти на себе ризик фінансової 

залежності від кредиторів та збільшити мультиплікатор капіталу до 4,7.  
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Наявність інформації про «ефект фінансового левериджу (важелю)» 

(EFLROE) (4.21) забезпечує визначення впливу «ціни» використання 

довгострокових і короткострокових позик (КD), одержаних для фінансування 
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операційної діяльності економічної одиниці, на зміну рентабельності власного 

капіталу ROE.  

EFLROE = Δ ROE = (1-Т) ×  (ВЕР - КD ) × З/ВК              (4.21) 

Для потреб бухгалтерського аналізу рекомендовано проводити аналіз 

ефективності використання підприємством позиченого у кредиторів капіталу за 

допомогою показника EFL та оцінювати вплив використаного позикового 

капіталу на рентабельність власного капіталу ROE за такою процедурою 

(табл.4.20). 

Таблиця 4.20 

Процедура аналізу впливу використаного позикового капіталу на 

рентабельність власного капіталу ROE 

Показники 
Звітний 

період 

Попер. 

період 

Абс. 

відх. 

1. EBIT 10797 14758 -3961 

2. Сер. активи 705080 784264 -79184 

3. Ставка податку на прибуток, коефіцієнт - Т 0,18 0,18 0 

4. Середня ставка проценту на позичений у кредиторів 

капітал (за всіма борговими зобов’язаннями), % - КD 
29,3 20,6 +8,7 

5. Фінансовий леверидж (структура фінансового капіталу), 

коефіцієнт - КЗ/ВК 
0,33 0,51 -0,18 

6. Операційна рентабельність активів (ВЕР), % (п.1 / п.2 × 

100%) 
1,53 1,88 -0,35 

Аналітичні операції: 

1. Визначення ефекту фінансового 

левериджу, %  

EFLROE = Δ ROE = (1 – п.3) × (п.6 – п.4) × п.5 

-7,65 -7,83 +0,18 

2. Оцінка впливу використаного у звітному 

періоді позикового капіталу на рентабельність 

власного капіталу:  

ВЕР ˃ КD  → позитивний вплив на ROE 

1,53 < 29,3 – негативний 

вплив на ROE 

3. Обґрунтування рішення про доцільність збільшення 

суми позик:  EFLROE ˃ 0 

-7,65 < 0 → не доцільно 

збільшувати позики 

Висновки: у звітному періоді за рахунок залучення позикового капіталу приріст 

рентабельності власного капіталу (коефіцієнту ROE) підприємства мав від’ємне значення 

та склав -7,65%. Оскільки коефіцієнт операційної рентабельності активів (ВЕР) 

підприємства нижчий за середню ставку проценту на позичений у кредиторів капітал (1,53 

< 29,3), відбувається негативний вплив залучення позикового капіталу на коефіцієнт ROE. 

Управлінському персоналу підприємства потрібно відмовитись від такого джерела 

фінансування активів, як позикові кошти. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Розроблені моделі процедур аналізу стратегічних фінансових результатів 

діяльності підприємства забезпечують розуміння перспектив збереження його 

фінансового капіталу через осмислення змін чистого прибутку на одну просту 

акцію (EPS) внаслідок здійснення операцій з акціями: ринкової емісії за 

грошові кошти, пільгової емісії без оплати або дроблення акцій, випуску прав 

на покупку простих акцій за пільговою ціною (нижче ринкової ціни акції), 

конвертації облігацій, виконання опціонів потенційних акціонерів; зміни «ціни» 

акціонерного капіталу для суб’єкта господарювання (KS) внаслідок зміни  

концепції дивідендної політики: або щодо виплати дивідендів, або щодо 

реінвестування прибутку; зміни ринкової доданої вартості підприємства MVA 

внаслідок втрати ділової репутації; зміни рентабельності інвестованого у бізнес 

капіталу ROIC внаслідок негативної тенденції щодо одержання «чистого» 

операційного прибутку; зміни середньозваженої «ціни» фінансових ресурсів 

для підприємства WACC внаслідок зміни частки власного та позикового 

капіталу у структурі джерел майна; зміни доданої економічної вартості суб’єкта 

господарювання EVA внаслідок скорочення розриву між доходами від 

операційної діяльності та витратами на залучення капіталу; зміни 

прибутковості діяльності підприємства з урахуванням амортизаційних 

відрахувань; зміни прибутковості капіталу власників ROЕ внаслідок 

збільшення ризикованості фінансової діяльності управлінського персоналу 

через нарощування  позиченого у кредиторів капіталу. 

 

4.3. Організація технології аналізу операційних доходів та 

операційних витрат діяльності підприємства 

 

Операційна діяльність пріоритетна відносно інвестиційної та фінансової 

видів діяльності підприємства. Як зазначає І.А.Бланк, «інтенсивність розвитку 

операційної діяльності є основним параметром оцінки окремих стадій 

життєвого циклу підприємства» [276, с.105].  
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За ПСБО 15 «Дохід», «дохід визнається під час збільшення активу або 

зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за 

винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за 

умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена» [277, п.5]; «дохід 

відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, 

що отримані або підлягають отриманню» [277, п.21]. 

Операційні доходи підприємства є фінансовою базою розвитку його 

операційної діяльності, забезпечуючи вирішення таких ключових завдань: 

покриття всіх операційних витрат; виконання податкових зобов’язань перед 

державою; участь у формуванні операційного прибутку. За видом операційного 

доходу в господарській практиці розрізняють чистий дохід від реалізації 

продукції та інший операційний дохід. «Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) визначається вирахуванням з доходу від реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше 

проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам 

(принципалам тощо), та податків і зборів. До складу інших операційних доходів 

включаються суми інших доходів від операційної  діяльності підприємства, 

крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: 

дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; 

відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті,  відсотків, отриманих 

на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації 

оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, 

утримуваних для продажу, та групи вибуття» [277, п.7]. Такий розподіл 

операційного доходу дозволяє ефективніше управляти процесом його 

формування.  

Процедуру структурного аналізу формування операційних доходів (ОД) 

суб’єкта господарювання змодельовано у табл.4.21, з якої видно, що значну 

питому вагу у структурі формування операційних доходів підприємства займає 

чистий дохід від реалізації продукції.  
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Необхідно підкреслити, що передумовою реалізації продукції, а відтак й 

отримання доходу, є укладання з покупцями договорів (контрактів) на поставку 

готової продукції (товарів, робіт, послуг). Доречно підкреслити, що в рамках 

інституціональної економічної теорії американський економіст і лауреат 

Нобелівської премії Рональд Коуз трактував фірму саме як «пучок контрактів» 

[249]. Внаслідок укладання договорів поставки виникають договірні 

зобов’язання перед клієнтами.  

Таблиця 4.21 

Процедура структурного аналізу операційних доходів суб’єкта 

господарювання у звітному періоді 

Показники 

Сума, тис.грн. Структура, % 
Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін: 

За поп. 

період 

За звіт. 

період 

За 

поп. 

період

, (0) 

За 

звіт. 

період

, (1) 

Абсо- 

лютні, 

Δ, 

тис.грн. 

Темп 

при-

росту, 

ΔТ, % 

Струк-

тури, 

пункти 

1 2 3 4 5 
6 = гр.3-

гр.2 

7= 

гр.6/гр.2 

8=гр.5-

гр.4 

1. Чистий дохід від 

реалізації продукції – 

ЧД 

294354 250516 97,25 73,16 -43838 -14,9 -24,09 

2. Інші операційні 

доходи – ІОД 
8322 91914 2,75 26,84 +83592 +1004,5 +24,09 

Усього операційних 

доходів (п.1 + п.2) 
302676 342430 100 100 +39754 +13,13 х 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Оцінка якості формування сукупного 

операційного доходу: ΔТЧД ˃ ΔТІОД (висока якість) 
-14,9% <  +1004,5% (низька якість) 

Висновки: у звітному періоді сума сукупного операційного доходу зросла (на +39754 

тис.грн.), але при цьому спостерігається значне зменшення чистого доходу від реалізації 

(на -14,9%), що свідчить про низьку якість формування сукупного операційного доходу. 

Також відбулися негативні структурні зрушення у бік зменшення частки чистого доходу 

від реалізації у сукупному операційному доході на 24,09 пункти, що свідчить про негативну 

тенденцію для безперервності діяльності підприємства. Управлінському персоналу 

необхідно контролювати формування чистого доходу від реалізації продукції, проводити 

аналіз рентабельності договірних взаємовідносин з покупцями. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» запроваджує єдину та 

всеосяжну основу для розуміння користувачами фінансової звітності природи, 

величини, часу та невизначеності доходів і грошових потоків підприємства, що 

виникають внаслідок договору з клієнтом. Основним принципом стандарту є 
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те, що суб’єкт господарювання визнає дохід унаслідок передачі обіцяних 

товарів або послуг клієнтам у сумі, що відображає компенсацію, на яку 

підприємство очікує мати право в обмін на ці товари або послуги [278].  

Застосування основного принципу МСФЗ 15 реалізується через 5-крокову 

модель аналізу умов договору та всіх доречних фактів й обставин (рис.4.2). 

 

Рис.4.2. Модель аналізу умов договорів для визнання виручки за 

МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами».  

Джерело: складено на основі [278] 

Як видно з рис.4.2, основними об’єктами аналізу для визнання доходів від 

реалізації є формування портфелю договорів поставки суб’єктом 

господарювання та виконання договірних зобов’язань. Від портфеля договорів 

залежить забезпеченість виробничої потужності підприємства. 

Найважливіший параметр, що визначає можливості ідентифікації 

контрактів та формування портфелю договорів поставки, - це попит на 

продукцію підприємства. Аналіз попиту на продукцію підприємства забезпечує 

корисною інформацією для визначення умов оплати за товари або послуги, які 

будуть передаватися клієнту, дозволяє оцінити ймовірність отримання суми 

компенсації, здатність клієнта та його намір виплатити суму компенсації, коли 

настане час її сплати, визначити приблизну ціну операції, яка дозволяє 

одержати максимальний операційний прибуток. Найціннішою при 

ідентифікації контракту є інформація про еластичність попиту на продукцію 

суб’єкта господарювання. 

Процедуру аналізу формування попиту на продукцію суб’єкта 

господарювання за останні 5 років змодельовано у табл.4.22. 
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Таблиця 4.22 

Процедура аналізу формування попиту на продукцію суб’єкта 

господарювання для ідентифікації контракту 

Роки 

Чистий 

дохід від 

реалізації, 

тис.грн. 

Обсяг 

реалізації 

(попиту), 

од. (тон) 

Сер. ціна за 

1 тону 

продукції, 

тис. грн. 

Операційні 

витрати 

основної 

діяльності 

Операційний 

прибуток 

основної 

діяльності 
1 2 3 4 = гр.2/гр.3 5 6 = гр.2 – гр.5 

Звітний 232312 26293 8,836 230686 1626 

Попередній 250516 24766 10,115 241624 8892 

2 роки тому 294354 36886 7,980 279705 14649 (max) 

3 роки тому 497620 64878 7,670 486620 11000 

4 роки тому 671554 90414 7,428 659555 11999 

Аналітичні операції: 

1. Групування інформації про середню ціну за 1 тону продукції в порядку зростання: 

2. Визначення коефіцієнту цінової 

еластичності попиту (КЦЕП) ціниприростуТемп

попитуприростуТемп
КЦЕП   

Табуляція 

сер. ціни за 

зростанням,  

тис. грн. 

Обсяг 

реалізації 

(попиту) за 

ціною, од. 

(тон) 

Темп приросту 

за ціною, Δ% 

Темп приросту за 

попитом, Δ% 

Коефіцієнт цінової 

еластичності 

попиту, К ЦЕП 

7 8 9 10 11 = |гр.10| / гр.9 

7,428 90414 - - - 

7,670 64878 
(7,670 / 7,428 - 1) 

× 100% = +3,26 

(64878 / 90414 - 1) 

× 100% = -28,24 
28,24 / 3,26 = 8,66 

7,980 36886 
(7,980 / 7,670 - 1) 

× 100% = +4,04 

(36886 / 64878 - 1) 

× 100% = -43,15 
43,15 / 4,04 = 10,68 

8,836 26293 
(8,836 / 7,980 - 1) 

× 100% = +10,73 

(26293 / 36886 - 1) 

× 100% = -28,72 
28,72 / 10,73 = 2,68 

10,115 24766 
(10,115 / 8,836 - 1) 

× 100% = +14,47 

(24766 / 26293 - 1) 

× 100% = -5,81 
5,81 / 14,47 = 0,40 

3. Оцінка чутливості попиту на продукцію підприємства до зміни ціни 

КЦЕП > 1 попит еластичний попит змінюється швидше, ніж  зміна ціни 
при цінах 7,670; 

7,980; 8,836 

КЦЕП < 1 попит нееластичний 
попит змінюється повільніше, ніж зміна 

ціни 
при ціні 10,115 

КЦЕП = 1 попит унітарний попит змінюється пропорційно зміні ціни 
- 

 

КЦЕП = 0 
попит абсолютно 

нееластичний 
попит не змінюється при зміні ціни - 

Висновки: за останні 5 років попит на продукцію підприємства загалом був еластичним, 

тобто споживач чутливо реагував на зміну ціни, що свідчить про небажаність збільшення 

цін навіть на 1%, тому що зниження попиту буде швидшим ніж на 1%; при збільшенні ціни 

8,836 тис.грн., що була у звітному періоді, на 1% попит зменшуватиметься на 2,68%. 

Оптимальною середньою ціною продукції, що максимізує операційний прибуток 

підприємства (до 14649 тис.грн.), є ціна у 7,980 тис.грн.  
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Важливою умовою оцінки формування портфелю договорів є 

встановлення критичного обсягу реалізації продукції, який визначає гранично 

мінімальний обсяг збуту, що забезпечує підприємству беззбитковість 

діяльності. Для встановлення критичного обсягу реалізації продукції, що у 

фаховій літературі має назву точки беззбитковості (Вreak-Еven Рoint), «мертвої 

точки» у Й.Шера [279, с.386-391], необхідно диференціювати операційні 

витрати основної діяльності на сукупні змінні та сукупні постійні. Адже, 

постійні операційні витрати є фактично витратами на підтримання операційної 

діяльності в стані готовності. Чим більша частка постійних операційних витрат 

у сукупній їх сумі, тим більше необхідно реалізувати продукції, щоб 

забезпечити беззбитковість діяльності.  

Для розподілу операційних витрат основної діяльності підприємства 

звітного періоду на змінні та постійні, що уможливить прогнозування 

беззбиткового обсягу діяльності у наступному звітному періоді, пропонується 

використати математичну модель формування операційних витрат та 

динамічний підхід.  

В зарубіжній економічній літературі математична модель формування 

операційних витрат описується лінійним рівнянням простої регресії [65, с.886] 

(4.22): 

XbaYх                                               (4.22) 

де хY  - сукупні операційні витрати, а – сукупні постійні витрати 

операційної діяльності, b – середні змінні операційні витрати на одиницю 

продукції, X – фізичний масштаб діяльності. 

Для динамічного підходу, що пропонується використати для 

диференціації операційних витрат на сукупні змінні та сукупні постійні, 

основною перевагою є визнання безперервності змін кількісних і якісних 

характеристик процесів, взаємозв'язків і показників у часі. Відтак, в рамках 

бухгалтерського аналізу для диференціації використано показники операційних 

витрат у звітному (1) та попередньому (0) періодах при відповідній зміні 

фізичного обсягу діяльності.  
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Динамічний підхід базується на ідеї способу найбільшого та найменшого 

значень, що застосовується в управлінському обліку, з врахуванням 

припущення, що підприємство діє в межах діапазону нормальної виробничої 

потужності. За динамічного підходу середні змінні операційні витрати на 

одиницю продукції у звітному періоді становитимуть (4.23): 

)0()1(

)0()1(

XX

YY
b




                                        (4.23) 

За наявності інформації про середні змінні операційні витрати на 

одиницю продукції (b) можливо розрахувати сукупні змінні операційні витрати 

та сукупні постійні операційні витрати через підстановку значень у формулу 

4.22. Динамічний підхід також доречно застосовувати до диференціації 

собівартості реалізованої продукції на сукупні змінні виробничі витрати та 

сукупні постійні загальновиробничі витрати.  

Процедуру розподілу операційних витрат основної діяльності 

підприємства на змінні та постійні за динамічним підходом та визначення 

критичного обсягу реалізації продукції змодельовано у табл.4.23. 

Розроблена процедура диференціації операційних витрат за динамічним 

підходом дає приблизні результати, але вона доречна для загальних 

аналітичних оцінок при визначенні суми постійних операційних витрат у 

звітному періоді з метою забезпечення прийняття рішень щодо формування 

«беззбиткового» портфелю договорів та максимізації операційного прибутку у 

осяжному майбутньому. 

Метою кожного суб’єкта господарювання є 100% виконання портфелю 

договорів. Виконання договірних зобов’язань є не лише гарантією фінансової 

стабільності підприємства, але й умовою його високого авторитету (ділової 

репутації). У МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» зазначається, що «на 

момент укладення договору суб’єкт господарювання оцінює товари або 

послуги, обіцяні в договорі з клієнтом, та визначає як зобов’язання щодо 

виконання кожну обіцянку передати клієнтові або товар чи послугу (або 

сукупність товарів чи послуг), які є відокремленими; або серію відокремлених 
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товарів або послуг, які по суті є однаковими та передаються клієнтові за однією 

і тією самою схемою» [278, п.22].  

Таблиця 4.23 

Процедура диференціації операційних витрат основної діяльності 

підприємства для формування «беззбиткового» портфелю договорів поставки 

Показники 
За попер. 

період, (0) 

За звітний 

період, (1) 

1. Масштаб діяльності  (кількісний обсяг реалізації), тон (Х) 36886 24766 

2. Операційні витрати основної діяльності, тис.грн (Y), у тому 

числі: 
279705 241624 

2.1. Собівартість реалізованої продукції (Cost of Sales - CS) 256178 215823 

2.2. Адміністративні витрати (Administrative expenses - АЕ) 20597 22385 

2.3. Витрати на збут (Selling expenses – SE) 2930 3416 

3. Чистий дохід від реалізації, тис.грн.  (ЧД) 294354 250516 

Аналітичні операції: 

1. Диференціація операційних витрат основної діяльності на змінні та постійні: 

Вибір моделі формування операційних витрат 

основної діяльності: 
XbaY   

Розрахунок середніх змінних витрат на 1 тону 

продукції: 
)0()1(

)0()1(

XX

YY
b




  












12120

38081

3688624766

279705241624
b 3,142 

тис.грн 

Розрахунок сукупних змінних операційних 

витрат основної діяльності: bХ 
bХ  = 3,142 × 24766 = 77815 тис.грн. 

Розрахунок сукупних постійних операційних 

витрат основної діяльності: а = Y - bХ 
а = 241624 – 77815 = 163809 тис.грн. 

2. Визначення критичного обсягу реалізації продукції 

Розрахунок сукупного маржинального доходу 

(Contribution margin, СМ) у звітному періоді: 

СМ = ЧД - bХ 

СМ = 250516 – 77815 = 172701 тис.грн. 

Розрахунок коефіцієнту маржинального 

доходу у звітному періоді: КСМ = СМ / ЧД 
КСМ = 172701 / 250516 = 0,689 

Визначення точки беззбитковості у грошовому 

вимірнику: ВЕР = а / КСМ  
ВЕР = 163809 / 0,689 = 237749 тис.грн.   

Висновки: у звітному періоді модель формування операційних витрат основної діяльності 

підприємства характеризувалась лінійним рівнянням Y = 163809 + 3,142 Х; постійні 

витрати в середньому становили 163809 тис.грн.; для їх покриття та забезпечення 

беззбитковості діяльності у наступному звітному періоді підприємство повинно 

реалізувати продукції на суму, не меншу 237749 тис.грн.   
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

При цьому «суб’єкт господарювання визнає дохід, коли (або у міру того, 

як) суб’єкт господарювання задовольняє зобов’язання щодо виконання, 

передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив 

передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким 



349 
 

активом» [278, п.31]. Відтак, для потреб бухгалтерського аналізу здійснення 

фактичної поставки продукції клієнту за договором слід визнати як 

задоволення зобов’язань щодо виконання контракту та як підставу для 

визнання доходу. 

Рекомендації МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» дають підставу 

вважати, що продуктивність діяльності та максимізація операційного прибутку 

підприємств можуть бути досягнуті значною мірою за рахунок вибудовування 

гнучкої і економічно обґрунтованої системи договірних відносин, а також 

вироблення на її основі ефективних управлінських рішень у сфері планування і 

фактичного здійснення операційної діяльності. Для досягнення цього необхідне 

відповідне аналітичне забезпечення.  

За традиційним у фаховій літературі з аналізу господарської діяльності 

підходом, «для аналізу виконання договірних зобов’язань використовують такі 

показники: план поставки продукції в розрізі виробів, періодів поставки та 

споживачів продукції; обсяг недопоставленої продукції в розрізі виробів, 

періодів поставки та споживачів продукції; виконання плану в розрізі виробів, 

періодів поставки та споживачів продукції; відсоток виконання договірних 

зобов’язань; коефіцієнт напруженості поставок» [155, с.440-441]. Такий аналіз 

забезпечує корисною інформацією лише про повноту, своєчасність і рівень 

прогресу виконання договірних зобов’язань. 

З позиції представників неоінституціональної економічної теорії, при 

передачі будь-яких прав контролю внаслідок ринкового обміну товарами або 

послугами виникають трансакційні витрати. Засновник концепції 

трансакційних витрат Р. Коуз охарактеризував ці витрати як такі, що пов’язані з 

проведенням переговорів, укладенням договору, пошуком інформації, захистом 

прав власності [249]. Американськими вченими Г.Джоунсом та Ч.Xiллом 

трансакцiйнi витрати визначаються як витрати на переговори, моніторинг i 

виконання угод, якi дають змогу сторонам дійти згоди [280, с.160]. 

Американський дослідник К. Далман трансакційні витрати характеризує як 

витрати на збір і обробку інформації, витрати на проведення переговорів і 
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прийняття рішень, витрати на контроль і юридичний захист виконання 

контракту [281, с. 144-161].  

Базовим елементом у теорії трансакційних витрат визнається акт 

економічної взаємодії між суб’єктом господарювання та клієнтом. Для 

управління взаємовідносинами з клієнтами розроблені CRM-системи (Customer 

Relationship Management), які підтримують збір, обробку та аналіз інформації 

для отримання максимального прибутку з "перспективних" клієнтів, залучення 

нових клієнтів та збереження існуючих клієнтів, скорочення витрат при роботі з 

ними і підвищення лояльності. 

З позиції управлінського обліку економічна взаємодія між суб’єктом 

господарювання і клієнтами виявляється через такі трансакційні витрати 

суб’єкта господарювання на укладання та виконання договорів з клієнтами як: 

витрати на обробку замовлення на поставку, витрати на відвідування клієнта, 

нормативні витрати щодо доставки замовлення, витрати на надання товарного 

кредиту покупцю [65, с. 386-387]. Відтак, рівень трансакційних витрат на 

укладання та виконання договорів з клієнтами залежатиме від: кількості 

договорів поставки за рік, кількості відвідувань точок покупців за рік, дальності 

поставок, терміну інкасації дебіторської заборгованості клієнтом. Доречно 

додати, що в бухгалтерському обліку такі трансакційні витрати на укладання та 

виконання договорів з клієнтами є складовими витрат періоду, що 

обліковуються на рахунках адміністративних витрат та витрат на збут. 

Необхідно підкреслити, що значні обороти реалізації не завжди свідчать 

про значні операційні прибутки, оскільки вони залежать від рентабельності 

взаємодії з клієнтом та суми трансакційних витрат. Операційний прибуток, 

який приносить підприємству взаємодія з клієнтом, можна визначити за 

результатами одного або декількох договорів, а також за звітний період за 

умови, що клієнт залишився лояльним. Відповідно до концепції поведінки 

найважливіших груп клієнтів підприємства, вигіднішим є підтримання 

тривалих контактів з важливими клієнтами, ніж пошук нових клієнтів 

унаслідок втрати попередніх. Як стверджують маркетологи, зменшення ротації 

клієнтів на 5% може підвищити рентабельність продажу у межах 35-95%. 
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Відтак, пошук рентабельних клієнтів для утримання їх лояльності стає 

важливим завданням аналізу виконання договірних зобов’язань. 

Аналіз рентабельності взаємодії з клієнтом забезпечує корисною 

інформацією для визначення пріоритетних клієнтів та таких, від партнерства з 

якими слід відмовитися через низьку рентабельність взаємодії внаслідок 

високих трансакційних витрат. Процедуру аналізу виконання договірних 

зобов’язань, що уможливлює максимізацію операційного прибутку через 

ранжування клієнтів за показником рентабельності взаємодії з ним внаслідок 

укладання договорів поставки, змодельовано у табл.4.24. 

Запропонований підхід до аналізу виконання договорів з клієнтами з 

урахуванням рентабельності взаємодії з ними уможливлює вимір кількості 

ресурсів, що витрачаються на обслуговування контрактів з кожним клієнтом та 

забезпечує формування впливу на купівельну поведінку клієнтів. 

В умовах жорсткої ринкової конкуренції підприємствам доводиться 

боротися за кожного клієнта через підвищення рівня обслуговування, 

формування спільноти лояльних споживачів. Тому в рамках бухгалтерського 

аналізу договорів з клієнтами також необхідно застосовувати процедуру АВС-

аналізу клієнтів за обсягами доходу від реалізації, що дозволяє класифікувати 

клієнтів залежно від їхньої значущості на 3 групи (А, В, С). Завдяки такому 

ранжуванню розставляються пріоритети діяльності за окремим клієнтом, 

фокусується увага на використанні обмежених ресурсів підприємства для 

задоволення зобов’язань щодо виконання пріоритетних договорів з клієнтами, 

виявляється зайве використання ресурсів на виконання договірних зобов’язань.  

Загалом у фаховій літературі межі АВС-груп опираються на принцип 

Парето або правило 80/20, суть якого в тому, що 20% причин дають 80% 

наслідків. Зокрема, на 20% клієнтів теоретично припадає 80% отримуваного 

доходу. Зміцненню партнерських відносин з цими 20% клієнтів, що генерують 

80% доходу від реалізації, потрібно приділяти підвищену увагу, для 

убезпечення їх переходу до інших суб’єктів господарювання. Межі АВС-груп 

встановлюються на такому рівні: група A дає 80% результату (доходу від 

реалізації); група B дає 15% результату; група C дає 5% результату.  
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Таблиця 4.24 

Процедура аналізу виконання договорів з клієнтами суб’єктом 

господарювання у звітному періоді 

Перелік 

клієнтів 

Портфель 

договорів з 

клієнтами, 

тис.грн. 

Задоволення зобов’язань 

щодо виконання договорів 

(фактичний чистий 

дохід від реалізації), 

тис.грн. 

Аналітичні операції: 

1. Оцінювання прогресу виконання 

договірних зобов’язань за 

результатом 

1 2 3 4 = гр.3 / гр.2 × 100% 

Клієнт 1 33558 33558 33558 / 33558 × 100% = 100% 

Клієнт 2 40000 39784 39784 / 40000 × 100% = 99,46% 

Клієнт 3 45883 45883 45883 / 45883 × 100% = 100% 

Клієнт 4 20000 17854 17854 / 20000 × 100% = 89,27% 

Клієнт 5 25000 18771 18771 / 25000 × 100% = 75,08% 

Клієнт 6 18500 13695 13695 / 18500 × 100% = 74,03% 

Клієнт 7 15255 15255 15255 / 15255 × 100% = 100% 

Клієнт 8 17550 11886 11886 / 17550 × 100% = 67,73% 

Клієнт 9 54560 53830 53830 / 54560 × 100% = 98,66% 

Разом 270306 250516 250516 /270306 × 100% = 92,68% 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Оцінювання рентабельності взаємодії з клієнтами: 

Клієнти 

Операційний 

прибуток з 

клієнта, 

тис.грн. 

Трансакційні 

витрати на 

клієнта,  

тис. грн. 

Рентабельність взаємодії з 

клієнтом, % 

Ранг 

клієнта за 

рентабель-

ністю 

взаємодії 

5 6 7 = (гр.5 – гр..6) / гр..6 × 100% 8 

Клієнт 1 1120 1225 (1120 – 1225) / 1225 × 100% = -8,57% 9 

Клієнт 2 983 840 (983 – 840) / 840 × 100% = 17,02% 6 

Клієнт 3 1125 917 (1125 – 917) / 917 × 100% = 22,68% 5 

Клієнт 4 875 911 (875 – 911) / 911 × 100% = -3,95% 8 

Клієнт 5 793 520 (793 – 520) / 520 × 100% = 52,5% 2 

Клієнт 6 1244 858 (1244 – 858) / 858 × 100% = 44,99% 3 

Клієнт 7 766 444 (766 – 444) / 444 × 100% = 72,52% 1 (max) 

Клієнт 8 962 1000 (962 – 1000) / 1000 × 100% = -3,8% 7 

Клієнт 9 1024 750 (1024 – 750) / 750 × 100% = 36,53% 4 

Разом 8892 7465 (8892 – 7465) / 7465 × 100% = 19,12% х 

Висновки: у звітному періоді прогрес виконання договірних зобов’язань за результатом 

склав 92,68%, що свідчить про високу ділову репутацію підприємства; при цьому взаємодія з 

клієнтами 1, 4 та 8 була нерентабельною, тому що витрачені на обслуговування 

контрактів цих клієнтів ресурси були вищими за отриманий від цих клієнтів операційний 

прибуток. Управлінському персоналу необхідно підвищити ціну операцій для цих клієнтів 

або зменшити відсоток знижок, щоби мінімізувати трансакційні витрати на взаємодію з 

цими клієнтами. Також необхідно виробити індивідуальну стратегію роботи з клієнтом 7 

для посилення його лояльності. 

Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Процедуру АВС-аналізу клієнтів суб’єкта господарювання за показником 

чистого доходу від реалізації як інструменту управління операційним 

прибутком підприємства за рахунок перегляду умов договорів та ціни операцій 

або мінімізації  чи припинення партнерських відносин з клієнтами групи С 

змодельовано у табл.4.25. 

Таблиця 4.25 

Процедура АВС-аналізу клієнтів за показником чистого доходу від реалізації 

для планування укладення договорів в наступному звітному періоді 

Чистий дохід від 

реалізації за 

договорами 

поставки  з 

окремим клієнтом 

в порядку 

убування, тис.грн. 

Назва 

клієнтів за 

чистим 

доходом від 

реалізації 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ключових показників структури для 

групування клієнтів, з якими укладено договори: 

Частка у чистому 

доході від 

реалізації, % 

Кумулятивна 

частка у 

чистому доході 

від реалізації, % 

Група АВС 

53830 Клієнт 9 
53830 / 250516 × 
100% = 21,49% 

21,49% А 

45883 Клієнт 3 
45883 / 250516 × 

100% = 18,32% 

21,49% + 18,32% = 

39,81% 
А 

39784 Клієнт 2 
39784 / 250516 × 
100% = 15,88% 

39,81% + 15,88% = 
55,69% 

А 

33558 Клієнт 1 
33558 / 250516 × 

100% = 13,40% 

55,69% + 13,40% = 

69,09% 
А 

18771 Клієнт 5 
18771 / 250516 × 

100% = 7,49% 
69,09% + 7,49% = 

76,58% 
А 

17854 Клієнт 4 
17854 / 250516 × 

100% = 7,13% 

76,58% + 7,13% = 

83,71% > 80% 
В 

15255 Клієнт 7 
15255 / 250516 × 

100% = 6,09% 
83,71% + 6,09% = 

89,8% 
В 

13695 Клієнт 6 
13695 / 250516 × 

100% = 5,47% 

89,8% + 5,47% = 

95,27% > 95% 
С 

11886 Клієнт 8 
11886 / 250516 × 

100% = 4,73% 

95,27% + 4,73% = 

100% 
С 

∑ = 250516 Разом 100 х х 

Висновки: партнерські відносини з клієнтами групи А завжди повинні контролюватися стосовно 
100%-го рівня прогресу виконання договірних зобов’язань за результатом; треба зміцнювати 

партнерські відносини з цими клієнтами. Взаємовідносини з клієнтами групи В потребують 

перегляду цін операцій. Оскільки клієнт 6 з групи С має високу рентабельність взаємодії (44,99%) та 
знаходиться на кордоні «червоної» межі (95,27%), його слід включити до групи В. Клієнта 8 з групи 

С доречно виключити з партнерських відносин і не витрачати на нього фінансові ресурси, до того 

ж взаємодія із цим клієнтом є нерентабельною (-3,8%). 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Модель бізнесу, орієнтована на клієнта, на даний час актуальна для 

більшості підприємств. При цьому, численні дослідження підтверджують, що 

збільшення частки постійних клієнтів на 5% сприяє збільшенню обсягів 

продажів в середньому на 25%. Тому в рамках бухгалтерського аналізу 
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додатково пропонується проводити багатовимірне порівняння та рейтингове 

оцінювання наявних клієнтів на основі чотирьох ключових критеріїв: стажу 

партнерських відносин (в роках), стану розрахунків (в балах), коефіцієнту 

платоспроможності клієнта, річного чистого доходу від реалізації за 

договорами з клієнтом (табл.4.26). 

За ПСБО 16 «Витрати», «витратами звітного періоду визнаються або 

зменшення активів,  або збільшення зобов'язань,  що призводить до  зменшення 

власного капіталу підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцінені» [282, п.6]; «витрати визнаються витратами певного періоду  

одночасно  з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені» [282, п.7]. 

Операційні витрати є базовою складовою витрат господарської діяльності 

підприємства, вони розкривають інформацію про вартість ведення бізнесу. На 

практиці розрізняють два види операційних витрат: основні операційні витрати, 

що включають собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, 

витрати на збут, та інші операційні витрати. Такий розподіл операційних витрат 

дозволяє ефективніше управляти процесом їх формування. 

«Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої 

собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, 

нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних 

виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції включаються: прямі 

матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні 

загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі  витрати. До 

адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати, спрямовані 

на обслуговування та управління підприємством. Витрати на збут включають 

витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції. До інших операційних 

витрат включаються витрати на дослідження та розробки, собівартість 

реалізованих виробничих запасів, сума безнадійної  дебіторської заборгованості 

та відрахування до резерву сумнівних боргів, втрати від  операційної  курсової  

різниці, втрати від знецінення запасів, нестачі й втрати від псування цінностей, 

визнані штрафи, пеня, неустойка; витрати на утримання об'єктів соціально-

культурного призначення» [282, п.11-20].  
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Таблиця 4.26 

Процедура багатовимірного порівняння клієнтів через нефінансові та 

фінансові показники взаємовідносин з підприємством у звітному періоді 

Назва 

клієнта 

Ключові показники взаємодії з клієнтом (aij) 

Стаж 

партнерських 

відносин, років 

Стан 

розрахунків, 

балів за 10-

бальною 

шкалою 

Платоспро-

можність 

клієнта,  

коефіцієнт 

Чистий дохід від 

реалізації за 

договорами з 

клієнтом, 

тис.грн. 

і ai1 ai2 ai3 ai4 

Клієнт 1 5 7 0,2 33558 

Клієнт 2 4 7 0,15 39784 

Клієнт 3 5 10 0,14 45883 

Клієнт 4 7 6 0,08 17854 

Клієнт 5 1 8 0,25 18771 

Клієнт 6 3 7 0,3 13695 

Клієнт 7 12 5 0,11 15255 

Клієнт 8 2 7 0,2 11886 

Клієнт 9 1 9 0,23 53830 

Аналітичні операції: 

1. Побудова матриці стандартизованих коефіцієнтів (xij = aij / max aij): 

і xi1 xi2 xi3 xi4 

Клієнт 1 0,417 0,7 0,67 0,623 

Клієнт 2 0,333 0,7 0,50 0,739 

Клієнт 3 0,417 1 0,47 0,852 

Клієнт 4 0,583 0,6 0,27 0,332 

Клієнт 5 0,083 0,8 0,83 0,349 

Клієнт 6 0,250 0,7 1 0,254 

Клієнт 7 1 0,5 0,37 0,283 

Клієнт 8 0,167 0,7 0,67 0,221 

Клієнт 9 0,083 0,9 0,77 1 

2. Побудова матриці квадратів, рейтингова оцінка та визначення місця у рейтингу: 

і xi1
2 xi2

2 xi3
2 xi4

2 
Rij= 


2

jix  
Місце 

(ранг) 

Клієнт 1 0,173889 0,49 0,4489 0,388129 1,22511 4 

Клієнт 2 0,110889 0,49 0,25 0,546121 1,18195 7 

Клієнт 3 0,173889 1 0,2209 0,725904 1,45626 2 

Клієнт 4 0,339889 0,36 0,0729 0,110224 0,93969 9 

Клієнт 5 0,006889 0,64 0,6889 0,121801 1,20731 6 

Клієнт 6 0,0625 0,49 1 0,064516 1,27162 3 

Клієнт 7 1 0,25 0,1369 0,080089 1,21119 5 

Клієнт 8 0,027889 0,49 0,4489 0,048841 1,00778 8 

Клієнт 9 0,006889 0,81 0,5929 1 1,55235 1 (max) 

Висновок: з урахуванням нефінансових показників взаємовідносин з клієнтами найвищий 

рейтинг має клієнт 9. Управлінському персоналу необхідно виробити індивідуальну стратегію 

роботи з цим клієнтом для посилення його лояльності і побудувати з ним довгострокові 

взаємовигідні відносини. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 
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Процедуру структурного аналізу операційних витрат суб’єкта 

господарювання змодельовано у табл.4.27. 

Таблиця 4.27 

Процедура структурного аналізу операційних витрат суб’єкта 

господарювання у звітному періоді 

Показники 

Сума, тис.грн. Структура, % 
Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін: 

За поп. 

період 

За звіт. 

період 

За 

поп. 

період

, (0) 

За 

звіт. 

період

, (1) 

Абсо- 

лютні, 

Δ, 

тис.грн. 

Темп 

при-

росту, 

ΔТ, % 

Струк-

тури, 

пункти 

1 2 3 4 5 
6 = гр.3-

гр.2 
7= 

гр.6/гр.2 
8=гр.5-

гр.4 

1. Основні операційні 

витрати – ООВ, у 

тому числі: 

279705 241624 97,15 72,86 -38081 -13,61 -24,29 

1.1. Собівартість 

реалізованої 

продукції - CS 

256178 215823 88,98 65,08 -40355 -15,75 -23,9 

1.2. Адміністративні 

витрати - АЕ 
20597 22385 7,15 6,75 +1788 +8,68 -0,4 

1.3. Витрати на збут - 

SE 
2930 3416 1,02 1,03 +486 +16,59 +0,01 

2. Інші операційні 

витрати – ІОВ 
8213 90009 2,85 27,14 +81796 +995,93 +24,29 

Усього операційних 

витрат – ОВ  

(п.1 + п.2) 

287918 331633 100 100 +43715 +15,18 х 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Виявлення загальної тенденції формування 

операційних витрат:  

ΔТОВ < 0 (позитивна тенденція) 

+15,18% > 0 (негативна тенденція) 

3. Виявлення тенденції формування виробничих 

витрат: ΔТCS  < 0 (позитивна тенденція) 
-15,75 % < 0 (позитивна тенденція) 

4. Виявлення тенденції формування 

адміністративних витрат: ΔТАЕ  > 0 (позитивна 

тенденція, свідчить про покращання якості 

управління підприємством) 

+8,68% > 0 (позитивна тенденція) 

5. Виявлення тенденції формування витрат на 

збут: ΔТSЕ  > 0 (позитивна тенденція, свідчить 

про проведення маркетингових досліджень) 

+16,59% > 0 (позитивна тенденція) 

Висновки: у звітному періоді сума операційних витрат зросла (на +43715 тис.грн.), але 

при цьому спостерігається значне зменшення виробничих витрат (на -15,75%), зростання 

основних невиробничих операційних витрат (на +8,68% та +16,59%), що свідчить про 

високу якість формування основних операційних витрат. Управлінському персоналу 

необхідно контролювати формування інших операційних витрат. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Процес управління операційними витратами на підприємстві потребує 

врахування впливу певних факторів на їх формування. Оскільки у світовій 

практиці господарювання управління основними операційними витратами 

базується на лінійному рівнянні простої регресії (формула 4.22), до основних 

факторів, що впливають на формування операційних витрат, слід віднести: 

масштаб діяльності та структуру реалізації продукції (Х), рівень питомих 

змінних витрат на одиницю продукції (b), рівень сукупних постійних витрат (а). 

Процедуру факторного аналізу основних операційних витрат 

підприємства змодельовано у табл.4.28. 

Таблиця 4.28 

Процедура факторного аналізу основних операційних витрат суб’єкта 

господарювання у звітному періоді 

Основні операційні витрати (ООВ) 
Масштаб 

діяльності  

(кількісний 

обсяг 

реалізації), 

тон (Ф1) 

Середні 

питомі 

змінні 

витрати на 

1 тону, 

тис.грн. (Ф2) 

Середній 

рівень 

постійних 

витрат, 

тис.грн. (Ф3) 

Аналітичні операції: 

Сума, 

тис.грн. 

1. Вибір математичної 

моделі для аналізу: 

XbaY   

2. Розрахунок умовних 

показників способом 

ланцюгових підстановок 

Y Х b а 

1 2 3 4 5 

За попередній період: 

Y0 = a0 + b0X0 
279705 36886 7,3352 9137 

Перераховані на фактичний 

масштаб діяльності: 

ум. YФ1 = a0 + b0X1 

190801 24766 7,3352 9137 

Перераховані на фактичні 

змінні витрати на 1-цю: 

ум. YФ2 = a0 + b1X1 

86952 24766 3,142 9137 

За звітний період: 

Y1 = a1 + b1X1 
241624 24766 3,142 163809 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок загальної тенденції зміни основних 

операційних витрат  у звітному періоді: Δ Y = Y1 – Y0 ,  

у тому числі: 

241624 – 279705 = -38081 

(позитивна тенденція) 

3.1. за рахунок зміни масштабів діяльності (вплив фактору 

1): Δ Y(Ф1)= ум. YФ1 – Y0 

190801 – 279705= -88904 

(позитивний вплив) 
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Продовження табл.4.28 

3.2. за рахунок зміни рівня питомих змінних витрат на 1-цю 

продукції  (вплив фактору 2): Δ Y(Ф2)= ум. YФ2 – ум. YФ1 

86952  – 190801= -103849 

(позитивний вплив) 

3.3. за рахунок зміни рівня постійних витрат (вплив фактору 

3): Δ Y(Ф3)= Y1 -  ум. YФ2 

241624  – 86952= +154672 

(негативний вплив) 

3.4. Перевірка достовірності розрахунків: -38081 = (-88904) + (-103849) + 154672 

4. Деталізація впливу зміни масштабів діяльності з урахуванням впливу зміни попиту 

на окремі види продукції та відповідних структурних зрушень у реалізації продукції: 

4.1. Розрахунок індексу зростання кількісних обсягів 

реалізації  у звітному періоді: ІР = Х1 / Х0 
24766 / 36886 = 0,6714 

4.2. Перерахування основних операційних витрат на 

фактичний масштаб діяльності при збереженні базової 

структури реалізації продукції: ум. YФ1.1 = a0 + b0X0 × ІР 

9137 + 7,3352 × 36886 × 

0,6714 = 190795 тис.грн. 

4.3. Розрахунок впливу зміни попиту на продукцію:  

Δ Y(Ф1.1)= ум. YФ1.1 – Y0 

190795 – 279705 = -88910  

(позитивний вплив) 

4.4. Розрахунок впливу структурних зрушень в реалізації 

продукції: Δ Y(Ф1.2)= ум. YФ1 – ум. YФ1.1 

190801 – 190795 = +6 

(негативний вплив) 

4.5. Перевірка достовірності розрахунків: -88904 = (-88910) + 6 

5. Деталізація впливу зміни рівня постійних витрат з урахуванням поділу основних 

операційних витрат на виробничі та невиробничі: 

- розрахунок впливу зміни постійних загальновиробничих 

витрат: Δ Y(Ф3.1)= Δ Y(Ф3 )- Δ АЕ - Δ SЕ 

+154672 – (+1788) – (+486) = 

+152398 (негативний вплив) 

Висновки: у звітному періоді загальна тенденція зміни основних операційних витрат була 

позитивною, вони скоротились (на -38081 тис.грн.); але факторний аналіз показав 

наявність «больових точок» у частині негативного впливу незначних структурних зрушень 

в реалізації продукції, що свідчить про збільшення частки витратомісткої продукції, а 

також значного негативного впливу зміни постійних загальновиробничих витрат, що 

свідчить про зростання собівартості реалізації продукції. Управлінському персоналу 

необхідно контролювати ці ключові моменти при формуванні основних операційних витрат. 

Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

До основних відносних показників якості операційних витрат 

підприємства слід віднести показник витратомісткості операційної діяльності 

(ВМОД) (4.24) та показник продуктивності витрат ресурсів на здійснення 

операційної діяльності (ПВОД) (4.25).  

ВМОД = ОВ / ЧД × 100%                                (4.24) 

ПВОД = ЧД / ОВ × 100%                                 (4.25) 

де ОВ – сума операційних витрат; ЧД – чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). 
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Динамічний аналіз витратомісткості та продуктивності витрат ресурсів на 

здійснення операційної діяльності підприємства забезпечує управлінський 

персонал корисною інформацією про тенденції формування якості операційних 

витрат у часі. Процедуру динамічного аналізу формування якості операційних 

витрат суб’єкта господарювання змодельовано у табл.4.29. 

Витратомісткість основної операційної діяльності (ВМООД) як 

узагальнюючий показник характеризує діяльність підприємства в цілому. Його 

перевага в тому, що, з одного боку, він характеризує рівень повної собівартості 

виробництва та реалізації, з іншого - рівень рентабельності основної 

операційної діяльності. Витратомісткість основної операційної діяльності 

змінюється під впливом певних факторів. Насамперед, витратомісткість 

залежить від зміни суми основних операційних витрат (ООВ) та суми чистого 

доходу від реалізації продукції (ЧД). Фактори, що впливають на зміну суми 

основних операційних витрат, та методика їх розрахунку наведені у табл.4.28. 

На зміну суми чистого доходу від реалізації впливають масштаби діяльності та 

середня ціна реалізації продукції (Ц). Факторну модель витратомісткості 

основної операційної діяльності узагальнено у рівнянні (4.26): 

ЦX

bXa

ЦX

Y

ЧД

ООВ
ВМ ООД









                              (4.26) 

Процедуру факторного аналізу витратомісткості основної операційної 

діяльності суб’єкта господарювання змодельовано у табл.4.30. 

Як вже зазначалось на початку розділу, Концептуальною основою 

фінансової звітності відповідно до фізичної концепції капіталу капітал 

розглядається як продуктивність суб'єкта господарювання. Відтак, поглиблений 

аналіз основних операційних витрат підприємства пропонується здійснювати 

на основі часткових показників продуктивності факторів виробництва.  
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Таблиця 4.29 

Процедура динамічного аналізу формування якості операційних 

витрат суб’єкта господарювання  

Показники 

Ряд динаміки, роки 

Звітний, 

(4) 

Попе-

редній, (3) 

2 роки 

назад, (2) 

3 роки 

назад, (1) 

4 роки 

назад, (0) 
1 2 3 4 5 6 

1. Операційні витрати основної 

діяльності, ООВ  
230686 241624 279705 486620 659555 

2. Чистий дохід від реалізації, 

ЧД 
232312 250516 294354 497620 671554 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок 

витратомісткості основної 

операційної діяльності, ВМООД , 

% (п.1 / п.2× 100%) 

99,3 96,5 95,0 97,8 98,2 

2. Розрахунок продуктив-

ності витрат основної 

операційної діяльності, ПВООД , 

% (п.2 / п.1× 100%) 

100,7 103,7 105,2 102,3 101,8 

3. Визначення ланцюгового темпу зростання (Т) відносних показників формування 

якості основних операційних витрат: 

ТВМ < 100% - позитивна зміна 

ТПВ > 100% - позитивна зміна 
Т4 = 

гр.2/гр.3 

Т3 = 

гр.3/гр.4 

Т2 = 

гр.4/гр.5 

Т1 = 

гр.5/гр.6 
- 

- витратомісткості основної 

операційної діяльності, ТВМ 
102,9 101,58 97,14 99,59 х 

- продуктивності витрат 

основної операційної 

діяльності, ТПВ 

97,11 98,57 102,83 100,5 х 

4. Визначення середньорічної тенденції зростання відносних показників формування 

якості основних операційних витрат: 

- витратомісткості 

основної операційної 

діяльності, %100ВМТ  - 

позитивна тенденція 

4
4321 TTTTТВМ   

4 029,10158,19714,09959,0 ВМТ = 

1,0028 або 100,28% > 100%  

(негативна тенденція) 

- продуктивності витрат 

основної операційної 

діяльності, 

%100ПВТ  - позитивна 

тенденція 

4
4321 TTTTТПВ   

4 9711,09857,00283,1005,1 ПВТ = 

0,9972 або 99,72% < 100% 

(негативна тенденція) 

Висновки: за останні 5 років спостерігається негативна тенденція у формуванні якості 

операційних витрат підприємства, зокрема відбувається зростання витратомісткості 

основної операційної діяльності (на +0,28%) та, відповідно, зниження продуктивності 

витрат основної операційної діяльності на цей ж відсоток (-0,28%). Управлінському 

персоналу необхідно провести поглиблений аналіз формування якості основних операційних 

витрат за елементами. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

 



361 
 

Таблиця 4.30 

Процедура факторного аналізу витратомісткості основної операційної 

діяльності суб’єкта господарювання у звітному періоді 

Витратомісткість операційної діяльності 
Масштаб 

діяльності  

(кількісний 

обсяг 

реалізації), 

тон (Ф1) 

С
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а
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п
р
о
д
ук

ц
ії

 (
Ф

4
) Аналітичні операції: 

Коефіцієнт 

1. Вибір математичної 

моделі для аналізу: 

ВМОД = 
ЦX

bXa




 

2. Розрахунок умовних 

показників способом 

ланцюгових підстановок 

попит 
стру-

ктура 

ВМОД Х ІР b а Ц 

За попередній період: 

ВМОД
0 = 

00

000

ЦX

Xba




 


294354

279705
0,9502 36886 х 7,3352 9137 7,980 

Перерахована на 

фактичний попит при 

базовій структурі: 

ум.ВМОД
Ф1.1 = 

00

000

ЦІX

ІXba
Р

Р




 


197627

190795
0,9654 36886 

24766 / 

36886 = 

0,6714 
7,3352 9137 7,980 

Перерахована на 

фактичний масштаб 

діяльності: 

ум.ВМОД
Ф1.2 = 

01

100

ЦX

Xba




 


197633

190801
0,9654 24766 х 7,3352 9137 7,980 

Перерахована на фактичні 

змінні витрати на 1-цю: 

ум.ВМОД
Ф2 = 

01

110

ЦX

Xba




 


197633

86952
0,4399 24766 х 3,142 9137 7,980 

Перерахована на фактичні 

постійні витрати: 

ум.ВМОД
Ф3 = 

01

111

ЦX

Xba




 


197633

241624
1,2226 24766 х 3,142 163809 7,980 

За звітний період: 

ВМОД
1 = 

11

111

ЦX

Xba




 


250516

241624
0,9645 24766 х 3,142 163809 10,115 
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Продовження табл.4.30 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок загальної тенденції зміни 

витратомісткості основної операційної діяльності  у 

звітному періоді: Δ ВМОД = ВМОД
1 – ВМОД

0 , у тому числі: 

0,9645 – 0,9502 = +0,0143 

або +1,43%  

(негативна тенденція) 

3.1. за рахунок зміни попиту на продукцію (вплив фактору 1.1): 

 Δ ВМОД (Ф1.1)= ум.ВМОД
Ф1.1 – ВМОД

0 

0,9654 – 0,9502 = +0,0152 

(негативний вплив) 

3.2. за рахунок зміни структури реалізації продукції (вплив 

фактору 1.2): Δ ВМОД (Ф1.2)= ум.ВМОД
Ф1.2 – ум.ВМОД

Ф1.1 

0,9654 – 0,9654 = 0 (не 

впливає) 

3.3. за рахунок зміни рівня питомих змінних витрат на 1-цю 

продукції  (вплив фактору 2):  

Δ ВМОД (Ф2)= ум.ВМОД
Ф2 – ум.ВМОД

Ф1.2 

0,4399  – 0,9654 = -0,5255 

(позитивний вплив) 

3.4. за рахунок зміни рівня постійних витрат (вплив фактору 

3): Δ ВМОД (Ф3)= ум.ВМОД
Ф3 – ум.ВМОД

Ф2 

1,2226  – 0,4399 = +0,7827 

(негативний вплив) 

3.5. за рахунок зміни купівельної спроможності ринку (вплив 

фактору 4): Δ ВМОД (Ф4)= ВМОД
1 – ум.ВМОД

Ф3 

0,9645 – 1,2226 = -0,2581 

(позитивний вплив) 

3.6. Перевірка достовірності 

розрахунків: 

+0,0143 =  

(+0,0152) + 0 + (-0,5255) + 0,7827 + (-0,2581) 

Висновки: у звітному періоді загальна тенденція зміни витратомісткості основної 

операційної діяльності була негативною, вона зросла (на +1,43%); факторний аналіз 

показав наявність «больових точок» у частині негативного впливу зміни попиту на 

продукцію, що свідчить про наявність попиту саме на витратомістку продукцію, а також 

негативного впливу зміни рівня постійних витрат, що свідчить про зростання загрози 

беззбитковості діяльності.  
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

У зарубіжній економічній практиці поняття «продуктивність» (від англ. 

Productivity) трактується як здатність давати продукт, ефективність 

перетворення входів бізнес-процесів у корисні виходи та є результатом 

діленням вартості реалізованої продукції або наданих послуг на суму витрат 

ресурсів, спожитих у цей період. Необхідно підкреслити, що в умовах 

трансформаційних процесів на всіх рівнях управління вітчизняними 

підприємствами було допущено повне ігнорування проблеми продуктивності 

суб’єкта господарювання. Зазвичай у вітчизняній економічній теорії та 

практиці продуктивність асоціюється лише з продуктивністю праці. Такий 

підхід заснований, насамперед, на трудовій теорії вартості та марксистській 

економіці, що була покладена в основу радянського способу виробництва та 

передбачала, що праця є єдиним продуктивним ресурсом. 

Варто зауважити, що у другій половині XIX ст. в країнах з ринковою 

економікою поряд із трудовою теорією вартості виникла і отримала поширення 

принципово нова концепція вартості - маржиналістська теорія граничної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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корисності. На противагу трудовій теорії вартості, маржиналістська теорія 

граничної корисності, засновниками якої вважаються К. Менгер, Л. Вальрас, Ф. 

Візер, Е. Бем-Баверк, Г. Гессен, В. Парето, передбачала, що в основу цінності 

товару покладається не праця, а суб'єктивно-психологічна думка споживача 

щодо його корисності. На рубежі XIX і XX ст. окремими економістами 

зроблено спроби синтезувати обидві ці теорії. Першу таку спробу зробив 

відомий англійський економіст А. Маршалл, який вважав, що у формуванні 

вартості товару слід враховувати однаково як витрати факторів виробництва, 

так і корисність товару, що виявляється на ринку та вимірюється попитом. 

Доречно додати, що такий синтезований підхід до трактування вартості 

капіталу покладено в основу Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Таким чином, продуктивність суб’єкта господарювання є комплексом 

показників ефективного використання всіх факторів виробництва, що 

забезпечують найбільший дохід від реалізації продукції при найменших 

витратах факторів виробництва, використаних у результаті ведення основної 

операційної діяльності. Доречно додати, що висока продуктивність 

підприємства - важлива якісна ознака ефективної системи господарювання 

ринкового типу, в якій рух капіталу і праці забезпечує збереження фінансового 

капіталу. Втім, відсутність відповідної інформаційної бази не дозволяє 

відстежувати динаміку продуктивності вітчизняних підприємств. 

У сучасних зарубіжних наукових дослідженнях категорія продуктивності 

суб’єкта господарювання набула пріоритетного значення, оскільки в 

інтегрованому вигляді відображає результативність взаємодії усіх факторів 

впливу на економічну систему підприємства і є основою для оцінки його 

потенційних можливостей. Дослідження вітчизняної фахової літератури з 

аналізу господарської діяльності в частині оцінки ефективного використання 

факторів виробництва показало, що лише у незначній кількості праць, зокрема 

у працях М.А. Вахрушиної, Н.С. Пласкової [283], Й.Я. Даньківа, В.К. 

Макарович [284], В.В. Ковальова [285], І.М. Парасій-Вергуненко [286], В.І. 
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Талах, Т.А. Талах [287], А.Д. Шеремета [159] використовується поняття 

«ефективність використання ресурсного потенціалу» у значенні продуктивності 

та пропонуються різні коефіцієнти віддачі виробничих ресурсів. В процесі 

вивчення фахової літератури узагальнено ключові часткові показники 

продуктивності суб’єкта господарювання. До таких показників продуктивності 

віднесено: амортизаціовіддачу, матеріаловіддачу та зарплатовіддачу. 

Французький економіст Ж. Рішар для розрахунку продуктивності витрат 

основного виробничого капіталу підприємства у звітному періоді пропонує як 

самостійний індикатор розраховувати саме показник «амортизаціовіддача», 

називаючи його продуктивністю обладнання. Автор зазначає, що надає 

перевагу «відношенню обсягу виробництва не до обсягу основного капіталу, а 

до спожитого капіталу, тобто до амортизаційних відрахувань від основного 

капіталу», обґрунтовуючи тим, що індикатор амортизаціовіддачі, по-перше, 

«перегукується з розрахунком продуктивності витрат на працю, бо остання 

враховує саме кількість праці, спожитої на відповідне виробництво», а по-

друге, є зіставним з економічною сутністю самого розрахунку показника 

продуктивності [158, с.252]. Також показник амортизаціовіддачі застосовується 

у методиці комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності виробництва, що 

наведена у праці провідних вчених у сфері аналізу господарської діяльності 

проф. М.І.Баканова та проф. А.Д.Шеремета [148, с.241-250]. 

Процедуру аналізу продуктивності витрат на амортизацію основного 

капіталу підприємства змодельовано у табл.4.31. 

Оскільки одним із принципів бухгалтерського обліку доходів і витрат є 

принцип нарахування та відповідності доходів та витрат, який передбачає, що 

витрати відображаються в тому звітному періоді, в якому виникли доходи, що 

стали можливими завдяки цим витратам, матеріаловіддача розуміється як 

розподіл чистого доходу від реалізації продукції на суму матеріальних витрат. 

Виходячи з такого розуміння, ключовим фактором у формуванні 

матеріаловіддачі слід визнати суму матеріальних витрат підприємства у 

звітному періоді. 
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Таблиця 4.31 

Процедура аналізу формування продуктивності витрат на 

амортизацію основного капіталу підприємства за звітний період 

Показники 
За попер. 

період (0) 

За 

звітний 

період, 

(1) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін: 

Абс. 

відхил., 

Δ 

Прогрес 

зростання, 

%, Т 

1 2 3 
4 = гр.3-

гр.2 
5 = гр.3 / гр.2 

1. Амортизація (річні відрахування), 

тис.грн. - DA 
42180 45337 +3157 107,48 

2. Сер. основні засоби, тис.грн. - ОЗ 705007 603015 -101992 85,53 

3. Чистий дохід від реалізації 

продукції, тис.грн., - ЧД 
294 354  250 516  -43838 85,1 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Коефіцієнтний аналіз продуктивності витрат на амортизацію основного капіталу: 

Амортизаціовіддача основного 

капіталу,  АВОК , (п.3 / п.1) 
6,98 5,53 -1,45 79,23 

Сер. строк корисної експлуатації 

основних засобів, років, ТЕ
ОЗ , (п.2 / п.1) 

16,7 13,3 -3,4 79,64 

Фондовіддача основних засобів, ФВ, 

(п.3 / п.2) 
0,4175 0,4154 -0,0021 99,5 

Сер. річна норма амортизації, % 

(100% / ТЕ
ОЗ ) або (п.1 / п.2 × 100%) 

6 7,5 +1,5 125 

3. Факторний аналіз продуктивності витрат на амортизацію основного капіталу: 

Побудова 2-х факторної мультиплікативної моделі 

амортизаціовіддачі: 

АВОК =  ТЕ
ОЗ ×  ФВ 

АВОК (0) = 16,7 × 0,4175 ≈ 6,98 

Розрахунок впливу зміни середнього строку 

корисної експлуатації основних засобів (вплив 

фактору 1): Δ АВОК 
(Ф1) =  Δ ТЕ

ОЗ × ФВ (0)  

(-3,4) × 0,4175 = -1,42 

Розрахунок впливу зміни фондовіддачі основних 

засобів (вплив фактору 2):  

Δ АВОК 
(Ф2) =  ТЕ

ОЗ (1) × Δ ФВ 

13,3 × -0,0021 = -0,03 

Баланс відхилень результату та впливу факторів: 

Δ АВОК = Δ АВОК 
(Ф1) + Δ АВОК 

(Ф2)    
(-1,45) = (-1,42) + (-0,03) 

Висновки: у звітному році амортизаціовіддача основного капіталу знизилась (на -1,45 

пункти), що свідчить про ймовірне зростання виробничої собівартості одиниці продукції; 

скорочення середнього строку корисної експлуатації основних засобів (на -3,4 роки) 

свідчить про оновлювання засобів праці на більш прогресивні, проте значний негативний 

вплив цього фактору на зміну амортизаціовіддачі свідчить про неузгодження норм 

амортизації й строків корисного використання основних засобів. Управлінському персоналу 

необхідно досягнути динамічної рівноваги та синхронності процесів вибуття і 

надходження основних засобів при дотриманні їх технологічної відповідності сучасним 

вимогам технічного прогресу.  
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Відповідно до ПСБО 16 «Витрати» «до складу елемента "Матеріальні 

затрати" включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту 

власного виробництва): сировини й основних матеріалів; купівельних 

напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних 

матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших 

матеріалів» [282, п.22]. Отже, матеріальні затрати підприємства у звітному 

періоді та матеріаловіддача реалізованої продукції формуються через 

трансформацію виробничих запасів. 

Процедуру аналізу продуктивності матеріальних затрат підприємства 

змодельовано у табл.4.32. 

Необхідно підкреслити, що зміна питомої матеріаломісткості одиниці 

продукції за рахунок порушення норм витрачання виробничих запасів виникає 

через низьку якість і некондиційність придбаних матеріалів, низьку дисципліну 

праці, втрати у зв'язку з неефективними способами виробництва, використання 

замінників, низької кваліфікації робітників. Зміна питомої матеріаломісткості 

одиниці продукції за рахунок зміни собівартості придбання виробничих запасів 

пов’язана з упущенням найвигіднішого часу закупівлі матеріалів, закупівлею 

матеріалів нижчої якості, недотриманням нормативних витрат на 

транспортування і зберігання виробничих запасів. 

Оскільки згідно ПСБО 9 «Запаси», в собівартість придбання виробничих 

запасів включаються транспортно-заготівельні витрати, що складаються «із 

затрат на заготівлю запасів, оплати тарифів (фрахту) за вантажно-

розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до 

місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків 

транспортування запасів» [288, п.9], аналіз продуктивності матеріальних затрат 

доповнено факторним аналізом транспортно-заготівельних витрат (табл.4.33). 
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Таблиця 4.32 

Процедура аналізу формування продуктивності матеріальних затрат 

підприємства за звітний період 

Показники 
За попер. 

період (0) 

За 

звітний 

період, 

(1) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін: 

Абс. 

відхил., 

Δ 

Прогрес 

зростання, 

%, Т 

1 2 3 4 5 = гр.3 / гр.2 
1. Матеріальні затрати, тис.грн., МЗ 105179 108047 +2868 102,73 

2. Сер. виробничі запаси, тис.грн., ВЗ 8627 8169 -458 94,69 

3. Чистий дохід від реалізації продукції, 
тис.грн., ЧД 

294 354  250 516  -43838 85,1 

4. Масштаб діяльності (обсяг реалізації), 

тон, Х 
36886 24766 -12120 67,14 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Коефіцієнтний аналіз ключових показників формування продуктивності 

матеріальних затрат: 

Матеріаловіддача реалізованої 

продукції, МВ , (п.3 / п.1), грн. 
2,8 2,3 -0,5 82,14 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції, ММ , % (п.1 / п.3 × 100%) 
35,7 43,1 +7,41 120,73 

Час вибуття капіталу з виробничих 

запасів, ЧВ
ВЗ , (п.2 / п.1 × 365 днів), 

днів 

30,88 28,75 -2,13 93,1 

Середньодобові матеріальні затрати 

(п.1 / 365 днів), тис.грн. 
288,16 296,02 +7,86 102,73 

Питомі матеріальні затрати на 

одиницю продукції, ММО, тис.грн.  

(п.1 / п.4) 

2,8515 4,3627 +1,5112 152,99 

3. Факторний аналіз формування матеріальних затрат прийомом абсолютних 

різниць: 

3.1. Побудова 2-х факторної мультиплікативної 

моделі матеріальних затрат: 
МЗ = Х × ММО 

3.2. Розрахунок впливу фактору 1 - зміни 

масштабів діяльності:  Δ МЗ(Ф1)= ΔХ × ММО0 
(-12120) × 2,8515 = -34560 тис.грн 

3.3. Розрахунок впливу фактору 2 - зміни питомої 

матеріаломісткості одиниці продукції:  

Δ МЗ(Ф2)= Х1 × ΔММО 

24766 × (+1,5112) = +37426 тис.грн 

3.4. Баланс відхилень:  +2868 ≈ (-34560) + 37426 

4. Деталізація впливу зміни масштабів діяльності (Δ МЗ(Ф1)) з урахуванням впливу 

зміни попиту на окремі види продукції та відповідних структурних зрушень у реалізації 

продукції: 

4.1. Розрахунок індексу прогресу масштабів 

діяльності підприємства: ІР = Х1 / Х0 
24766 / 36886 = 0,6714 

4.2. Розрахунок впливу зміни попиту на продукцію: 

Δ МЗ(Ф1.1)= (ІР -1) × МЗ0 
(0,67 – 1) × 105179 = -34709 тис.грн 

4.3. Розрахунок впливу структурних зрушень у 

реалізації продукції: Δ МЗ(Ф1.2)= Δ МЗ(Ф1) - Δ МЗ(Ф1.1) 
(-34560) – (-34709) = +149 тис.грн 
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Продовження табл.4.32 

4.4. Баланс відхилень: -34560 = (-34709) + 149 

Висновки: у звітному році матеріаловіддача реалізованої продукції знизилась на (-0,5 пункти), що 
свідчить про зростання матеріальних затрат у виробничій собівартості продукції; значне 

зростання матеріальних затрат (на +37426 тис.грн) відбулось за рахунок зміни питомої 

матеріломісткості одиниці продукції, на що також вплинула структура реалізованої продукції (на 

+149 тис.грн). Управлінському персоналу необхідно контролювати норми витрачання виробничих 
запасів та формування собівартості їх придбання. 

Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Таблиця 4.33 

Процедура факторного аналізу транспортно-заготівельних витрат 

підприємства за звітний період 

Показники 

Звітний 

період, 

(1) 

Попередній 

період, (0) 

Аналітичні 

операції: 

1. Оцінка 

абс. зміни, Δ 

1. Обсяг придбаних виробничих запасів, тис. тон - ПМ 19,3 21,5 -2,2 
2. Сер. тариф за вантажно-розвантажувальні роботи і 

транспортування запасів до місця їх використання, 

грн./ кг 
3,7 3,1 +0,6 

3. Сер. відстань транспортування виробничих запасів, 

км - ВТМ 
170 120 +50 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок ключових показників формування транспортно-заготівельних витрат: 
2.1. Транспортно-заготівельні витрати, тис. грн., ТЗВ 

(п.1 × п.2) 
71410 66650 +4760 

2.2. Вантажообіг, тис. тонно-км (п.1 × п.3) 3281 2580 +701 
2.3. Сер. «ціна» 1 тонно-кілометра транспортування 

запасів, грн. (п.2.1 / п.2.2), ЦТ 
21,76 25,83 -4,07 

3. Факторний аналіз формування транспортно-заготівельних витрат підприємства 

прийомом абсолютних різниць: 

3.1. Побудова 3-х факторної мультиплікативної 

моделі ТЗВ: 
ТЗВ = ПМ × ВТМ × ЦТ 

3.2. Розрахунок впливу фактору 1 - зміни обсягу 

придбаних за період матеріалів:  

ΔТЗВ(Ф1) = Δ ПМ × ВТМ(0) × ЦТ(0) 

ΔТЗВ(Ф1) = -2,2× 120× 25,83 = -6819 

тис.грн 

3.3. Розрахунок впливу фактору 2 – зміни середньої 

відстані транспортування запасів:  

ΔТЗВ(Ф2) = ПМ(1)  × Δ ВТМ × ЦТ(0) 

ΔТЗВ(Ф2) = 19,3 × (+50) × 25,83 = 

+24926 тис.грн 

3.4. Розрахунок впливу фактору 3 – зміни середньої 

«ціни» 1 тонно-кілометра транспортування 

запасів: ΔТЗВ(Ф3) = ПМ(1)  × ВТМ(1) × Δ ЦТ 

ΔТЗВ(Ф3) = 19,3 × 170 × (-4,07) = -13354 

тис.грн 

3.5. Перевірка достовірності розрахунків впливу 

факторів (баланс відхилень): 
+4760 = (-6819) + 24926 + (-13354) 

Висновки: у звітному періоді транспортно-заготівельні витрати підприємства зросли на 4760 

тис.грн, що свідчить про негативну тенденцію. Найбільший негативний вплив на зростання 

транспортно-заготівельних витрат (на +24926 тис.грн) спричинило збільшення середньої відстані 

транспортування запасів. Відтак, управлінському персоналу підприємства необхідно провести 
пошук нових постачальників матеріальних ресурсів для підприємства, що знаходяться на ближчій 

відстані. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Для вимірювання продуктивності праці персоналу в економічній 

літературі зазвичай застосовують два підходи. За першим підходом 

продуктивність праці є співвідношенням кількості або вартості продукції, 

реалізованої підприємством за певний період часу, та витрат праці, виміряних 

в людино-годинах, людино-днях, чисельності персоналу. З другим підходом 

продуктивність праці - співвідношення виручки від реалізації виробленої 

продукції, до витрат, пов'язаних із відтворенням ресурсу праці, тобто до 

витрат на оплату праці. Тому в процесі аналізу слід розрізняти показники 

«витрати праці» та «витрати на оплату праці». 

Необхідно підкреслити, що якість персоналу є складовою економічної 

безпеки підприємства, яка вимірюється через витрати на оплату праці. Адже 

оплата праці визначає цінність товару "робоча сила", що формується під 

впливом таких ринкових факторів, як попит і пропозиція робочої сили. Тому в 

процесі бухгалтерського аналізу операційних витрат застосовано саме показник 

витрат на оплату праці, а також показник продуктивності витрат на персонал, 

тобто зарплатовіддачі. Такий підхід дозволяє зрозуміти рівень раціональності 

витрачання фонду заробітної плати при створенні продукту бізнес-діяльності 

підприємства й оцінити його стимулюючу роль. 

В процедуру аналізу зарплатовіддачі необхідно включити такі аналітичні 

операції: розрахунок рентабельності витрат на персонал (норми доданої 

вартості працею персоналу); оцінка динаміки зарплатомісткості реалізованої 

продукції та питомої зарплатомісткості одиниці продукції; оцінка ефективності 

оплати праці персоналу у звітному періоді; розрахунок співвідношення темпу 

зростання коефіцієнту зарплатовіддачі та темпу зростання середніх поточних 

виплат 1-му працівнику; факторний аналіз формування та використання фонду 

заробітної плати. Для оцінки конкурентоспроможності заробітної плати та 

аналізу соціальної ефективності оплати праці використано окремі методичні 

положення, розкриті у публікації С.І. Григашкіної [289, с.151]. 

Процедуру аналізу продуктивності витрат на персонал підприємства 

змодельовано у табл.4.34. 
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Таблиця 4.34 

Процедура аналізу продуктивності витрат на персонал підприємства 

за звітний період 

Показники 
За попер. 

період, (0) 

За 

звітний 

період, 

(1) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін: 

Абс.,  

Δ 

Прогрес 

зростання, 

%, Т 
1 2 3 4 5 = гр.3 / гр.2 

1. Витрати на оплату праці (фонд 

оплати праці персоналу), тис.грн. - 

ЕВ 

124 212  116 760  -7452 94 

2. Середня облікова кількість 

працівників - E 
1383 757 -626 54,7 

3. Середні річні поточні виплати 1-му 

працівнику, грн. - ЕВ  (п.1 / п.2) 
89 813  154 240  64427 171,7 

4. Чистий дохід від реалізації продукції, 

тис.грн, ЧД 
294 354  250 516  -43838 85,1 

5. Фінансовий результат від 

операційної діяльності, тис.грн, EBIT  
14758 10797 -3961 73,16 

6. Масштаб діяльності (обсяг 

реалізації), тон, Х 
36886 24766 -12120 67,14 

7. Середня заробітна плата 1-го 

працівника, грн. (п.3 / 12 місяців) 
7484 12853 +5369 171,74 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Коефіцієнтний аналіз формування продуктивності витрат на персонал: 

Коефіцієнт зарплатовіддачі (компе-

тентності) персоналу,  КЗВ , (п.4 / п.1) 
2,37 2,15 -0,22 90,7 

Норма доданої вартості працею 

персоналу, m’ , % (п.5 / п.1 × 100%) 
11,88 9,25 -2,63 77,86 

Продуктивність праці персоналу, ПП, 

(п.4 / п.2), тис.грн. 
212,837 330,933 +118,096 155,49 

Зарплатомісткість реалізованої 

продукції, ЗМП , (п.1 / п.4) 
0,422 0,466 +0,044 110,43 

Питомі витрати на оплату праці на 

одиницю продукції, ЗМО, тис.грн.  

(п.1 / п.6) 

3,3675 4,7145 +1,347 140 

3. Оцінка ефективності оплати праці персоналу у звітному періоді: 

- розрахунок економічної ефективності 

(конкурентоспроможності) оплати праці персоналу, 

ЕЕОПП = 
ЕВ

Т  / ТПП 

ЕЕОПП < 1 (позитивна тенденція)   

171,7 / 155,49 = 1,1043  

(негативна тенденція) 

- розрахунок соціальної ефективності оплати праці 

персоналу – СЕОПП (п.7 / сер. ЗП в країні) 

СЕОПП > 1 (позитивна тенденція)   

12853 / 9223 = 1,3936 

(позитивна тенденція) 



371 
 

Продовження табл.4.34 

4. Розрахунок співвідношення темпу зростання 

коефіцієнту зарплатовіддачі та темпу зростання 

середніх поточних виплат 1-му працівнику: 

ЗВК
Т /  

ЕВ
Т  > 1 (позитивна тенденція) 

90,7 / 171,7 = 0,5282  

негативна тенденція,  

існує перевитрата грошових 

коштів 

5. Розрахунок економії (перевитрати) грошових 

коштів на оплату праці: ЕВ1 × (
ЕВ

Т  - ЗВК
Т ) / 

ЕВ
Т  

116 760 × (171,7 – 90,7) / 171,7 ≈ 

+55 082  тис.грн. (перевитрата) 

6. Факторний аналіз формування та використання фонду оплати праці персоналу: 

6.1. Побудова 2-х факторної мультиплікативної 

моделі формування фонду оплати праці персоналу на базі 

показника чисельності персоналу: 
ЕВ = E × ЕВ  

- розрахунок впливу зміни кількості працівників (вплив 

фактору 1): Δ ЕВ(Ф1)= Δ E × ЕВ 0 
-626 × 89,813 = - 56223 тис.грн. 

- розрахунок впливу зміни середньорічних поточних 

виплат одному працівнику (вплив фактору 2):  

Δ ЕВ(Ф2)= E1 × Δ ЕВ  

757 × (+64,427) = +48771 

тис.грн. 

6.2. Побудова 2-х факторної мультиплікативної 

моделі використання фонду оплати праці персоналу на 

базі показника масштабів діяльності: 

ЕВ = Х × ЗМО 

- розрахунок впливу зміни масштабів діяльності (вплив 

фактору 3): Δ ЕВ(Ф3)= Δ Х × ЗМО0 

-12120 × 3,3675 = -40814 

тис.грн 

- розрахунок впливу зміни питомої зарплатомісткості 

одиниці продукції (вплив фактору 4):  

Δ ЕВ(Ф4)= Х1 × Δ ЗМО 

24766 × (+1,347) = +33360 

тис.грн 

Висновки: у звітному році значно зросли середні поточні виплати одному працівнику (на 

+71,7%), що свідчить про існування мотиваційного механізму на підприємстві, зростання 

якості персоналу як невід’ємної складової економічної безпеки. За рахунок впливу цього 

фактору витрати на оплату праці за звітний період зросли на 48 771 тис.грн. При цьому 

приріст коефіцієнту зарплатовіддачі впав майже на 10% (100% – 90,7%), а норма доданої 

працею персоналу вартості зменшилась на 2,63%. Відтак, у підприємства немає 

можливостей для нарощування масштабів діяльності за рахунок наявного якісного 

персоналу.  
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Розроблені моделі процедур аналізу операційних доходів та операційних 

витрат діяльності підприємства забезпечують розуміння перспектив збереження 

фінансового капіталу та створення вартості бізнесу суб’єктом господарювання 

через осмислення інформації про зміни у формуванні доходів від реалізації на 

основі аналізу попиту на продукцію за останні 5 років, що уможливлює 

ідентифікацію контрактів, прогнозування ціни операції та формування 

портфелю договорів поставки з клієнтами; зміни у взаємовідносинах з 

клієнтами на основі аналізу рентабельності взаємодії з клієнтом, АВС-аналізу 

клієнтів, багатовимірного порівняння та рейтингового оцінювання клієнтів; 
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зміни у формуванні основних операційних витрат на основі проведення 

факторного аналізу, динамічного аналізу витратомісткості та продуктивності 

витрат основної операційної діяльності, тематичного аналізу продуктивності 

витрат на основний виробничий капітал (амортизаціовіддачі), продуктивності 

матеріальних затрат (матеріаловіддачі), продуктивності витрат на персонал 

(зарплатовіддачі). 

 

4.4. Організація технології аналізу грошових потоків та оцінки 

теперішньої вартості бізнесу підприємства 

 

Прибуток та грошові кошти однаково важливі для суб’єкта 

господарювання. Прибуток є суто бухгалтерським показником, що 

розрахований через порівняння сум нарахованих доходів і витрат. Наявність 

грошей є господарським фактом, що дозволяє безперервно здійснювати 

господарські операції та забезпечує «запас міцності» бізнесу. Підприємство 

може бути прибутковим за даними бухгалтерського обліку і звітності, і 

водночас відчувати певні ускладнення в оплаті своїх поточних зобов’язань 

через відсутність грошових коштів. Серед причин такої ситуації - специфіка 

відображення інформації у звітності про фінансові результати, і стосується 

використання методу нарахувань. На думку проф. Г.Г.Кірейцева, результатом 

використання методу нарахування є невідповідність реального потоку 

грошових коштів і прибутку, відображеного у звітності [290, с.93]. 

Загалом поняття «грошовий потік» прийшло у вітчизняну облікову 

практику з іноземних джерел. Ідея грошових потоків виникла в США у 

середині XX ст. у зв’язку з розвитком ринку цінних паперів і була 

сформульована як Cash Flow (CF). В подальшому термін „грошовий потік" 

введено в ужиток фінансовими аналітиками західних країн, які усвідомили 

необхідність об'єктивної „грошової" оцінки фінансових результатів діяльності 

підприємства, що не забезпечує метод нарахувань при його  використанні в 

бухгалтерському обліку.  
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Первісно метод грошового потоку почав застосовуватися у сфері 

фінансової математики для кількісного аналізу фінансових операцій 

підприємства. Для проведення такого аналізу абстрагувались від економічного 

змісту кожної фінансової операції, а рух грошових коштів, що генерується у 

процесі діяльності підприємства, розглядався як числовий ряд, що включає 

послідовність розподілених у часі платежів. 

З моменту появи теорії про грошові потоки виникло багато визначень, які 

відображали сутність і зміст цього поняття. Так, зарубіжні дослідники у сфері 

фінансів Е. Нікбахт та А. Гроппеллі наводять спрощену характеристику 

грошового потоку як “міри ліквідності компанії”, що складається з “чистого 

доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування” [291, 

с.77]. Американські дослідники Т. Райс  та Б. Койлі також трактують грошовий 

потік як індикатор кредитоспроможності та платоспроможності підприємства, 

поділяючи його для потреб аналізу кредитоспроможності на такі види: 1) 

пріоритетний – виплати комерційного характеру, які компанія повинна 

здійснювати, щоб уникнути фінансової катастрофи: процентні і податкові 

платежі; 2) дискретний – надходження і виплати грошових коштів, пов’язані 

безпосередньо з комерційними операціями: купівля і продаж необоротних 

активів і виплати дивідендів; 3) фінансовий – надходження грошових коштів і 

виплат, пов’язані зі зміною довгострокового капіталу [292, с.126-133]. 

У праці відомих зарубіжних вчених у сфері фінансового менеджменту 

Ю.Бригхема та М. Ерхардта грошовий потік трактується як чисті грошові 

кошти, які надходять до підприємства або витрачаються ним в процесі 

операційної діяльності [200, с.73]. Дослідники Д. Ван Хорн та Д. Вахович 

вказують, що грошові потоки підприємства є потоками готівкових коштів, які 

мають безперервний характер [202, с.386]. Відомий французький вчений Б. 

Коласс  під загальним грошовим потоком розуміє надлишок коштів, який 

утворюється на підприємстві в результаті всіх операцій, пов'язаних і не 

пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності [229, с.259]. Згідно 

Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових 

http://zakon.rada.gov.ua/go/929_019
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коштів» термін «грошовий потік» уживається у значенні надходження та 

вибуття грошових коштів та їх еквівалентів [233]. У НПСБО 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності» у такому значенні трактується термін «рух грошових 

коштів» [40].  

На підставі критичного огляду теоретичних джерел фахової літератури з 

певною умовністю можна виокремити дві принципово різні позиції стосовно 

об’єкту аналізу грошових потоків. Так, одна група авторів визначає грошовий 

потік на конкретну дату як різницю між надходженням і вибуттям грошових 

коштів та розглядає грошовий потік як статичний показник. Такий підхід 

потребує ототожнювання грошового потоку із запропонованим у вітчизняній 

практиці показником «чистий рух грошових коштів». Інша група авторів 

пов'язує визначення грошового потоку з оборотом грошових коштів, який 

супроводжується їх надходженням і вибуттям протягом звітного періоду часу, і 

розглядає грошовий потік як динамічний показник. Оскільки в емпіричних 

дослідженнях господарських процесів існують два основних способи 

вимірювання результатів суспільного виробництва: на певну дату (залишок) та 

за певний період (оборот), об’єктами аналізу грошових потоків повинні 

виступати як залишки грошових коштів на кінець звітного періоду, так і оборот 

(потоки) грошових коштів протягом звітного періоду.  

До основних інструментів аналізу грошових потоків суб’єкта 

господарювання віднесено: експрес-аналіз збалансованості надходження та 

витрачання грошових коштів, коефіцієнтний аналіз грошових потоків, 

перспективний аналіз залишку грошових коштів на поточному рахунку. 

Експрес-аналіз загальної збалансованості надходження та витрачання 

грошових коштів підприємством уможливлюється через структурний аналіз за 

видами діяльності. Процедуру структурного аналізу збалансованості грошових 

потоків підприємства у звітному періоді змодельовано  у табл.4.35. 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/929_019
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Таблиця 4.35 

Процедура структурного аналізу збалансованості грошових потоків 

підприємства у звітному періоді за видами діяльності 

Показники 

Аналітичні операції: 

1. Розподіл показників руху грошових коштів за видами 

діяльності, проведення структурних групувань:  

Операційна 

діяльність 

Інвестиційна 

діяльність 

Фінансова 

діяльність 

РАЗОМ 

господарська 

діяльність 

Сума, 

тис. 

грн. 

Пит. 

вага, 

% 

Сума, 

тис. 

грн. 

Пит. 

вага, 

% 

Сума, 

тис. 

грн. 

Пит. 

вага, 

% 

Сума, 

тис. 

грн. 

Пит. 

вага, 

% 

Надходження грошових 

коштів у звітному 

періоді (вхідний 

грошовий потік) 

324313 84,2 60678 15,8 0 0 384991 100 

Витрачання грошових 

коштів у звітному 

періоді (вихідний 

грошовий потік) 

381304 99,1 3515 0,9 0 0 384819 100 

Висновки: підприємство має розбалансовану структуру грошових потоків, що свідчить про 

погіршення фінансової стійкості підприємства 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Огляд літературних джерел показав, що вчені по-різному підходять до 

розрахунку коефіцієнтів для аналізу руху грошових коштів, що вносить 

плутанину у вироблення чіткого, поетапного підходу до організації та 

проведення бухгалтерського аналізу грошових потоків в інтересах суб’єкта 

господарювання. Узагальнення основних коефіцієнтів, що рекомендуються у 

фаховій літературі для проведення аналізу руху грошових коштів, та авторську 

інтерпретацію їх назви та розрахунку наведено у Дод. Ж.  

Процедуру коефіцієнтного аналізу грошових потоків підприємства у 

звітному періоді змодельовано у табл.4.36. 

Суб’єкт господарювання, що має значний запас грошових коштів, може 

втратити шанс збільшити чистий прибуток за рахунок збільшення фінансових 

доходів, отриманих від фінансових інвестицій у короткострокові високоліквідні 

цінні папери, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які 

характеризуються незначним ризиком зміни вартості. До таких фінансових 

інвестицій за НПСБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності» відносяться 

еквіваленти грошових коштів.  
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Таблиця 4.36 

Процедура коефіцієнтного аналізу грошових потоків підприємства у 

звітному періоді  

Показники Джерело інформації 

За 

попер. 

період 

За звіт. 

період 

1. Надходження грошових коштів за 

період (∑НГК), у т.ч.: 

- від реалізації продукції (НГК
РП) 

ф. 3 Σр.3000-3095 + Σр.3200-

3250 + Σр.3300-3340 

ф. 3 р.3000 

 

379368 

353713 

 

384991 

308919 

2. Витрачання грошових коштів за період 

(∑ВГК) 

ф. 3 Σр.3100-3190 + 

Σр.3255-3290 + р.3345-3390 
379347 384819 

3. Чистий рух грошових коштів за 

звітний період (ЧРГК) 
ф. 3 р.3400 21 172 

4. Чистий рух коштів від операційної 

діяльності (ЧРГК
ОД)  

 

ф. 3 р.3195 

 

-7420 

 

-56991 

5. Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності (ЧРГК
ІД) 

ф. 3 р.3295 7441 57163 

6. Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності (ЧРГК
ФД) 

ф. 3 р.3395 0 0 

7. Чистий дохід від реалізації (ЧД) ф. 2 р.2000 294354 250516 

8. Чистий прибуток (ЧП) ф. 2 р.2350 34816 11021 

9. Амортизація (DA) ф. 2 р.2515 42180 45337 

10. Сер. поточні зобов’язання (ПЗ) ф.1 р.1695 + р.1700 213074 130994 

11. Сер. активи (валюта балансу) (А) ф.1 р.1300 784264 705080 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ключових коефіцієнтів руху грошових коштів: 

Фінансові коефіцієнти 
Формула 

розрахунку 

Опт. 

знач. 

За 

попер. 

період 

За звіт. 

період 

Відн. 

зміна, % 

 

1. Коефіцієнт адекватності 

чистого грошового потоку - 

КДЧГП 

ЧРГК
ОД 

 

ЧРГК
ІД + ЧРГК

ФД   

˃ 1 -1 -1 0 

2. Коефіцієнт збалансованості 

(ліквідності) грошових 

потоків - К З(Л)
ГП  

∑НГК / ∑ВГК ≈ 1 1 1 0 

3. Коефіцієнт ефективності 

грошових потоків - КЕ
ГП  

ЧРГК / ∑ВГК ˃ 0 0,00006 0,0004 +566,7 

4. Коефіцієнт рентабельності 

грошових потоків - КР
ГП 

(ЧП + DA) / ∑ВГК ˃ 0,2 0,2 0,15 -0,05 

5. Коефіцієнт грошової 

«якості» розрахунків з 

покупцями - ГЯПОК 

(Operating Cash Flow Ratio) 

НГК
РП / ЧД 1 1,2 1,23 +2,5 
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Продовження табл.4.36 

6. Коефіцієнт грошової 

ефективності активів - ГЕА 

(Asset Efficiency Ratio) 
ЧРГК

ОД / А  ˃ 0 -0,009 -0,081 -800 

7. Коефіцієнт грошового 

покриття  поточних 

зобов’язань - ГППЗ (Current 

Liability Coverage Ratio)  

ЧРГК
ОД /  ПЗ  ˃ 1 -0,035 -0,435 -1143 

Висновки: на підприємстві оптимальним значенням відповідають коефіцієнти 

збалансованості (ліквідності) грошових потоків, ефективності грошових потоків, а також 

грошової «якості» розрахунків з покупцями, що свідчить про покриття обсягів витрачання 

обсягами надходження грошових коштів, здатність генерувати додаткові грошові кошти, 

прискорення оборотності дебіторської заборгованості, застосування ефективної кредитної 

політики стосовно покупців. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Перспективний аналіз залишку грошових коштів та їх еквівалентів 

забезпечує прогнозування обсягу трансформації грошей у їх еквіваленти і 

навпаки, уможливлює розрахунок оптимального залишку грошових коштів з 

метою збільшення інших фінансових доходів від утримання грошових 

еквівалентів та збільшення інших доходів від реалізації грошових еквівалентів. 

Прогнозування обсягів трансформації грошей у їх еквіваленти і навпаки 

базується  на визначенні розмаху варіації залишку грошових коштів на 

поточному рахунку (РВГК) за моделлю Міллера-Орра (4.27) [293, с.91]. 

3

2

4

3
3

Щ

ГК

ГК
ДГЕ

ВТЩС
РВ







                                 (4.27) 

де σЩСГК
2 – дисперсія щоденного сальдо грошових коштів на поточному 

рахунку, тис.грн.; ВТ – витрати на одну операцію з трансформації грошей у їх 

еквіваленти (комісія брокеру), тис.грн; ДГЕЩ – щоденна середня ставка 

доходності одного грошового еквівалента, коефіцієнт. 

Графічне представлення моделі Міллера-Орра та її аналітичні можливості 

наведено на рис.4.3.  

Процедуру аналізу операцій з грошовими коштами для прогнозування 

обсягів трансформації грошей у їх еквіваленти і навпаки за моделлю Міллера –

Орра змодельовано у табл.4.37. 
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Рис.4.3. Перспективний аналіз залишку грошових коштів на 

поточному рахунку підприємства за моделлю Міллера-Орра 

Джерело: складено на основі [293] 

Для будь-якого суб’єкта господарювання важливе уникнення такого 

стану, коли підприємство може залишитися без залишку грошових коштів. 

Тому сучасний бухгалтер повинен вміти складати платіжний баланс майбутніх 

очікуваних надходжень грошових коштів за розрахунками з дебіторами та 

обсягів майбутніх очікуваних витрачань грошових коштів за розрахунками з 

кредиторами на конкретну дату для визначення платіжної готовності. 

Для проведення аналізу платіжної готовності суб’єкта господарювання на 

кінець звітного періоду необхідно застосовувати балансове рівняння, що 

базується на групах ліквідності балансу (4.28) 

А1 = П1 + П2 – А2                                            (4.28) 

Розрахунок коефіцієнту платіжної готовності (КПГ) здійснюється за (4.29). 

Оптимальне значення цього коефіцієнта має бути на рівні 1, що свідчить про 

повну платіжну готовність суб’єкта господарювання. 
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                                          (4.29) 
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Таблиця 4.37 

Процедура перспективного аналізу формування залишку грошових 

коштів на поточному рахунку підприємства 

Показники Формула розрахунку Сума 

1. Залишок грошових коштів на кінець 

року, тис.грн 

ф.3 р.3415 або 

ф.1 р.1165 гр.4 
220 

2. Мінімальний залишок грошових 

коштів на поточному рахунку, тис.грн. 

- Гmin   

встановлено експертним 

шляхом 
100 

3. Стандартне відхилення (σ) 

щоденного сальдо грошових коштів 

(ЩСГК) на поточному рахунку, 

тис.грн. днів

СС

ЩС і

і

ГК
30

)(
30

1

2






  
50 

4. Комісійні витрати брокеру на одну 

операцію з купівлі-продажу цінних 

паперів, тис.грн. - ВТ 

встановлено експертним 

шляхом 
0,750 

5. Щоденна середня ставка доходності  

ліквідного (як правило державного) 

цінного паперу, % - ДГЕЩ 

ДЦП / 365 днів / 100% 
12% / 365 днів / 100% = 

0,00033 

Аналітичні операції: 

Визначення розмаху варіації залишку 

грошових коштів на поточному 

рахунку, тис.грн. - РВГК 

3

2

4

3
3

Щ

ГК

ГК
ДГЕ

ВТЩС
РВ








 

3

2

00033,04

75,0503
3




 = 486,4  

Розрахунок максимального залишку 

грошових коштів на поточному 

рахунку, тис.грн. - Гmax 

Гmin + РВГК 100 + 486,4 = 586,4 

Визначення оптимального залишку 

грошових коштів на поточному 

рахунку, тис.грн. - Гopt 

Гmin + РВГК / 3  100 + 486,4 / 3 = 262,1 

Визначення необхідного напряму дій:  

купувати чи продавати ліквідні цінні папери 

220 < 262,1; напрям дій – продавати 

наявні цінні папери для поповнення 

залишку грошей до оптимального 

значення 

Розрахунок обсягу трансформації, тис.грн. 262,1 – 220 = 42,1 

Висновки: підприємству необхідно поповнити залишки грошових коштів до оптимального 

рівня та утримувати їх у сумі 262,1 тис.грн., що забезпечить зниження залежності від 

зовнішніх джерел фінансування, запобігання фінансових витрат на відсотки за банківськими 

позиками в разі усунення розривів у платіжному календарі, зумовить підвищення якості 

чистого прибутку. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Процедуру аналізу платіжної готовності суб’єкта господарювання за 

залишком грошових коштів на кінець звітного періоду змодельовано у 

табл.4.38. 
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Таблиця 4.38 

Процедура аналізу платіжної готовності суб’єкта господарювання на 

кінець звітного періоду 

Очікувані надходження грошових коштів 

за звітний період 

Очікувані витрачання грошових коштів за 

звітний період 

Дебіторська заборгованість 

за товарними операціями 

А2
 

92001 
Кредиторська заборгованість 

за основною діяльністю 
П1 126139 

Дебіторська заборгованість 

за розрахунками 
0 Поточні забезпечення 

П2 

4187 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
1279 

Короткострокові кредити 

банків 
0 

Всі інші поточні зобов'язання  668 

Разом 93280 Разом 130994 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка фактичного залишку грошових коштів та їх 

еквівалентів на балансі, тис.грн. (р.1165 ф.1), А1
F 

220 

2. Визначення необхідного залишку грошових коштів та 

їх еквівалентів: А1 = П1 + П2 – А2  
130994 – 93280 = 37714 

3. Розрахунок коефіцієнту платіжної готовності, 

221
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  220 / 37714 = 0,0058 або 0,58% 

4. Визначення нестачі грошових коштів на поточному 

рахунку, тис.грн. (п.2 – п.1) 
37714 – 220 = 37494 

Висновки: на кінець звітного періоду підприємство має низьке значення коефіцієнту 

платіжної готовності, яке значно нижче оптимального значення коефіцієнту 

платоспроможності (0,0058 < 0,2), що свідчить про фактичну неплатоспроможність 

підприємства на дату балансу. Управлінському персоналу необхідно поповнити залишок 

грошових коштів на 37494 тис.грн. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

У зарубіжній практиці важливим інструментом аналізу формування 

грошових потоків підприємства визнається побудова «капітального бюджету», 

який розуміється як таблиця, що розкриває інформацію про формування та 

використання фінансових, тобто грошових, ресурсів певного суб’єкта 

господарювання. У праці проф. Ж.Рішара відзначається, що «на відміну від 

балансу, за допомогою якого можна оцінити ситуацію підприємства на 

конкретну дату, капітальний бюджет показує картину еволюції підприємства за 

період. В балансі перераховуються залишки, а у капітальному бюджеті 

визначаються грошові потоки» [158, с.349]. Також розглядаються у 

«капітальному бюджеті» розміщення та джерела фінансових ресурсів у єдності, 

як того вимагають правила бухгалтерського обліку та принцип подвійного 
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запису; таблиця як формат «капітального бюджету» складається з двох частин: 

у лівій частині відображається перелік напрямків використання грошових 

ресурсів протягом звітного періоду; у правій – перелік напрямків формування 

грошових ресурсів підприємства протягом того ж періоду [158, с.350]. Оскільки 

логіка побудови «капітального бюджету» базується на принципі балансового 

узагальнення, для потреб бухгалтерського аналізу замість поняття «капітальний 

бюджет» пропонується запровадити поняття «динамічний баланс грошових 

потоків». 

Зміни у бухгалтерському балансі відображаються внаслідок надходження 

і витрачання грошових коштів, тому базою для побудови динамічного балансу 

грошових потоків є абсолютні відхилення за статтями балансу. Побудова 

такого динамічного балансу відбувається за принципом: розраховані абсолютні 

відхилення за статтями балансу у частині збільшення позицій активу та 

зменшення позицій пасиву заносяться у ліву частину таблиці, збільшення 

позицій пасиву та зменшення позицій активу балансу заносяться у праву 

частину таблиці. Розрахована сума уможливлює розуміння джерел формування 

та напрямків розподілу грошових ресурсів суб’єкта господарювання за звітний 

період. 

Процедуру аналізу агрегованого динамічного балансу грошових потоків 

суб’єкта господарювання за звітний період змодельовано у табл.4.39. 

Варто зауважити, що глобалізація ринків посприяла впровадженню у 

аналітичну практику такого показника оцінки діяльності підприємств як 

EBITDA, який дозволяє порівнювати підприємства однієї галузі функціонування, 

але з різними масштабами діяльності та різною структурою власного і 

заборгованого капіталу, через грошовий потік, виключивши з розрахунків 

операційного прибутку таку "негрошову" статтю витрат як амортизація. 

Затребуваність показника EBITDA пов'язана, головним чином, з трьома 

факторами: різницею систем оподаткування, в тому числі ефективних ставок з 

податку на прибуток; відмінностями в методах і способах амортизації; 

варіативності в умовах надання кредитних коштів  банківськими установами. 
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Таблиця 4.39 

Процедура складання та аналізу динамічного балансу грошових 

потоків підприємства  

Залишки в активі 

балансу, А 

На поч. 

періоду 

(0) 

На кін. 

періоду 

(1) 

Залишки в пасиві 

балансу, П 

На поч. 

періоду 

(0) 

На кін. 

періоду 

(1) 

Необоротні активи, у т.ч. 705028 603036 Власний капітал, у т.ч. 519413 530434 

- виробничі активи 705007 603015 - вкладений капітал 175833 175833 

- фінансові активи 21 21 - накопичений капітал 343580 354601 

Оборотні активи, у т.ч.: 79236 102044 Зобов’язання, у т.ч.: 264851 174646 

- матеріальні активи 8900 8512 - довгострокові 51777 43652 

- фінансові активи 70293 93312 
- поточні 213074 130994 

- платіжні активи 43 220 

БАЛАНС 784264 705080 БАЛАНС 784264 705080 

Аналітичні операції: 

1. Побудова балансу відхилень як результату руху грошових коштів у звітному періоді: 

Зміна залишків в 

активі балансу 

Абс. відхилення, 

А(1) – А(0) 

Залишки в пасиві 

балансу, П 

Абс. відхилення, 

П(1) – П(0) 

Необоротні активи, у т.ч. -101992 Власний капітал, у т.ч. +11021 

- виробничі активи -101992 - вкладений капітал 0 

- фінансові активи 0 - накопичений капітал +11021 

Оборотні активи, у т.ч.: +22808 Зобов’язання, у т.ч.: -90205 

- матеріальні активи -388 - довгострокові -8125 

- фінансові активи +23019 
- поточні -82080 

- платіжні активи +177 

БАЛАНС -79184 БАЛАНС -79184 

2. Оцінка напрямків формування та розподілу грошових ресурсів підприємства 

Розподіл грошових 

ресурсів 

«+» в активі 

«-» в пасиві 

Формування грошових 

ресурсів 

«+» в пасиві 

«-» в активі 

Збільшення поточних 

фінансових активів 
23019 

Збільшення накопиченого 

капіталу 
11021 

Збільшення поточних 

платіжних активів 
177 Зменшення необоротних 

виробничих активів (основних 

засобів) 

101992 
Зменшення довгострокових 

зобов’язань 
8125 

Зменшення поточних 

зобов’язань 
82080 

Зменшення оборотних 

матеріальних активів (запасів) 
388 

Сума розподілу  грошових 

ресурсів 
113401 

Сума сформованих грошових 

ресурсів 
113401 

Висновки: у звітному періоді підприємство сформувало грошові ресурси у сумі 113401 

тис.грн: у результаті фінансової діяльності на суму 11021 тис.грн, у результаті 

інвестиційної діяльності на суму 101992 тис.грн, у результаті операційної діяльності на 

суму 388 тис.грн.; при цьому підприємство розподілило грошові ресурси на погашення 

зобов’язань у сумі 90205 тис.грн, збільшення грошової маси на поточному рахунку на суму 

177 тис.грн, а також на «заморожування» грошових коштів по розрахунках з покупцями та 

іншими дебіторами, що свідчить про наміри управлінського персоналу щодо підвищення 

значення показника швидкої ліквідності для кредиторів та збільшення маси грошових 

ресурсів для забезпечення спроможності до самофінансування діяльності. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором  з використанням [158] 
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Історично показник EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization) використовувався для визначення здатності компанії до 

обслуговування боргу. Необхідно підкреслити, що у Міжнародних стандартах 

фінансової звітності (IFRS), а також правилах ведення бухгалтерського обліку 

США (US GAAP) наявні заперечення використання в обліку цього показника, 

відтак інформація про цей показник не підлягає розкриттю у фінансовій 

звітності. Втім, хоча цей показник і не передбачений стандартами фінансової 

звітності, багато міжнародних компаній публікують його у своїй інтегрованій 

звітності як додаткову інформацію про діяльність підприємства. 

У використанні EBITDA зазвичай зацікавлені підприємства зі значними 

капітальними витратами, у яких амортизація може сягати до 30% від 

собівартості продукції. Акцентування уваги інвесторів на EBITDA дозволяє 

бізнесу виглядати сильніше, ніж якби на нього дивилися через показник 

реального грошового потоку. Незважаючи на всі проблемні особливості 

показника, сучасні інвестори і аналітики набагато більше уваги надають 

EBITDA, ніж чистому прибутку. Оскільки саме за допомогою нього можна 

визначити, чи зможе підприємство дозволити собі надалі реінвестування коштів 

у розширення бізнесу через здійснення капітальних інвестицій. 

Фінансовий показник EBITDA активно використовується вітчизняними 

підприємствами, що відповідають таким ознакам: 1) акції підприємства 

котируються на міжнародних фондових біржах; 2) підприємство залучає кошти 

іноземних інвесторів або кредиторів; 3) підприємство планує почати випуск 

акцій. Доречно додати, що показник EBITDA можна використовувати лише для 

отримання первісного уявлення про фінансовий стан підприємства або галузі. 

Для більшої точності розрахунків необхідно використовувати показники 

грошових потоків. 

Застосування EBITDA в системі аналізу діяльності підприємства 

дозволяє: розрахувати рівень прибутковості основної діяльності без урахування 

витрат на відсотки по кредитах, виплату податку на прибуток і амортизацію; 

визначити спроможність здійснення витрат, пов'язаних з поверненням і 
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обслуговуванням боргу; довести інвестиційну привабливість підприємства або 

окремих інвестиційних проектів; зіставити результати діяльності підприємства 

в різні періоди; порівняти різні за масштабами і умовами діяльності 

підприємства в одному звітному періоді [294, 295]. 

Процедуру аналізу грошового потоку підприємства із застосуванням 

показника EBITDA  змодельовано у табл.4.40. 

Таблиця 4.40 

Процедура аналізу грошового потоку підприємства у звітному періоді 

із застосуванням показника EBITDA 

Показники 
За звіт. 

період 

За попер. 

період 

Найбли-

жчого 

конку-

рента 

1. Чистий дохід від реалізації, NR 250516 294354 1499564 

2. Фінансовий результат від операційної діяльності, EBIT 10797 14758 164647 

3. Фінансові витрати (Interest expenses, ІЕ) 0 0 215474 

4. Амортизація, DА 45337 42180 163284 

5. EBITDA, (п.2 + п.4) 56134 56938 327931 

6. Сер. зобов’язання (Debt) 174646 264851 1540716 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ключових показників формування грошового потоку від операційної 

діяльності без урахування витрат на амортизацію 

Показники 
За звіт. 

період 

За поп. 

період 

Найбли-

жчого 

конку-

рента 

2. Оцінка абс. змін 

до 

попер. 

періоду 

до 

конку-

рента 

Рентабельність за EBITDА, %, 

EBITDA margin (п.5 / п.1 × 100%) 
22,41 19,34 21,87 +3,07 +0,54 

Боргове навантаження за EBITDА, 

раз, (п.6 / п.5) 
3,11 4,65 4,69 -1,54 -1,58 

Продуктивність позик за EBITDА, 

раз (п.5 / п.3)  
х х 1,52 0 -1,52 

Висновки: у звітному періоді показник EBITDA зменшився, що свідчить про зниження 

можливостей капітальних інвестицій у бізнес підприємства; але рентабельність, боргове 

навантаження, продуктивність позик за EBITDA мають позитивну тенденцію; у 

порівнянні з найближчим конкурентом, масштаби бізнесу якого більші в три рази, 

підприємство має кращі показники за EBITDA та виглядає більш інвестиційно 

привабливим. 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Розвиток бізнес-середовища відкриває нові можливості перед учасниками 

ринку капіталів у напрямку надання ними фінансового капіталу суб’єктам 

господарювання. З огляду на це, поширення в економічній теорії і практиці 
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набуває концепція вартісно-орієнтованого управління (VBM, Value-Based 

Management), спрямована на орієнтацію управлінського персоналу 

підприємства на створення максимальної акціонерної вартості підприємства у 

довгостроковій перспективі. Поштовхом для розвитку цієї теорії у 80 рр. ХХ ст. 

стала американська управлінська культура, як відповідь власників на неякісне 

корпоративне управління, пов’язане зі змінами команд менеджерів та їх 

неефективними з позиції інвесторів управлінськими рішеннями. За словами 

колишнього голови Федеральної резервної системи США А. Грінспена, різні 

шахрайства в сфері бухгалтерського обліку зумовлюють той факт, що істотна 

частина корпоративної звітності будується на широких припущеннях і нерідко 

виступає об’єктом зловживань управлінського персоналу [296, с. 407-408]. Про 

хитрощі бухгалтерської «творчості», на які йдуть компанії при підготовці 

фінансових звітів, дуже докладно йдеться у праці американського фахівця 

Е.Райса [297, с.261-288]. 

Засновниками концепції вартісно-орієнтованого управління вважаються 

А. Раппапорт [298] та Б. Стюарт [299], які запровадили поняття «Shareholder 

Value» та обґрунтували роль менеджерів у створенні вартості підприємства для 

акціонерів. Ідею максимізації акціонерної вартості вони просували як 

«глобальний стандарт» оцінки бізнесу. Ці дослідники підкреслювали, що 

перехід від традиційних стратегічних фінансових показників діяльності, що 

розраховуються на основі бухгалтерської звітності (ROE, ROA, ROIC, EBIT, 

EBITDA) до «вартісних», заснованих на оцінці майбутніх грошових потоків, 

дозволяє створити можливості для якісно іншого управління компаній, яке б 

забезпечувало створення управлінським персоналом доданої вартості для 

акціонерів (власників). Незважаючи на полеміку, що точиться між вченими 

відносно показників, які варто враховувати під час розрахунку створеної 

вартості компанії, загалом всі вони вважають, що вартісно-орієнтоване 

управління є особливим видом «вартісного» мислення та управлінської 

культури.  
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Еволюцію базових концепцій вартісно-орієнтованого управління 

розкрито у праці вітчизняних науковців проф. В.В. Євдокимова, доц. Н.В. 

Валінкевич, Т.О. Завалій [300]. Зокрема, основні етапи розвитку концепції 

вартісно-орієнтованого управління наведено цими дослідниками у такій 

послідовності: створення моделі «Shareholder Value Added» (SVA); створення 

моделей «Economic Value Added» (EVA), «Market Value Added» (MVA), «Cash 

Flow Returnon Investment» (CFROI), «Cash Value Added» (CVA) [300, с.388]. 

При цьому відзначено, що умовно всі показники, які використовуються в 

рамках концепції VBM, можна поділити на ті, що базуються на бухгалтерських 

показниках  та на ті, що базуються на грошових потоках компанії [300, с.388]. 

Також виокремлено два основних підходи в еволюції концепції VBM: 

управління акціонерною вартістю (Shareholder Value Management) та 

управління стейкхолдерською вартістю (Stakeholder-Based Management), яка 

має за мету гармонізувати інтереси різних груп стейкхолдерів [300, с.390]. 

Проф. О.О. Терещенко зазначає, що необхідність оцінки вартості 

підприємства виникає в основному у таких випадках: 1)  під час інвестиційного 

аналізу у ході прийняття рішень про доцільність інвестування коштів у те чи 

інше підприємство; 2) у ході реорганізації підприємства; 3) у разі банкрутства 

та ліквідації підприємства; 4) у разі продажу підприємства як цілісного 

майнового комплексу; 5) у разі застави майна та при визначенні 

кредитоспроможності підприємства; 6) у процесі санаційного аудиту при 

визначенні санаційної спроможності; 7) під час приватизації державних 

підприємств [275, p. 356]. З наведеного видно, що прийняття рішень про 

надання фінансових ресурсів суб’єктам господарювання пов’язано з 

інвестиційною діяльністю та інвестиційним аналізом. Логічно, що у такому 

аспекті об’єктом аналізу повинна виступати інвестиційна вартість об’єкту 

потенційного інвестування. 

Міжнародною радою з інтегрованої звітності (International Integrated 

Reporting Council, IIRC),  що є глобальною коаліцією регулюючих органів, 

інвесторів, компаній, розробників стандартів, бухгалтерів і бухгалтерських 



387 
 

фірм, розроблено міжнародну Концептуальну основу інтегрованої звітності 

[301]. Зокрема, у розробленому Міжнародному стандарті «Інтегрована 

звітність» визначається, що «надання інформації про створення вартості має 

бути наступним кроком у розвитку корпоративної звітності» [301, с.2]; 

«основна мета інтегрованого звіту – пояснити постачальникам фінансового 

капіталу, як організація створює вартість протягом довгого часу» [301, с.6]. 

«Вартість, створювана організацією протягом довгого часу, виявляється в 

збільшенні, зменшенні або трансформації капіталу в результаті комерційної 

діяльності організації. Така вартість має два взаємопов'язаних аспекти - 

вартість, створювана для самої організації, що забезпечує повернення 

інвестицій постачальникам фінансового капіталу; вартість, створювана для 

зацікавлених сторін і суспільства в цілому» [301, с.12]. «Інтегрований звіт 

включає вісім елементів змісту: огляд організації та зовнішнє середовище, 

структура управління, бізнес-модель, ризики і можливості, стратегія і розподіл 

ресурсів, результати діяльності, перспективи на майбутнє, основні принципи 

підготовки та презентації [301, с.26]; постачальниками фінансового капіталу є 

існуючі та потенційні власники пайового і боргового фінансування та інші 

особи, які надають фінансовий капітал [301, с.36]. 

Таким чином, для існуючих та потенційних постачальників фінансового 

капіталу корисна, насамперед, інформація про інвестиційну вартість 

підприємства як реципієнта фінансових ресурсів. В означеному контексті у 

зарубіжній фаховій літературі розуміється створена вартість бізнесу для 

акціонерів (Shareholder Value) або стейкхолдерів (Stakeholder Value) 

підприємства. На даний час у вітчизняній практиці проблемними питаннями 

залишаються складність та неоднозначність розуміння розроблених зарубіжних 

методик оцінки теперішньої інвестиційної вартості бізнесу, відсутність 

належної уніфікованої  аналітичної процедури оцінки теперішньої вартості 

бізнесу підприємства, що уможливлює прийняття обґрунтованих інвестиційних 

рішень постачальниками фінансового капіталу.  
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У Національному стандарті оцінки №1 (НСО 1) «Загальні засади оцінки 

майна і майнових прав» інвестиційна вартість трактується як «вартість, 

визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт 

оцінки» [302, п.3]; вказується на те, що інвестиційна вартість визначається на 

основі дохідного підходу [302, п.42]; за доходним підходом «вартість об'єкта 

оцінки визначається як поточна вартість очікуваних доходів від найбільш 

ефективного використання об'єкта оцінки, включаючи дохід від його 

можливого перепродажу» [302, п.42]; «інвестиційна вартість об'єкта оцінки у 

формі цілісного майнового комплексу, фінансових інтересів визначається, 

переважно, з використанням дохідного підходу із застосуванням методу 

дисконтування грошових потоків» [302, п.25]. 

Оскільки базовою метою управління діяльністю сучасного підприємства є 

максимізація створеної вартості в інтересах власників та інших зацікавлених 

сторін у довгостроковій перспективі, ключовим джерелом створення вартості 

слід визнати очікувані грошові потоки підприємства, які можуть генеруватися 

сьогодні і зможуть генеруватися у майбутньому. У праці Д. Мактаггарта, П. 

Контеса, М.Манкінса доведено, що саме грошові потоки управляють 

акціонерною вартістю підприємства [303]. За твердженням американського 

дослідника С. Брега, «ключове значення при купівлі компанії в цілому має 

аналіз її грошових потоків» [304, с.438]. Американські вчені Дж. Мартін та В. 

Петті стверджують, що «базовим принципом вартісно-орієнтованого 

управління є модель дисконтованих грошових потоків компанії» [305, p. 249]. 

Автор моделі Shareholder Value Added (SVA) А. Раппапорт в якості 

аналітичного апарату також пропонував використовувати метод дисконтованих 

грошових потоків (DСF, Discounted Cash Flow) [298].  

Найповніше ідею управління процесом створення вартості акціонерного 

капіталу розкрито у праці американського експерта та консультанта зі світовим 

іменем у сфері фінансового аналізу Е. Хелферта, який вважав, що «процес 

створення вартості акціонерного капіталу є не більшим, ніж усвідомлення 

менеджерами обов'язку базувати всі свої інвестиційні, фінансові та виробничі 
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рішення на економічному фундаменті, тобто на русі грошових потоків, і 

управляти всіма довіреними їм ресурсами так, щоб отримати найвищу 

економічну віддачу. Згодом це дасть позитивні тенденції у зміні ринкової 

вартості акцій на фондовому ринку» [157, с.515-516]. 

У книзі відомих американських фінансових експертів Н. Антілла та К.Лі 

наведено точку зору з позиції інвестиційних аналітиків на те, яким чином 

фахівці та фінансові ринки повинні оцінювати вартість компаній на підставі 

фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ [243]. Вчені визнають 

важливість релевантної бухгалтерської інформації для оцінки вартості бізнесу, 

що обґрунтовано детальністю і рівнем її розкриття у фінансовій звітності, а 

також суб'єктивним характером інших джерел інформації. За словами цих 

дослідників, «підхід через оцінку бізнесу в цілому часто більш зрозумілий, ніж 

безпосередня оцінка вартості акціонерного капіталу» [243, розд.1];  «незалежно 

від того, виникають складні бухгалтерські проблеми чи ні, оцінка компанії 

включає два елементи: прогнозування фінансових результатів її діяльності на 

певний період (часто на п'ятирічний термін) і визначення вартості компанії в 

кінці цього періоду (термінальної вартості)» [243, розд.5]. 

Американські науковці Ю. Брігхем та М. Ерхардт визнають, що модель 

оцінки корпорації (corporate valuation model), що уявляє собою приведене 

значення вільних грошових потоків, породжуваних її бізнесом і дисконтованих 

за середньозваженою вартістю капіталу, поєднує разом фінансову звітність, 

потоки грошових коштів, вартість грошей у часі, ризик і вартість капіталу [200, 

с.497]; підкреслюють, що «ціннісно-орієнтоване управління будується на 

принципах оптимізації оцінки та управління активами фірми, а саме оцінки 

вартості її господарських операцій» [200, с.498]. Значну увагу на основних 

умовах визначення вартості компанії, використовуючи модель дисконтованого 

вільного грошового потоку і модель Гордона, зосереджують у своїй праці 

американські дослідники К. Мерсер, Т. Хармс. Цими авторами обґрунтовано, 

що дані моделі можуть бути використані для забезпечення процесу 

інтегрованого оцінювання бізнесу [306, с. 156]. 



390 
 

На думку відомих американських дослідників у сфері оцінки вартості 

бізнесу Дж. Пінто, Е.Генрі, Дж. Стоу, Т. Робінсон, однією із найпоширеніших 

груп методів, що застосовуються до оцінки вартості компанії за доходним 

підходом, є група методів дисконтування грошових потоків (Discounted Cash 

Flow, DCF). За їх твердженням, інвестору така група методів дозволяє 

розрахувати вартість майбутніх доходів компанії і оцінити доцільність 

вкладень в її акції [307, с. 6-23]. Залежно від того, які грошові потоки 

розглядатимуться, виокремлюються такі методи: метод вільних грошових 

потоків для фірми (Free cash flow to the firm, FCFF); метод залишкового доходу 

(Residual income); метод дисконтування дивідендних виплат (Dividend discount 

model) [307, с.25]. Огляд фахової зарубіжної літератури показав, що у західній 

практиці найуживанішим для оцінки вартості бізнесу визнається метод вільних 

грошових потоків для фірми. 

До основних етапів оцінки створеної вартості підприємства за методом 

вільних грошових потоків для фірми (FCFF) відносяться:  

1) визначення тривалості прогнозного періоду (як правило — 5 років);  

2) аналіз перспектив компанії і темпів приросту її доходів (growth rate - g) 

в прогнозний (протягом 5 років) період;  

3) оцінювання ризику вкладень і визначення необхідної інвестору норми 

прибутковості або ставки дисконтування;  

4) визначення суми вільного грошового потоку (Free Cash Flow, FCF) 

(4.30);  

5) виходячи з отриманого значення вільного грошового потоку і 

очікуваних темпів приросту масштабів діяльності (g), розраховується 

теперішня вартість майбутніх грошових потоків компанії для кожного року 

прогнозного періоду (протягом 5 років);  

6) визначається термінальна вартість бізнесу компанії (Discounted 

Terminal Value), яка є сумою грошових потоків, дисконтованих на кінець 

прогнозного періоду (4.31);  

7) обчислюється інвестиційна вартість компанії для постачальників 

фінансового капіталу (4.32);  
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8) за потреби оцінки інвестиційної вартості власного капіталу, 

розрахована вартість компанії зменшується на поточну вартість боргу [307, с. 

145—182].  

Критичний аналіз фахової зарубіжної літератури засвідчив, що величину 

вільного грошового потоку (Free Cash Flow, FCF) (4.30) зазвичай пропонують 

визначати за інформацією фінансової звітності останнього звітного періоду або 

на базі середніх значень показників за кілька минулих років. Для розрахунку 

показника вільного грошового потоку використовується інформація про 

прибуток від операційної діяльності (EBIT), витрати з податку на прибуток (T), 

суму річних амортизаційних відрахувань (DA), суму капітальних інвестицій 

(CapEx), приріст власного оборотного (робочого) капіталу (Δ WC) [157, с.497-

500]. Ці показники для кожного року прогнозного періоду визначаються 

способом екстраполяції даних як при побудові прогнозних фінансових звітів. 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝑇 + 𝐷𝐴 − 𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥 − ∆𝑊𝐶                     (4.30) 

Розрахунок термінальної вартості бізнесу компанії (TV) на кінець 

постпрогнозного періоду (4.31) базується на ідеї моделі Гордона (моделі 

дивідендів постійного зростання), де g – очікуваний щорічний темп приросту 

масштабів або доходів діяльності [200, с.501-502]. Доречно додати, що у праці 

Дж. Фішмена, Ш. Пратта та співавторів вказується на той важливий момент, що 

очікуваний відсоток приросту повинен базуватися на минулих досягненнях 

компанії [308, с.122]. 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝑛(1+𝑔)

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
                                        (4.31) 

Теперішня вартість компанії розглядається як сума очікуваних нею 

дисконтованих грошових потоків протягом прогнозного періоду та очікуваного 

дисконтованого грошового потоку після завершення прогнозного періоду [309, 

с.158] (4.32). 

𝑉𝐹 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑖

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖
+

𝑇𝑉

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
𝑖
1                      (4.32) 

де VF (Value of the Firm) – теперішня вартість бізнесу компанії для 

постачальників фінансового капіталу, розрахована через дисконтований 

грошовий потік; FCF (Free Cash Flow) – очікуваний вільний грошовий потік, 
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WACC - середньозважена «ціна» капіталу для підприємства, TV (Terminal Value) 

– очікувана кінцева при прогнозуванні (термінальна) вартість бізнесу компанії,  

i – рік прогнозування; n – кінцевий рік горизонту прогнозування надходжень 

грошових потоків.  

Варто зауважити, що у світовій економіці, зазвичай, виживають і 

розвиваються ті підприємства, що мають високій рівень ділової репутації. 

Щоби з плином часу підприємство не втратило цей важливий стратегічний 

актив, його треба періодично оцінювати. Тому в рамках оцінки вартості бізнесу 

підприємства окремим питанням пропонується розглянути процедуру оцінки 

вартості ділової репутації підприємства. Доречно додати, що у фаховій 

літературі з бухгалтерського обліку, а також у міжнародних стандартах 

фінансової звітності синонімом поняття «ділова репутація»  є термін «гудвіл».  

Як відзначає проф. В.В. Ковальов, в найзагальнішому сенсі гудвіл означає 

сукупність нематеріальних чинників, що дозволяють підприємству мати певні 

конкурентні переваги в галузі і завдяки цьому генерувати додаткові доходи [20, 

с.142]; гудвіл як об’єкт вартісної оцінки ділової репутації може виникнути 

лише в разі здійснення операцій купівлі-продажу підприємства [20, с.145]. У 

книзі К. Джонсона, колишнього фінансового директора компанії Johnson & 

Johnson, гудвіл трактується як перевищення ціни придбання підприємства над 

справедливою вартістю його чистих активів [310, с.165]. 

За МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», покупець визнає гудвіл станом на дату 

придбання, оцінюючи його як перевищення сукупної суми: переданої 

компенсації, оціненої за справедливою вартістю на дату придбання; суми будь-

якої неконтрольованої частки в об'єкті придбання; справедливої вартості на 

дату придбання частки участі в капіталі, раніше утримуваної покупцем в об'єкті 

придбання (під час поетапного об'єднання бізнесу) над сальдо сум на дату 

придбання ідентифікованих придбаних активів і прийнятих зобов'язань [311, п. 

32]. У ПСБО 19 "Об'єднання підприємств" гудвіл визначається як перевищення 

вартості придбання над часткою покупця у справедливій  вартості придбаних 

ідентифікованих активів, зобов'язань і  непередбачених  зобов'язань на дату 



393 
 

придбання [312, п.4].  

Відповідно до Податкового Кодексу України, гудвіл (вартість ділової 

репутації) є нематеріальним активом, вартість якого визначається як різниця 

між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного 

майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих 

управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових 

технологій [313, п. 14.1.40]. У Міжнародному стандарті оцінки 210 

«Нематеріальні активи» гудвіл трактується як будь-які майбутні економічні 

вигоди, які неможливо відокремити від бізнесу або групи активів в їх 

цілісності; при цьому вартість гудвілу рекомендується визначати як суму, що 

залишилася після того, як значення всіх матеріальних, нематеріальних та 

грошових активів, скориговані на фактичні або потенційні зобов'язання, були 

вирахувані із вартості бізнесу; як перевищення ціни, сплаченої при реальному 

або гіпотетичному придбанні компанії, над вартістю ідентифікованих активів та 

зобов'язань компанії [314, п.20.6]. 

Враховуючи наведені у нормативних документах трактування, вартість 

гудвілу (G), що може виникнути при реальному або гіпотетичному придбанні 

підприємства як цілого майнового комплексу, пропонується визначати у такий 

спосіб (4.33). 

G = VF – СЧА                                               (4.33) 

де VF – вартість бізнесу підприємства, розрахована через теперішню 

вартість майбутніх вільних грошових потоків (4.32); СЧА – балансова вартість 

чистих активів (власного капіталу) підприємства, скоригована на результати 

переоцінки його активів та зобов’язань до справедливої вартості. 

Аналітичну процедуру оцінки теперішньої вартості бізнесу підприємства, 

що уможливлює прийняття раціональних рішень постачальниками фінансового 

капіталу щодо надання ресурсів, за умови гіпотетичного очікуваного щорічного 

темпу приросту доходів підприємства у 3% (g), гіпотетичної середньозваженої 

ціни капіталу для підприємства у 10% (WACC) та прогнозного періоду 

інвестування (п) у 5 років змодельовано у табл.4.41. 
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Таблиця 4.41 

Аналітична процедура оцінки теперішньої вартості бізнесу 

підприємства за методом вільних грошових потоків  

Показники 

Джерело 

фінансової 

звітності 

База 

про-

гнозу 

Горизонт прогнозування майбутніх 

грошових потоків, роки, і,  

g = 3%, WACC = 10%, п=5 

0 1 2 3 4 5 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Прибуток від 

операційної 

діяльності, EBIT 

ф. 2 р.2190 10797 11121 11455 11798 12152 12517 

2. Витрати з 

податку на 

прибуток, Т 

ф. 2 р.2300 1917 1975 2034 2095 2158 2222 

3. Річні 

амортизаційні 

відрахування, DA 

ф. 2 р.2515 45337 45350 45400 45450 45500 45550 

4. Річні капітальні 

інвестиції, CapEx 
ф. 3 р.3260 3515 4000 5000 6000 7000 8000 

5. Приріст власного 

оборотного 

(робочого) 

капіталу, Δ WC 

ф. 1 

(р.1195 - 

р.1695) 

Δ = WC(1)- 

WC(0) 

104888 50000 48500 47050 45650 44250 

6. Чисті активи, скориговані на 

результат переоцінки активів та 

зобов’язань до справедливої 

вартості, СЧА 

530434 

+ 

20000 

х х х х х 

Аналітичні операції: 

Розрахунок вільного грошового потоку 

(FCF) у році прогнозування  

(п.1 – п.2 + п.3 – п.4 – п.5) 

496 1321 2103 2844 3595 

Дисконтування значень очікуваних вільних 

грошових потоків FCF:  

FCFі / (1+WACC)і 

451 1091 1579 1942 2232 

Розрахунок сумарного вільного грошового потоку за 

горизонтом прогнозування:   

ΣFCFі / (1+ WACC)і 

451 + 1091 + 1579 + 1942 + 2232 = 

7295 тис.грн. 

Визначення  термінальної  вартості бізнесу компанії 

(TV) у постпрогнозному періоді: 

𝑇𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝑛(1 + 𝑔)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

3595 × (1+0,03) / (0,1 – 0,03) = 

52900 тис.грн. 

Дисконтування значення термінальної (кінцевої) 

вартості  бізнесу у пост прогнозному періоді:  

TV / (1+WACC)5 

52900 / (1 + 0,1)5 = 32851 тис.грн. 



395 
 

Продовження табл.4.41 

Визначення теперішньої дисконтованої (інвестиційної) 

вартості бізнесу підприємства: 

𝑉𝐹 =∑
𝐹𝐶𝐹𝑖

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖
+

𝑇𝑉

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛

𝑖

1

 

7295 + 32851 = 40146 тис.грн. 

Визначення ставки капіталізації вільного грошового 

потоку:WACC - g 
10% - 3% = 7% 

Оцінка вартості ділової репутації (гудвілу),що виникне 

при придбанні підприємства: 

G = VF - СЧА 

40146 – 550434 = -510288 тис.грн. 

(від’ємний гудвіл, можливий 

прибуток від придбання) 

Висновки: теперішня вартість бізнесу підприємства, розрахована через вільний грошовий 

потік, що уможливлює розуміння постачальниками фінансового капіталу поточної ціни 

його можливого придбання, складає 40146 тис.грн; вартість гудвілу підприємства, що 

виникне у разі його придбання як майнового комплексу, є від’ємною та складе (-510288) 

тис.грн, що свідчить про можливість отримання прибутку від придбання підприємства 

та ймовірність можливого недружнього поглинання з боку рейдерів. 

Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Розроблені моделі  процедур аналізу формування грошових потоків та 

оцінки вартості бізнесу підприємства забезпечують розуміння перспектив 

збереження фінансового капіталу через осмислення аналітичної інформації про 

зміни у надходженні та витрачанні грошових коштів на основі структурного 

аналізу збалансованості грошових потоків, ретроспективного коефіцієнтного 

аналізу руху грошових коштів, перспективного аналізу формування 

оптимального залишку грошових коштів на поточному рахунку за моделлю 

Міллера-Орра, аналізу платіжної готовності суб’єкта господарювання за 

залишком грошових коштів на кінець звітного періоду; зміни у розподілі 

грошових коштів на основі складання агрегованого динамічного балансу 

грошових потоків суб’єкта господарювання за звітний період; зміни у 

формуванні грошового потоку підприємства із застосуванням показника 

EBITDA; інвестиційну вартість бізнесу та вартість ділової репутації 

підприємства на основі дисконтування за середньозваженою ціною капіталу 

прогнозованих вільних грошових потоків, визначених за інформацією 

фінансової звітності з урахуванням очікуваного середньорічного темпу 

приросту масштабів діяльності. 
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4.5. Моделювання процедур аналізу облікової, податкової, соціальної 

політики та сталості розвитку діяльності підприємства 

 

Необхідність розподілу функцій власників та управлінського персоналу в 

управлінні підприємством призвела до інформаційної асиметрії, тобто ситуації, 

коли управлінський персонал, менеджери найвищої ланки поінформовані про 

фінансовий стан підприємства краще, ніж його власники. Першою працею з 

цього напряму є дослідження Дж. Акерлофа, який відзначав, що менеджери 

акціонерних товариств не завжди діють на користь акціонерів та не завжди 

сприяють зростанню акціонерної вартості підприємства, тобто існує конфлікт 

інтересів у розподілі створеної додаткової вартості бізнесу [315, с.489].  

Використання механізму облікової політики уможливлює нівелювання 

інформаційної асиметрії між внутрішніми і зовнішніми користувачами 

фінансової звітності. «У розпорядчому документі про облікову політику 

наводяться принципи, методи і процедури, які використовуються 

підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання 

фінансової звітності та щодо яких нормативно-правовими актами з 

бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а також 

попередні оцінки, які використовуються підприємством з метою розподілу 

витрат між відповідними звітними періодами» [316, п.1.3]. Як відзначає доц. 

Т.В. Барановська, “облікова політика підприємства є тим важливим засобом, 

завдяки якому існує можливість розумного поєднання державного регулювання 

і власної ініціативи підприємства в питаннях організації та ведення 

бухгалтерського обліку” [317, с.3]. Облікова політика підприємства наводиться 

у примітках до річної фінансової звітності у формі опису або через додавання 

до звітності копії розпорядчого документа.  

Про суб’єктивність облікової політики та її здатність впливати на 

прибуток підприємства вказується у працях прихильників неоінституційного 

підходу в обліку, які вважали, що відносність звітних даних є наслідком 

ліберальності менеджменту суб’єкта господарювання та відносності оцінок 
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вартості вибуття активів. Також це обґрунтовувалось тим, що доходи завжди 

випливають з документів на реалізацію товарів і послуг, а величина витрат 

завжди залежить від облікової політики підприємства і вибору адміністрацією 

різних методологічних прийомів. Отже, доходи визнаються об'єктивно, а 

витрати, пов'язані з обчисленням собівартості, є суб'єктивними. Саме звідси й 

випливає умовність суми валового прибутку підприємства, а відтак й 

коефіцієнта валової рентабельності реалізованої продукції. 

Розуміючи механізм формування облікових даних, управлінський 

персонал підприємства здатен впливати на свою звітність і фінансові 

коефіцієнти, змінювати їх у потрібному напрямку. Відтак, завдяки обліковій 

політиці роль бухгалтера в управлінні сучасним підприємством зростає у 

зв'язку з тим, що він може брати участь в управлінні показниками фінансових 

результатів та формувати «нормальні» фінансові коефіцієнти для 

постачальників фінансового капіталу. Для потреб бухгалтерського аналізу всі 

елементи облікової політики поділено на три групи з урахуванням суттєвості 

впливу на фінансові коефіцієнти (рис.4.4).  

 

Рис.4.4. Групування елементів облікової політики за ступенем впливу 

на фінансові коефіцієнти  

Джерело: складено на основі [318, 319] 
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ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
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До елементів облікової політики, що найбільше впливають на фінансові 

коефіцієнти, віднесено: підходи до переоцінки основних засобів, підходи до 

оцінки вибуття запасів; підходи до нарахування амортизації основних засобів. 

У табл.4.42 узагальнено ключові елементи облікової політики підприємства, що 

впливають на його фінансові результати, та показано напрямки їх впливу на 

найважливіші для постачальників фінансового капіталу коефіцієнти 

фінансового стану. Для визначення напрямів впливу ключових елементів 

облікової політики на коефіцієнти фінансового стану підприємства 

використано окремі положення з праць [320, 321]. Інформацію про порядок 

розрахунку використаних коефіцієнтів фінансового стану підприємства 

наведено у Дод. Д. 

Як видно з табл.4.42, облікова політика, за належного уміння і бажання, 

може перетворитися в інструмент маніпулювання ключовими фінансовими 

коефіцієнтами, що уможливлюють надання інформації про «нормальний» 

фінансовий стан суб’єкта господарювання постачальникам фінансового 

капіталу. 

Податкова політика підприємства спрямована на максимізацію чистого 

прибутку при оптимальних параметрах податкового навантаження. 

Необхідність оцінки різними групами стейкхолдерів впливу системи 

оподаткування на фінансові результати суб’єктів господарювання зумовила 

появу податкового аналізу. «Основу податкового аналізу складають доведення і 

аргументації справедливості та ефективності систем оподаткування у реалізації 

інтересів держави, суб’єктів підприємництва та окремих громадян. 

Паритетність цих інтересів виступає стимулом економічного розвитку країни, 

соціальної та політичної стабільності, утвердження принципів цивілізованого 

поступу» [322, с.120].  

Серед найважливіших понять, що використовується в податковому 

аналізі, є поняття «податкове навантаження». В англомовних джерелах 

вживається термін «tax burden» - податковий тягар. 
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Таблиця 4.42 

Напрями впливу ключових елементів облікової політики на 

коефіцієнти фінансового стану підприємства 

Ключові 

елементи 

облікової 

політики 

Напрям впливу на фінансові коефіцієнти 

покращує значення такого 

фінансового коефіцієнту 

погіршує значення такого 

фінансового коефіцієнту 

1. Підходи до переоцінки основних засобів: 

дооцінка 

Коефіцієнт автономії (незалежності) – 

К2.6 

Коефіцієнт фінансової стійкості – К2.7 

Коефіцієнт фінансування активів – К2.8 

Коефіцієнт прибутковості власного 

капіталу (ROE) – К4.2 

Чиста рентабельність продажу (NPM)  

– К4.3 
Коефіцієнт прибутковості активів  

(ROА)  – К4.5 

Фондовіддача – К5.2 
Капіталовіддача – К5.7 

Ресурсовіддача (TAT) – К5.8 

уцінка 

Коефіцієнт прибутковості власного 

капіталу (ROE) – К4.2 
Чиста рентабельність продажу (NPM)  – 

К4.3 

Коефіцієнт прибутковості активів (ROА)  
– К4.5 

Фондовіддача – К5.2 

Капіталовіддача – К5.7 
Ресурсовіддача (TAT) – К5.8 

Коефіцієнт автономії (незалежності) – 
К2.6 

Коефіцієнт фінансової стійкості – К2.7 

Коефіцієнт фінансування активів – К2.8 

2. Методи оцінки вибуття запасів: 

за іденти-

фікованою 

собівартістю 
Оборотність виробничих запасів (в 

оборотах) – К5.5 
Капіталовіддача – К5.7 

Ресурсовіддача (TAT) – К5.8 

Поточний коефіцієнт ліквідності – К3.1 
Чиста рентабельність продажу (NPM)  

– К4.3 

Коефіцієнт прибутковості власного 
капіталу (ROE) – К4.2 

за середньо-

зваженою 

собівартістю 

за методом 

ФІФО 

Поточний коефіцієнт ліквідності – К3.1 

Чиста рентабельність продажу (NPM)  – 
К4.3 

Коефіцієнт прибутковості власного 

капіталу (ROE) – К4.2 

Оборотність виробничих запасів (в 

оборотах) – К5.5 

Капіталовіддача – К5.7 
Ресурсовіддача (TAT) – К5.8 

3. Методи нарахування амортизації основних засобів 

прямолінійний Коефіцієнт прибутковості власного 
капіталу (ROE) – К4.2 

Чиста рентабельність продажу (NPM)  – 

К4.3 

Коефіцієнт прибутковості активів (ROА)  
– К4.5 

Поточний коефіцієнт ліквідності – К3.1 
Фондовіддача – К5.2 

Ресурсовіддача (TAT) – К5.8 

зменшення 

залишкової 

вартості 

виробничий 

прискорене 

зменшення 

залишкової 

вартості 

Поточний коефіцієнт ліквідності – К3.1 
Фондовіддача – К5.2 

Ресурсовіддача (TAT) – К5.8 

Коефіцієнт прибутковості власного 
капіталу (ROE) – К4.2 

Чиста рентабельність продажу (NPM)  

– К4.3 
Коефіцієнт прибутковості активів  

(ROА)  – К4.5 кумулятивний 

Джерело: розроблено автором з використанням [320, 321] 
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У докторській дисертації дослідниці Е.В.Чипуренко податкове 

навантаження трактується як група універсальних базових характеристик стану 

організації, що дозволяють отримати цілісну картину результатів її 

господарської діяльності з урахуванням впливу податкового середовища [323, 

с.50]. У праці О.О.Лєгостаєвої, Н.М. Лисьонкової підкреслюється, що «процес 

податкового аналізу базується на податковому законодавстві, що тягне за 

собою використання нових, властивих податковій сфері, синтетичних і 

аналітичних показників» [324, с.54]. Алгоритм проведення економічного 

аналізу податкових активів і зобов'язань запропоновано у публікації 

П.А.Алєткіна [325]. 

Окремі аспекти оцінки фінансового стану підприємств для задоволення 

інформаційних потреб податкових служб щодо визначення навантаження 

податковими та неподатковими платежами суб’єктів господарювання з метою 

контролю своєчасності їх сплати регулюються Методичними рекомендаціями 

по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій, 

затвердженими Державною фіскальною службою України [38].  

В процесі огляду фахової літератури встановлено, що загалом ключове 

завдання податкового аналізу зводиться до обґрунтування економічних рішень, 

спрямованих на оптимізацію податкових витрат з прибутку підприємства. 

Основними нормативними документами, що регулюють питання, пов’язані з 

визначенням витрат з податку на прибуток підприємства, є МСБО 12 «Податки 

на прибуток» [326] та П(С)БО 17 «Податок на прибуток» [327]. У МСБО 12 

«Податки на прибуток» застосовуються терміни у такому значенні: «обліковий 

прибуток - прибуток або збиток за період до вирахування податкових витрат; 

оподаткований прибуток (податковий збиток) - прибуток (збиток) за період, 

визначений відповідно до правил, установлених податковими органами; 

податкові витрати (податковий дохід) - загальна сума, що включається до 

визначення прибутку або збитку за період відповідно до поточних та 

відстрочених податків; поточний податок - сума податків на прибуток, що 

підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку 
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(податкового збитку) за період; відстрочені податкові зобов'язання  - суми 

податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах; відстрочені 

податкові активи - суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню 

в майбутніх періодах» [326, п.5]. 

У П(С)БО 17 «Податок на прибуток» податкові витрати (податковий дохід) 

трактуються як «витрати (дохід) з податку на прибуток» (ВПП) у значенні 

суми, яка складається з поточного податку на прибуток (ППП) з урахуванням 

відстроченого податкового зобов'язання (ВПЗ) і відстроченого податкового 

активу (ВПА); при цьому поточний податок на прибуток (ППП) трактується як 

сума, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства; 

чітко вказується, що обліковий прибуток (збиток) (ОП) є сумою прибутку 

(збитку) до оподаткування, що визначена в бухгалтерському обліку і 

відображена у звіті про фінансові результати за звітний період; сума прибутку 

(збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за 

звітний період, трактується як податковий прибуток (збиток) (ПП), а не 

«оподаткований» [327, п.3]. Оскільки вітчизняні суб’єкти господарювання при 

складанні фінансової звітності застосовують стандартні форми з усталеною 

термінологією, для потреб бухгалтерського аналізу впливу податкового 

середовища на фінансові результати підприємства використано терміни, 

наведені у ПСБО 17. 

Як видно з вищенаведених положень, проведення податкового аналізу 

базується на використанні двох самостійних джерел інформації: даних, 

сформованих за правилами бухгалтерського обліку (обліковий прибуток, 

витрати (дохід) з податку на прибуток) та даних, сформованих за правилами 

податкового обліку (податковий прибуток, поточний податок на прибуток, 

ставка податку на прибуток). Різниця між обліковим прибутком (збитком) і 

податковим прибутком (збитком) звітного періоду, що утворилася в результаті 

застосування різних правил визнання доходів і витрат, які встановлені в 

нормативно-правових актах з бухгалтерського обліку та у податковому 

законодавстві, є підставою для визнання в обліку та звітності відстрочених 
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податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. Відповідно до 

Податкового Кодексу України, основними різницями, що тимчасово виникають 

у звітному періоді, є: різниці при нарахуванні амортизації необоротних активів, 

різниці при формуванні резервів (забезпечень), різниці при здійсненні 

фінансових операцій, інші різниці [313, ст.138, 139, 140]. 

Переважну більшість зовнішніх користувачів фінансової звітності 

цікавить реальна ставка, за якою був сплачений податок на прибуток 

підприємства за звітний період. Ця інформація корисна для порівняння її із 

середньогалузевими значеннями та розуміння податкової ефективності суб’єкта 

господарювання. МСБО 12 «Податки на прибуток» при розкритті інформації у 

фінансовій звітності рекомендовано розраховувати середню ставку 

оподаткування як «податкові витрати (дохід), поділені на обліковий прибуток» 

[326, п.86]. У зарубіжній науковій фаховій літературі середню ставку 

оподаткування прибутку підприємства трактують як показник «ефективна 

ставка податку» (Effective Tax Rate - ETR) та розраховують за (4.34) [328, с.224]: 

TaxBeforeIncomeNet

TaxDeferredTaxCurrent
ETR


                                (4.34) 

За П(С)БО 17 «Податок на прибуток», «поточний податок на прибуток і 

відстрочений податок на прибуток (відстрочені податкові зобов'язання, 

відстрочені податкові активи) визнаються витратами або доходом у звіті про 

фінансові  результати» [327, п.4]; «відстрочені податкові активи та відстрочені 

податкові зобов'язання відображаються в балансі окремими статтями 

необоротних активів і довгострокових зобов'язань» [327, п.14]; «відстрочені 

податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання згортаються, якщо 

сплата податку на прибуток контролюється одним і тим самим податковим 

органом » [327, п.17]. 

У означеному за МСБО 12 «Податки на прибуток» та П(С)БО 17 

«Податок на прибуток» контексті, сума, що складається з поточного податку на 

прибуток (Current Tax) і відстроченого податку на прибуток (Deferred Tax), 

який є різницею між відстроченим податковим зобов'язанням (ВПЗ) і 
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відстроченим податковим активом (ВПА) звітного періоду, визнається як 

«витрати (дохід) з податку на прибуток». Відтак, доцільно формулу (4.34) для 

потреб податкового аналізу модифікувати у такий спосіб (4.35): 

)2290.2.(

)2300.2.(

рфприбутокОбліковий

рфприбутокнаподаткузВитрати
ETR                     (4.35) 

У Методичних рекомендаціях щодо складання плану-графіка проведення 

документальних планових перевірок суб'єктів господарювання з метою відбору 

платників податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, 

передбачено визначати рівень сплати податку на прибуток як відношення 

суми податку на прибуток, наведеної у декларації (відтак поточного податку 

на прибуток), до доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих 

податків), визначеного за правилами бухгалтерського обліку, який враховується 

при визначенні об'єкта оподаткування [329, п.3.2.1]. Цей показник характеризує 

податкове навантаження підприємства за податком на прибуток й може бути 

корисним для зовнішніх користувачів в процесі аналізу фінансової звітності 

підприємства для порівняння із середньогалузевим значенням та моніторингу 

ймовірності ухиляння від сплати податку на прибуток. 

Як видно з (4.34) та (4.35), на ефективну ставку податку на прибуток 

впливає відстрочений податок, що формується з показників відстрочених 

податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань, які присутні в 

бухгалтерському балансі і, відповідно, впливають на порядок розрахунку 

різних коефіцієнтів фінансового стану. У статті проф. С.І. Крилова доведено, 

що виникнення відстрочених податкових активів здійснює негативний вплив на 

фінансовий стан суб’єкта господарювання, а виникнення відстрочених 

податкових зобов'язань призводить до деякого поліпшення фінансової 

стійкості, ліквідності та рентабельності активів і власного капіталу, а тому 

позитивно впливає на фінансовий стан суб’єкта господарювання [330, с.28-30]. 

Варто зауважити, що рух відкладених податкових активів відноситься до 

інвестиційної діяльності підприємства, оскільки пов'язаний з надходженням і 

вибуттям необоротних активів та виникненням тимчасових різниць при 
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нарахуванні амортизації, а рух відкладених податкових зобов'язань відноситься 

до фінансової діяльності підприємства, оскільки призводить до змін розміру і 

складу власного та позикового капіталів підприємства. Також, відстрочений 

податок на прибуток (Deferred Tax) як перевищення суми відкладених 

податкових зобов'язань (ВПЗ) над сумою відстрочених податкових активів 

(ВПА) може бути охарактеризованим як своєрідне додаткове джерело 

фінансування діяльності підприємства.  

Процедуру бухгалтерського аналізу податкової ефективності 

підприємства за інформацією фінансової звітності для розуміння 

постачальниками фінансового капіталу природи оподаткування його 

фінансових результатів та податкового середовища, змодельовано у табл.4.43. 

Доречно додати, що у вітчизняній практиці у звіті про фінансові 

результати інформація про витрати з податку на прибуток розкривається 

однією строкою. Оскільки МСБО 12 «Податки на прибуток» рекомендовано 

розкривати інформацію про основні компоненти податкових витрат (доходу) 

окремо [326, п.79], з метою посилення релевантності інформації фінансової 

звітності для постачальників фінансового капіталу у частині податкової 

політики суб’єкта господарювання у Звіті про фінансові результати (форма 2) 

важливо деталізувати інформацію про формування витрат (доходу) з податку на 

прибуток у такий спосіб (табл.4.44). 

Механізм соціальної політики підприємства уможливлює реалізацію 

концепцій гідної праці та соціальної відповідальності бізнесу. Соціальна 

політика підприємства є способом дій роботодавців, управлінського персоналу 

і найманих працівників, спрямованих на задоволення соціальних потреб, 

погодження соціальних інтересів, реалізації соціальних прав і соціальних 

гарантій, надання соціальних послуг, соціального захисту персоналу [331, с.6]. 

До засобів здійснення соціальної політики підприємства належать: соціальні 

виплати, пільги, гарантії й компенсації працівникам, об’єкти соціальної 

інфраструктури, соціальні програми, соціальне партнерство й колективний 

договір, трудовий договір [332, с.160]. 
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Таблиця 4.43 

Процедура аналізу податкової ефективності суб’єкта господарювання 

постачальниками фінансового капіталу 

Показники 
Джерело 

інформації 

На 

поч. 

періоду

, (0)  

На кін. 

звіт. 

періоду

, (1) 

Абс. 

відхи-

лення, 

Δ 

Темп 

зрост

ання 

(Т), % 

1. Обліковий прибуток (ОП) ф.2 р.2290 35618 12938 -22680 36,3  

2. Витрати (дохід) з податку на прибуток 

(ВПП) 
ф.2 р.2300 802 1917 +1115 239,0 

3. Чистий прибуток (ЧП) ф.2 р.2350 34816 11021 -23795 31,7 

4. Нерозподілений прибуток (НП) ф.1 р.1420 341416 350697 9281  

5. Поточні податкові зобов’язання (ППЗ) ф.1 р.1620 11516 8611 -2905 74,8 

6. Поточні податкові активи (ППА) ф.1 р.1135 2772 0 -2772 0 

7. Відстрочені податкові зобов’язання 

(ВПЗ) 
ф.1 р.1500 51777 43652 -8125 84,3 

8. Відстрочені податкові активи (ВПА) ф.1 р.1045 0 0 0 0 

9. Сума сплачених податків і зборів ф.3 р.3115 66603 82900 +16297 124,5 

10. Поточний податок на прибуток (ППП) 

примітки 

до фін. 

звітності  

6446 10042 +3596 155,8 

11. Відстрочений податок на прибуток 

(МПП), у тому числі: 
(5644) (8125) -2481 143,9 

- що відноситься до виникнення та 

сторнування тимчасових податкових 

різниць (ТПР) 

484 (8072) -8556 х 

- що відноситься до зміни ставок 

оподаткування або до зміни податкової 

бази активів (ППР1) 

(6128) 0 +6128 0 

- коригування щодо відстроченого 

податку попередніх періодів (ППР2) 
0 (53) -53 0 

12. Витрати, що не враховуються для 

цілей оподаткування (ВНО) 
2884 (1993) -4877 х 

13. Сумарний дохід від видів діяльності 

(Д) 

ф.2 р. 

2000+2120+

2200+2220+

2240+2450 

323536 345552 +22016 106,8 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ефективної ставки податку на 

прибуток(ETR): ВПП / ОП × 100%  

(п.2 / п.1× 100%) 

2,25 14,82 
14,82 - 2,25 = 

+12,57 

2. Визначення рівня податкового навантаження 

підприємства за  податком на прибуток: ППП / Д × 

100% (п.10 / п.13 × 100%) 

1,99 2,91 

2,91 - 1,99 = 

+0,92 

(негат.тенденція) 

3. Тестування на наявність ризику несплати податку 

на прибуток: ТППП < ТД 
155,8 > 106,8 (ризик відсутній) 
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Продовження табл.4.43 

4. Побудова 2-х факторної адитивної моделі витрат з 

податку на прибуток (ВПП): 

ВПП = ППП + МПП 

ВПП(0) = 802 = 6446 +(-5644) 

ВПП(1) = 1917 = 10042 +(-8125) 

4.1.Розрахунок впливу 1-го фактору – зміни суми 

поточного податку на прибуток (Ф1):  

умов. ВПП(Ф1) = ППП(1) + МПП(0) ;  

ΔВПП(Ф1) = умов. ВПП(Ф1) - ВПП(0)   

умов. ВПП(Ф1) = 10042 + (-5644) = 

4398 

ΔВПП(Ф1) = 4398 – 802 = 3596 

(негативний вплив) 

4.2.Розрахунок впливу 2-го фактору – зміни суми 

відстроченого податку на прибуток (Ф2):  

умов. ВПП(Ф2) = ППП(1) + МПП(1) = ВПП(1);  

ΔВПП(Ф2) = ВПП(1) - умов. ВПП(Ф1) 

умов. ВПП(Ф2) = 1917 

ΔВПП(Ф2) = 1917 – 4398 = -2481 

(позитивний вплив) 

5. Визначення частки відстроченого податку на 

прибуток в обліковому прибутку:  

%МПП = МПП / ОП × 100% 

(15,8) (62,8) 
(62,8) – (15,8)  

= 47 

6. З’ясування наявності додаткового безплатного 

джерела фінансування (ПКВПЗ) внаслідок відстрочення 

сплати податку на прибуток: ВПЗ > ВПА; ПКВПЗ = 

ВПЗ – ВПА 

43652 > 0 (існує безплатне 

додаткове джерело фінансування 

дільності);   

ПКВПЗ =  43652 - 0 = 43652 

7. Побудова 3-х факторної адитивної моделі витрат з 

податку на прибуток (ВПП): 

ВПП = ППП +ΔВПЗ – ΔВПА 

ВПП(1) = 1917 = 10042 + (-8125) – 

0 

ВПП(0) = 802 = 6446 +(-5644) – 0 

7.1. Розрахунок впливу 3-го фактору – зміни суми 

відстрочених податкових зобов’язань  (Ф3):  

умов. ВПП(Ф3) = ППП(1) + ΔВПЗ(1)  – ΔВПА(0);  

ΔВПП(Ф3) = умов. ВПП(Ф3) - умов. ВПП(Ф1) 

умов. ВПП(Ф3) = 10042 + (-8125) – 

0 = 1917 

ΔВПП(Ф3) = 1917 – 4398 = -2481 

(позитивний вплив) 

7.2. Розрахунок впливу 4-го фактору – зміни суми 

відстрочених податкових активів  (Ф4):  

умов. ВПП(Ф4) = ППП(1) + ΔВПЗ(1)  – ΔВПА(1);  

ΔВПП(Ф4) = умов. ВПП(Ф4) - умов. ВПП(Ф3) 

умов. ВПП(Ф4) = 10042 + (-8125) – 

0 = 1917 

ΔВПП(Ф4) = 1917 – 1917= 0 

(відсутній вплив) 

8. Оцінка ризику зниження нерозподіленого прибутку в 

майбутньому  внаслідок відстрочення податку на 

прибуток у звітному періоді (РНП): 

 (ВПЗ – ВПА) / НП × 100% 

(43652 – 0) / 350697 × 100% = 

12,4% 

Висновки: у звітному періоді ефективна ставка податку на прибуток складає 14,82% та є 

нижчою від базової (18%), що свідчить про податкову ефективність підприємства; 

витрати з податку на прибуток зросли на 1115 тис.грн, що склало 239,0% темпу 

зростання, при цьому значний негативний вплив на їх зміну спричинило зростання суми 

поточного податку на прибуток (+3596 тис.грн), але відстрочений податок на прибуток 

«зекономив» 62,8% облікового прибутку, що свідчить про високі наміри управлінського 

персоналу щодо його збереження для власників; за рахунок відстроченого податку на 

прибуток збільшено перманентний капітал підприємства на 43652 тис.грн; у майбутніх 

періодах внаслідок відстрочення податку на прибуток у звітному періоді підприємство 

може втратити 12,4% нерозподіленого прибутку 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Важливою умовою соціального захисту на підприємствах є недержавне 

пенсійне забезпечення працівників. Для акціонерів та потенційних інвесторів 

завжди існує потреба в точній та неупередженій інформації щодо теперішньої 
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вартості зобов'язань компанії за довгостроковими виплатами працівникам по 

закінченню ними трудової діяльності. Ця інформація впливає на розміри 

майбутніх прибутків та фінансову стійкість підприємства, на суму, терміни і 

невизначеність майбутніх грошових потоків.  

Таблиця 4.44 

Розкриття інформації про формування витрат (доходу) з податку на 

прибуток у Звіті про фінансові результати 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

Методика 

розрахунку 

Фінансовий результат до оподаткування:   р.2190 + р.2200 + 

р.2220 + р. 2240 – 

р.2250  – р.2255 – 

р.2270 

прибуток 2290 12938 

збиток 2295  

Витрати (дохід) з податку на прибуток, у 

тому числі: 
2300 (1917) р.2301 + р.2302 

а) поточний податок на прибуток 2301 10042 
дані податкового 

обліку 

б) відстрочений податок на прибуток, у 

тому числі: 
2302 (8125) р.2305 - р.2306 

- що відноситься до виникнення та 

сторнування тимчасових різниць 
2303 (8072) дані податкового 

обліку 
- інші коригування 2304 (53) 

в) зміна відстрочених податкових 

зобов’язань за балансом 
2305 (8125) р.1500(1) – р.1500(0) 

г) зміна відстрочених податкових активів 

за балансом 
2306 0 р.1045(1) – р.1045(0) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 

після оподаткування 
2310 0 х 

Чистий фінансовий результат:    

прибуток 2350 11021 
р.2290 – р.2300 + 

р.2310 

збиток 2355   

Середня ставка оподаткування, % 2360 14,82 
р.2300 / р.2290 × 

100%) 
Джерело: розроблено автором 

Процедуру аналізу операцій підприємства з довгостроковими виплатами 

працівникам по закінченню трудової діяльності з використанням інформації 

пенсійних планів з визначеними виплатами відповідно до вимог МСБО 19 

«Виплати працівникам» [333], ПСБО 26 «Виплати працівникам» [334] 

змодельовано у табл.4.45. 
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Таблиця 4.45 

Процедура аналізу операцій з довгостроковими виплатами працівникам по 

закінченні трудової діяльності за пенсійними програмами з визначеною виплатою 

Показники 
Сума, 

тис.грн. 

1. Теперішня вартість зобов’язань за пенсійним планом з визначеними 

виплатами (всіх очікуваних майбутніх виплат працівникам) на початок 

звітного періоду,  ЗПП
(0) 

1900 

2. Справедлива вартість активів пенсійного плану (накопичені у 

недержавному пенсійному фонді грошові кошти підприємства) на початок 

звітного періоду,  АПП
(0) 

1800 

3. Збільшення теперішньої вартості зобов’язань пенсійного плану у зв’язку з 

виконанням працівниками роботи у поточному періоді (вартість послуг 

поточного періоду),  ΔЗПП 

160 

4. Сплачені роботодавцем внески до фонду, що призводять до збільшення 

вартості активів пенсійного плану з визначеною виплатою,  ΔАПП 
100 

5. Виплати працівникам або пенсіонерам, що мають право на такі виплати 

протягом звітного періоду,  ВПП 
80 

6. Очікувана доходність активів пенсійного плану, % d 11% 

7. Ставка дисконтування зобов’язань пенсійного плану, % r 10% 

8. Теперішня вартість зобов’язань за пенсійним планом з визначеними 

виплатами (всіх очікуваних майбутніх виплат працівниками) на кінець 

звітного періоду,  ЗПП
(1) 

2100 

9. Справедлива вартість активів пенсійного плану (накопичені у 

недержавному пенсійному фонді грошові кошти підприємства) на кінець 

звітного періоду,  АПП
(1) 

1950 

Аналітичні операції:  

Розрахунок очікуваної теперішньої вартості зобов’язань 

за пенсійним планом на кінець звітного періоду (актуарні 

припущення): ЗПП
(АП) = ЗПП

(0) + % r × ЗПП
(0) + ΔЗПП - ВПП  

1900 + 10% × 1900 + 160 – 80 = 

2170 

Розрахунок очікуваної справедливої вартості активів 

пенсійного плану на кінець звітного періоду (актуарні 

припущення): АПП
(АП) = АПП

(0) + % d × ЗПП
(0) + ΔАПП - ВПП  

1800 + 11% × 1800 + 100 – 80 = 

2018 

Розрахунок очікуваного чистого зобов’язання (активу) 

пенсійного плану з встановленими виплатами на кінець 

звітного періоду (актуарні припущення):  

ЧЗ(А)ПП
(АП) = ЗПП

(АП)  - А
ПП

(АП)  

2170 – 2018 = 152,  

очікуване чисте зобов’язання 

Визначення дефіциту або профіциту пенсійного плану на 

кінець звітного періоду:  

профіцит -  АПП
(1) > ЗПП

(1) (чистий актив пенсійного плану); 

дефіцит -  ЗПП
(1) > АПП

(1) (чисте зобов’язання  пенсійного плану) 

2100 > 1950,  

дефіцит 

Розрахунок чистого зобов’язання (активу) пенсійного 

плану з встановленими виплатами на кінець звітного 

періоду: ЧЗ(А)ПП
(1) = ЗПП

(1)  - А
ПП

(1)    

2100 – 1950 = 150, 

фактичне чисте зобов’язання 

Розрахунок актуарної різниці за зобов’язаннями 

пенсійного плану: 
ППЗАР  = ЗПП

(1) - З
ПП

(АП) ˂ 0 (прибуток) 
2100 – 2170 = -70  

Розрахунок актуарної різниці за активами пенсійного 

плану: 
ППААР  =АПП

(1) - А
ПП

(АП) > 0 (прибуток) 
1950 – 2018 = -68  
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Продовження табл.4.45 

Визначення суми переоцінки чистого зобов’язання 

(активу) пенсійного плану з встановленими виплатами 

через розрахунок чистого актуарного прибутку (збитку):  
ППЗАР - 

ППААР  або ЧЗ(А)ПП
(1) - ЧЗ(А)ПП

(АП) ˂ 0 (прибуток)  

(-70) – (-68) = -2 або  

150 – 152 = -2, 

чистий актуарний прибуток 

Визначення «коридору» переоцінки для визнання в обліку 

чистого актуарного прибутку(збитку): 10% × ЗПП
(1), 

якщо ЗПП
(1) > АПП

(1) або 10% × АПП
(1), якщо АПП

(1) > ЗПП
(1) 

10% × 2100 = 210, 2 ˂ 210 

Висновки: підприємство має дефіцит пенсійного плану, сума чистого зобов’язання 

пенсійного плану складає 150 тис.грн., вона має бути розкрита у балансі в складі 

довгострокових забезпечень підприємства, чистий актуарний прибуток за пенсійним 

планом склав 2 тис.грн, але його сума не перевищує «коридору» переоцінки, тому її можна 

не визнавати у звітному періоді у складі іншого сукупного доходу у звіті про сукупний дохід 

та в балансі у складі капіталу у дооцінках 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Інтеграція фондових опціонів на власні акції підприємств в систему 

оплати праці вищого управлінського персоналу поширена у практиці 

акціонерних компаній США і Західної Європи як засіб мотивації топ-

менеджменту до максимізації доходів акціонерів. За останні роки надання 

опціонів на акції стало поширеною частиною компенсаційного пакету 

керівників вітчизняних підприємств. Процедуру аналізу таких операцій 

відповідно до вимог МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» [335] змодельовано в 

табл.4.46. 

Інформація про діяльність суб’єкта господарювання потрібна для 

прийняття рішень не лише його власникам, інвесторам, кредиторам як 

постачальникам фінансового капіталу для його примноження, а й іншим 

громадянам для розуміння соціальної відповідальності суб’єкта 

господарювання перед суспільством, оцінки безпеки його діяльності для 

навколишнього середовища, розкриття бізнес-моделі задоволення потреб 

нинішнього покоління без негативних наслідків для майбутнього. На 

необхідності погодження рішень підприємців з цінностями суспільства вперше 

було наголошено Х. Боуеном [336]. Американські дослідники Р. Екклз, М. 

Крзус та Д.Тапскот підкреслюють, що складання звіту зі сталого розвитку 

уможливлює надання користувачам інформації про соціальну відповідальність 

суб’єкта господарювання та формує розуміння фінансового стану компанії та її 

зобов'язань перед суспільством з позиції забезпечення сталості глобального 

розвитку [337].  
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Таблиця 4.46 

Процедура аналізу операцій з виплатами працівникам, платіж за 

якими здійснюється на основі інструментів власного капіталу за 

опціонними програмами преміювання працівників 

Показники Значення 

1. Кількість працівників, що отримали на початку нового року винагороду у 

вигляді опціону на покупку власних акцій підприємства за фіксованою ціною 
170 

2. Кількість опціонів, отриманих кожним працівником (1 опціон 

прирівнюється до 1 акції) 
2000 

3. Умова щодо продовження роботи в складі трудового колективу, роки 3 

4. Справедлива вартість опціону на акцію на дату надання винагороди, грн. 19 

5. Кількість працівників з числа учасників опціонної програми, що 

звільнилась на кінець першого року роботи  
8 

6. Кількість працівників з числа учасників опціонної програми, що 

звільнилась на кінець другого року роботи 
5 

7. Кількість працівників з числа учасників опціонної програми, що 

звільнилась на кінець третього року роботи 
4 

Аналітичні операції:  

Прогнозна оцінка відсотку звільнення працівників, що беруть 

участь у опціонній програмі, за три роки: 

8 / 170 × 3 роки = 0,14 

або 14% 

Визначення ймовірної частки працівників, що виконають умову 

щодо продовження роботи в складі трудового колективу 
1 – 0,14 = 0,86 

Розрахунок виплат працівникам інструментами власного 

капіталу на кінець першого року: 

170 × 0,86 × 2000 × 19 × 

1/3 = 1 850 867  

Прогнозна оцінка відсотку звільнення працівників, що беруть 

участь у опціонній програмі, за два роки: 

5 / (170 – 8) × 2 роки = 

0,06 або 6% 

Розрахунок виплат працівникам інструментами власного 

капіталу на кінець другого року: 

170 × 0,94 × 2000 × 19 × 

2/3 - 1 850 867 = 

2 197 400  

Визначення кількості учасників опціонної програми на дату 

реалізації прав на опціони (в кінці третього року): 
170 – 8 – 5 – 4 = 153 

Розрахунок сукупних виплат працівникам, що беруть участь у 

опціонній програмі:  

153 × 2000 × 19 = 

5 814 000  

Розрахунок виплат працівникам інструментами власного 

капіталу на кінець третього року: 

5 814 000 - 2 197 400 - 

1 850 867 = 1 765 733  

Висновки: внаслідок реалізації опціонної програми підприємства через три роки, його 

власний капітал буде збільшений на 5 814 000 грн. Оскільки інформація про дію опціонних 

програм на підприємстві розкривається у балансі в складі додаткового капіталу, це 

сигналізує зовнішнім користувачам фінансової звітності про збільшення балансової 

вартості власного капіталу та свідчить про мотивацію управлінського персоналу до 

максимізації доходів акціонерів. 

Джерело: змодельовано та розраховано  автором 



411 
 

Глобальна ініціатива щодо звітності (Global Reporting Initiative, GRI) є 

незалежною міжнародною організацією, створеною у 1997 році, яка вважається 

піонером у запровадженні звітності зі сталого розвитку. Згідно Глобальної 

ініціативи щодо звітності, термін «звітність зі сталого розвитку» означає 

звітність, яка охоплює одночасно економічні, екологічні та соціальні аспекти 

діяльності організації; при цьому відзначається, що у звіті має бути розкрито, 

які позитивні зрушення з позиції суспільства принесе діяльність компанії, або 

які негативні явища в житті суспільства будуть змінені або усунуті в 

майбутньому [338]. Звітність, складена за стандартами GRI, є найповнішим 

джерелом інформації для аналізу сталості розвитку діяльності суб’єкта 

господарювання. 

Аналіз сталості розвитку суб’єкта господарювання за інформацією 

звітності зі сталого розвитку уможливлює безперервне «вимірювання» 

досягнень підприємства в економічному, екологічному та соціальному аспектах 

діяльності по відношенню до визначених суспільством критеріїв. Важливу роль 

в процесі аналізу сталого розвитку суб’єкта господарювання відіграє відбір 

абсолютних та відносних аналітичних показників. Для формування системи 

абсолютних та відносних аналітичних показників сталого розвитку суб’єкта 

господарювання можливо використати критерії, рекомендовані стандартами 

GRI, що структуровані як сукупність взаємопов'язаних стандартів: GRI 200 

«Economic topics», GRI 300 «Environmental topics», GRI 400 «Social topics» 

[339].  

Згідно Стандарту GRI 200 «Економічні аспекти», розкриттю підлягає 

інформація про методи управління та процес створення вартості; доходи та 

витрати; ризики та можливості створення вартості, пов’язані зі зміною клімату; 

вартість пенсійних планів та суми грошової допомоги від будь-якого уряду 

(GRI 201), коефіцієнти співвідношення початкової зарплати працівників до її 

мінімального рівня; частка старшого керівництва, найнятого з місцевої громади 

(GRI 202), суми інфраструктурних інвестицій; опис значних непрямих 

економічних наслідків діяльності (GRI 203), опис практики закупівель та частка 
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витрат на місцевих постачальників (GRI 204), оцінка ризиків, пов'язаних з 

корупцією, підтверджені випадки корупції та вжиті заходи (GRI 205), опис 

випадків неконкурентної поведінки та рівень монополії (GRI 206). 

Відповідно до Стандарту GRI 300 «Екологічні аспекти», розкриттю 

підлягає інформація про використані обсяги матеріалів, вторинно використані 

матеріали, відсоток відновлених продуктів та тари (GRI 301), споживання 

енергії, енергоємність, зниження енергетичних потреб (GRI 302), споживання 

води (GRI 303), використання рекреаційних територій, витрати на захист 

навколишнього середовища (GRI 304), викиди в атмосферу парникових газів, 

озоноруйнівних речовин (GRI 305), скидання стічних вод, обсяг відходів 

виробництва (GRI 306), екологічний комплаєнс, а саме випадки недотримання 

екологічного законодавства (GRI 307), відсоток нових постачальників, які 

перевірені за екологічними критеріями; відсоток постачальників, визначених як 

такі, що мають значний фактичний та потенційний негативні впливи на 

навколишнє середовище в ланцюгу поставок (GRI 308). 

За Стандартом GRI 400 «Соціальні аспекти», розкриттю підлягає 

інформація про кількість найманих співробітників і оборот працівників; 

виплати, надані штатним працівникам; кількість відпусток по вагітності та 

пологах (GRI 401), трудові відносини / управління (GRI 402), охорону праці та 

безпеку (GRI 403), середню кількість годин на професійне навчання та освіту,  

програми підвищення кваліфікації працівників, відсоток працівників, які 

отримують регулярні результати та мають кар'єрне зростання (GRI 404), 

перелік органів управління, кадровий склад, відношення основної заробітної 

плати та винагороди жінок до чоловіків (GRI 405), кількість випадків 

дискримінації за звітний період (GRI 406), кількість угод з партнерами, що 

можуть бути під загрозою (GRI 407), наявність операцій із залучення дитячої 

праці (GRI 408), наявність операцій із примусовою чи обов'язковою працею 

(GRI 409), відсоток працівників охорони, які отримали офіційне навчання (GRI 

410), кількість випадків порушень прав корінних народів (GRI 411), оцінка прав 

людини (GRI 412), відсоток операцій із задіяними місцевими громадами (GRI 
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413), відсоток нових постачальників, які були перевірені за соціальними 

критеріями (GRI 414), суми грошових та види натуральних політичних внесків 

(GRI 415), відсоток значущих товарів та категорій послуг, для яких покращено 

вплив на здоров'я та безпеку покупців (GRI 416), опис інструментів маркетингу 

та маркування; кількість випадків недобросовісної реклами (GRI 417), 

конфіденційність клієнтів; загальна кількість виявлених витоків, крадіжок або 

втрат даних клієнта (GRI 418), соціально-економічний комплаєнс, а саме 

суттєві штрафи та немонетарні санкції за недотримання законів та / або правил 

в соціально-економічній сфері (GRI 419). 

Підвищення рівня інтегрованості вітчизняного бізнесу у глобальну 

економіку призводить до необхідності уніфікації процедури аналізу інформації 

звітності зі сталого розвитку для забезпечення зіставності показників сталого 

розвитку суб’єктів господарювання в галузі функціонування. До основного 

аналітичного інструменту розуміння сталого розвитку суб’єкта господарювання 

віднесено компаративний аналіз з використанням одновимірних та 

багатовимірних порівнянь вищеназваних показників за стандартами GRI. 

Одновимірне порівняння показників сталого розвитку суб’єкта господарювання 

пропонується здійснювати у двох напрямках порівнянь: з попередніми 

періодами та із середньогалузевими показниками, а багатовимірне порівняння - 

за ключовими групами показників сталого розвитку інших підприємств – 

найближчих конкурентів у галузі функціонування суб’єкта господарювання.  

Для моніторингу інтенсивності зміни груп показників сталого розвитку 

суб’єкта господарювання у часі, визначення середніх значень динамічного 

ряду, виявлення основної тенденції сталого розвитку важливо побудувати ряди 

динаміки з горизонтом спостереження за 5 минулих років, що найповнішою 

мірою характеризує процес розвитку певного показника. 

Процедуру бухгалтерського аналізу ключових показників економічного, 

екологічного та соціального  розвитку суб’єкта господарювання за інформацією 

звітності зі сталого розвитку змодельовано у табл.4.47. 
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Таблиця 4.47 

Процедура аналізу ключових груп показників сталого розвитку 

суб’єкта господарювання 

Показники 

Аналітичні операції: 

1. Побудова рядів динаміки ключових 

показників сталого розвитку 

2. Розрахунок 

показників 

динамічного ряду 

Звіт. 

період 

Попер. 

період 

2 

роки 

назад 

3 роки 

назад 

4 роки 

назад 

Сер. 

рівень 

за 5 

років 

Відн. при-

ріст у 

звіт. році, 

% 

xi y0 y1 y2 у3 у4 
5




tу
у  

Δу = 

(y0 - y1) / 

y1 × 100% 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Економічні аспекти (тис.грн): 

1. EBITDA 29111 51223 56134 56938 52865 49254 -43,17 

2. Виплати працівникам 125796 105721 116760 124212 161222 126742 +18,99 

3. Виплати власникам 

(дивідендів) 
0 0 0 0 0 0 0 

4. Виплати кредиторам 

(відсотків) 
0 0 0 0 0 0 0 

5. Виплати державі 

(податків) 
1128 962 1917 802 0 962 +17,26 

6. Інвестиції в місцеву 

громаду (благодійність) 
5648 3121 625 0 0 1879 +80,97 

7. Інвестиції в розвиток 

інфраструктури місцевої 

громади 

4478 2368 356 0 0 1440 +89,1 

2. Екологічні аспекти: 

1. Обсяги використаної 

сировини та матеріалів, 

тис.тон 

69,8 99,7 79,7 44,1 48,6 68,38 -29,99 

2. Споживання 

електроенергії, ГДж 
16413 19539 27583 30904 29791 24846 -16,0 

3. Споживання води, тис.м3 2274 2632 3240 3781 3718 3129 -13,6 

4. Викиди парникових газів 

в атмосферу, т 
29 30 33 37 45 34,8 -3,3 

5. Інвестиції у боротьбу із 

зміною клімату, тис.грн. 
12758 10224 13559 7524 4577 9728,4 +24,78 

6. Обсяги стічних вод та 

водовідведення, тис.м3 
1433 1667 1810 1750 1694 1670,8 -14,0 

7. Обсяги відходів 

виробництва, тис.тон 
83,86 129,83 134,6 156,5 170,3 135,0 -35,4 

8. Інвестиції в охорону 

навколишнього середовища, 

тис.грн 

1867 2259 3231 3974 3068 2879,8 -17,35 
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Продовження табл.4.47 

3. Соціальні аспекти: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Середньооблікова 

чисельність персоналу, осіб 
750 846 757 1383 1742 1096 -11,35 

2. Середня місячна 

заробітна плата працівників, 

тис.грн. 

13,98 10,41 12,85 7,48 7,71 9,64 +34,29 

3. Інвестиції у навчання та 

розвиток персоналу, 

тис.грн. 

553 566 631 528 579 571,4 -2,3 

4. Коефіцієнт частоти 

виробничого травматизму  
1,03 1,55 1,63 1,98 2,44 1,73 -33,6 

5. Інвестиції в охорону 

праці й безпеку 

виробництва, тис.грн. 

404 726 814 690 1044 736 -44,35 

6. Інвестиції в об’єкти 

соціальної сфери, тис.грн. 
212 185 160 155 117 165,8 +14,59 

7. Соціальні інвестиції 

(фінансова допомога 

працівникам), тис.грн. 

2580 2771 1524 2469 3042 2477,2 -6,89 

8. Інвестиції у взаємодію  із 

суспільством (спонсорство), 

тис.грн. 

2774 2522 1984 1756 1520 2111,2 +10,0 

Висновки: в економічному аспекті спостерігається негативна тенденція у створенні 

вартості підприємства, зокрема у звітному періоді відбулося зниження фінансових 

результатів від операційної діяльності підприємства з урахуванням накопиченої 

амортизації (на -43,17%); при цьому видно, що підприємство заохочує своїх працівників 

через збільшення їм виплат (на +18,99%), задовольняє інтереси держави через збільшення 

податкових відрахувань у державний та місцевий бюджети (на +17,26%); піклується про 

розвиток місцевої громади та її інфраструктури, про що свідчить зростання обсягів 

інвестицій більше ніж на 80%. В екологічному аспекті підприємство робить значний внесок 

у захист навколишнього середовища для майбутніх поколінь, зокрема мінімізує витрачання 

природних ресурсів, про що свідчить від’ємна динаміка щодо споживання сировини та 

матеріалів, електроенергії, води, зменшення викидів у атмосферу та воду, зменшення 

обсягів відходів виробництва; збільшує інвестиції у боротьбу із зміною клімату (на 

+24,78%) через модернізацію виробництва, що сприяє скороченню викидів газів у 

атмосферу; здійснює інвестиції у охорону навколишнього середовища для збереження та 

відновлення біорозмаїття територій на рівні 1,8 млн.грн. В соціальному аспекті 

спостерігається приріст середньої місячної заробітної плати працівників (на +34,29%), 

скорочення частоти виробничого травматизму (на – 33,6%); підприємство достатньо  

коштів інвестує у охорону праці, розвиток персоналу, в об’єкти соціальної сфери; здійснює 

фінансову допомогу своїм працівникам на рівні 2,5 млн.грн, співпрацює із суспільством через 

спонсорські внески у науку, спорт, культуру, міжнародні інституції, здійснює благодійну 

допомогу незахищеним верстам населення (2,7 млн.грн), що свідчить про високу соціальну 

відповідальність підприємства перед суспільством. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Результати компаративного аналізу та аналізу рядів динаміки ключових 

показників сталого розвитку суб’єкта господарювання за інформацією звітності 
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зі сталого розвитку сприяють поглибленому розумінню з позиції суспільства 

позитивних зрушень у діяльності підприємства, уможливлюють посилення його 

ділової репутації серед різних суспільних груп зацікавлених сторін бізнесу та 

забезпечують розуміння фінансового стану підприємства з позиції сталості 

глобального розвитку. 

 

Висновки до розділу 4 

 

За опрацьованим у даному розділі матеріалом зроблено такі висновки та 

узагальнення: 

1. В умовах глобалізації економічних зв’язків та міжнародної 

стандартизації фінансового звітування, вітчизняні аналітики в процесі 

виконання аналітичних процедур з інформацією про фінансові результати 

діяльності підприємства повинні керуватися положеннями Концептуальної 

основи фінансової звітності, у якій виокремлюються концепції капіталу і 

збереження капіталу. Зокрема, концепції капіталу розкриваються через 

фінансовий та фізичний капітал, де фінансовий капітал трактується як 

інвестовані кошти, чисті активи або власний капітал суб'єкта господарювання, а 

фізичний капітал визначається як виробнича потужність, продуктивність 

суб'єкта господарювання, заснована на масштабах виробництва продукції.  

2. Концепція збереження капіталу стосується одержаного за 

результатами діяльності прибутку. Для концепції збереження фінансового 

капіталу характерне вимірювання приросту власного капіталу на кінець 

звітного періоду за інформацією балансу. Концепція збереження фізичного 

капіталу базується на інформації про наявність чистого прибутку за звітний 

період у звіті про фінансові результати. У моделюванні процедур аналізу 

результатів діяльності підприємства виокремлено два концептуальних підходи: 

1) для оцінки перспектив збереження фінансового капіталу; 2) для оцінки 

перспектив збереження фізичного капіталу. 
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3. Для розкриття стейкхолдерами перспектив збереження фінансового 

капіталу суб’єктом господарювання важливе значення має інформація, 

одержана за результатами аналізу поточних та стратегічних фінансових 

результатів діяльності. По суті, ця інформація стосується встановлення 

“больових” точок процесу створення вартості суб’єктом господарювання. Тому 

в процесі організації технології аналізу поточних фінансових результатів 

діяльності підприємства змодельовано процедури: горизонтально-

вертикального аналізу облікового прибутку у розрізі видів діяльності; 

структурного та факторного аналізу операційного прибутку; факторного 

аналізу валового прибутку загалом по підприємству та за окремими видами 

продукції; факторного аналізу операційного прибутку від основної діяльності 

за моделлю CVP; факторного аналізу облікового прибутку; ідентифікації 

бізнес-ризику підприємства щодо отримання стабільного обсягу операційного 

прибутку в осяжному майбутньому.  

4. Відповідно до принципів, визначених Міжнародною комісією із 

цінних паперів, кожне підприємство, цінні папери якого перебувають у 

біржовому обігу, має розкривати максимально можливий обсяг аналітичної 

інформації, корисний для зацікавлених користувачів. Тому в процесі організації 

технології аналізу стратегічних фінансових результатів діяльності підприємства 

змодельовано процедури: аналізу зміни чистого прибутку на одну просту акцію 

при здійсненні операцій з акціями; аналізу зміни «ціни» акціонерного капіталу 

внаслідок зміни дивідендної політики; аналізу зміни ринкової доданої вартості 

підприємства через втрату ділової репутації; аналізу зміни рентабельності 

інвестованого у бізнес капіталу в випадках появи негативної тенденції щодо 

одержання «чистого» операційного прибутку; аналізу зміни середньозваженої 

«ціни» фінансових ресурсів для підприємства при зміні частки власного та 

позикового капіталу у структурі джерел майна; аналізу зміни доданої 

економічної вартості внаслідок скорочення розриву між «чистим» прибутком 

від операційної діяльності та витратами на залучення капіталу; аналізу зміни 

прибутковості діяльності підприємства з урахуванням «негрошової» статті 
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витрат на амортизаційні відрахування; аналізу зміни прибутковості капіталу 

власників за фактами підвищення ризикованості фінансової діяльності 

управлінського персоналу, пов’язаної із нарощуванням суми позиченого у 

кредиторів капіталу. 

5. Для організації технології аналізу операційних доходів та операційних 

витрат діяльності підприємства важливо гармонізувати змістовне наповнення 

аналітичних процедур з положеннями міжнародних стандартів фінансової 

звітності. У цьому ракурсі, при організації технології аналізу операційних 

доходів діяльності змодельовано процедури: аналізу формування доходів від 

договорів з клієнтами підприємства, що уможливлюють накопичення 

релевантної інформації про формування попиту на продукцію суб’єкта 

господарювання за останні п’ять років для прогнозування ціни операції; аналізу 

рентабельності взаємодії з клієнтом, АВС-аналізу клієнтів, багатовимірного 

порівняння та рейтингового оцінювання клієнтів. При організації технології 

аналізу операційних витрат діяльності підприємства змодельовано процедури: 

факторного та динамічного аналізу витратомісткості та продуктивності витрат 

основної операційної діяльності; аналізу продуктивності витрат підприємства 

на основний виробничий капітал (амортизаціовіддачі), оборотний виробничий 

капітал (матеріаловіддачі), персонал (зарплатовіддачі). Комплексне їх 

застосування дасть змогу отримувати релевантну інформацію про ефективність 

трансформації виробничих ресурсів суб’єкта господарювання в продукти 

діяльності, визнані ринком. 

6. Прибуток та грошові кошти однаково важливі для суб’єкта 

господарювання. Прибуток є суто бухгалтерським показником, що 

розрахований через порівняння сум нарахованих доходів і витрат. Наявність 

грошей є господарським фактом, що дозволяє безперервно здійснювати 

господарські операції та забезпечує «запас міцності» бізнесу. На підставі 

критичного огляду фахової літератури виокремлено два принципових підходи 

до аналізу грошових коштів: як залишку та як руху. Відтак, в процесі 

організації технології аналізу грошових потоків суб’єкта господарювання 
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змодельовано процедури: структурного аналізу збалансованості надходження 

та витрачання грошових коштів; коефіцієнтного аналізу грошових потоків; 

перспективного аналізу залишку грошових коштів на поточному рахунку; 

аналізу розподілу грошових коштів суб’єкта господарювання на основі 

інформації про зміни залишків по агрегованих статтях бухгалтерського 

балансу; аналізу грошового потоку підприємства із застосуванням показника 

EBITDA, який дозволяє порівнювати результативність діяльності підприємств 

однієї галузі функціонування не через показник чистого прибутку, а через 

грошовий потік, із вилученням із розрахунків операційного прибутку такої 

"негрошової" статті витрат як амортизація.   

7. Аналітичну процедуру оцінки теперішньої вартості бізнесу 

підприємства змодельовано на базі концепції вартісно-орієнтованого 

управління. Очікувані у майбутньому грошові потоки підприємства визнано 

ключовим джерелом створення вартості у довгостроковій перспективі. До 

інформаційної бази оцінки теперішньої вартості бізнесу та ділової репутації 

(гудвілу) підприємства включено інтегрований звіт, який у зарубіжній практиці 

складається за відповідним стандартом для пояснення постачальникам 

фінансового капіталу бізнес-моделі та стратегії створення вартості 

підприємством протягом довгого періоду часу. Розроблена модель процедури 

оцінки теперішньої вартості бізнесу підприємства дає змогу оперативно 

визначитись із «інвестиційною» ціною можливого придбання підприємства. 

Вона базується на розрахунку вільних грошових потоків, спрогнозованих на 

підставі даних фінансової звітності, з урахуванням середньорічного темпу 

приросту масштабів діяльності, та продисконтованих за середньозваженою 

ціною капіталу для підприємства. 

8. На значення фінансових коефіцієнтів через механізм облікової 

політики може суттєво впливати управлінський персонал підприємства. До 

елементів облікової політики, що найбільше впливають на фінансові 

коефіцієнти, віднесено: підходи до переоцінки основних засобів (дооцінка або 

уцінка); методи оцінки вибуття запасів (за ідентифікованою собівартістю, за 
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середньозваженою собівартістю, за методом ФІФО); методи нарахування 

амортизації основних засобів (прямолінійний, прискорений та кумулятивний). 

Відтак, облікова політика є інструментом маніпулювання такими ключовими 

коефіцієнтами, що формують судження про «нормальний» фінансовий стан 

суб’єкта господарювання: автономії, фінансової стійкості, фінансування 

активів, прибутковості власного капіталу, прибутковості активів, поточної 

ліквідності, чистої рентабельності продажу, фондовіддачі, капіталовіддачі, 

ресурсовіддачі, оборотності виробничих запасів. 

9. Переважну більшість постачальників фінансового капіталу цікавить 

питання, за якою реальною ставкою був сплачений податок на прибуток 

підприємства за звітний період. Ця інформація корисна для порівняння із 

середньогалузевими значеннями та розуміння податкової ефективності суб’єкта 

господарювання. Ключове завдання податкового аналізу зводиться до 

обґрунтування економічних рішень, спрямованих на оптимізацію податкових 

витрат з прибутку підприємства та управління ефективною ставкою податку на 

прибуток. Тому змодельовано процедуру аналізу податкової ефективності 

суб’єкта господарювання. Встановлено, що на ефективну ставку податку на 

прибуток впливає сума відстроченого податку, як перевищення суми 

відстрочених податкових зобов'язань над сумою відстрочених податкових 

активів у звітному періоді. Інформація про відстрочений податок свідчить про 

наявність своєрідного додаткового безплатного джерела фінансування 

діяльності підприємства, що важливо для постачальників фінансового капіталу. 

10. До ключових засобів реалізації соціальної політики підприємства 

віднесено соціальні програми та компенсації працівникам. Серед проблем 

соціального захисту на підприємствах виокремлюється пенсійне забезпечення 

працівників з недержавних фондів. З огляду на це, змодельовано процедуру 

аналізу операцій з довгостроковими виплатами працівникам по закінченню 

трудової діяльності за пенсійними програмами з визначеною виплатою. За його 

результатами формується корисна інформація про дефіцит/профіцит 

недержавного пенсійного плану підприємства та ефективність соціальної 



421 
 

політики. Оскільки надання опціонів на акції є засобом мотивації 

управлінського персоналу до максимізації доходів акціонерів, змодельовано 

процедуру аналізу операцій з виплатами працівникам, платіж за якими 

здійснюється інструментами власного капіталу за опціонними програмами 

преміювання працівників, що уможливлює оцінку перспектив збереження 

фінансового капіталу через реалізацію опціонної програми, яка передбачає 

збільшення балансової вартості власного капіталу підприємства в осяжному 

майбутньому. 

11. Для забезпечення соціальної відповідальності суб’єкта 

господарювання перед суспільством, оцінки безпеки його діяльності для 

навколишнього середовища, розкриття бізнес-моделі задоволення потреб 

нинішнього покоління без негативних наслідків для майбутнього, поглибленого 

розуміння з позиції суспільства позитивних зрушень у діяльності підприємства, 

змодельовано процедуру аналізу сталого розвитку суб’єкта господарювання, 

що забезпечує безперервність «вимірювання» досягнень підприємства в 

економічному, екологічному та соціальному аспектах діяльності. У процедурі 

аналізу використано стандарти GRI і розрахунки показників динамічних рядів з 

горизонтом спостереження за п’ять минулих років, що забезпечує оцінку 

перспектив збереження фінансового капіталу через екстраполяцію показників 

збереження створеної підприємством вартості для стейкхолдерів. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [340 -

357]. 
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РОЗДІЛ 5 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТА 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

5.1. Організація технології аналізу операцій з фізичним капіталом 

підприємства 

 

За фізичною концепцією капіталу, наведеною у Концептуальній основі 

фінансової звітності, фізичний капітал трактується як виробнича потужність та  

розглядається «у вигляді продуктивності суб'єкта господарювання, основаної, 

наприклад, на одиницях виробленої за день продукції» [15, п.4.57]. Роль 

фізичної концепції капіталу у розширеному відтворенні проаналізовано у 

фундаментальній праці німецького економіста К. Маркса “Капітал”. На 

противагу англійським економістам А.Сміту й Д.Рікардо, що поділяли капітал 

тільки на основний і оборотний, К.Маркс уперше поділив капітал як фізичну 

субстанцію на постійний (с) і змінний (v). В рамках марксистської теорії 

доведено, що навіть при найпримітивнішому виробництві для отримання 

доданої вартості (m) власником необхідно поєднати постійний капітал з 

працею. Постійний капітал (с) у праці К.Маркса розглядається як вартість 

придбання всіх засобів виробництва, з її поділом на основний капітал (засоби 

праці) і оборотний капітал (предмети праці) [358, гл.6].  

Сума постійного та змінного капіталів, а також прибутку визначалась 

К.Марксом як вартість товару (W) [358, гл.7] (5.1):  

W = c + v + m,                                                  (5.1) 

Ця формула може бути інтерпретована з бухгалтерської точки зору. Якщо 

W визначити як дохід від реалізації продукції, тоді c+ v розкриває інформацію 

про витрати на генерування виробничої потужності підприємства. Відтак, в 

рамках фізичної концепції капіталу, для цілей бухгалтерського аналізу 
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виробничу потужність підприємства можливо ототожнювати із продуктивністю 

постійного та змінного капіталів.  

До основних операцій з фізичним капіталом, що формують виробничу 

потужність підприємства, віднесено операції з надходження та вибуття 

постійного капіталу (засобів виробництва) та змінного капіталу (праці 

персоналу). Об’єкти аналізу цих операцій узагальнено на  рис.5.1. 

 

Рис.5.1. Об’єкти аналізу операцій з фізичним капіталом підприємства 

Джерело: розроблено автором 

У фаховій літературі з мікроекономіки співвідношення між кількістю 

продукції і кількістю використовуваних при її виробництві факторів (ресурсів), 

описується виробничою функцією. У загальному вигляді виробнича функція 

має вигляд: ,...),( BAfx  , де х - випуск продукції, А, В, … - фактори 

виробництва, що використовуються [359, с.119]. Залежність обсягу 

ФІЗИЧНИЙ КАПІТАЛ ЯК ГЕНЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ 
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виробництва (Q) від використання двох основних ресурсів — капіталу (K) і 

праці (L) описується класичною виробничою функцією Кобба — Дугласа [360, 

с.160] (5.2): 

Q = f (K, L)                                                (5.2) 

Як видно з формули 5.2, першим ключовим фактором, від якого залежить 

виробнича потужність підприємства, є наявність капіталу. Цей капітал набуває 

форми продуктового капіталу після придбання засобів виробництва, які 

складаються із засобів праці та предметів праці. До предметів праці відноситься 

все, що піддається обробці у процесі виробництва, і на що спрямована праця 

людини (сировина, матеріали, напівфабрикати, паливо). Засоби праці 

дозволяють обробляти предмети праці, змінюючи їх форму, та формують 

основний капітал підприємства. 

Відповідно до ПСБО 7 «Основні засоби», до основних засобів відносяться 

матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у 

процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в 

оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) 

[361]. У МСБО 16 «Основні засоби» зазначено, що суб'єкт господарювання 

після визнання основних засобів  як активів може обирати в подальшому  своєю 

обліковою політикою або модель їх оцінки за собівартістю, або модель 

переоцінки, і йому слід застосовувати цю політику до всього класу основних 

засобів [362, п.29-31]. 

За структурою основних засобів управлінський персонал отримує 

корисну інформацію про перспективи повернення основного капіталу, 

інвестованого у підприємство. Оскільки у господарській діяльності не весь 

основний капітал інвестується у виробничу сферу та спрямовується на 

систематичне отримання прибутку, основні засоби поділяють на виробничі і 
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невиробничі. Виробнича потужність підприємства генерується основними 

засобами виробничого призначення, які поділяються на активну (АЧОВЗ) і 

пасивну (ПЧОВЗ) частини. До активної частини належать основні засоби, які 

безпосередньо діють на предмети праці або забезпечують регулювання засобів 

праці (машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та 

інвентар). До пасивної частини належать основні засоби, які створюють умови 

для здійснення процесу виробництва і забезпечують його нормальне 

функціонування (земельні ділянки, будинки та споруди). 

Процедуру структурного аналізу основних засобів суб’єкта 

господарювання з урахуванням вище наведених положень змодельовано у 

табл.5.1. 

Проведення коефіцієнтного аналізу руху та стану основного виробничого 

капіталу, що генерує виробничу потужність, здійснюється на основі 

коефіцієнтів, узагальнених у Дод. И. Визначення суми морального зносу 

основних засобів виробничого призначення можливе за інформацією про їх 

переоцінку. За результатами критичного огляду фахової літератури до 

ключових показників, що характеризують рівень забезпеченості підприємства 

основними засобами виробничого призначення, віднесено показники 

фондоозброєності праці та технічної озброєності праці. До ключових 

показників, що характеризують рівень ефективності використання основних 

засобів виробничого призначення, віднесено показник фондовіддачі. 

Процедуру діагностичного аналізу основних засобів виробничого 

призначення суб’єкта господарювання з урахуванням вище наведених 

положень, що уможливлює розпізнавання “больових” точок управління 

основним капіталом та виробничою  потужністю, змодельовано у табл.5.2. 
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Таблиця 5.1 

Процедура структурного аналізу основних засобів суб’єкта 

господарювання у звітному періоді 

Показники 

Сума, тис.грн. 

Аналітичні операції: 

1. Визначення 

структури, % 
2. Оцінка змін: 

На поч. 

період

у 

На кін. 

пері-

оду 

На 

поч. 

пері-

оду, 

(0) 

На 

кін. 

пері-

оду, 

(1) 

Абсо- 

лютні, 

Δ, 

тис.грн. 

Темп 

при-

росту, 

ΔТ, % 

Струк-

тури, 

пункти 

1 2 3 4 5 
6 = гр.3-

гр.2 

7= 

гр.6/гр.2 

8=гр.5-

гр.4 

1. Основні засоби 

виробничого 

призначення – ОВЗ, у т. 

ч.:  

704309 602334 99,9 99,89 -101975 -14,48 -0,01 

1.1. Активна частина - 

АЧ, у т.ч.: 
355330 258315 50,4 42,84 -97015 -27,3 -7,56 

- машини та обладнання  343186 249080 48,68 41,31 -94106 -27,42 -7,37 

- транспортні засоби  1752 741 0,25 0,12 -1011 -57,71 -0,13 

- інструменти, прилади 

та інвентар  
10392 8494 1,47 1,41 -1898 -18,26 -0,06 

1.2. Пасивна частина - 

ПЧ, у т.ч.: 
348979 344019 49,5 57,05 -4960 -1,42 +7,55 

- будівлі та споруди 212419 207459 30,13 34,4 -4960 -2,34 +4,27 

- земельні ділянки 136560 136560 19,37 22,65 0 0 0 

2. Основні засоби 

невиробничого 

призначення – ОНЗ 

698 681 0,1 0,11 -17 -2,44 +0,01 

Усього основних 

засобів (п.1 + п.2) 
705007 603015 100 100 -101992 -14,47 х 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Виявлення тенденції поліпшення технічної 

потужності виробництва: 

 %АЧ1 - %АЧ0  ˃ 0 (позитивна) 

42,84% - 50,4% = -7,56%  

(негативна) 

4. Оцінка якості структури основних засобів 

виробничого призначення:  

%АЧ ˃ %ПЧ (висока якість) 

42,84% < 57,05% (низька) 

5. Оцінка якості інвестиційних  рішень:  

ΔТАЧ ˃ ΔТПЧ (висока оцінка) 
-27,3% <  -1,42% (низька оцінка) 

Висновки: значну частку вартості основних засобів становлять основні засоби 

виробничого призначення (99,89%), що свідчить про наявність достатньої виробничої 

потужності та уможливлює припущення щодо  безперервності діяльності; при цьому  

відбулося скорочення активної частини у структурі виробничих основних засобів, що 

свідчить про погіршення технічної потужності; частка пасивної частини перевищує 

частку активної частини основних виробничих засобів, що свідчить про прийняття 

неефективних інвестиційних рішень 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Таблиця 5.2 

Процедура діагностичного аналізу основних виробничих засобів суб’єкта 

господарювання у звітному періоді 

Показники 
Звітний 

період, (1) 

Поперед. 

період, (0) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка 

абс. зміни, 

Δ 

2. Оцінка 

прогресу (Т), 

% 

1. Сер. основні засоби виробничого 

призначення , тис.грн. – ОВЗ 

а) у тому числі активна частина – 

АЧ, тис.грн. 

б) у тому числі машини та 

обладнання – МО, тис.грн. 

 

602334 

 

258315 

 

249080 

 

704309 

 

355330 

 

343186 

 

-101975 

 

-97015 

 

-94106 

 

85,52 

 

72,69 

 

72,58 

2. Чистий дохід від реалізації 

продукції, тис.грн. - ЧД 
250 516  294 354 -43838 85,11 

3. Середньооблікова чисельність 

робітників, осіб – Р 
600 1030 -430 58,25 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок ключових показників забезпеченості та ефективності використання 

основних засобів виробничого призначення: 

Фондоозброєність праці – ФЗП, 

тис.грн. (п.1 / п.3) 
1003,89 683,79 +320,1 146,81 

Технічна озброєність праці – ТЗП, 

тис.грн. (п.1б / п.3)   
415,13 333,19 +81,94 124,59 

Фондовіддача основних виробничих 

засобів - Ф, коеф. (п.2 / п.1) 
0,4159 0,4179 -0,002 99,52 

Продуктивність праці робітників – 

ППР, тис.грн.(п.2 / п.3) 
417,53 285,78 +131,75 146,1 

4. Прогнозування тенденції зростання 

фондовіддачі основних виробничих засобів: 

ФЗППП
ТТ Р  (позитивна тенденція) 

146,1% < 146,81%  

(негативна тенденція) 

5. Оцінка якості технічної озброєності  праці: 

ТЗППП
ТТ Р  (висока якість) 

146,1% > 124,59%  (висока) 

6. Розрахунок допоміжних показників структури та ефективності використання 

основних засобів виробничого призначення: 

Питома вага активної частини у 

виробничих основних засобах – ПВАЧ, 

% (п.1а / п.1 × 100%) 

42,89 50,45 -7,56 85,01 

Питома вага машин і обладнання в 

активній частині основних засобів – 

ПВМО, % (п.1б / п.1а × 100%) 

96,42 96,58 -0,16 99,83 

Фондовіддача машин та обладнання - 

ФМО, коеф. (п.2 / п.1б) 
1,0058 0,8577 +0,1481 117,27 

7. Факторний аналіз фондовіддачі основних засобів виробничого призначення: 

7.1. Побудова 3-х факторної мультиплікативної 

моделі фондовіддачі:  
Ф = ПВАЧ × ПВМО × ФМО 
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Продовження табл.5.2 

Розрахунок впливу факторів прийомом абсолютних 

різниць: 

1) вплив зміни структури основних виробничих 

засобів  (Ф1): ΔФ(Ф1)  = Δ ПВАЧ × ПВМО (0) × ФМО (0) 

2) вплив зміни структури активної частини 

основних засобів (Ф2):  

ΔФ(Ф2)  = ПВАЧ (1) × Δ ПВМО × ФМО (0) 

3) вплив зміни ефективності використання 

машин та обладнання (Ф3):  

ΔФ(Ф3)  = ПВАЧ (1) × ПВМО (1) × Δ ФМО 

Баланс відхилень: 

ΔФ = ΔФ(Ф1)  + ΔФ(Ф2)  + ΔФ(Ф3)  

 

 

ΔФ(Ф1)  = (-0,0756) × 0,9658 × 0,8577 =  

-0,0626 пунктів  (негативний)   

 

ΔФ(Ф2)  = 0,4289 × (-0,0016) × 0,8577 =  

-0,0006 пунктів  (негативний) 

 

ΔФ(Ф3)  = 0,4289 × 0,9642 × (+0,1481) = 

+0,0612 пунктів (позитивний) 

 

-0,002 = (-0,0626) + (-0,0006) + 0,0612 

7.2. Побудова 2-х факторної кратної моделі 

фондовіддачі: 
Ф = ППР / ФЗП 

Розрахунок впливу факторів прийомом ланцюгових 

підстановок: 

1) вплив зміни продуктивності праці робітників 

(Ф4): ум. Ф(Ф4)  = ППР
(1) / ФЗП(0) 

ΔФ(Ф4) =  ум. Ф(Ф4)  - Ф (0) 

2) вплив зміни фондоозброєності праці (Ф5):  

ум. Ф(Ф5)  = ППР
(1) / ФЗП(1) = Ф (1)   

ΔФ(Ф5)  = Ф (1)  - ум. Ф(Ф4)  

Баланс відхилень: 

ΔФ = ΔФ(Ф4)  + ΔФ(Ф5)   

 

 

ум. Ф(Ф4)  = 417,53 / 683,79 = 0,6106 

ΔФ(Ф4) =0,6106 - 0,4179 = +0,1927 

пунктів (позитивний) 

 

ΔФ(Ф5)  = 0,4159 - 0,6106 = -0,1947 

пунктів  (негативний)   

 

-0,002 =  0,1927 + (-0,1947) 

Висновки: у звітному році фондовіддача основних виробничих засобів підприємства 

знизилась (на -0,002 пунктів), що свідчить про негативну тенденцію збереження фізичного 

капіталу, ймовірність порушення безперервності діяльності; сигналізує про неефективне 

управління основним капіталом та надмірну технічну потужність; найбільший негативний 

вплив на зміну фондовіддачі основних виробничих засобів спричинила зміна їх структури в бік 

скорочення частки активної частини на 7,56%. Управлінському персоналу необхідно 

контролювати частку активної частини основних виробничих засобів на рівні не менше 50%  

для забезпечення операційної спроможності підприємства генерувати доходи від реалізації.  
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Як видно з табл.5.2 п.7, на фондовіддачу основних виробничих засобів 

впливають різні фактори. Проте, вирішальний вплив на фондовіддачу має 

ефективність використання машин і обладнання в часі та потужності (фактор 

Ф3 - показник ФМО). Результати факторного аналізу показали, що загальна зміна 

ефективності використання машин та обладнання мала позитивний вплив на 

фондовіддачу основних виробничих засобів та склала +0,0612 пунктів. Втім, 

ефективність використання машин та обладнання також змінюється під 

впливом різних факторів. 
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Аналіз ефективності використання машин і обладнання у часі забезпечує 

корисною інформацією про екстенсивне їх використання, що пов’язане із 

фактичним режимним фондом часу роботи машин і обладнання (РФЧМО). 

Аналіз ефективності використання машин і обладнання за технічною 

потужністю забезпечує корисною інформацією про інтенсивне їх 

використання, що пов’язане із виробітком продукції за одну машино-годину, 

або, іншими словами, продуктивністю машин і обладнання за 1 машино- 

годину (ПМО).  

Для оцінки перспектив збереження фізичного капіталу важливо 

змоделювати взаємозв’язок ключових показників екстенсивного (РФЧМО) та 

інтенсивного (ПМО
.) використання машин і обладнання підприємства, що 

впливають на зміну їх фондовіддачі (ФМО), у такий спосіб  (5.3): 

МО

ПРФЧ
Ф

МО

МО
МО


                                              (5.3) 

де МО - середньорічна балансова вартість машин та обладнання 

виробничого призначення. 

Процедуру факторного аналізу продуктивного використання машин і 

обладнання (ФМО), що уможливлює деталізоване розпізнавання екстенсивних та 

інтенсивних факторів, які негативно впливають на зміну фондовіддачі 

основних виробничих засобів підприємства, змодельовано у табл.5.3. 

Таблиця 5.3 

Процедура факторного аналізу продуктивного використання машин та 

обладнання суб’єкта господарювання у звітному періоді 

Показники 
Звітний 

період, (1) 

Попередній 

період, (0) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка 

абс. зміни, 

Δ 

2. Оцінка 

прогресу 

(Т), % 
1 2 3 4 5 

1. Сер. річна вартість машин та 

обладнання – МО, тис.грн. 
249080 343186 -94106 72,58 

2. Чистий дохід від реалізації 

продукції, тис.грн. - ЧД 
250 516  294 354 -43838 85,11 

3. Фактичний режимний фонд часу 

роботи машин та обладнання, 

машино-годин – РФЧМО 

226510 248790 -22280 91,04 

Аналітичні операції (продовження): 
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Продовження табл.5.3 

3. Розрахунок ключових показників використання машин та обладнання виробничого 

призначення: 

Фондовіддача машин та обладнання 

- ФМО, коеф. (п.2 / п.1) 
1,0058 0,8577 +0,1481 117,27 

Продуктивність машин та 

обладнання за 1 машино-годину – 

ПМО, тис.грн. (п.2 / п.3) 

1,10598 1,18314 -0,07716 93,48 

4. Моделювання факторної системи фондовіддачі машин та обладнання: 

4.1. Побудова 3-х факторної кратної моделі 

фондовіддачі машин та обладнання:  МО

ПРФЧ
Ф

МО

МО
МО


  

4.2. Розрахунок впливу факторів прийомом 

ланцюгових підстановок: 

1) вплив зміни вартості машин та обладнання  

(Ф1): 
)1(

)0()0(

)1(.
МО

ПРФЧ
Фум

МО

МО

ФМО


  

ΔФМО(Ф1) =  ум. Ф МО(Ф1)  - ФМО (0) 

2) вплив зміни часу простоїв машин та обладнання 

(Ф2): 
)1(

)0()1(

)2(.
МО

ПРФЧ
Фум

МО

МО

ФМО


  

ΔФМО(Ф2) =  ум. Ф МО(Ф2)  - ум. Ф МО(Ф1)  

3) вплив зміни продуктивності машин та 

обладнання (Ф3): ум. Ф МО(Ф3)  = ФМО (1) 

ΔФМО(Ф3) =  ФМО (1)  - ум. Ф МО(Ф2) 

 

Баланс відхилень: ΔФМО = ΔФ(Ф1)  + ΔФ(Ф2) + ΔФ(Ф3)  

 

 

ум. Ф МО(Ф1)  =  (248790×1,18314) / 

249080 = 1,1818 

ΔФМО(Ф1) = 1,1818 - 0,8577 = +0,3241 

пунктів (позитивний вплив) 

 

ум. Ф МО(Ф2)  =  (226510×1,18314) / 

249080 = 1,0759 

ΔФМО(Ф2) = 1,0759  - 1,1818  = -0,1059 

пунктів (негативний вплив) 

 

ум. Ф МО(Ф3)  =  (226510×1,10598) / 

249080 = 1,0058 

ΔФМО(Ф3) = 1,0058 - 1,0759  = -0,0701 

пунктів (негативний вплив) 

+0,1481 = 0,3241 + (-0,1059) + (-0,0701) 

5. Деталізація впливу показників екстенсивності та інтенсивності використання машин  і 

обладнання на фондовіддачу основних виробничих засобів (Ф): 

Загальний вплив зміни ефективності 

використання машин та обладнання (Ф3):  

ΔФ(Ф3)  = ПВАЧ (1) × ПВМО (1) × Δ ФМО 

ΔФ(Ф3)  = 0,4289 × 0,9642 × (+0,1481) = 

+0,0612 тис.грн. (позитивний) 

У тому числі за рахунок: 

а) зміни вартості машин та обладнання (Ф3.1): 

 

б) зміни часу простоїв машин та обладнання 

(Ф3.2): 

в) зміни продуктивності машин та обладнання 

(Ф3.3): 

Баланс відхилень: 

 

ΔФ(Ф3.1)  = 0,4289 × 0,9642 × (+0,3241) = 

+0,1340 пунктів (позитивний) 

ΔФ(Ф3.2)  = 0,4289 × 0,9642 × (-0,1059) =  

-0,0438 пунктів (негативний) 

ΔФ(Ф3.3)  = 0,4289 × 0,9642 × (-0,0701) =  

-0,0290 пунктів (негативний) 

+0,0612 = 0,1340 +(-0,0438) + (-0,0290)  

Висновки: у звітному році фондовіддача машин та обладнання зросла (на +0,1481 пунктів), 

що свідчить про позитивну тенденцію  в напрямку максимізації прибутку; при цьому 

найбільший негативний вплив на зміну фондовіддачі машин та обладнання спричинила зміна 

фонду часу роботи обладнання в бік зменшення, що свідчить про можливі цілоденні та 

внутрішньо змінні простої, у зв’язку з чим спостерігалось зниження продуктивності  

машин і обладнання за 1 машино-годину. Управлінському персоналу необхідно 

контролювати час роботи машин та обладнання через прийняття рішень  щодо скорочення 

простоїв, заміни застарілого обладнання, впровадження нової технології та організації 

виробництва, експертизи якості матеріалів та кваліфікаційного рівня робітників. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Значну частку у складі основного капіталу підприємства можуть 

становити нематеріальні активи. Переваги інтенсивного використання 

нематеріальних активів на виробничих підприємствах, а також їх економічна 

ефективність перш за все обумовлені здатністю генерувати інновації, які 

ініціюють створення нової доданої вартості та отримання монопольного доходу 

протягом тривалого часу. У Міжнародному стандарті оцінки IVS 210 

“Нематеріальні активи” нематеріальні активи трактуються як активи, що 

проявляють себе своїми економічними властивостями, але не володіють 

фізичною субстанцією, дають права і привілеї їх власнику і приносять йому 

доходи [314, п. 20.1]. Згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи», ознаками 

нематеріального активу є: немонетарність, неуречевлений характер, можливість 

ідентифікації [363, п.8]. За П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, бухгалтерський 

облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими 

групами: права користування природними ресурсами, права користування 

майном; права на комерційні позначення; права на об'єкти промислової 

власності; авторське право та суміжні з ним права; інші нематеріальні активи 

(право на провадження діяльності, використання економічних та інших 

привілеїв тощо) [364, п.5]. 

Процедуру структурного аналізу нематеріальних активів суб’єкта 

господарювання з урахуванням вище наведених положень змодельовано у табл.5.4. 

Таблиця 5.4 

Процедура структурного аналізу нематеріальних активів суб’єкта 

господарювання у звітному періоді 

Показники 

Сума, тис.грн. 

Аналітичні операції: 

1. Визначення 

структури, % 
2. Оцінка змін: 

На поч. 

період

у 

На кін. 

пері-

оду 

На 

поч. 

пер., 

(0) 

На 

кін. 

пер., 

(1) 

Абсо- 

лютні, 

Δ, тис. 

грн. 

Темп 

при-

росту, 

ΔТ, % 

Струк-

тури, 

пункти 

1 2 3 4 5 
6 = 

гр.3-гр.2 

7= 

гр.6/гр.2 

8=гр.5-

гр.4 

1. Майнові права на 

використання об'єкта права 

власності  – ОПВ, у т. ч.:  

0 0 0 0 - -  
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Продовження табл.5.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 - права користування 

природними ресурсами 

(ліцензії) 

0 0 0 0 - - - 

1.2 - права користування 

майном (франшизи, лізинг) 
0 0 0 0 - - - 

2. Майнові права на 

використання об'єкта права 

інтелектуальної власності – 

ОПІВ, у т. ч.: 

0 0 0 0 - - - 

2.1 -  права на комерційні 

позначення (товарні знаки) 
0 0 0 0 - - - 

2.2 - права на об'єкти 

промислової власності 

(патенти) 

0 0 0 0 - - - 

2.3 - авторські права 0 0 0 0 - - - 

3. Інші нематеріальні активи 0 0 0 0 - - - 

Усього нематеріальних 

активів – НМА (п.1 + п.2 + 

п.3) 

0 0 100 100 - - х 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок суми основного виробничого 

капіталу: ОВЗ + НМА 
602334 + 0 = 602334 тис.грн. 

4. Визначення питомої ваги нематеріальних 

активів у основному виробничому капіталі, % 

%НМА > 15% (інноваційна стратегія розвитку 

підприємства) 

0 / 602334 × 100% = 0%;  

0% < 15% (виробнича стратегія 

розвитку) 

5. Визначення частки патентів у нематеріальних 

активах, % (п.2.2 / НМА), %ППНМА > 50% (висока  

інноваційність виробництва) 

0  / 0 × 100% = 0% 

0% < 50% 

(низька інноваційність виробництва0 

6. Виявлення тенденції поліпшення інноваційності 

виробництва: %ОПІВ1 - %ОПІВ0  ˃ 0 (позитивна) 
0 – 0 = 0 (негативна) 

7. Оцінка якості структури нематеріальних 

активів: %ОПІВ ˃ %ОПВ (висока якість) 
0%  = 0%   (низька якість) 

8. Оцінка якості інвестиційних  рішень:  

ΔТОПІВ ˃ ΔТОПВ (висока оцінка) 
0% = 0% (низька оцінка) 

9. Оцінка ефективності використання 

нематеріальних активів: ΔТЧД > ΔТНМА  

(«нормальна» ефективність) 

ΔТЧД = -15% (за результатами експрес-

аналізу фінансової звітності) 

ΔТНМА = немає  (немає використання) 

Висновки: у  підприємства немає нематеріальних активів, що свідчить про неможливість 

вирішення завдань інноваційного розвитку; спостерігається негативна тенденція у 

поліпшенні інноваційності виробництва; відсутність на балансі нематеріальних активів 

свідчить про прийняття неефективних інвестиційних рішень в напрямку модернізації 

технологій виробництва продукції, що може призвести у майбутньому до втрати частки 

ринку внаслідок «застарілого» асортименту або високих цін. Управлінському персоналу 

необхідно контролювати частку нематеріальних активів у основному виробничому капіталі 

на рівні не менше 15%  для забезпечення високої операційної спроможності підприємства 

генерувати доходи від реалізації. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Другою складовою постійного капіталу, що генерує виробничу 

потужність підприємства, є оборотний виробничий капітал (СІІ), що включає 

запаси предметів праці. Якість запасів предметів праці впливає на часову 

продуктивність технологічного устаткування і трудомісткість одиниці 

продукції, а отже, і на величину виробничої потужності.  Відповідно до ПСБО 9 

«Запаси», запасами визнаються активи, які: утримуються для подальшого 

продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської діяльності; 

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 

виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, 

виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством [288, 

п.4]. Таким чином, основні групи запасів промислового підприємства 

включають: виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, 

товари. У МСБО 2 “Запаси” зазначається, що собівартість запасів, за винятком 

призначених для конкретних проектів, слід визначати за формулою - "перше 

надходження - перший видаток" (ФІФО) або середньозваженої собівартості 

[365, п.25]. 

Мета бухгалтерського аналізу операцій з придбання виробничих запасів 

полягає у наданні управлінському персоналу корисної інформації для 

прийняття рішень щодо мінімізації щорічної собівартості придбання 

виробничих запасів (СПВЗ), а відтак й прогнозування необхідної суми 

авансування капіталу у виробничі запаси у наступному звітному періоді. 

Важливо аналізувати кількість виробничих запасів (Q) через розрахунок 

економічно обґрунтованого розміру партії заготівлі виробничих запасів (точки 

EOQ), розраховувати інтервали поповнення виробничих запасів (ІПЗ), 

обґрунтовувати доцільність прийняття рішень про отримання знижок (%) від 

постачальників на більші обсяги партій виробничих запасів.  

В процесі бухгалтерського аналізу операцій з придбання виробничих 

запасів використовується формула визначення первісної вартості запасів, що 

придбані за плату (собівартості придбання запасів), яку описано у ПСБО 9 

«Запаси» [288, п.9] (5.4): 

СПВЗ = ЦП + М + НП + ТЗВ + ІВПС ,                          (5.4) 
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де СПВЗ – собівартість придбання виробничих запасів; ЦП – суми 

(купівельна ціна), що сплачуються згідно з договором постачальнику 

(продавцю) за вирахуванням непрямих податків; М - суми ввізного мита; НП – 

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються  

підприємству; ТЗВ – транспортно-заготівельні витрати; ІВПС – інші витрати, які 

безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому 

вони придатні для використання у запланованих цілях. 

Як видно з формули 5.4, процес формування собівартості придбання 

виробничих запасів і утримання їх для забезпечення безперервності діяльності 

призводить до виникнення двох видів релевантних витрат: 1) транспортно-

заготівельних витрат (ТЗВ); 2) інших витрат, які безпосередньо «пов'язані з 

доведенням запасів до стану, в якому вони придатні для використання у 

запланованих цілях» (ІВПС). Доречно додати, що рівень транспортно-

заготівельних витрат залежить від витрат на виконання однієї поставки 

виробничих запасів (СО); рівень інших витрат - від витрат на зберігання 

одиниці запасу на складі (СН). 

Аналіз операцій з придбання виробничих запасів підприємством 

починається з розкриття інформації про заплановану річну потребу у 

виробничому запасі в одиницях (D) та деталізації інформації про фактичні 

релевантні витрати СH, що визначаються експертним шляхом у відсотках до 

купівельної ціни виробничого запасу та перераховуються у грошовий вимірник, 

та СО, що визначаються як середня грошова сума на основі даних попередніх 

спостережень ТЗВ. Далі розраховується оптимальний розмір партії заготівлі 

виробничих запасів (точка EOQ) за (5.5), відома як формула Вільсона [65, с.925-

928]: 

H

O

C

CD
EOQ




2
                                               (5.5) 

Для визначення інтервалу поповнення виробничих запасів (ІПВЗ ) у 

фаховій літературі пропонуються два способи. Для першого способу 

(кількісного) потрібна інформація про середній термін доставки партії 

виробничих запасів в днях (L). Розрахунок інтервалу поповнення запасу 
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першим способом (5.6) надає інформацію про ту кількість виробничого запасу, 

при якій необхідно укладати новий контракт з постачальником на поставку 

партії матеріалів. 

днів

DL
ІП ВЗ

365
1


                                            (5.6) 

При використанні другого способу визначення інтервалу поповнення 

виробничих запасів (часового) формується інформація про ту кількість днів, 

через яку необхідно укладати новий контракт з постачальником на поставку 

партії матеріалів (5.7). 

D

днівEOQ
ІП ВЗ

365
2


                                    (5.7) 

Мінімальна річна вартість заготівлі виробничих запасів (ЗВЗ) на 

наступний період розраховується за (5.8). 

HO

ВЗ C
EOQ

C
EOQ

D
З 

2
                                (5.8) 

Для визначення мінімальної річної собівартості придбання виробничих 

запасів (СПВЗ) у наступному звітному періоді, до розрахунку (5.8) додається 

інформація про купівельну вартість виробничих запасів (з урахуванням 

ввізного мита та непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству) 

(D×СU) (5.9) 

U

ВЗ

UHO

ВЗ CDЗCDC
EOQ

C
EOQ

D
СП 

2
min          (5.9) 

Процедура аналізу операцій з придбання виробничих запасів, що 

ураховує вище наведені положення та уможливлює прийняття рішень щодо 

мінімізації суми авансування капіталу у виробничі запаси у наступному 

звітному періоді за умов незмінності середньодобового вибуття запасу та 

ймовірного зростання щоденного вибуття запасу до максимального, 

змодельована у табл.5.5. 

Необхідно акцентувати важливість перевірки доцільності отримання 

знижок від постачальників на більші розміри партій виробничих запасів, 

оскільки зі збільшенням розміру партії заготівлі ціна одиниці виробничого 

запасу зменшиться, але при цьому зростуть витрати на зберігання цього запасу. 
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Таблиця 5.5 

Процедура аналізу операцій з придбання виробничих запасів 

підприємством 

Показники Сума 

1. Купівельна ціна виробничого запасу (з урахуванням ввізного мита 

та непрямих податків, що не відшкодовуються), грн. за 1 тону - СU 
48 000  

2. Транспортно-заготівельні витрати на 1-ну доставку партії 

виробничого запасу від постачальника, грн. – CО 
30 000  

3. Річні витрати на зберігання 1 тони виробничого запасу – CН, % СU 10% від 48 000  

4. Середнє добове вибуття виробничого запасу зі складу, тон - В  4 

5. Середній термін доставки партії виробничих запасів, в днях (L) 25 

6. Середнє відхилення від середньодобового вибуття виробничого 

запасу, тон - ( Δ) 
0,3 

Аналітичні операції:  

Розрахунок річної потреби у виробничому запасі (D): 

В  × 365 днів 
4 × 365 днів = 1460 тон 

Розрахунок оптимального розміру заготівлі виробничого 

запасу у постачальника (точка EOQ): 

H

O

C

CD
EOQ




2  тонEOQ 135
4800

3000014602



  

Розрахунок кількості замовлень виробничого запасу 

протягом року: D / EOQ  
1460 / 135 ≈ 11 раз 

Розрахунок інтервалу поповнення виробничих запасів: 

1-й спосіб: 
днів

DL
ІП ВЗ

365
1




; 2-й спосіб: 
D

днівEOQ
ІП ВЗ

365
2


  

тон
днів

ІП ВЗ 100
365

146025
1 


  

дня
днів

ІП ВЗ 34
1460

365135
2 




 

Розрахунок очікуваної річної вартості заготівлі 

виробничих запасів: 
HO

ВЗ C
EOQ

C
EOQ

D
З 

2

 
.6484444800

2

135

30000
135

1460

грн

З ВЗ





 

Розрахунок очікуваної річної собівартості придбання 

виробничих запасів: 

U

ВЗ

UHO

ВЗ CDЗCDC
EOQ

C
EOQ

D
СП 

2
min

 

648444 + 1460 × 48 000 = 

70 728 444 грн. 

Розрахунок ймовірності нестачі виробничого запасу 

протягом року  в разі максимального зростання 

середньодобового вибуття зі складу: EOQ / D 

135 / 1460 = 0,0924 або 9,2% 

Розрахунок розміру резервного виробничого запасу: 

2
2 )()(  LІПР ВЗ  

тониР 3,23,0)2534( 2   

Висновки: щоб забезпечити безперервність діяльності підприємства та мінімізувати 

витрачання грошових коштів на формування виробничих запасів, необхідно укладати разові 

договори з постачальниками на поставку 135 тон виробничого запасу. Розмір робочого 

капіталу для формування виробничих запасів повинен бути не меншим, ніж 70 728  тис.грн. 

Резервний запас цього виду сировини потрібно утримувати на рівні 2,3 тони. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Для забезпечення прийняття рішення про отримання знижки від 

постачальників при збільшенні розміру заготівлі виробничих запасів 

змодельовано аналітичну процедуру у такому табличному форматі (табл.5.6). 

Таблиця 5.6 

Процедура аналізу операцій щодо отримання знижки від 

постачальника на більший розмір заготівлі виробничих запасів 

Параметри і критерій 

розв’язання 

управлінської проблеми 

Фактичні дані: 

розмір поставки 

до 299 тон, 

знижка на ціну не 

надається 

Варіант 1: 

розмір поставки 

від 300 до 599 тон, 

знижка на ціну 1% 

Варіант 2: 

розмір поставки 

від 600 тон, 

знижка на ціну 2% 

1. Щорічна потреба у 

виробничих запасах, тон 

(D) 

1460 1460 1460 

2. Трансп.-заготівельні 

витрати на 1-ну 

доставку, грн. (CО) 

30 000 30 000 30 000 

3. Купівельна ціна 1 

тони виробничого 

запасу, грн. (СU) 

48000 
48 000 - 1% 

= 47520 

48000 - 2% 

= 47040 

4. Річні витрати на 

зберігання 1-ї тони 

виробничого запасу, грн. 

(CН) 

10%×48 000  

= 4800  

10%×47520 

= 4752 

10%×47040 

= 4704 

5. Розмір партії 

поставки, од. (q) 

тон

EOQ

135

4800

3000014602






 300 600 

6. Річна собівартість 

придбання запасів 

(СПВЗ) 

70728444

480001460

4800
2

135

30000
135

1460









 

70238000

475201460

4752
2

300

30000
300

1460









 

70162600

470401460

4704
2

600

30000
600

1460









 

Висновки: управлінському персоналу доречно прийняти рішення щодо отримання 2% 

знижки на купівельну ціну 1 тони виробничих запасів, яку пропонує постачальник при 

придбанні не менше 600 тон, що мінімізує річну собівартість придбання виробничих запасів 

на 565 844 грн. (70 728 444  - 70 162 600) 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Проблема вибору постачальника є однією з найбільш істотних для 

управлінського персоналу при здійсненні операцій з придбання виробничих 

запасів. Вибір постачальника проводиться з урахуванням системи критеріїв, 
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але, зазвичай, основними є такі: ціна, якість товару і надійність поставки. У 

книзі з управління постачанням і запасами американських вчених М.Р.Ліндерса 

та Х.Е.Фірона узагальнено понад 60 критеріїв вибору постачальників [366]. 

Після відбору критеріїв оцінки постачальника їх значущість встановлюється 

експертним шляхом співробітниками служби постачання закупівель або 

залученими експертами. Якщо експертне оцінювання дає однакові результати 

для двох і більше постачальників за основними критеріями, то процедуру 

повторюють вже з використанням додаткових критеріїв оцінки. Для потреб 

бухгалтерського аналізу процедуру експертного оцінювання потенційних 

постачальників виробничих запасів на основі шести ключових критеріїв для 

вибору з них найкращого постачальника змодельовано у табл.5.7. 

Таблиця 5.7 

Процедура експертного оцінювання постачальників виробничих запасів для 

обґрунтування рішення про кращого постачальника 

Якісні 

показники 

поста-

чальників 

Коеф-

т 

ваго-

мості 

Постачаль-

ник 1 

Постачаль-

ник 2 

Постачаль-

ник 3 

Постачаль-

ник 4 

Бал 
Зважена 

оцінка 
Бал 

Зважена 

оцінка 
Бал 

Зважена 

оцінка 
Бал 

Зважена 

оцінка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Надійність  

поставки (Rs) 
0,3 3 

3×0,3= 

0,9 
2 

2×0,3= 

0,6 
4 

4×0,3= 

1,2 
5 

5×0,3= 

1,5 

Ціна поставки 

(V) 
0,25 2 

2×0,25= 

0,5 
4 

4×0,25= 

1 
4 4×0,25= 1 4 

4×0,25= 

1 

Якість 

матеріалів 

(Qp) 
0,15 3 

3×0,15= 

0,45 
4 

4×0,15= 

0,6 
3 

3×0,15= 

0,45 
3 

3×0,15= 

0,45 

Умови оплати 

(Pт) 
0,15 3 

3×0,15= 

0,45 
4 

4×0,15= 

0,6 
5 

5×0,15= 

0,75 
4 

4×0,15= 

0,6 

Місце-

знаходження 

(Ps) 
0,1 5 

5×0,1= 

0,5 
3 

3×0,1= 

0,3 
2 

2×0,1= 

0,2 
2 

2×0,1= 

0,2 

Фінансовий 

стан (FP) 
0,05 4 

4×0,05= 

0,2 
3 

3×0,05= 

0,15 
2 

2×0,05= 

0,1 
2 

2×0,05= 

0,1 

Аналітичні операції: 

Моделювання системи показників для вибору 

кращого постачальника (BS): 
BS = { Rs, V, Qp, Pт, Ps, FР } 
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Продовження табл.5.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Визначення 

сумарних 

значень 

∑=1 20 3,0 20 3,25 20 3,7 20 3,85 

Просте ранжування 

постачальників за 

зваженою бальною 

оцінкою 

4 3 2 1 

Висновки: за загальною незваженою сумою балів по якісних показниках (20 балів) всі 

постачальники є рівноцінними; оскільки експерти підприємства встановили вагомість 

кожного якісного показника, за результатами зваженої бальної оцінки очевидно, що 

укласти договір на поставку матеріалів підприємству доцільно з четвертим 

постачальником, тому що у нього найвища інтегральна зважена бальна оцінка 
Джерело: змодельовано та розраховано автором 

Процедуру аналізу операцій підприємства з вибуття виробничих запасів 

для визначення оптимального методу оцінки їх вибуття на наступний звітний 

період (ідентифікованої собівартості, середньозваженої собівартості, ФІФО), а 

також виявлення факторів, що негативно впливають на зміну собівартості 

вибуття виробничих запасів та валового прибутку у звітному періоді, 

змодельовано у табл.5.8. 

На підтвердження припущення безперервності діяльності підприємства 

також потрібна інформація про достатній запас незавершеного виробництва. 

Усталений англійський термін для цього виду запасів - Work-in-process 

(скорочено - WIP). Визначення оптимального рівня WIP є одним з центральних 

і найбільш актуальних завдань сучасного виробничого і операційного 

менеджменту: надмірний рівень WIP призводить до різкого зростання витрат 

виробництва, що в свою чергу знижує прибуток і здатність виробництва 

оперативно реагувати на запити споживача. Разом з тим, занадто низький 

рівень WIP призводить до того, що частина виробничих потужностей простоює 

через відсутність матеріалів для роботи, що обумовлює зниження прибутку. 

Проф. Є.В. Мних до основних факторів, які визначають обсяг 

незавершеного виробництва (НЗВ), відносить характер наростання витрат  (КВ, 

коефіцієнт), тривалість виробничого циклу виготовлення виробів (ДТЦ, дні) і 

середньодобовий випуск готової продукції (ГПД, тис.грн.).  
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Таблиця 5.8 

Процедура аналізу операцій підприємства з вибуття виробничих запасів 

Показники 

Надходження Вибуття 

Дата 
Кіль-

кість 
Ціна Сума Дата 

Кількість, 

КВВЗ 

Виробничі запаси А1 01.02 220 620 136400 08.02 180 

Виробничі запаси А2 06.02 150 650 97500 13.02 130 

Виробничі запаси А3 11.02 120 660 79200 - - 

Виробничі запаси А2 21.02 200 630 126000 22.02 190 

Разом за звітний місяць, (1) х 690 38,636  439100 х 500 

Разом за попередній місяць, (0) х 630 54,618  389680 х 480 

Абсолютна зміна показників, Δ  +60 +17,84 +49420 х +20 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок собівартості вибуття виробничих запасів методом ідентифікованої 

собівартості: 

180 × 620 + 130 × 650 + 190 × 630 = 315 800 грн. 

2. Розрахунок собівартості вибуття виробничих запасів методом середньозваженої 

собівартості: 

- визначення середньозваженої ціни придбання 1-ці 

виробничого запасу (
ВЗЦП ): 

439100 / 690 = 636,38 грн. 

- визначення собівартості вибуття 500 одиниць 

виробничих запасів: 
636,38 × 500 = 318 188 грн. 

3. Розрахунок собівартості вибуття виробничих запасів методом ФІФО: 

- визначення собівартості вибуття виробничих 

запасів на кожну дату вибуття: 
 

08.02 
180 < 220, тому ціна 620; 180 × 620 = 111600, залишок (220-180 = 40) - по ціні 

620 

13.02 130 → 40 × 620 + (130-40) ×650 = 83 300, залишок 150 – 90 = 60 - по ціні 650 

22.02 190 → 60 × 650 + 120×660 + 10×630 = 124 500 

- визначення собівартості вибуття 500 одиниць 

виробничих запасів: 
111600 + 83 300 + 124 500 = 319 400  

4. Побудова 2-х факторної мультиплікативної 

моделі собівартості вибуття виробничих запасів 

(СВВЗ): 
СВВЗ = КВВЗ ×

ВЗЦП  

5. Визначення собівартості вибуття виробничих 

запасів у попередньому періоді (СВВЗ
0) та 

абсолютного відхилення фактичної собівартості 

вибуття (Δ СВВЗ): 

СВВЗ
0 = 480 × 54,618  = 296 899; 

Δ СВВЗ
 = 318 188 - 296 899 = +21 289 

(негативна тенденція) 

6. Розрахунок зміни собівартості вибуття 

виробничих запасів за рахунок зміни норми 

витрачання матеріалів (вплив фактору 1):  

Δ СВВЗ
 (Ф1)= Δ КВВЗ × 

ВЗЦП 0 

+20 × 54,618  = +12370,8 

7. Розрахунок зміни собівартості вибуття 

виробничих запасів за рахунок зміни цін придбання 

матеріалів (вплив фактору 2):  

Δ СВВЗ
 (Ф2)= КВВЗ

1 × Δ 
ВЗЦП  

500 × (+17,84) = + 8 920  
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Продовження табл.5.8 

8. Вибір методу оцінки вибуття виробничих 

запасів, що мінімізує їх собівартість:  

315 800 → min, тому кращим буде 

метод ідентифікованої собівартості 

Висновки: підприємству на наступний звітний рік доречно обрати метод оцінки вибуття 

виробничих запасів за ідентифікованою собівартістю, якщо у наступних місяцях тенденція 

буде зберігатися; значний негативний вплив на зміну собівартості вибуття виробничих 

запасів (+12370,8 грн.) має зміна норм витрачання матеріалів, тому управлінському 

персоналу необхідно з’ясувати причини порушення норм витрачання виробничих запасів, 

зокрема зосередити увагу на можливій низькій якості матеріалів, що надходять, або на 

зниженні компетентності виробничого персоналу через плинність кадрів.  
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

При цьому детермінований мультиплікативний характер взаємозв'язку 

між обсягом незавершеного виробництва та переліченими факторами він 

описував формулою [24, п.6.6] (5.10) . 





п

і

ВТЦ

Д КДГПНЗВ
1

                               (5.10) 

Варто зауважити, що у галузях промисловості, в яких період виробничого 

циклу перевищує один день, для забезпечення безперервності технологічного 

циклу та ритмічної роботи підприємства запаси незавершеного виробництва 

плануються. Норматив залишків оборотних активів у незавершеному 

виробництві також обчислюється за (5.10). При цьому коефіцієнт наростання 

витрат (КВ) інформує про співвідношення суми витрат, що одноразово були  

зроблені на початку виробничого циклу (ПВВ) та інших витрат, що були 

здійснені протягом технологічного циклу до закінчення виробництва, до 

виробничої собівартості готової продукції (СВВ) (5.11) 

В

ВВВ

В
СВ

ПВСВПВ
К

)(5,0 
                                 (5.11) 

Процедуру діагностичного аналізу запасів незавершеного виробництва 

суб’єкта господарювання з урахуванням вище наведених положень 

змодельовано  у табл.5.9. 

Виробничий процес на підприємстві закінчується виготовленням готової 

продукції. «До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та 

яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами 

договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам» [367, 

рах.26].  
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Таблиця 5.9 

Процедура діагностичного аналізу запасів незавершеного виробництва 

суб’єкта господарювання у звітному періоді 

Показники 

Звітний 

період, 

(1) 

Попер. 

період, 

(0) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка 

абс. 

зміни, Δ 

2. Оцінка 

прогресу 

(Т), % 

1. Обсяг виробництва, тон – ОВ 24766 36886 -12120 67,14 

2. Виробнича собівартість, тис.грн – СВВ  249852 286023 -36171 87,35 

3. Тривалість  технологічного  циклу,  днів  

-  ДТЦ 
2,9 3,1 -0,2 93,55 

4. Витрати на початку технологічного  

циклу, тис.грн. -  ПВВ   
138658 139214 -556 99,6 

5. Сер. залишки незавершеного 

виробництва,  тис.грн - НЗВ 
0 0 0 0 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок ключових показників для планування запасу незавершеного виробництва: 

Середньодобовий випуск готової продукції,  

тис.грн.  – ГПД , (п.2 / 360 днів) 
694 795 -101 87,3 

Коефіцієнт наростання витрат: 

В

ВВВ

В
СВ

ПВСВПВ
К

)(5,0 
  

0,78 0,74 +0,04 105,4 

4. Визначення оптимального рівня 

запасу незавершеного  виробництва,  в 

тис.грн: НЗВopt  = ГПД × ДТЦ ×  КВ  

НЗВopt
(1) =694×2,9×0,78  = 1570 тис.грн. 

НЗВopt
(0) = 795×3,1×0,74 = 1824 тис.грн. 

Δ НЗВopt
   = 1570  - 1824 = -254  тис.грн. 

5. Оцінка достатності наявного запасу  

незавершеного виробництва для  

безперервності  діяльності:  

НЗВ - НЗВopt  ≥ 0    

0  -  1570  =  -1570  < 0  (недостатній,  існує  

ймовірність  порушення безперервності  

діяльності) 

6. Визначення періоду вибуття запасу 

незавершеного виробництва, в днях:  

ДНЗВ  = НЗВ /  (ГПД ×  КВ) 

ДНЗВ  = 0 / (694 × 0,78)  =  0 днів 

7. Оцінка забезпеченості запасом 

незавершеного виробництва для ритмічної  

роботи: ДНЗВ  >  ДТЦ  («нормальний» запас) 

0 днів < 2,9  днів  (кризовий  запас) 

8. Моделювання факторної системи запасу незавершеного виробництва для оцінки 

зміни його оптимального рівня: 

8.1. Побудова 3-х факторної 

мультиплікативної  моделі запасу  

незавершеного  виробництва:  

НЗВ  = ГПД × ДТЦ ×  КВ 
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Продовження табл.5.9 

8.2. Розрахунок впливу факторів прийомом 

абсолютних  різниць: 

1) вплив зміни середньодобової собівартості 

виробництва готової продукції  (Ф1):  

Δ НЗВ (Ф1 ) =  Δ ГПД × ДТЦ (0) × КВ (0) 

2) вплив зміни часу технологічного  циклу (Ф2):  

Δ НЗВ (Ф2 ) =  ГПД
(1) × Δ ДТЦ × КВ (0) 

3) вплив зміни характеру наростання витрат 

на виробництво готової продукції  (Ф3):  

Δ НЗВ (Ф3 ) =  ГПД
(1) × ДТЦ (1)  × Δ КВ  

Баланс відхилень: 

Δ НЗВ = Δ НЗВ (Ф1 ) + Δ НЗВ (Ф2 ) + Δ НЗВ (Ф3 )    

 

 

Δ НЗВ (Ф1 ) = ( -101) × 3,1 × 0,74   = 

-231,69  тис.грн. (негативний  вплив) 

 

Δ НЗВ (Ф2 ) =  694 × (-0,2) × 0,74   =   

 -102,71  тис.грн.  (негативний  вплив) 

 

Δ НЗВ (Ф3 ) =  694 × 2,9  × (+0,04)  =  

+80,5  тис.грн.  (позитивний  вплив) 

 

254  = (-231,69)  +  (-102,71)  + 80,5   

Висновки: за інформацією балансу на підприємстві у звітному періоді не було запасу 

незавершеного виробництва, хоча розрахунки показали, що для забезпечення безперервності 

діяльності його оптимальний рівень повинен бути на рівні 1570 тис.грн; відсутність 

необхідного рівня незавершеного виробництва свідчить про можливі порушення ритмічної 

роботи підприємства; у порівнянні з попереднім періодом оптимальний рівень 

незавершеного виробництва потребує коригування у бік зменшення на 254 тис.грн, на що 

вплинули зменшення середньодобової собівартості виробництва готової продукції та 

зменшення часу технологічного циклу. Управлінському персоналу для забезпечення 

безперервності діяльності необхідно контролювати запас незавершеного виробництва на 

рівні 1570 тис.грн. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

ПСБО 16 «Витрати» передбачено два види собівартості готової продукції: 

виробнича та собівартість реалізованої продукції [282, п.11]. Надходження 

готової продукції на склад відображається за фактичною виробничою 

собівартістю або за нормативною виробничою собівартістю. Собівартість 

реалізованої готової продукції визначається за методами оцінки вибуття запасів 

згідно ПСБО 9 «Запаси» [288, п.16]. У бухгалтерському балансі залишки 

готової продукції відображаються за виробничою собівартістю. 

Реалізація запасів готової продукції завершує процес кругообігу 

продуктового капіталу та є джерелом одержання доходу (рис.5.2). Реалізованою 

вважається продукція, за яку покупцеві (замовнику) пред'явлені розрахункові 

документи, або одержано векселі, або надійшли аванси від покупців і 

замовників. У результаті реалізації виявляється суспільна корисність 

виробленого продукту через зіставлення доходів від реалізації і собівартості 

реалізованої продукції та обчислюється фінансовий результат, що 

спрямовується на відновлення процесу кругообігу капіталу, його безперервне 

повторення. 

https://docs.dtkt.ua/doc/1027.25.0#pn45
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Рис.5.2. Безперервність руху продукту праці в процесі суспільного 

відтворення 

Джерело: розроблено автором 

Процедуру аналізу формування запасів готової продукції суб’єкта 

господарювання змодельовано  у табл.5.10. 

Таблиця 5.10 

Процедура аналізу формування запасів готової продукції суб’єкта 

господарювання у звітному періоді 

Показники 

Звітний 

період, 

(1) 

Попер. 

період, 

(0) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка

абс. 

зміни, (Δ) 

2. Оцінка 

відн. зміни, 

% (ΔТ) 

1. Виробнича собівартість готової 

продукції, СВВ 
249852 286023  -36171 -12,65 

2. Собівартість реалізованої готової 

продукції,  СРГП 
215823  256178 -40355 -15,75 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок ключових показників запасів готової  продукції:  

Визначення запасів готової продукції 

(зміни залишків), ГП (п.1 – п.2) 
34029 29845 +4184 +14,0 

Розрахунок частки готової продукції в 

запасі,  %: ГП / СВВ × 100% 
13,62 10,43 +3,19 +30,58 

4. Виявлення  тенденції розвитку  збутової 

діяльності: ГПСР
Т  > ВСВ

Т (позитивна  тенденція) 
(-15,75)% < (-12,65)%  (негативна 

тенденція) 

5. Факторний  аналіз зміни запасів готової продукції: 

5.1. Побудова 2-х факторної адитивної моделі 

запасу готової продукції: 
ГП  = СВВ - СРГП 

  

Вибуття (збут) запасів готової 

продукції  
ВИРОБНИЦТВО РОЗПОДІЛ 

ОБМІН Реалізація запасів готової 

продукції 
СПОЖИВАННЯ 

Визнання доходів 

Визнання витрат 
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Продовження табл.5.10 
5.2. Розрахунок впливу факторів  прийомом  

ланцюгових  підстановок: 

1) вплив зміни обсягів виробництва готової 

продукції:  

умов. ГП  (Ф1) = СВВ (1) - СРГП (0) 

Δ ГП  (Ф1) = умов. ГП (Ф1) - ГП (0)   

2)  вплив зміни обсягів збуту готової продукції:  

умов. ГП  (Ф2) = СВВ (1) - СРГП (1) = ГП  (1)  

Δ ГП  (Ф2) = умов. ГП  (Ф2) - умов. ГП  (Ф1) 

Перевірка достовірності розрахунків впливу 

факторів: 

Δ ГП  = Δ ГП (Ф1) + Δ ГП (Ф2)  

 

умов. ГП (Ф1) = 249852 – 256178  =  

-6326 тис.грн 

Δ ГП (Ф1) = -6326 – 29845  = -36171  

тис.грн.  (негативний  вплив) 

 

умов. ГП (Ф2) = 249852 – 215823 = 

34029 тис.грн. 

Δ ГП (Ф2) = 34029 – (-6326) = + 40355 

тис.грн. (позитивний  вплив) 

 

+4184 = (-36171) + 40355 

Висновки: у звітному періоді спостерігається зростання запасів готової продукції (на 

14%), що сприяє покращенню показника ліквідності, але свідчить про можливі проблеми 

із збутовою діяльністю, розвиток якої має негативну тенденцію у порівнянні із 

виробництвом; негативний вплив на зміну запасів готової продукції спричинило 

скорочення обсягів виробництва, що свідчить про можливе порушення безперервності 

діяльності внаслідок недостатнього запасу незавершеного виробництва. Управлінському 

персоналу підприємства необхідно звернути увагу на своєчасність укладання договорів 

на збут продукції; забезпеченість підприємства транспортними засобами і тарою для 

відвантаження готової продукції, вибір оптимальних каналів збуту. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Процедуру аналізу вибуття запасів готової продукції, що дає змогу 

оцінити вплив зміни масштабів діяльності, структурних зрушень та 

ефективності використання фізичного капіталу на зміну фінансового результату 

операційної діяльності, змодельовано  у табл.5.11. 

Таблиця 5.11 

Процедура аналізу вибуття запасів готової продукції суб’єкта 

господарювання у звітному періоді 

Основні 

види 

продукції, 

 

Обсяг вибуття готової 

продукції, тон 

Вартість вибуття 

готової продукції, 

тис.грн. 

Собівартість вибуття 

1-ці готової продукції, 

тис.грн. 

Звітний 

період 

Попередній 

період 

Звітний 

період 

Попередній 

період 

Звітний 

період 

Попередній 

період 

(і) К(1) К(0) К(1) × С(1) К(0) × С(0) С(1) С(0) 
1 2 3 4 5 6 =  гр.4 / гр.2 7 =  гр.5 / гр.3 

10.71 5152 6291 52468,9 80640,3 10,184 12,818 

10.72 16871 19916 169899,2 86395,9 10,071 4,338 

10.82 2743 10679 27483,8 118987,1 10,019 11,142 

Разом (∑)  24766 36886 249851,9 286023,3 10,089 7,754 

Аналітичні операції: 

  



446 
 

Продовження табл.5.11 

1. Розрахунок показників структури вибуття видів готової продукції, оцінка вартості 

вибуття за умови нейтралізації впливу вартісного фактору для уможливлення зіставності 

купівельної спроможності: 

(і) 

Структура вибуття 

готової продукції, % 

(за кількістю!) 

Вартість вибуття 

ГП у звіт. періоді за 

с/в 1-ці попер. 

періоду, тис.грн. 

Вартість вибуття ГП у 

звіт. періоді за с/в 1-ці попер. 

періоду при базовій 

структурі, тис.грн. 
Звітний 

період 

Попередні

й період 

Ч(1) Ч(0) К(1) × С(0) ∑К(1) × Ч(0) × С(0) 

8 9 10 = гр.2 × гр.7 11 = гр.2∑ × гр.9(і) × гр.7(і) 

10.71 21 17 5152 × 12,818 = 66038,3 24766 × 0,17 × 12,818 = 53966,6 

10.72 68 54 16871 × 4,338 = 73186,4 24766 × 0,54 × 4,338 =  58014,9 

10.82 11 29 2743 × 11,142 =  30562,5 24766 × 0,29 × 11,142 =  80023,4 

Разом (∑)  100 100 169787,2 192004,9 

2. Факторний аналіз вартості вибуття запасів готової продукції 

(і) 

Вплив зміни 

масштабів 

діяльності, тис.грн. 

Вплив структурних 

зрушень, тис.грн. 

Вплив зміни собівартості 

вибуття 1-ці готової 

продукції, тис.грн. 
12 = гр.11 – гр.5 13 = гр.10 – гр.11 14 = гр.4 – гр.10 

10.71 
53966,6 - 80640,3 =  

-26673,7  (позитивний) 

66038,3 - 53966,6  = 

+12071,7  (негативний) 

52468,9 - 66038,3 = -

13569,4 (позитивний) 

10.72 
58014,9 - 86395,9 =  

-28381,0 (позитивний) 

73186,4 - 58014,9 = 

+15171,5 (негативний) 

169899,2 -  73186,4 = 

+96712,8 (негативний) 

10.82 
80023,4 - 118987,1 =  

-38963,7 (позитивний) 

30562,5 - 80023,4 =  

-49460,9 (позитивний) 

27483,8  - 30562,5 = -3078,7 

(позитивний) 

Разом (∑)  
192004,9 - 286023,3 = 

 -94018,4 (позитивний) 

169787,2 - 192004,9 = 

-22217,7 (позитивний) 

249851,9 - 169787,2 = 

+80064,7 (негативний) 

 

Перевірка достовірності 

розрахунків впливу факторів: 

249851,9   - 286023,3 = -36171,4 =  

= (-94018,4) + (-22217,7) +  80064,7 

Висновки: у звітному періоді вартість вибуття готової продукції має тенденцію до 

зниження (- 36171,4 тис.грн), що свідчить про можливе скорочення масштабів діяльності; 

негативний вплив на зміну вартості вибуття готової продукції у бік її збільшення при 

загальній тенденції до її зменшення спричинили зростання частки продукції 10.71 та 10.72, 

а також зростання собівартості вибуття одиниці готової продукції виду продукції 10.72. 

Оскільки збільшення собівартості реалізованої готової продукції зменшує фінансовий 

результат операційної діяльності, управлінському персоналу необхідно контролювати 

структуру збуту видів продукції у напрямку її оптимізації та приймати ефективні збутові 

рішення, а також шукати нові виробничі рішення в напрямку мінімізації витрат на 

виробництво продукції виду 10.72.  
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

В процесі збуту готової продукції остаточно визнається результат усіх 

зусиль підприємства, спрямованих на отримання прибутку. Відтак, рішення про 

вибір каналу збуту є одним з найскладніших і найвідповідальніших питань у 

збутовій діяльності підприємства. Плануючи збутову діяльність, управлінський 

персонал, зазвичай, обирає одну з двох збутових стратегій просування товару 
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до споживача: або через власну мережу (прямий канал збуту, без посередників), 

або через дилерську мережу (непрямий канал збуту, з оптовими чи роздрібними 

посередниками). Процедуру аналізу альтернатив для прийняття рішення про 

вибір кращого каналу збуту готової продукції змодельовано  у табл.5.12. 

Таблиця 5.12 

Процедура аналізу альтернатив каналів збуту готової продукції суб’єкта 

господарювання  

Показники Сума 

1. Масштаб виробництва, од. - К 9100  

2. Виробнича собівартість одиниці готової продукції – СВ, грн. 160  

3. Ціна операції від продажу готової продукції  – Ц, грн. 190  

4. Запаси готової продукції на початок періоду, од. – ЗГП
(0) 950 

5. Рівень витрат на зберігання запасу (передпродажну підготовку) 

готової продукції, % до виробничої собівартості  
25 

6. Інтервал поповнення запасу готової 

продукції, дні - І 

Прямий канал Непрямий  канал 

40 20 

7. Витрати на транспортування готової 

продукції, грн. на 1-цю продукції 
1,8 1,5 

8. Комісійна винагорода дилеру, % з доходу  

від  реалізації 
- 15 

Аналітичні операції:  

1. Вибір економічної моделі для  

розв’язання управлінської проблеми: 
Операційний прибуток = Дохід від реалізації   – 

Собівартість реалізованої продукції  – Витрати на збут 

2. Обґрунтування вибору кращого 

каналу збуту готової продукції: 

Варіант 1: 

Прямий канал збуту 

(власна збутова мережа) 

Варіант 2: 

непрямий канал збуту 

(дилерська збутова мережа) 

Розрахунок необхідного залишку 

запасу готової продукції на кінець 

звітного періоду, одиниць 

9 100 / 365 днів × 40 днів 

= 997 

9 100 / 365 днів × 20 днів 

= 499 

Розрахунок обсягу можливого 

збуту, одиниць 
950 + 9100 - 997 = 9 053 950 + 9100 - 499 = 9 551 

Розрахунок витрат на зберігання 

готової продукції на складі, грн. 

(950 + 997) / 2 × 160 грн. 

× 25 % = 38 940 

(950 + 499) / 2 × 160 грн. 

× 25 % = 28 980 

Розрахунок витрат на збут одиниці 

продукції, грн. 
1,8 + 38 940 / 9 053 = 6,1 1,5 + 28 980 / 9 551 = 4,5 

Визначення очікуваного доходу від 

реалізації продукції, грн. 
9 053 × 190 = 1 720 070 

9 551 × 190 × (-15%) = 

1 542 487 

Визначення очікуваної собівартості 

реалізованої продукції, грн. 
9 053 × 160 = 1 448 480 9 551 × 160 = 1 528 160 

Розрахунок очікуваних витрат на 

збут,грн. 
9 053 × 6,1 = 55 223 9 551 × 4,5 = 42 980 

Визначення суми очікуваного 

операційного прибутку, грн. 

1 720 070 - 1 448 480 –  

55 223 = 216 367 

1 542 487 - 1 528 160 - 

42 980 = -28 653 

Висновок: доцільним є прийняття рішення про прямий канал збуту 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Підприємство може транспортувати свою готову продукцію до покупців 

або власними силами, або силами транспортно-експедиторської фірми. 

Оскільки витрати на транспортування готової продукції включаються до складу 

витрат на збут та відносяться на фінансовий результат операційної діяльності, 

завжди слід порівнювати між собою ці дві альтернативи та обирати кращу, яка 

мінімізує витрати на збут. Для цього необхідно визначити рівень беззбиткового 

вантажообігу та оптимальну ціну придбання послуг транспортно-

експедиторської фірми. Процедуру аналізу альтернатив для прийняття рішення 

про вибір кращого способу транспортування готової продукції змодельовано у 

табл.5.13. 

Таблиця 5.13 

Процедура аналізу альтернатив способів транспортування готової 

продукції суб’єкта господарювання 

Показники Сума 

1. Сукупні (постійні) витрати на оплату праці водіїв, грн. 10 000  

2. Сукупні (постійні) витрати на оплату простоїв, грн. 6 000  

3. Сукупні експлуатаційні (змінні) витрати, що залежать від пробігу, грн. 12 000  

4. Вантажообіг, ткм 30 000  

Аналітичні операції: 

1. Вибір економічної моделі для  

розв’язання управлінської 

проблеми: 

Точка беззбиткового вантажообігу = Сукупні 

постійні витрати на транспортування / (Ціна 1 ткм – 

Змінні витрати на 1 ткм) 

«Ціна» транспортування = Витрати на 

транспортування / Вантажообіг 

2. Розрахунок ключових показників транспортування готової продукції власними силами: 

Витрати на транспортування готової продукції 

власними силами, грн. 
10000 + 6000 + 12000 = 28000 

«Ціна» транспортування готової продукції власними 

силами, грн./ткм 

(10000 + 6000 + 12000) / 30000 = 

0,93 

Змінні витрати на 1 ткм при транспортуванні готової 

продукції власними силами, грн. 
12000 / 30000 = 0,4 

Точка беззбиткового рівня вантажообігу, ткм 
(10000 + 6000) / (0,93 – 0,4) = 

30188 

3. Обґрунтування вибору кращого 

варіанту транспортування 

готової продукції: 

Варіант 1: 

Транспортувати 

власними силами 

Варіант 2: 

Транспортувати силами 

транспортно-експедиторської 

фірми 
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Продовження табл.5.13 
Розрахунок необхідного 

вантажообігу, ткм 
> 30188 30 000 < 30188 

Визначення мінімальної «ціни» 

транспортування, грн./ткм 
х 

(10000 + 6000 + 12000) / 30188 

= 0,928 

Висновок: підприємству доцільно скористатися послугами транспортно-експедиторської 

фірми, тому що фактичний вантажообіг є меншим від беззбиткового. При цьому ціна 

послуг транспортно-експедиторської фірми (її транспортний тариф) не повинна 

перевищувати 0,928 грн. за тонно-кілометр. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Ефективність господарської діяльності досягається за умови поєднання 

постійного капіталу зі змінним у запланованих пропорціях. Адже недостатнє 

забезпечення робочою силою зумовлює простої та відхилення у технологічному 

процесі, а надлишок - сприяє недозавантаженості працівників та використанню 

робочої сили не за призначенням. Процедуру структурно-динамічного аналізу 

облікового складу кваліфікованого персоналу підприємства з урахуванням 

положень Національного класифікатору України "Класифікатор професій" [368] 

змодельовано у табл.5.14. 

Трудова мобільність персоналу як одна із форм соціальної мобільності 

передбачає рух персоналу в системі суспільного поділу праці. Одним з видів руху 

персоналу на підприємстві є його плинність. В основі плинності персоналу лежить 

звільнення через невідповідність або суперечність між інтересами індивіда і 

можливістю підприємства реалізувати їх. Найбільш суттєвими факторами 

плинності персоналу є: низька заробітна плата, погані відносини з керівництвом, 

звільнення за власним бажанням, відсутність перспектив кар’єрного зростання, 

незручне місцезнаходження підприємства, незручний графік роботи.  

У фаховій літературі розрізняють «нормальну», занижену і надлишкову 

плинність працівників. «Нормальна» плинність кадрів на підприємстві 

визначається у діапазоні від 8% до 10% від середньооблікової чисельності 

працівників, що сприяє оновленню трудових колективів. Занижена (3–5%) й 

надлишкова плинність персоналу (12–25%) небажані для підприємства: у 

першому випадку це призводить до старіння персоналу, що стримує відновлення 

якісного складу персоналу чи якості робочої сили (освіта, реальна кваліфікація, 

інтелектуальні здібності, фізичні навички, психологічна стійкість, виробничий 

досвід), а у другому – до дестабілізації трудового колективу [369, с. 292–294]. 
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Таблиця 5.14 

Процедура структурно-динамічного аналізу облікового складу 

кваліфікованого персоналу підприємства 

Категорії 

персоналу 

Попер. 

період 
Звітний період 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка 

забезпече-

ності 

персоналом 

2. Оцінка 

динаміки зміни 

персоналу 

Ч
и
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, 
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б
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%
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8  9  10  11  

1. Середньооб-

лікова чисель-

ність персоналу 

(Ч), у т.ч.: 

1383 100 920 100 757 100 -17,7 х -45,3 х 

2. Виробничий 

персонал, у т.ч.: 
1364 98,6 902 98,0 749 98,9 -17,0 +0,9 -45,1 +0,3 

- керівники (К) 23 1,6 19 2,0 12 1,5 -36,8 -0,5 -47,8 -0,1 

- спеціалісти(С) 311 22,5 202 22,0 137 18,1 -32,2 -3,9 -55,9 -4,4 

- робітники (Р) 1030 74,5 681 74,0 600 79,3 -11,9 +5,3 -41,7 +4,8 

3. Невиробни-

чий персонал 

(службовці) 

19 1,4 18 2,0 8 1,1 -55,6 -0,9 -57,9 -0,3 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Виявлення тенденції зміни  виробничого 

потенціалу: %Δ Р > 0 ( позитивна тенденція) 
+4,8 > 0 (позитивна тенденція) 

4. Оцінка змін в модернізації технологічного 

процесу: %Δ К < 0 (позитивна тенденція) 
-0,1 < 0 (позитивна тенденція) 

5. Оцінка змін у професіональному рівні персоналу: 

%Δ С > 0 ( позитивна тенденція) 
-4,4 < 0 (негативна тенденція) 

Висновки: у звітному періоді спостерігається незабезпеченість виробничої програми 

підприємства по всім категоріям персоналу (на 17,7%), що свідчить про можливі простої 

та відхилення у технологічному процесі, а відтак й порушення безперервності виробничої 

діяльності; зростання частки робітників в структурі персоналу (на 4,8 пункти) свідчить 

про зростання виробничого потенціалу, оскільки існує ймовірність збільшення 

продуктивності праці; скорочення частки керівників (на 0,1 пункти) свідчить про 

модернізацію технологічного процесу та ймовірну мінімізацію витрат на управління 

виробництвом; скорочення частки спеціалістів (на 4,4 пункти) свідчить про  сповільнення 

робіт щодо вдосконалення технології й організації виробництва 

Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Моніторинг плинності персоналу забезпечує корисною інформацією для 

мінімізації витрат на навчання персоналу. Адже надто велика плинність 

персоналу спричиняє додаткові витрати на навчання нового персоналу 

(підготовку та перепідготовку нових робітників), знижує на певний час 

продуктивність праці не тільки нових робітників, які освоюють нові умови 

праці, а й тих, що звільняються і потребують певного часу для пошуку нової 

роботи.  

Трудовий процес потребує часу, тому проблема його раціонального 

використання є одним з головних факторів, що впливають на ефективність 

праці. Інститут робочого часу включає в себе норми Конституції України 

(Стаття 45. «Кожен, хто працює, має право на відпочинок»), а також значний 

масив правових норм, що містяться у Кодексі законів про працю (КЗпП) 

України (Глава 4 «Робочий час») та інших нормативно-правових актах України. 

У Конвенції Міжнародної організації праці №47 «Про скорочення робочого 

часу до сорока годин на тиждень» встановлено 40-годинний робочий тиждень 

для працівників незалежно від сфери їх діяльності й взято за норму 

восьмигодинний робочий день [370].  

Використання робочого часу торкається інтересів як працівника, так і 

роботодавця. У ринкових умовах науково обґрунтоване витрачання робочого 

часу стає одним з найдієвіших засобів забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства, оскільки сприяє скороченню затрат праці, економії коштів на 

оплату праці, а отже – зниженню собівартості продукції і підвищенню 

ефективності господарювання. Роботодавець зобов'язаний вести облік 

фактично відпрацьованого кожним працівником робочого часу. Незалежно від 

режиму роботи на кожному підприємстві повинен бути організований 

табельний облік використання робочого часу. 

Повноту використання праці персоналу можна оцінити за кількістю 

відпрацьованих днів і годин одним працівником у аналізованому періоді, а 

також за рівнем використання фонду робочого часу. Баланси робочого часу, 

складені на основі обліку робочого часу в людино-днях і людино-годинах, 

https://urist-ua.net/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_45/
http://zakon.rada.gov.ua/go/322-08
http://zakon.rada.gov.ua/go/322-08
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дають найбільш повне уявлення про бюджет робочого часу і його цільове 

використання. 

Процедуру діагностичного аналізу витрачання робочого часу персоналом 

підприємства з урахуванням вище наведених положень змодельовано у табл.5.15. 

Таблиця 5.15 

Процедура діагностичного аналізу витрачання робочого часу 

персоналом підприємства у звітному періоді 

Показники 
Звітний 

період, (1) 

Попередній 

період, (0) 

Абс. зміна, 

Δ 

1. Середньооблікова чисельність працівників, осіб 

– Ч 
757 1383 -626 

2. Фонд робочого часу працівників: 

а) людино-днів 

б) людино-годин (ФРЧ) 

 

189250 

1476150 

 

342984 

2640977 

 

-153734 

-1164827 

3. Прийнято працівників на роботу, осіб 59 101 -42 

4. Звільнено працівників з роботи, осіб 

а) у тому числі з поважних причин 

77 

40 

125 

100 

-48 

-60 

5. Сер. річні поточні виплати 1-му працівнику, 

тис.грн. (ЗП) 
154,24 89,813 +64,427 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок коефіцієнтів руху персоналу: 

Коефіцієнт обороту персоналу з приймання  

(п.3 / п.1) 
0,0779 0,0730 +0,0049 

Коефіцієнт обороту персоналу з вибуття  

(п.4 / п.1) 
0,1017 0,0904 +0,0113 

Коефіцієнт плинності персоналу - КП  

((п.4 – п.4а) / п.1) 
0,0489 0,0181 +0,0308 

2. Оцінка рівня плинності персоналу у звітному 

періоді:  

8% ≤ КП ≤ 10% («нормальна» плинність);  

КП ≤ 5% (занижена плинність, старіння 

персоналу);   

КП ≥ 12% (надлишкова плинність, «нездоровий» 

психологічний клімат у трудовому колективі) 

4,89% < 5% (занижена плинність, 

старіння персоналу, зниження якості 

робочої сили) 

3. Розрахунок прихованих втрат (економії) від 

зміни плинності персоналу: Ч(1)  × ЗП(1)  × Δ КП 

757 × 154,24 × (+0,0308) = +3596 

тис.грн. (приховані втрати) 

4. Розрахунок аналітичних показників витрат робочого часу персоналу: 

Сер. кількість днів, відпрацьованих 1-м 

працівником - Д (п.2а / п.1) 
250 248 +2 

Середня тривалість робочого дня, год. – ГРД  

(п.2б / п.2а) 
7,8 7,7 +0,1 

5. Факторний аналіз зміни фонду робочого часу персоналу: 

Побудова 3-х факторної мультиплікативної 

моделі фонду робочого часу персоналу 

підприємства:  

ФРЧ = Ч × Д × ГРД 
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Продовження табл.5.15 
Розрахунок впливу факторів прийомом 

абсолютних різниць: 

1) вплив зміни середньої кількості працівників 

ΔФРЧ(Ф1)  = Δ Ч × Д(0) × ГРД(0) 

2) вплив цілоденних втрат (економії) робочого 

часу: ΔФРЧ(Ф2)  = Ч(1) × ΔД× ГРД(0) 

3) вплив внутрішньо змінних втрат (економії) 

робочого часу: ΔФРЧ(Ф3)  = Ч(1) × Д(1) × ΔГРД 

 

ΔФРЧ(Ф1)  = (-626) × 248 × 7,7 =  

-1195409,6 людино-годин (позитивний 

вплив) 

ΔФРЧ(Ф2)  = 757 × (+2) × 7,7 = +11657,8 

людино-годин (негативний вплив) 

ΔФРЧ(Ф3)  = 757 × 250 × (+0,1) = +18925 

людино-годин (негативний вплив) 

Перевірка достовірності розрахунків: -1164827 ≈ (-1195409,6) + 11657,8 + 18925 

Висновки: зростання плинності персоналу на 3,08% призводить до додаткових прихованих 

витрат підприємства на навчання нового персоналу, оплату простоїв під час пошуку нового 

працівника на суму 3596 тис.грн.; у звітному році фонд робочого часу працівників 

скоротився на 1164827 людино-годин, що свідчить про позитивну тенденцію, оскільки це 

забезпечує економію коштів на оплату праці; при цьому, негативний вплив на зміну фонду 

робочого часу спричинило збільшення цілоденних та внутрішньо змінних втрат робочого 

часу 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Основним показником якості праці персоналу є її продуктивність. Проф. 

Є.В. Мних відзначав, що у процесі аналізу слід відрізняти зростання 

продуктивності праці від її інтенсивності (підвищення ступеня експлуатації). 

Зокрема, підкреслюється, що зростання продуктивності праці можливе лише за 

умови додаткових інвестицій (капіталізації праці) на основі реалізації 

організаційно-технічних заходів. Аналіз зміни продуктивності праці за техніко-

економічними факторами найдоцільніший в оцінках годинного виробітку 

одного робітника [24, с.361-362]. 

Процедуру факторного аналізу продуктивного використання праці 

персоналу з урахуванням вище зазначеного змодельовано  у табл.5.16. 

Розвиток персоналу є найважливішою умовою успішного 

функціонування будь-якого підприємства. Це особливо актуально в сучасних 

умовах, коли науково-технічний прогрес значно прискорює старіння 

професійних знань і навичок. Основним напрямом професійного розвитку 

персоналу є професійне навчання. Необхідність професійного навчання 

персоналу на підприємстві зумовлюється прийманням на роботу на посаду, для 

якої знань у претендента недостатньо; зміною посади; підвищенням 

кваліфікації; зміною технології  виробництва; зміною характеру продукції. 
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Таблиця 5.16 

Процедура факторного аналізу продуктивного використання праці 

персоналу підприємства у звітному періоді 

Показники 

Звітний 

період, 

(1) 

Поперед-

ній період, 

(0) 

Оцінка 

зміни, Δ 

1. Середньооблікова чисельність працівників, осіб – Ч 

а) у тому числі робітників - Р 

757 

600 

1383 

1030 

-626 

-430 

2. Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн. - ЧД 250 516  294 354  -43838 

3. Фонд робочого часу працівників: 

а) людино-днів 

б) людино-годин (ФРЧ) 

 

189250 

1476150 

 

342984 

2640977 

 

-153734 

-1164827 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок аналітичних  показників продуктивності та інтенсивності праці 

персоналу: 

Питома вага робітників - ПВР, % (п.1а / п.1 × 100%) 79,26 74,5 +4,76 

Сер. кількість днів, відпрацьованих 1-м працівником - Д 

(п.3а / п.1) 
250 248 +2 

Середня тривалість робочого дня, год. – ГРД  

(п.3б / п.3а) 
7,8 7,7 +0,1 

Сер. річна продуктивність праці 1-го працівника – ПП, 

тис.грн (п.2 / п.1) 
330,93 212,84 +118,09 

Сер. річна продуктивність праці 1-го робітника – ПР, 

тис.грн (п.2 / п.1а) 
417,53 285,78 +131,75 

Сер. годинна продуктивність праці 1-го працівника – 

ГПП, тис.грн. (п.2 / п.3а) 
0,1697 0,1115 +0,0582 

2. Факторний аналіз зміни продуктивності праці персоналу: 

2.1. Побудова 2-х факторної мультиплікативної моделі 

продуктивності праці 1-го працівника:  
ПП = ПВР × ПР  

Розрахунок впливу факторів прийомом абсолютних 

різниць: 

1) вплив зміни структури виробничого персоналу: 

ΔПП(Ф1)  = Δ ПВР × ПР (0) 

2) вплив зміни середньорічної продуктивності  праці 

одного робітника: ΔПП(Ф2)  = ПВР(1) × Δ ПР 

Баланс відхилень: 

ΔПП(Ф1)  = (+4,76) / 100% × 285,78 

= +13,603 тис.грн. (позитивний 

вплив) 

ΔПП(Ф2)  = 79,26 / 100% × 

(+131,75) = +104,425 тис.грн. 

(позитивний вплив) 

+118,09 ≈ 13,603 + 104,425 

2.2. Побудова 3-х факторної мультиплікативної моделі 

продуктивності праці 1-го працівника:  
ПП = Д × ГРД × ГПП  

Розрахунок впливу факторів прийомом абсолютних 

різниць: 

1) вплив цілоденних втрат (економії) робочого часу 

Δ ПП (Ф3)  = Δ Д × ГРД(0) × ГПП(0) 

2) вплив внутрішньо змінних втрат (економії) робочого 

часу: Δ ПП (Ф4)  = Д (1) × Δ ГРД × ГПП (0) 

3) вплив зміни середньогодинної продуктивності праці 

одного працівника: Δ ПП (Ф5)  = Д (1) × ГРД (1) × Δ ГПП 

Баланс відхилень: 

 

Δ ПП (Ф3)  = (+2) × 7,7 × 0,1115 = 

+1,72 тис.грн. (позитивний вплив) 

Δ ПП (Ф4)  = 250 × (+0,1) × 0,1115 = 

+2,79 тис.грн. (позитивний вплив) 

Δ ПП (Ф5)  = 250 × 7,8 × (+0,0582) = 

+113,49 тис.грн. (позитивний 

вплив) 

+118,09 ≈ 1,72 + 2,79 + 113,49 
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Продовження табл.5.16 
3. Аналіз впливу продуктивності  використання праці персоналу на чистий дохід від 

реалізації готової продукції: 

Побудова 2-х факторної мультиплікативної моделі 

чистого доходу від реалізації:  
ЧД = Ч × ПП 

Розрахунок впливу трудових факторів прийомом 

абсолютних різниць: 

1) вплив зміни чисельності персоналу: 

Δ ЧД (Ф1)  = Δ Ч × ПП (0) 

2) вплив зміни продуктивності використання 

персоналу: Δ ЧД (Ф2)  = Ч (1) × Δ ПП 

Баланс відхилень: 

Δ ЧД (Ф1)  = (-626) × 212,84 = - 

133237,8 тис.грн. (негативний 

вплив) 

Δ ЧД (Ф2)  = 757 × (+118,09) = 

+89394,1 тис.грн. (позитивний 

вплив) 

-43838 ≈ (- 133237,8) + 89394,1 

4. Оцінка рівня організації праці персоналу:  

ТПП > ТЧ (високий рівень) 

ТПП = 330,93  / 212,84 × 100% = 

155,5%;  

ТЧ = 757 / 1383 × 100% = 54,7% 

155,5% > 54,7% (високий рівень) 

Висновки: зростання у звітному році продуктивності праці 1-го працівника на 118,09 

тис.грн. свідчить про підвищення якості використаних трудових ресурсів внаслідок 

реалізації організаційно-технічних заходів; найбільше зростання продуктивності праці 1-го 

працівника відбулося за рахунок посилення продуктивності праці прийнятих на роботу нових 

кваліфікованих робітників; зменшення середньооблікової кількості працівників слід 

розглядати як позитивну тенденцію, оскільки це свідчить про технічний прогрес та 

застосування інноваційних технологій виробництва на підприємстві, проте заміна ручної 

праці машинною не зумовлює поки що зростання доходів від реалізації через підвищення 

продуктивності праці. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

З 70-х рр. ХХ ст. більшість керівників американських корпорацій стали 

розглядати витрати на професійне навчання персоналу як прибуткові 

капіталовкладення. Ефект процесу професійного навчання  в одиничному типі 

виробництва при позамовному методі калькулювання вперше спостерігався в 

авіабудівній промисловості США. Зокрема, було встановлено, що з процесом 

навчання персоналу пов’язана крива досвіду. Модель "крива досвіду" 

ґрунтується на такій закономірності: витрати праці на одиницю продукції 

внаслідок багаторазового виконання повторюваних завдань (навчання) 

зменшуються на фіксований процент при кожному подвоєнні випуску продукції 

[65, с.903] (5.12).  

YX = a × Xe                                              (5.12) 

де YX – середній час роботи на виробництво одиниці продукції при 

кумулятивному обсязі виробництва в Х одиниць; a – час, потрібний для 

виробництва першої одиниці продукції; Х – обсяг виробництва (накопичуваний 
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досвід), одиниць; е – експонента досвіду (береться з таблиці 5.17), може мати 

різні значення у діапазоні від (-1) до 0. 

«Темп» навчання персоналу (ТНП) розраховується через співвідношення 

середнього часу, потрібного на виробництво подвоєного обсягу продукції (t2X), 

до середнього часу, потрібного на виробництво обсягу продукції, що 

подвоюється (tX) (5.13).  

%1002 
X

X
НП

t

t
Т                                         (5.13) 

Взаємозв’язок темпу навчання персоналу та відносної швидкості 

навчання (експоненти досвіду) наведено у табл.5.17. Як свідчить практика, 

значення темпу навчання персоналу (або нахилу "кривої досвіду") найчастіше 

перебуває в межах 70-80 % [371, п.6.1.1]. 

Таблиця 5.17 

Значення експонент досвіду для різних значень темпу професійного 

навчання персоналу в одиничному типі виробництва 

«Темп» навчання персоналу 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 

Експонента досвіду, е 0 -0,074 -0,152 -0,234 -0,322 -0,45 -0,515 

Джерело: [371, п.6.1.1] 

Оскільки робітники набувають навиків (досвіду) виконання своїх 

професійних завдань, витрати годин праці знижуються зі 100% у порядку 

убування (табл.5.17). Аналітичну процедуру планування робочого часу 

робітників для виконання умов контракту в одиничному типі виробництва з 

урахуванням вищенаведеного змодельовано  у табл.5.18. 

В умовах прискорення процесів інтелектуалізації виробництва новітні 

технології стають тією матеріальною основою, що визначає організаційний 

рівень сучасного виробництва. Освоєння нових технологій уможливлює 

заощадження робочої сили, дозволяє поліпшити умови та безпеку праці, сприяє 

подоланню дефіциту робочої сили зі спеціальною освітою. Для забезпечення 

прийняття управлінським персоналом рішень щодо технологічного розвитку 

підприємства через економію людського капіталу важливо здійснювати аналіз 
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прогресивності технологічного процесу, базуючись на інформації про варіацію 

розподілу витрат робочого часу на обслуговування виробництва одиниці 

продукції.  

Таблиця 5.18 

Аналітична процедура планування робочого часу робітників для 

виконання умов контракту в одиничному типі виробництва 

Кількість 

ящиків 

Час 

виробництва 

на партію, 

годин 

Кумуля-

тивний 

час, 

годин 

Аналітичні операції: 

1. Визначення 

середнього часу 

виробництва 1 

партії, годин 

2. Розрахунок темпу 

навчання, % ТНП 

1 2 3 4 = гр.3 / гр.1 5 

15 (1 партія) 80 80 80 - 

30 (2 партії) 73 153 76,5 76,5 / 80 × 100% = 95,6 

45 (3 партії) 67 220 73,3 - 

60 (4 партії) 62 282 70,5 70,5 / 76,5 × 100% = 92,2 

75 (5 партій) 57 339 67,8 - 

90 (6 партій) 53 392 65,3 - 

105 (7 партій) 51 443 63,3 - 

120 (8 партій) 50 493 61,6 61,6 / 70,5 × 100% = 87,4 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок середнього часу 

роботи на виробництво однієї партії 

продукції при кумулятивному обсязі 

виробництва у 20 партій (за умовами 

контракту) та темпі навчання 87,4% 

(≈90%): YX = a × Xe 

80 × 20-0,152 = 80 × 0,6342 = 50,7 годин 

4. Розрахунок бюджету робочого 

часу для виконання контракту у 20 

партій, людино-годин 

50,7 годин × 20 партій = 1014 людино-годин 

Висновки: темп навчання персоналу складає 87,4%, що дозволяє зменшити витрати 

годин праці за умови постійного підвищення кваліфікації персоналу; з урахуванням 

експоненти набуття досвіду при виробництві кожної партії продукції бюджет робочого 

часу для виконання контракту складає 1014 людино-годин 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Процедуру аналізу альтернатив для прийняття рішення про кращий 

технологічний варіант виробництва продукції за наявності однакових середніх 

величин витрат робочого часу на обслуговування виробництва одиниці 

продукції в кожному технологічному варіанті змодельовано  у табл.5.19. 
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Таблиця 5.19 

Процедура аналізу альтернатив щодо технологій виробництва продукції 

для економії людського капіталу 

Показники 
Наявна технологія 

виробництва 

Варіант 1: 

запровадити нову 

технологію №1 

Варіант 2: 

запровадити нову 

технологію №2 

1. Вибіркове 

спостереження витрат 

робочого часу на 

обслуговування 

виробництва 1 тони 

продукції за 5-ти 

різних умов, год. (хі) 

7,2;  

7,8;  

8,1;  

6,9;  

7,7 

7,1;  

7,1;  

7,8;  

7,9;  

7,8 

7,0;  

7,4;  

7,5;  

8,0;  

7,8 

2. Сер. витрати 

робочого часу на 

обслуговування 

виробництва 1 тони 

продукції, год. ( х ) 

7,54 7,54 7,54 

Аналітичні операції: 

1. Вимірювання варіації розподілу витрат робочого часу на обслуговування виробництва 

1 тони продукції за 5-ти різних умов: 

Розрахунок 

середнього 

квадратичного 

відхилення від 

середньої тенденції 

витрат робочого 

часу:  

п

хх
і

і 

 1

2)(

  













5

)54,77,7(

)54,79,6(

)54,71,8(

)54,78,7(

)54,72,7(

2

2

2

2

2

  

0,4317 або 43,17% 













5

)54,78,7(

)54,79,7(

)54,78,7(

)54,71,7(

)54,71,7(

2

2

2

2

2

  

0,3611 або 36,11% 













5

)54,78,7(

)54,70,8(

)54,75,7(

)54,74,7(

)54,70,7(

2

2

2

2

2

  

0,3441 або 34,41% 

2. Ранжування 

технологій за 

показником 

середньоква-

дратичного 

відхилення: 

3 2 1 (min) 

Висновки: підприємству доцільно обрати технологію виробництва №2, оскільки вона має 

найменшу варіацію розподілу витрат робочого часу на обслуговування виробництва 1 тони 

продукції за 5-ти різних умов, що свідчить про її вищу прогресивність 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Успіхи або невдачі управління підприємством визначаються якістю його 

управління. Сформульована у 60-х рр. ХХ ст. відомим американським 

економістом А.В. Фейгенбаумом концепція загального контролю якості (Total 

Quality Control, TQC) визнана новою філософією у сфері управління 
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підприємством. Зокрема, А.В. Фейгенбаум відзначав, що якість є основою 

стратегії ділової активності, істотним фактором «стратегічного планування 

діяльності підприємства» [372, с.68]. Таким чином, наявність якісної інформації 

про результати операцій з фізичним капіталом підприємства забезпечує 

підґрунтя для розробки стратегії інтенсифікації ділової активності, сприяє 

неухильному розвитку економічної діяльності підприємства, його успішній 

конкуренції з іншими підприємствами в отриманні стійкого зростання 

прибутку. 

 

5.2. Організація технології аналізу виробничої потужності та 

оборотності фізичного капіталу підприємства 

 

У фаховій літературі з економіки підприємства виробнича потужність 

загалом трактується як максимальний обсяг продукції (QMAX) певного 

асортименту в одиницях, що може виробити підприємство за певний період 

часу (як правило рік) за допомогою наявних у нього засобів праці, що 

складаються з основних засобів, які безпосередньо взаємодіють з предметами 

праці, та виробничих площ [373-375]. При цьому, трьома основними 

чинниками, що впливають на використання виробничої потужності 

підприємства, визнаються: основні засоби, час роботи технологічного 

устаткування, склад і структура персоналу. Згідно ПСБО 16 «Витрати», 

нормальною виробничою потужністю визнається «очікуваний середній обсяг 

діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності  

підприємства протягом кількох років або операційних циклів  з урахуванням 

запланованого обслуговування виробництва» [282, п.4].  

Зазвичай до трактування поняття виробничої потужності застосовують 

два підходи: технічний та економічний. Дослідження поняття «виробнича 

потужність» з позиції її властивості як технічної категорії покладено в основу 

підходу вітчизняних авторів [376, 377]. Найголовнішим чинником, що визначає 

величину виробничої потужності, визнаються основні засоби і, перш за все, їх 
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найактивніша частина — технологічне устаткування. В основі підходу 

європейських та американських дослідників лежить категорія «економічна 

виробнича потужність», що характеризується як обсяг виробництва, що 

відповідає максимуму прибутковості підприємства.  

Українськими вченими І.Б.Швець, Р.С. Распоповим на основі вивчення 

праць європейських та американських дослідників узагальнено визначення 

економічної виробничої потужності як продуктивної здатності устаткування, 

повне використання якого відповідає обсягу випуску продукції, при якому 

досягається оптимальний розподіл постійних витрат, а питомі витрати 

досягають мінімуму при максимальному обсязі прибутку [378, с. 16]. У праці 

німецького дослідника К. Меллеровича зауважено, що «єдиним, що не 

піддається сумніву, — є те, що економічна потужність за своєю суттю це 

величина, що відповідає певному коефіцієнту використання технічної 

потужності і є меншою за останню» [379, с. 45].  

В ринковій економіці прогнозний обсяг реалізації продукції характеризує 

граничну величину виробничої потужності підприємства, що працює на 

конкурентному ринку. Водночас, обсяг беззбитковості виробництва (точка 

беззбитковості) є основою визначення мінімальної величини виробничої 

потужності, що забезпечує прийнятний для підприємства рівень надійності 

його операційної діяльності. Прогнози споживчого попиту і рівня проникнення 

підприємства на ринок конкретного продукту є основними зовнішніми 

чинниками, що характеризують ринкову ситуацію та впливають на процеси 

формування необхідної виробничої потужності. Саме ємність і потенціал ринку 

визначають максимально можливий обсяг продажів на цільовому ринку, і на 

цій основі — максимальну величину обсягу реалізації продукції 

підприємством. У співвідношенні до виробничої потужності (QMAX) виконання 

виробничої програми (QFACT) показує рівень попиту на продукцію, а відтак й 

продуктивність фізичного капіталу підприємства (5.14).  

КЗВП = QFACT  / QMAX                                     (5.14) 

де КЗВП - рівень використання середньорічної виробничої потужності, %. 
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Необхідність безперервного оновлення продукції, невизначеність 

споживчого попиту в довгостроковому періоді обумовлюють потребу 

створення резервів виробничих потужностей, які можуть забезпечувати 

конкурентоспроможну позицію підприємства у періоди короткочасного 

підвищення попиту на продукцію. Різниця між виробничою потужністю (QMAX) 

й виконанням виробничої програми (QFACT) вказує на резерви масштабів 

діяльності (РВП) підприємства (5.15): 

РВП = QMAX - QFACT                                    (5.15) 

У Концептуальній основі фінансової звітності відзначається, що 

«концепція збереження фізичного капіталу вимагає прийняття основи оцінки за 

поточною собівартістю» [15, п.4.61]. Відтак, у ринкових умовах виробнича 

потужність обумовлює річний обсяг пропозиції підприємства, що залежить не 

тільки від наявності і використання постійного капіталу і праці, а також від 

рівня і зміни поточних цін на продукцію. Тому важливо оцінювати виробничу 

потужність в грошовому вимірнику через максимально можливий кількісний 

обсяг реалізації з урахуванням рівня поточних цін на готову продукцію, що 

забезпечують максимум прибутковості підприємства, тобто через максимально 

можливий чистий дохід від реалізації продукції (ЧД).  

Процедуру аналізу виробничої потужності суб’єкта господарювання з 

урахуванням вище наведених положень змодельовано у табл.5.20, з якої видно, 

що досліджуване підприємство має 17,9% надмірних виробничих потужностей. 

Доречно додати, що у праці американських дослідників, професорів 

Стендфордського університету у сфері управлінського обліку Ч. Хорнгрена, 

Дж. Фостера, Ш. Датара описано два альтернативних варіанти дій при 

виявленні зайвих виробничих потужностей: скоротити їх на цю величину або 

завантажити та збільшити реалізацію [380, с.577]. 
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Таблиця 5.20 

Процедура аналізу виробничої потужності підприємства у звітному періоді 

Основні 

види 

продукції 

Формування виробничої потужності (ВП), 

тис.грн. Фактичний 

чистий 

дохід (ЧД) 

від 

реалізації 

продукції за 

портфелем 

договорів, 

тис.грн. 

Рівень вико- 

ристання 

сер. річної 

вир. поту-

жності, % - 

КЗВП 

на поч. 

періоду 
З
б
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н
я
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а
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н
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зм
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и
 а

со
р
т

и
м

ен
т

у 

на кін. 

періоду 

середньо 

річна,  

1 2 3 4 
5 = гр.2 + 

гр.3 – гр.4 

6 = (гр.2 

+ гр.5) / 2 
7 

8 = гр.7/гр.6 

× 100% 

Усього на 

підприєм-

стві, у т.ч.: 

400140 8120 64150 344110 372125 249851,9 67,1 

10.71  85320 3200 2100 86420 85870 52468,9 61,1 

10.72  199880 0 0 199880 199880 169899,2 85 

10.82  66770 1050 124 67696 67233 27483,8 40,9 

Аналітичні операції: 

Оцінка наявності задовільного попиту на 

продукцію підприємства: КЗВП ≈ 80-85% 

67,1%  < 80% (низький попит по підприємству);  

85% > 80% (є попит на продукцію виду 10.72) 

Виявлення «вузького» місця викорис-
тання виробничої потужності: 

40,9% (min) – продукція виду 10.82 

Оцінка рентабельності виробничої 
потужності у звітному періоді: Валовий 
прибуток /  Сер. виробнича потужність 
× 100% 

34693 / 372125 × 100%  = 9,3% (інформація є 
корисною у порівнянні із середньогалузевими 

показниками) 

Виявлення резерву масштабів 
діяльності:  

372125 - 249851,9 = 122273,1 тис.грн. (резерв є) 

Визначення відсотку виробничих 
потужностей, що не використо-
вуються (КНВВП): 100% - КЗВП 

100% - 67,1% = 32,9 % 

Визначення відсотку надмірних 
виробничих потужностей:  
КНВВП – 15% (сер. норматив резервування 
виробничої потужності)    

32,9 % -15%  = 17,9% 

Оцінка ефективності використання 
виробничої потужності: ТЧД > ТВП  
(«нормальна» ефективність) 

ТЧД = 85% (за результатами експрес-аналізу 
фінансової звітності) 

ТВП  =  344110 / 400140 × 100% = 86% 
85% < 86% (неефективне використання) 

Висновки: в цілому по підприємству коефіцієнт використання середньорічної виробничої 

потужності знаходиться на низькому рівні та складає 67,1%, що свідчить про відсутність 

задовільного попиту на продукцію підприємства або про наявність надмірних виробничих 

потужностей, що призводить до збільшення частки постійних витрат підприємства. За 

видом продукції 10.72 використання середньорічної виробничої потужності знаходиться 

на нормальному рівні та складає 85%. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Американські компанії з метою позбавлення від зайвих виробничих 

потужностей проводять «даунсайзинг», що є комплексом заходів в напрямку 

організаційних змін з метою скорочення постійних витрат та зосередження на 

ключових напрямках діяльності. «Даунсайзінг часто означає скорочення кадрів, 

що може позначитися несприятливо на моральному стані працівників і культурі 

організації. Важливо, щоб даунсайзінг проводився в рамках загальної стратегії 

організації і не торкався працівників, що володіють ключовими для компанії 

управлінськими і керівними якостями і технічними навичками», - відзначає Ч. 

Хорнгрен [380, с.577]. 

Прибуток утворюється внаслідок обороту капіталу. Якісне управління 

підприємством передбачає пошук шляхів прискорення обороту капіталу 

інвесторів та кредиторів, адже це збільшує масу прибутку суб’єкта 

господарювання. В економічній теорії визначено, що реальний кругооборот 

промислового капіталу проходить через три логічно-послідовні стадії: I - 

закупівля необхідних факторів виробництва (засобів виробництва та робочої 

сили); II - виробництво визначеної товарної маси; ІІІ - продаж виробленої 

товарної продукції. Відтак, основними бізнес-процесами операційної діяльності 

підприємства є: постачання, виробництво та реалізація. В англо-американській 

обліковій практиці ключові індикатори, що уможливлюють оцінку ефективного 

проходження економічних ресурсів по ланцюжку від моменту придбання 

факторів виробництва до моменту отримання доходу від реалізації продукту у 

ході операційної діяльності, об’єднуються у блок під назвою «ділова 

активність» (business activity). 

Однією з характеристик обороту капіталу є швидкість його руху. За 

словами проф. В.Д.Базилевича, першим виміром швидкості обороту капіталу 

вважається відрізок часу, протягом якого до підприємця у вигляді виручки 

повертається вся грошова сума авансованого капіталу, що зросла на величину 

прибутку; другим виміром швидкості обороту капіталу вважається кількість 

обертів авансованого капіталу за рік [10, с.308-309]. У праці проф. Д.А.Панкова 
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та Л.С.Воскресенської відзначається, що в термінології бухгалтерського аналізу 

для характеристики господарських оборотів доречніше застосовувати замість 

терміну «оборотність» термін «інтенсивність». Це пояснюється тим, що 

оборотність характеризує часовий період перебування капіталу у певній формі 

активу та співвідноситься з конкретним видом майна, а інтенсивність 

характеризує напруженість, швидкість руху в рамках всього кругообороту 

капіталу як єдиного перманентного безперервного процесу [79, с.18].  

В процесі організації технології аналітичного процесу для забезпечення 

збереження фізичного капіталу суб’єктом підприємницької діяльності важливо 

впорядкувати термінологію. Зокрема, для розрахунку швидкості обороту 

фізичного капіталу в обертах за рік пропонується: для фізичного оборотного 

капіталу застосовувати термін «оборотність», для фізичного основного капіталу 

- термін «віддача», для фізичного людського капіталу - термін 

«продуктивність». Термін «інтенсивність» доречно застосовувати для 

показників тривалості обороту фізичного капіталу у часі (в днях, роках), адже 

саме кількість днів (років) вказує на час перебування фізичного капіталу в 

обороті від моменту надходження до моменту вибуття. 

Оборот основного капіталу завдяки багаторічному функціонуванню його 

матеріально-речових елементів відбувається у формі амортизації. Як 

відзначається у праці проф. В.Д. Базилевича, «інтенсифікація виробництва у 

країнах з розвиненою економікою призводить до втрат амортизаційним фондом 

функцій фінансування відновлення основного капіталу в межах простого 

відтворення. За сучасних умов амортизаційні відрахування перетворюються на 

одне з найважливіших джерел нагромадження, виконуючи функції, аналогічні 

тим, які притаманні капіталізованій частині прибутку» [10, с.314].  

Згідно МСБО 16 «Основні засоби», амортизація трактується як 

систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його 

корисної експлуатації; при цьому сума, що амортизується, визначається як 

собівартість активу або інша сума, що замінює собівартість, за вирахуванням 
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його ліквідаційної вартості [362, п.6]. За ПСБО 7 «Основні засоби», «об'єктом 

амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості земельних ділянок, 

природних ресурсів і капітальних інвестицій); нарахування амортизації 

здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, 

який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього 

об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його 

реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації [361, п.22, 

23]. 

Розкриваючи сутність амортизації, американські дослідники Б. Нидлз, Х. 

Андерсон і Д. Колдуелл підкреслюють, що вона є процесом розподілу первісної 

вартості довгострокового активу у часі, а не оцінкою, пояснюючи це 

твердження тим, що амортизаційні відрахування не є індикатором зміни рівня 

поточних цін на основні засоби [56, с.201-202]. Американські вчені-обліковці 

Э.С. Хендриксен і М.Ф. Ван Бреда відзначають, що амортизаційні відрахування 

окремого звітного періоду не мають особливого економічного значення, 

оскільки не пов’язані зі зміною справедливої вартості необоротних активів [62, 

с. 329]. За твердженням С.Ф. Голова, саме по собі нарахування амортизації не 

означає акумулювання коштів, а лише показує, яка сума зношених необоротних 

активів перенесена на новостворену продукцію; тому без депонування 

відповідних грошових сум на окремому рахунку в банку не можна казати про 

наявність амортизаційного фонду [381, с. 3]. 

Основний капітал, що є об’єктом амортизації, має обмежений строк 

корисної експлуатації. Його визначають, виходячи з корисності об’єкта для 

конкретного підприємства. За МСБО 36 «Зменшення корисності активів», 

«строк корисної експлуатації - це: а) період, протягом якого очікується, що 

актив буде використовуватися суб'єктом господарювання, або б) кількість 

одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, що їх суб'єкт 

господарювання очікує отримати від використання активу» [203, п. 6]. 
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Прибуток підприємства значною мірою залежить від середнього строку 

корисної експлуатації основних засобів. Певна річ, використання морально і 

фізично застарілих машин, обладнання, устаткування призводить до 

нераціонального використання сировини, матеріалів, палива, енергії, 

збільшення матеріальних і трудових витрат на їх ремонт і обслуговування, 

виробництва низькоякісної і неконкурентоспроможної продукції. Відтак, 

середній строк корисної експлуатації обладнання вказує на якість технічного 

стану основних засобів, прогресивність застосовуваних на підприємстві 

технологій та є важливим фактором економічної безпеки підприємства. В 

економічній літературі оптимальним строком корисної експлуатації машин та 

обладнання, що свідчить про «нормальну» якість технічного стану основних 

засобів підприємства, вважається термін у 7 років [5, с. 437].  

В процесі оцінки перспектив збереження фізичного капіталу 

підприємства пропонується розраховувати інтенсивність обороту основного 

капіталу (ТО
МО) через показник середнього строку корисної експлуатації машин 

та обладнання, базуючись на логіці розрахунку річної суми амортизаційних 

відрахувань прямолінійним методом через припущення, що ліквідаційна 

вартість обладнання дорівнює нулю. Звідси, інтенсивність обороту фізичного 

основного капіталу у машинах та обладнанні пропонується визначатися (5.16). 

ТО
МО  =  СВМО / АВМО                                      (5.16) 

де СВМО – собівартість машин та обладнання, яка амортизується;  АВМО – 

річна сума амортизаційних відрахувань, нарахована на машини та обладнання у 

звітному періоді. 

Процедуру аналізу обороту фізичного основного капіталу в машинах та 

обладнанні, що ураховує вище наведені положення та уможливлює виявлення 

тенденції інтенсифікації ділової активності в процесі інвестиційної діяльності 

підприємства через оцінку якості технічного стану та прогресивності 

використовуваного обладнання, змодельовано  у табл.5.21. 
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Таблиця 5.21 

Процедура аналізу обороту фізичного основного капіталу в машинах та 

обладнанні підприємства у звітному періоді 

Показники 

За 

попер. 

період 

(0) 

За 

звіт. 

період, 

(1) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка 

абс. 

зміни, Δ 

2. Оцінка 

відн. зміни, 

%, ΔТ 
1 2 3 4= гр.3-гр.2 5 = гр.3 / гр.2 

1. Сер. річна балансова (залишкова) вартість 

машин та обладнання – МО, тис.грн. 
343186 249080 -94106 -27,42 

2. Сер. річна собівартість машин та обладнання 

– СВМО, тис.грн. 
777930 662700 -115230 -14,8 

3. Сер. річні залишки зносу машин та 

обладнання – ЗМО, тис.грн. (п.2 – п.1) 
434744 413620 -21124 -4,8 

4. Річні амортизаційні відрахування за 

машинами та обладнанням – АВМО, тис.грн 
49552 38968 -10584 -21,36 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок рівня зносу машин та 

обладнання, КЗ
МО, % (п.3 / п.2 × 100%) 

55,88 62,41 +6,53 +11,69 

4. Оцінка якості технічного стану машин та 

обладнання  у звітному періоді:  

КЗ
МО < 45% свідчить про «нормальний» технічний стан 

62,41% > 45%  

(низька якість технічного стану 

обладнання) 

5. Визначення інтенсивності обороту 

фізичного основного капіталу в машинах та 

обладнанні, роки (п.2 / п.4), ТО
МО 

15,7 17,0 +1,3 +8,28 

6. Оцінка інтенсивності обороту фізичного 

основного капіталу у звітному періоді: ТО
МО ≈ 7 років 

свідчить про «нормальну» ділову активність в процесі 

інвестиційної діяльності 

17,0 років > 7 років 

(застаріле, непрогресивне 

обладнання) 

Висновки: у звітному періоді середній строк корисної експлуатації обладнання склав 17 

років, а  інтенсивність обороту фізичного основного капіталу в машинах та обладнанні 

мала тенденцію до спаду (на +1,3 роки), що свідчить про застосування непрогресивних 

технологій виробництва продукції, подальше старіння технічної потужності, спад ділової 

активності в процесі інвестиційної діяльності та ймовірність зменшення очікуваного 

прибутку в майбутньому. Управлінському персоналу необхідно модернізувати та технічно 

переозброїти виробництво. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Для забезпечення безперервності операційної діяльності підприємства на 

стадіях бізнес-процесів надані інвесторами і кредиторами фінансові ресурси 

перетворюються на фізичний оборотний капітал та проходять стадії 

матеріалізації у формі виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової 

продукції. Контроль управлінським персоналом показників інтенсивності 

вибуття фізичного капіталу з запасів та тенденцій його зміни повинен бути 
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постійним. Тому пропонується визначати інтенсивність обороту різних 

складових фізичного капіталу в процесі операційної діяльності, базуючись на 

правилі І.Шера щодо розрахунку оборотності з урахуванням інформації про 

середні залишки ( доS ) та річні обороти на «протилежній стороні рахунку» [21, 

с.183], тобто по кредиту відповідних активних рахунків запасів (КтР) 

(табл.5.22).  

Таблиця 5.22 

Показники інтенсивності обороту фізичного капіталу в запасах на стадіях 

бізнес-процесів операційної діяльності підприємства 

Показники 
Ум. 

позн. 
Формула розрахунку 

Інтенсивність обороту виробничих 

запасів (перебування фізичного 

капіталу на стадії постачання), днів 

ТО
ВЗ ТО

ВЗ = 
365

1

2020
/ КтSдо × 365 днів 

Інтенсивність обороту 

незавершеного виробництва 

(перебування фізичного капіталу на 

стадії виробництва), днів 

ТО
НЗВ ТО

НЗВ = 
365

1

2323
/ КтSдо × 365 днів 

Інтенсивність обороту готової 

продукції (перебування фізичного 

капіталу на стадії реалізації), днів 

ТО
ГП ТО

ГП = 
365

1

2626
/ КтSдо × 365 днів 

Інтенсивність обороту запасів, днів ТО
З ТО

З = 262320262320
/ 

 КтSдо
× 365 днів 

Джерело: розроблено автором на основі [21, с.183; 79, с.38-42] 

Інформація про інтенсивність обороту різних складових фізичного 

капіталу у запасах за звітний період уможливлює прогнозування суми середніх 

залишків фізичного оборотного капіталу для підтримання рівня ділової 

активності по стадіях бізнес-процесів операційної діяльності на наступний 

звітний період  у такий спосіб (табл.5.23). 

Розбалансованість господарських оборотів фізичного капіталу за стадіями 

бізнес-процесів операційної діяльності може відбуватися внаслідок впливу двох 

факторів: зміни масштабів діяльності (Ф1) та зміни інтенсивності вибуття 

фізичного капіталу з запасів (Ф2). Для забезпечення прийняття рішень у частині 

інтенсифікації ділової активності підприємства на стадіях бізнес-процесів 

операційної діяльності важливо проводити факторний аналіз. Такі розрахунки 
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дозволяють зрозуміти реальну картину щодо припущення збереження 

фізичного капіталу підприємства у звітному періоді. 

Таблиця 5.23 

Прогнозування середніх залишків фізичного капіталу для підтримання 

рівня ділової активності у ході операційної діяльності підприємства 

Показники 

Інтенсивність 

обороту запасу, 

днів 

Середнє денне вибуття 

запасу (за Кредитом 

активного рахунку) 

 (
АР

ЩКт ) 

Необхідні середні 

залишки фізичного 

оборотного 

капіталу 

1. Виробничі 

запаси 
ТО

ВЗ 
20

ЩКт = 
365

1

20Kт  / 365 днів ТО
ВЗ × 

20

ЩКт  

2. Незавершене 

виробництво  
ТО

НЗВ 
23

ЩКт = 
365

1

23Kт  / 365 днів ТО
НЗВ × 

23

ЩКт  

3. Готова 

продукція 
ТО

ГП 
26

ЩКт = 
365

1

26Kт  / 365 днів ТО
ГП × 

26

ЩКт  

Всього ТО
З х п.1 + п.2 + п.3  

Джерело: розроблено автором на основі [21, с.183; 79, с.38-42] 

Процедуру діагностичного аналізу обороту фізичного капіталу в запасах 

по стадіях бізнес-процесів операційної діяльності для обґрунтування  

перспектив збереження фізичного капіталу підприємства та виявлення 

тенденції інтенсифікації ділової активності в процесі операційної діяльності, 

змодельовано  у табл.5.24. 

Оскільки зміни у сумі фізичного капіталу, що обертається в ході 

операційної діяльності протягом звітного періоду, впливають на рух грошових 

коштів у результаті операційної діяльності (іншими словами, на «грошовий» 

операційний прибуток), важливе значення також має інформація експрес-

аналізу впливу зміни залишків фізичного капіталу в запасах на рух грошових 

коштів у результаті операційної діяльності (табл.5.25). 
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Таблиця 5.24 

Процедура діагностичного аналізу обороту фізичного капіталу в запасах по 

стадіях бізнес-процесів операційної діяльності підприємства у звітному періоді 

Показники 

Складові фізичного капіталу, що 

обертаються по стадіях бізнес-процесів 

операційної діяльності 

Виробничі 

запаси 

Незавершене 

виробництво 

Готова 

продукція 
1 2 3 4 

1. Залишок фізичного капіталу в запасах на 
початок звітного періоду, тис.грн. 

8627 0 528 

2. Надходження фізичного капіталу в запаси 
за звітний період (дебетовий оборот за 
рахунком), тис.грн. 

107589 249852 249852 

3. Вибуття фізичного капіталу з запасів за 
звітний період (кредитовий оборот за 
рахунком), тис.грн. 

108047 249852 215823 

4. Залишок фізичного капіталу в запасах на 
кінець звітного періоду, тис.грн. 

8169 0 34557 

5. Інтенсивність обороту фізичного капіталу в 

запасах у попередньому періоді, дні, 
)0(О

Т  
26,49 0 22,44 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок ключових показників ділової активності на стадіях бізнес-процесів 

операційної діяльності: 

Бізнес-процеси: Постачання Виробництво Збут 

6. Середні залишки фізичного капіталу в 

запасах, тис.грн. (п.1 + п.4) / 2, доS  
8398 0 17542,5 

7. Середньоденне вибуття фізичного капіта-

лу з запасів, тис.грн. (п.3 / 360 днів), 
)1(ЩКт  300,13 694,03 599,51 

8. Інтенсивність обороту фізичного капіталу в 

запасах у звітному періоді, дні (п.6 / п.7), 
)1(О

Т  27,98 0 29,26 

2. Діагностичний аналіз інтенсивності обороту фізичного капіталу в запасах по стадіях 

бізнес-процесів операційної діяльності:: 

Розрахунок абсолютної зміни залишків 

фізичного капіталу в запасах, тис.грн. 

(п.4 – п.1 або п.2 – п.3), Δ Sдо 

- 458 0 +34029 

Визначення напряму зміни ділової 

активності: > 0 свідчить про спад та 

негативну тенденцію 

- 458 < 0; 
підвищення, 

позитивна 

тенденція 

0 = 0; 
стабільна, 

позитивна 

тенденція 

+34029 > 0; 
спад, 

негативна 

тенденція 

Оцінка збалансованості оборотів 

надходження та вибуття фізичного 

капіталу в запасах (п.2 / п.3) 

0,996 1 1,158 

Визначення напряму зміни інтенсивності 

обороту: > 1 свідчить про спад та 

негативну тенденцію 

0,996 < 1; 
підвищення, 

позит. 

тенденція 

1 = 1; 
стабільна, 

позит. 

тенденція 

1,158 > 1; 
спад,  
негат. 

тенденція 
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Продовження табл.5.24 
1 2 3 4 

Розрахунок абсолютної зміни інтенсивності 

обороту фізичного капіталу в запасах, дні 

(п.8 – п.5), Δ ТО 

+1,49 0 +6,82 

Визначення напряму зміни часу зберігання 

капіталу у запасі, дні:  

> 0 свідчить про негативну тенденцію 

+1,49 > 0; 

негативна 

тенденція 

0 = 0; 

позитивна 

тенденція 

+6,82 > 0; 

негативна 

тенденція 

3. Факторний аналіз зміни залишків фізичного капіталу, інвестованого в запаси на 

стадіях бізнес-процесів операційної діяльності: 

Розрахунок впливу зміни інтенсивності 

обороту фізичного капіталу в запасах 

способом абсолютних різниць (Ф2): 

Δ Sдо (Ф2) = 
)1(ЩКт × Δ ТО, в тис.грн. 

300,13 × 

(+1,49) = 

+447 

694,03 × 0 = 

0 

599,51 × 

(+6,82) = 

+4089 

Оцінка впливу: Δ Sдо (Ф2)  > 0 (негативний) 
+447 > 0 

(негативний) 

0 = 0 (не 

впливає) 

+4089 > 0 

(негативний) 

Розрахунок впливу зміни масштабів 

діяльності (Ф1) балансовим способом: 

Δ Sдо (Ф1) = Δ Sдо - Δ Sдо (Ф2), в тис.грн. 

- 458 – (+447) 

= -905 
0 – 0 = 0 

34029 – 4089 

= +29940 

Оцінка впливу: Δ Sдо (Ф1)  > 0 (негативний) 
-905 < 0 

(позитивний) 

0 = 0 (не 

впливає) 

+29940 > 0 

(негативний) 
Висновки: у звітному періоді спостерігається несинхронний оборот фізичного капіталу по 
стадіях бізнес-процесів (від 0,996 до 1,158); на стадії постачання залишки фізичного 
капіталу скоротились (на -458 тис.грн), але інтенсивність обороту фізичного капіталу 
мала спад (на 1,49 дня), що свідчить про зменшення обсягів закупівлі виробничих запасів 
внаслідок скорочення масштабів діяльності; на стадії реалізації залишки фізичного 
капіталу зросли, а інтенсивність обороту фізичного капіталу зменшилась, що свідчить про 
неефективну маркетингову політику управлінського персоналу, проблеми зі збутом, 
заморожування фізичного капіталу у запасах, сповільнення кругообороту капіталу 
інвесторів та кредиторів у товарній формі та його повернення у грошову форму. 

Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Таблиця 5.25 

Процедура експрес-аналізу впливу зміни залишків фізичного капіталу в 

запасах на рух грошових коштів у результаті операційної діяльності 

Показники 

На кін. 

періоду, 

(1) 

На поч. 

періоду, 

(0) 

Абс. 

зміна, 

Δ 

Аналітичний висновок 

1. Виробничі запаси - ВЗ 8169 8627 - 458 Δ ˃ 0 → сума «перевитрати» 

грошових коштів,  

 

Δ ˂ 0 → сума «вивільнення» 

грошових коштів 

2. Незавершене 

виробництво - НЗВ 
0 0 0 

3. Готова продукція - ГП 34557 528 +34029 

Висновки: у звітному періоді зменшення залишків виробничих запасів (- 458 < 0) спричинило 

«вивільнення» грошових ресурсів та скорочення суми вихідного грошового потоку; зміна 

залишків незавершеного виробництва не вплинула на рух грошових коштів (0 = 0); 

збільшення залишків готової продукції (+34029 > 0) призвело до «перевитрати» грошових 

ресурсів та скорочення суми вхідного грошового потоку 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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В традиційній практиці аналізу господарської діяльності балансовий 

спосіб, насамперед, реалізується для задоволення потреб планування масштабів 

господарської діяльності за допомогою складання системи балансів - 

матеріально-речових, вартісних і трудових. Такі баланси для планування 

діяльності візуалізуються через побудову двосторонніх таблиць, в основі яких - 

балансове узагальнення: сума залишків ресурсів на початок періоду та їх 

надходження із внутрішніх і зовнішніх джерел повинна дорівнювати сумі їх 

вибуття і залишку на кінець періоду.  

В процесі бухгалтерського обліку операційної діяльності активні рахунки 

відкриваються та ведуться за таким же принципом балансового узагальнення, з 

тією лише відмінністю, що сальдо на кінець звітного періоду записується у тій 

ж половині рахунку, що й сальдо на початок. Модифікуючи будову 

бухгалтерських активних рахунків для потреб аналізу обороту фізичного 

капіталу по стадіях бізнес-процесів операційної діяльності доречно побудувати 

динамічний баланс, що забезпечує інформацією про внутрішню структуру 

бізнес-процесів та їх зміну протягом звітного періоду та уможливлює пошук 

резервів інтенсифікації ділової активності суб’єкта господарювання. 

(табл.5.26). 

Висновок про припущення безперервності діяльності підприємства 

забезпечує динамічний аналіз руху продуктового капіталу, спрямований на 

вивчення темпів зростання капіталу (Т) на кожній стадії кругообороту та їх 

зіставлення. З метою «швидкої» оцінки безперервності діяльності суб’єкта 

господарювання необхідно ввести в аналітичні процедури розрахунок 

співвідношення між темпами вибуття виробничих запасів (тобто темпами руху 

капіталу на стадії постачання – Т1), темпами вибуття запасів незавершеного 

виробництва (руху капіталу на стадії виробництва – Т2) та темпами вибуття 

готової продукції (рух капіталу на стадії реалізації – Т3) (5.17): 

321 TTТ                                                    (5.17) 
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Таблиця 5.26 

Процедура формування та аналізу динамічного оборотно-сальдового 

балансу фізичного капіталу в запасах 

Джерела ресурсів  

(обороти по Д-ту активних 

рахунків) 

Сума, 

тис.грн. 

Розподіл ресурсів 

(обороти по К-ту 

активних рахунків) 

Сума, 

тис.грн. 

Залишок на початок 

періоду, Sдо (0), у т.ч.: 
9155 

Залишок на кінець періоду, 

Sдо (1), у т.ч.: 
42726 

- виробничих запасів 8627 - виробничих запасів 8169 

- незавершеного виробництва 0 
- незавершеного 

виробництва 
0 

- готової продукції 528 - готової продукції 34557 

Надходження ресурсів, НФК, 

у т.ч.: 
607293 

Вибуття ресурсів, ВФК,  

у т.ч.: 
573722 

- виробничих запасів (р.20), 

Дт20 
107589 

- виробничих запасів (р.20), 

Кт20 
108047 

- незавершеного виробництва 

(р.23), Дт23 
249852 

- незавершеного 

виробництва (р.23), Кт23 
249852 

- готової продукції (р.26),  

Дт26 
249852 

- готової продукції (р.26),  

Кт26 
215823 

Баланс 616448 Баланс 616448 

Аналітичні операції: 

Визначення диспропорцій між надходженням 

і витрачанням фізичного оборотного 

капіталу: Δ Sдо = Sдо (1) - Sдо (0) =  НФК – ВФК  

42726 – 9155 = 607293 – 573722 = 33571 

Вибір напрямку управлінських дій за результатами аналізу динамічного балансу фізичного 

капіталу в запасах: 

Sдо (1)  ˃ Sдо (0); Н
ФК ˃ ВФК ; Δ Sдо ˃ 0 Sдо (1)  < Sдо (0); Н

ФК < ВФК ; Δ Sдо < 0 

33571 > 0 - 

Можливі альтернативи управлінських рішень в напрямку збільшення інтенсивності обороту 

фізичного капіталу по стадіях бізнес-процесів операційної діяльності: 

Забезпечення виробничої потужності 

договорами на поставку продукції 
Збільшення капітальних інвестицій 

Позбавлення надлишків виробничих ресурсів Поповнення виробничих запасів 

Усунення некомплектності виробництва та 

продукції, впровадження досягнень науки й 

техніки, передового досвіду 

Збільшення масштабів виробничої діяльності 

Розширення сортів асортиментних позицій 

готової продукції та ринків збуту 

Підтримка успішних марок асортиментних 

груп готової продукції 

Висновки: у звітному періоді надходження фізичного капіталу у запаси перевищувало його 

вибуття (607293 > 573722), що призвело до зростання його залишків на кінець звітного 

періоду, а це свідчить про спад ділової активності та сповільнення інтенсивності обороту 

фізичного капіталу по стадіях-бізнес процесів; оскільки найбільше перевищення дебетового 

обороту над кредитовим спостерігалось на стадії продажу готової продукції (249852 > 

215823), управлінському персоналу необхідно контролювати актуальність асортиментних 

позицій готової продукції для споживачів та доступність нових ринків збуту. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 
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Алгоритм динамічного аналізу обороту фізичного капіталу в запасах по 

стадіях бізнес-процесів операційної діяльності для отримання висновку про 

припущення безперервності діяльності підприємства у осяжному майбутньому, 

наведено на рис.5.3.  

 

Процедуру динамічного аналізу обороту фізичного капіталу по стадіях 

бізнес-процесів операційної діяльності, що уможливлює отримання висновку 

про припущення безперервності діяльності підприємства у осяжному 

майбутньому, змодельовано у табл.5.27. 

Рис.5.3. Алгоритм динамічного аналізу обороту фізичного капіталу 

по стадіях бізнес-процесів операційної діяльності 

Джерело: розроблено автором 
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Таблиця 5.27 

Процедура динамічного аналізу обороту фізичного капіталу в запасах по 

стадіях бізнес-процесів операційної діяльності  

Показники 

Складові фізичного капіталу, що 

обертаються по стадіях бізнес-процесів 

операційної діяльності 

Виробничі 

запаси 

Незавершене 

виробництво 

Готова 

продукція 

1. Вибуття фізичного капіталу з запасів за 

попередній період (кредитовий оборот за 

рахунком), тис.грн. 

105179 286023 256178 

2. Вибуття фізичного капіталу з запасів за 

звітний період (кредитовий оборот за 

рахунком), тис.грн. 

108047 249852 215823 

Аналітичні операції: 

1. Розрахунок прогресу (темпу зростання) обороту фізичного капіталу по стадіях 

бізнес-процесів операційної діяльності: 

Бізнес-процеси: 
Постачання 

(1) 

Виробництво 

(2) 

Продаж 

(3) 

Темп зростання обороту фізичного 

капіталу в запасах, % (п.2 / п.1 × 100%), Т 
102,73 87,35 84,25 

2. Зіставлення темпів зростання 

обороту фізичного капіталу в 

запасах:  

Т1 < Т2 < Т3 («нормальне» співвідношення) 

102,73 > 87,35 >84,25 

(співвідношення не виконується у двох 

частинах) 

3. Припущення безперервності діяльності 

як  відправної точки для вимірювання 

прибутку 

Суттєве звуження масштабів діяльності 

4. Визначення стадій виникнення 

диспропорцій: 

102,73 > 87,35 (на стадії виробництва) 

87,35 >84,25 (на стадії реалізації) 

Висновки: у звітному періоді спостерігаються диспропорції обороту фізичного капіталу по 

стадіях бізнес-процесів операційної діяльності у порівнянні з попереднім періодом, що 

свідчить про спад ділової активності, суттєве звуження масштабів діяльності, а також 

можливе порушення безперервності діяльності як відправної точки для отримання 

прибутку у осяжному майбутньому 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Порівняння доходу від реалізації продукції з витратами, що виникають на 

стадіях бізнес процесів: постачання, виробництва і реалізації, становить основу 

розрахунку фінансового результату та використання методу «витрати-випуск», 

в основі якого модель В. Леонтьєва. Як відзначає проф. Л.Г. Ловінська, в 

досвіді міжнародної практики бухгалтерського обліку метод «витрати – 

випуск» для розрахунку фінансового результату передбачає співставлення 

доходів та витрат діяльності підприємства з наступними коригуванням даної 
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різниці на суму зміни залишків запасів та вартості незавершеного будівництва 

впродовж звітного періоду [382, с. 63].  

Базуючись на методі «витрати-випуск», уможливлюється припущення 

про збереження фізичного капіталу (ΔФК) суб’єкта господарювання через 

порівняння чистого доходу від реалізації готової продукції (ЧД) з витратами, 

що формуються на стадіях постачання, виробництва і продажу готової 

продукції та втілюються у показниках собівартості реалізованої продукції 

(СРГП), адміністративних витрат (АЕ) та витрат на збут (SE) з коригуванням 

даної різниці на суму зміни залишків виробничих запасів (ΔВЗ), незавершеного 

виробництва (ΔНЗВ), готової продукції (ΔГП) та незавершених капітальних 

інвестицій (ΔНКІ). 

Зміст концепції збереження фізичного капіталу полягає в тому, що 

«прибуток заробляється, тільки якщо фізична виробнича потужність (або 

продуктивність) суб'єкта господарювання (або ресурси чи кошти, необхідні для 

досягнення такої потужності) на кінець періоду перевищує фізичну виробничу 

потужність на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам та 

внесків власників протягом цього періоду» [15, п.4.59б]. Відтак, цю концепцію 

можливо розкривати через метод визначення фінансового результату «витрати 

– випуск» у такий спосіб (5.18): 

ΔФК = ЧД – СРГП – АЕ – SE  – (ΔВЗ + ΔНЗВ + ΔГП + ΔНКІ ) > 0       (5.18) 

Процедуру експрес-аналізу перспектив збереження фізичного капіталу 

суб’єкта господарювання для отримання висновку про здатність заробляння 

операційного прибутку у осяжному майбутньому, змодельовано у табл.5.28. 

Прибуток підприємства значною мірою залежить від якості робочої сили, 

яка включає як кваліфікацію, так і особисті якості працівника: стан здоров'я, 

розумові (інтелектуальні) здібності, здатність адаптуватися, гнучкість, 

мобільність, вмотивованість, інноваційність. Якість робочої сили впливає на 

здатність до ефективної праці та знаходиться у прямій залежності із старінням 

та досвідом людини. В процесі багаторічної праці людини на підприємстві 
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відбувається оборот фізичного змінного капіталу у формі щорічного «зносу» 

здоров’я (старіння) працівника. 

Таблиця 5.28 

Процедура експрес-аналізу перспектив збереження фізичного капіталу 

суб’єкта господарювання  

Показники 
На поч. 

періоду 

На кін 

періоду 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка змін: 

Абс., Δ, 

тис.грн 
Відн., % 

1. Чистий дохід від реалізації продукції, ЧД 294 354 250 516 -43838 -14,9 

2. Собівартість реалізованої продукції, СРГП  256178 215823 -40355 -15,75 

3. Адміністративні витрати (Administrative 

expenses - АЕ) 
20597 22385 +1788 +8,7 

4. Витрати на збут (Selling expenses – SE) 2930 3416 +486 +16,6 

5. Виробничі запаси, ВЗ 8627 8169 -458 -5,31 

6. Незавершене виробництво, НЗВ 0 0 0 0 

7. Готова продукція, ГП 528 34557 +34029 +6444,9 

8. Незавершені капітальні інвестиції, НКІ 0 0 0 0 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Припущення збереження фізичного 

капіталу як  відправної точки для 

вимірювання операційного прибутку:  

ΔФК = ЧД – СРГП – АЕ – SE  – (ΔВЗ + 

ΔНЗВ + ΔГП + ΔКІ ) > 0 

ΔФК = 250516 – 215823 – 22385 – 3416  -  ((- 

458) + 0 + 34029 + 0) = -24679 < 0 (фізичний 

капітал не зберігається, прибуток у 

результаті основної операційної діяльності не 

заробляється) 

Висновки: у звітному періоді підприємство у результаті основної операційної діяльності не 

зберігало свій фізичний капітал (-24679 < 0), що свідчить про відсутність перспектив 

збільшення операційного прибутку від основної діяльності у осяжному майбутньому 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Вік є важливою особистою характеристикою якості робочої сили, 

оскільки рівень трудової активності людини, її працездатність та пізнавальні 

здібності залежать від стадій її життєвого циклу, які у фаховій літературі з 

управління персоналом поділяють на період підготовки до трудової діяльності, 

період активної трудової діяльності та період її припинення. Варто зауважити, 

що у фаховій літературі не узгоджено позиції науковців щодо визначення 

чітких вікових меж трудової активності та початку «старіння» трудової віддачі 

персоналу. У праці одного із засновників економічної демографії у СРСР проф. 

Б.Ц. Урланіса відзначається, що населення у працездатному віці поділяється на 

три основні періоди: «юність», «зрілість», «пізня зрілість»; при цьому 

стверджується, що працездатна «юність» припадає на вік 16-24 роки та 
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характеризується навчанням і освоєнням професії; вік з 25 до 44 років є 

найціннішим в економічному відношенні періодом, що характеризується 

найвищою трудовою віддачею («зрілість»); вік з 45 до 59 років 

характеризується зниженням продуктивності праці і бажанням зміни роботи 

(«пізня зрілість») [383, с.129]. 

Для визначення перспектив розвитку ділової активності підприємства у 

осяжному майбутньому дуже важливо визначати трудову якість робочої сили 

через середній вік персоналу. Адже, середній трудовий вік персоналу може 

дуже багато розповісти власникам та кредиторам про рівень кадрової безпеки 

підприємства, прогресивність поєднання управлінським персоналом 

накопиченого досвіду «старого» персоналу і нових (сучасних) професійних 

знань «молодого» персоналу, він є своєрідним «паспортом фірми». В 

бухгалтерському аналізі пропонується визначати інтенсивність обороту 

фізичного змінного капіталу в персоналі (ТО
П) через показник середнього віку 

трудової активності персоналу підприємства на підставі документів з обліку 

кадрів. Звідси, інтенсивність обороту фізичного змінного капіталу визначається 

як  (5.19). 

ТО
П  =  СРП / Ч                                      (5.19) 

де СРП – сумарний вік (сума років) працівників підприємства;  Ч – 

середньорічна облікова чисельність працівників у звітному періоді. 

Процедуру аналізу обороту фізичного змінного капіталу в персоналі, що 

уможливлює розуміння тенденції інтенсифікації ділової активності в процесі 

інноваційної діяльності підприємства через оцінку трудової якості робочої 

сили, рівня кадрової безпеки та прогресивності використовуваного персоналу, 

змодельовано  у табл.5.29. 

Економічний розвиток підприємства може мати екстенсивний та 

інтенсивний характер використання фізичного капіталу. У праці дослідників 

проф. М.В. Мельник, проф. В.Л. Поздєєва відзначається, що «екстенсивний 

шлях розвитку передбачає збільшення виробництва за рахунок кількісного 
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розширення ресурсів, тобто збільшення числа працівників, основних засобів, 

матеріальних ресурсів; інтенсивний шлях розвитку передбачає зростання 

виробництва за рахунок ефективнішого використання ресурсів, тобто за 

рахунок удосконалювання використання основних, оборотних активів, 

прискорення їх оборотності, за рахунок підвищення кваліфікації робочої сили» 

[384, с.227]. З огляду на це, показниками екстенсивності розвитку підприємства 

визнаються кількісні показники використання ресурсів, а показниками 

інтенсивності розвитку - якісні показники використання ресурсів. 

Таблиця 5.29 

Процедура аналізу обороту фізичного змінного капіталу в персоналі 

суб’єкта господарювання 

Показники 

За 

попер. 

період 

(0) 

За 

звіт. 

період, 

(1) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка 

абс. 

зміни, Δ 

2. Оцінка 

відн. зміни, 

%, ΔТ 
1 2 3 4 5 = гр.4 / гр.2 

1. Сумарний вік працівників підприємства 

(інформація кадрового обліку) – СРП, років 
48405 34822 -13583 -28,06 

2. Середньорічна облікова чисельність 

працівників – Ч, осіб 
1383 757 -626 -45,26 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Визначення інтенсивності обороту 

фізичного змінного капіталу в персоналі, роки 

(п.1 / п.2), ТО
П 

35 46 +11 +31,43 

4. Оцінка інтенсивності обороту фізичного 

змінного капіталу у звітному періоді:  

24 < ТО
П < 44 років свідчить про «нормальну» 

якість робочої сили та прогресивність персоналу для 

здійснення інноваційної діяльності 

46 років > 44 років 

(невисока якість робочої сили, 

кадрова небезпека) 

Висновки: у звітному періоді середній вік працівників склав 46 років, а інтенсивність 

обороту фізичного змінного капіталу в персоналі мала тенденцію до спаду (на +11 років), 

що свідчить про застосування непрогресивних кадрів, подальше старіння персоналу, спад 

ділової активності в процесі інноваційної діяльності та ймовірність зменшення очікуваного 

прибутку в майбутньому внаслідок відсутності можливості генерування нових «свіжих» 

ідей. Управлінському персоналу необхідно прийняти кадрові рішення щодо комплектації 

підприємства молодими спеціалістами. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Інтенсифікація використання фізичного капіталу є головною 

передумовою досягнення високих фінансових результатів і стійкого 

фінансового стану. З певною часткою умовності можна сказати, що річні 
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показники продуктивності праці виробничого персоналу, фондовіддачі 

основних виробничих засобів, оборотності виробничих запасів є показниками 

інтенсивного розвитку діяльності підприємства. За динамікою цих показників 

характеризується ефективність системи управління розвитком діяльності 

підприємства. 

Процедуру оцінки інтенсифікації використання фізичного капіталу 

суб’єкта господарювання, що уможливлює розпізнавання “больових” точок в 

системі управління діловою активністю та розвитком підприємства, 

змодельовано  у табл.5.30. 

Таблиця 5.30 

Процедура оцінки інтенсифікації використання фізичного капіталу 

суб’єкта господарювання у звітному періоді 

Показники 

Звітний 

період, 

(1) 

Поперед-

ній 

період, 

(0) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка зміни ключових 

показників фізичного 

капіталу (ФК): 

Абс. 

зміна, Δ 

Прогрес 

(Т), % 

Відн. 

зміна 

(ΔТ), % 

1. Чистий дохід від реалізації 

продукції, тис.грн. - ЧД 
250 516  294 354 -43838 85,1 -14,9 

2. Сер. основні засоби виробничого 

призначення , тис.грн. –ВОЗ 
602334 704309 -101975 85,5 -14,5 

3. Сер. виробничі запаси, тис.грн. - 

ВЗ 
8169 8627 -458 94,7 -5,3 

4. Середньооблікова чисельність 

виробничого персоналу, осіб – ВП 
749 1364 -430 54,9 -45,1 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок ключових показників інтенсивного (якісного) використання фізичного 

капіталу (ІФК): 

Фондовіддача основних виробничих 

засобів - ФВОЗ , коеф. (п.1 / п.2) 
0,4159 0,4179 -0,002 99,52 -0,48 

Оборотність виробничих запасів - 

МВЗ (п.1 / п.3) 
30,67 34,12 -3,45 89,89 -10,11 

Продуктивність праці виробничого 

персоналу  – ППВП, тис.грн.(п.1 / п.4) 
334,5 215,8 +118,7 155,0 +55,0 
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Продовження табл.5.30 

3. Виявлення тенденції інтенсифікації розвитку діяльності підприємства: 

-  за показниками фізичного капіталу:  

ФК
Т < ЧДТ  (позитивна тенденція) 

85,5% > 85,1% (негативна тенденція) 

94,7% > 85,1% (негативна тенденція) 

54,9% < 85,1% (позитивна тенденція) 

-  за показниками інтенсивності використання 

фізичного капіталу:  

ФКІ
Т >100% (позитивна тенденція) 

99,52% < 100% (негативна тенденція) 

89,89% < 100% (негативна тенденція) 

155,0% > 100% (позитивна тенденція) 

4. Встановлення співвідношення темпу приросту фізичного капіталу до темпу приросту 

чистого доходу: ЧДФК ТТ  /  

- основні виробничі засоби (-14,5)% / (-14,9)% = 0,9732 

- виробничі запаси (-5,3)% / (-14,9)% = 0,3557 

- виробничий персонал (-45,1)% / (-14,9)% = 3,0268 

5. Оцінка еластичності використання фізичного капіталу (за п.4): 

> 1 вказує на зростаючу віддачу від використання фізичного капіталу та інтенсифікацію  

- основні виробничі засоби 0,9732 < 1 (спадаюча  віддача) 

- виробничі запаси 0,3557 < 1 (спадаюча  віддача) 

- виробничий персонал 3,0268 > 1 (зростаюча віддача) 

6. Оцінка впливу показників еластичності використання фізичного капіталу на розвиток 

діяльності підприємства: 

6.1. Розрахунок частки впливу на 

100% приросту чистого доходу: 

Екстенсифікація 

діяльності 

Інтенсифікація 

 діяльності 

- основні виробничі засоби 0,9732 × 100% = 97,32% 100% - 97,32% = 2,68% 

- виробничі запаси 0,3557× 100% = 35,57% 100% - 35,57% = 64,43% 

- виробничий персонал 3,0268 × 100% = 302,68% 100% - 302,68% = -202,68% 

6.2. Розрахунок середнього  рівня: 
(97,32% + 35,57% + 

302,68%) / 3 = 145,19% 

(2,68% + 64,43% + (-202,68)) 

/ 3 = -45,19% 

Висновки: у звітному році якісний рівень використання фізичного капіталу погіршився, 

окрім продуктивності праці виробничого персоналу (+55,0%); значною мірою 

інтенсифікація операційної діяльності була забезпечена за рахунок покращання 

оборотності виробничих запасів (64,43% > 35,57%); характер розвитку підприємства слід 

визнати екстенсивним, на що вказує середній рівень екстенсифікації операційної діяльності 

(145,19% > -45,19% ), а  це свідчить про неефективне використання  ресурсів та слабкі 

шанси нарощування фінансових результатів у осяжному майбутньому. 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Як показало проведене дослідження, в основу ділової активності та 

збереження фізичного капіталу суб’єкта господарювання покладається 

інтенсифікація використання ресурсів, а також збалансованість річних 

господарських оборотів та інтенсивність вибуття складових фізичного капіталу 

на стадіях бізнес-процесів операційної діяльності: постачання, виробництва та 

реалізації. Розроблені моделі процедур аналізу виробничої потужності та 

оборотності фізичного капіталу за стадіями бізнес-процесів операційної 

діяльності забезпечують розв'язання двох основних проблем управління 

швидкістю руху капіталу підприємства: обґрунтування системи заходів, які 
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локалізують джерела дестабілізації ділової активності підприємства в процесі 

діяльності і забезпечать повернення їх параметрів поведінки у регламентований 

стан; обґрунтування переходу на новий механізм управління підприємством або 

на нову бізнес-модель, що призведе до якісно нового стану економічної 

динаміки, зростання та розвитку. 

 

5.3. Організація технології аналізу бізнес-моделі та ресурсного 

потенціалу створення цінності для стейкхолдерів  підприємства 

 

В сучасному ринковому середовищі отримувати прибуток суб’єкт 

господарювання може не лише внаслідок виробництва та реалізації продукції, 

але й від підвищення вартості бізнесу через його оптимальну організацію. У 

сучасній економіці замість конкуренції товарів або послуг на перші ролі 

виходить конкуренція бізнес-моделей підприємств і складових їх бізнес-

процесів. Варто зауважити, що бізнес-модель підприємства відрізняється від 

стратегії підприємства двома ключовими пунктами: 1) бізнес-модель 

фокусується на створенні цінності і отриманні прибутку, а стратегія 

акцентована на вироблення стійкої конкурентної переваги; 2) розробка бізнес-

моделі не вимагає значних знань бізнес-середовища, а в питаннях стратегії без 

складного аналізу зовнішніх чинників не обійтися. Це об'єктивно вимагає 

розширення кола завдань аналітичного забезпечення управління бізнесом. 

«Бізнес-модель організації становить собою систему трансформації 

ресурсів через її комерційну діяльність, в продукти і результати, спрямовану на 

досягнення стратегічних цілей організації і створення цінності протягом 

короткострокового, середньострокового і довгострокового періодів [301, с.27-

29]. У такому значенні бізнес-модель суб’єкта господарювання трактується у 

міжнародному стандарті «Інтегрована звітність». Одним з інструментів, що 

дозволяє пояснити постачальникам фінансового капіталу, як модель бізнесу 

суб’єкта господарювання забезпечує створення цінності протягом тривалого 

часу через трансформацію фізичного капіталу у результаті комерційної 
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діяльності, є бізнес-аналіз. Втім, у сучасній літературі зустрічаються 

найрізноманітніші трактування поняття «бізнес-аналіз».  

Найавторитетнішою слід визнати думку Міжнародного інституту бізнес-

аналізу (International Institute of Business Analysis, IIBA), яким бізнес-аналіз 

трактується як практична діяльність, спрямована на сприяння змінам у компанії 

через вивчення потреб її зацікавлених сторін, які залежать від бізнесу компанії і 

які здатні чинити на нього вплив, а також обґрунтування рішень, що 

забезпечують цінність для цих зацікавлених сторін [385, с.1]. Визначення IIBA 

досить чітко характеризує особливості бізнес-аналізу як нового виду 

професійної діяльності, що має бути зосередженим не на оцінці результатів 

господарської діяльності суб’єкта господарювання, а на обґрунтуванні змін 

моделі організації управління господарською діяльністю суб’єкта 

господарювання з урахуванням вимог різних зацікавлених сторін.  

З наведеного видно, що саме стейкхолдерський підхід становить 

методологічну базу бізнес-аналізу. Необхідно підкреслити, що відповідно до 

теорії зацікавлених сторін (стейкхолдерів) комерційна компанія розглядається 

не просто як окрема економічна одиниця для отримання прибутку. Насамперед, 

компанія розглядається як елемент того середовища, в якому вона діє, як 

підсистема в рамках системи більш високого рівня, яка і сама здатна впливати 

на своє оточення і в той же час відчуває на собі вплив цього оточення - своїх 

стейкхолдерів, взаємодія з якими багато в чому визначає долю цієї компанії 

[386, 387]. Відтак, бізнес-аналіз зорієнтований на оцінку того, як в умовах 

ринкових відносин суб'єкти господарювання можуть забезпечувати свій 

розвиток і довгострокову стійкість, задовольняючи вимоги різних зацікавлених 

сторін, здатних вплинути на їх діяльність. Доречно додати, що теорія 

стейкхолдерів стала основою розвитку концепції соціальної відповідальності 

бізнесу [11].  
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За Стандартами IIBA, концептуальна модель бізнес-аналізу (The Business 

Analysis Core Concept Model, BACCM) включає шість понять, які мають спільне 

значення для всіх бізнес-аналітиків: зміни (Changes), потреби (Needs), рішення 

(Solutions), зацікавлені сторони (Stakeholders), цінність (Value) та умови 

(Contexts). Ці концепти допомагають зрозуміти тип інформації, що виникає 

[385, с.3-5]. 

Проф. В.І. Бариленко на основі узагальнення напрямків робіт бізнес–

аналітика, визначених у Керівництві з основ знань з бізнес-аналізу (Business 

Analysis Body of Knowledge, BABOK) Міжнародного інституту бізнес-аналізу 

[374], акцентує, що «найчастіше бізнес-аналітики спеціалізуються на одній з 

трьох таких сфер: стратегічний аналіз, аналіз бізнес-архітектури та аналіз 

інформаційних систем управління... Стратегічний аналітик виробляє 

рекомендації для вищого керівництва з питань змін в місії, меті і 

довгостроковій політиці розвитку. Бізнес-архітектор, вирішуючи проблеми, 

виявлені стратегічним аналітиком, формує пропозиції щодо змін в 

організаційній і технологічній структурі підприємства, в його системі 

управління, в забезпеченні ресурсами, взаємозв'язках з партнерами і клієнтами. 

Системний аналітик розробляє пропозиції з проектування найбільш 

раціональних систем інформаційної підтримки вирішення завдань, поставлених 

першими двома аналітиками» [389, с.45]. 

Система сертифікації бухгалтерів АССА просунутого (професійного) 

рівня передбачає вивчення дисципліни «Business Analysis». Слід відзначити, що 

АССА пропонується досить широкий погляд на проблематику бізнес-аналізу. У 

неї включено і стратегічний аналіз, і маркетинговий аналіз, і аналіз бізнес-

процесів, і використання інформаційних технологій при проектуванні бізнес-

процесів, і проектний аналіз, і аналіз ключових фінансових коефіцієнтів, і 

аналіз людського капіталу [193]. Опрацювання змісту матеріалу, що 

пропонується для підготовки до екзамену АССА «Business Analysis», показало, 



485 
 

що загалом програма охоплює два основні напрямки: аналіз зовнішніх сил, що 

формують середовище організації бізнесу суб’єкта господарювання, та аналіз 

внутрішніх прагнень та проблем, що існують в організації його бізнесу [193, 

с.13]. Відтак, методологія бізнес-аналізу базується на аналітичних 

інструментах, характерних для стратегічного менеджменту та системного 

аналізу з використанням сучасних інформаційних технологій.  

Огляд фахової літератури з проблематики бізнес-аналізу дав змогу 

узагальнити його основні аналітичні інструменти у частині технічних прийомів 

та способів обробки інформації (табл.5.31). Характеристику основних 

технічних способів та прийомів бізнес-аналізу наведено у Дод. К. 

Таблиця 5.31 

Інструментарій бізнес-аналізу (технічні прийоми) 

Інструментарій аналізу зовнішніх сил, що 

формують середовище організації бізнесу 

суб’єкта господарювання 

Інструментарій аналізу внутрішніх 

проблем, що існують в організації бізнесу 

суб’єкта господарювання 

Аналіз «національного ромбу» Портера 

(Porter’s Diamond Model) 

Моделювання збалансованої системи 

показників (Balanced Scorecard, BSC) 

PESTLE - аналіз Форсайт-аналіз (Foresight analysis) 

Галузевий аналіз Моделювання бізнес-процесів  

Аналіз п'яти сил Портера Реінжиніринг бізнес-процесів 

HEPTALYSIS - аналіз  Аналіз ланцюга вартості (Value chain analysis) 

MOST - аналіз Аналіз бізнес-моделі 

SWOT-аналіз Діаграма Ісікави 

CATWOE - аналіз GAP-аналіз (аналіз розривів) 

MSCW - аналіз ТОС-аналіз (виявлення «вузьких місць») 

VPECT - аналіз Метод «шести сигм» (аналіз браку) 

Аналіз відносин з клієнтами (Customer 

relationship management, CRM) 

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) 

Проектний аналіз 

Аналіз стратегічних груп (Strategic Group 

Analysis, SGA) 

Аналіз життєвого циклу продукту (The product 

life cycle analysis) 

Портфельний аналіз (BCG matrix Analysis) Аналіз фінансових коефіцієнтів 

Бенчмаркінг (Benchmarking) Організаційний аналіз 
Джерело: узагальнено автором на основі [385, 388-390] 

Більшість дослідників сходяться на тому, що бізнес-модель характеризує 

логіку формування та розподілу доданої вартості, яка відображає консенсус 

інтересів ключових стейкхолдерів бізнесу. Швейцарські дослідники у сфері 

проектування бізнес-моделей О.Гассман, К.Франкенбергер, М.Шик 
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запропонували загальну схему формування бізнес-моделі у формі «магічного 

трикутника», яка включає чотири елементи: 1) наші цільові клієнти (хто?); 2) 

які цінності ми пропонуємо клієнтам (що?); 3) як формується пропозиція (як?); 

4) чому ми отримуємо прибуток (чому?) [390, с. 19-20]. 

Оскільки бізнес-модель повинна розроблятися з метою реалізації обраної 

стратегії з урахуванням наявних ресурсів, тому і бізнес-модель, і стратегія, і 

використовувані в бізнесі ресурси розглядаються як фактори створення його 

цінності (5.20) [389, с. 100]: 

V = f (M; S; R)                                           (5.20) 

де V (Value) – цінність, створювана для стейкхолдерів; M (Model) – бізнес-

модель формування доданої вартості; S (Strategy) – стратегія досягнення 

конкурентних переваг; R (Resources) – матеріальні, трудові, інтелектуальні та 

фінансові ресурси, що використовуються. 

В рамках аналітичного забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління 

суб’єктом господарювання важливо оцінювати раціональність вибору 

суб’єктом господарювання бізнес-моделі. Для цього корисна інформація  про 

співвідношення темпів зростання (Т) стратегічних показників фінансових 

результатів та темпів зростання показників фінансового стану, розрахованих за 

інформацією фінансової звітності. Зокрема, важливо розраховувати 

співвідношення прогресу зростання ринкової вартості (Мarket Сapitalization) та 

інвестованого капіталу (Invested Capital), ТMC / ТІС; маржинального прибутку 

(Contribution margin) та чистого доходу (Net Revenue), ТСМ / ТNR; доданої 

економічної вартості (Economic Value Added) та активів (Assets), ТEVA / ТА; 

вільного грошового потоку (Free Cash Flow) та зобов’язань (Debt),  ТFCF / ТD. 

Отримане значення, що дорівнює або перевищує одиницю, буде позитивно 

характеризувати застосовувану бізнес-модель [389, с. 108-109]. 

Процедуру аналізу раціональності бізнес-моделі суб’єкта господарювання 

з урахуванням вище наведених тверджень змодельовано  у табл.5.32.  
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Таблиця 5.32 

Процедура аналізу раціональності бізнес-моделі суб’єкта господарювання у 

звітному періоді 

Показники 
Звітний 

період, (1) 

Попередній 

період, (0) 

Аналітичні операції: 

1. Оцінка 

абс. 

зміни, Δ 

2. Оцінка 

прогресу 

(Т), % 
1 2 3 4 = гр.2 – гр.3 5 = гр.2/ гр.3 

1. Ринкова вартість (Мarket 

Сapitalization, MC) 
182866 182866 0 100 

2. Сер. інвестований капітал 

(Invested Capital, ІС) 
572638 556604 +16034 102,9 

3. Маржинальний прибуток 

(Contribution margin, СМ) 
172701 23786 +148915 726,06 

4. Чистий дохід (Net Revenue, NR) 250516 294354 -43838 85,1 

5. Додана економічна вартість 

(Economic Value Added, EVA) 
8880 13956 -5076 63,63 

6. Сер. активи (Assets, A) 705080 784264 -79184 89,9 

7. Вільний грошовий потік (Free 

Cash Flow) 
-60506 -15676 -44830 0 

8. Сер. зобов’язання (Debt) 219749 298844 -79095 73,53 

Аналітичні операції (продовження): 

3. Розрахунок ключових співвідношень для оцінки раціональності бізнес-моделі різними 

групами стейкхолдерів (≥1 свідчить про ефективну бізнес-модель) 

- з позиції інвесторів ТMC / ТІС 
100% / 102,9% = 0,97;  

0,97 < 1 (неефективна бізнес-модель) 

- з позиції держави та суспільства ТСМ / ТNR 
726,06% / 85,1% = 8,53; 

8,53 > 1 (ефективна бізнес-модель) 

- з позиції управлінського персоналу ТEVA / ТА 
63,63% / 89,9% = 0,71; 

0,71 < 1 (неефективна бізнес-модель) 

- з позиції кредиторів ТFCF / ТD 
0% / 73,53% = 0; 

0 < 1 (неефективна бізнес-модель) 
Висновки: у звітному році підприємство здійснювало незбалансоване задоволення вимог 
різних груп стейкхолдерів та не створювало умови для стійкого розвитку; розрахунки 
співвідношень прогресу стратегічних та фінансових показників свідчать про 
неефективність обраної бізнес-моделі для її інвесторів, кредиторів та управлінського 
персоналу. Управлінському персоналу необхідно вжити заходів щодо реінжинірингу бізнес-
процесів, враховуючи потреби ключових зацікавлених сторін бізнесу підприємства. 

Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Про індикатори створення цінності для стейкхолдерів суб’єктом 

господарювання протягом тривалого періоду йдеться у стандарті GRI 201 

«Economic Performance». Зокрема, відзначається, що для розкриття економічних 

аспектів використовуються дані фінансової звітності, складеної за IFRS та яка 

вже пройшла аудиторську перевірку; зазначається, що створена пряма 

економічна цінність розкривається через інформацію про доходи, визначені як 
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сума чистих продажів, доходів від фінансових інвестицій та продажу основних 

засобів і нематеріальних активів; розподілена економічна цінність 

розкривається через інформацію про матеріальні затрати, виплати працівникам, 

виплати постачальникам капіталу, виплати державі та інвестиції в громаду; 

збережена економічна цінність визначається як різниця між створеною 

економічною цінністю та розподіленою економічною цінністю [339]. 

Для розуміння стейкхолдерами процесу, як підприємство створює 

цінність протягом довгого часу, можливо застосувати інструментарій 

динамічного аналізу. Процедуру аналізу створення та збереження цінності для 

стейкхолдерів управлінським персоналом підприємства за інформацією 

інтегрованої звітності змодельовано  у табл.5.33. 

Таблиця 5.33 

Процедура аналізу створення та збереження цінності для 

стейкхолдерів суб’єктом господарювання протягом останніх п’яти років  

Показники 

Аналітичні операції: 

1. Побудова рядів динаміки ключових 

показників створення вартості 

2. Визначення 

середнього 

щорічного 

прогресу розвитку 

в рядах динаміки, 
4

04 / ххТ Х   

Звіт. 

період 

Попер. 

період 

2 роки 

назад 

3 роки 

назад 

4 роки 

назад 

xi 4 3 2 1 0 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Створена цінність, у т.ч.:  285098 234018 236350 296458 490024 4 490024/285098ХТ

= 
4 5818,0 = 

0,8734 або 87,34% 

ХТ <100%, немає 

прогресу розвитку у 

створенні цінності 

- чистий дохід від реалізації 259205 232312 250516 294354 494762 

- доходи від фінансових 

інвестицій 
10008 0 2000 0 0 

- доходи від реалізації 

основних засобів та 

нематеріальних активів 

15885 1706 (16166) 2104 (4738) 

2. Розподілена цінність, у т.ч.: 247390 227657 252992 276893 424843 

4 424843/247390ХТ

= 
4 5823,0 = 

0,8735 або 87,32% 

ХТ <100%, є прогрес 

розвитку у 

розподіленні 
цінності 

- матеріальні затрати 83316 92858 108047 105179 247589 

- виплати працівникам 152820 128348 142047 170912 177254 

- виплати власникам 

дивідендів 
0 0 0 0 0 

- виплати кредиторам 

відсотків 
0 0 0 0 0 

- виплати державі податків 1128 962 1917 802 0 

- інвестиції в місцеву 

громаду та інфраструктуру 
10126 5489 981 0 0 
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Продовження табл.5.33 
1 2 3 4 5 6 7 

3 Збережена цінність  

(п.1 - п.2) 
37708 6361 (16642) 19565 65181 

4 65181/37708ХТ = 

4 5785,0 = 0,8721 

або 87,21% 

ХТ <100%, немає 

прогресу розвитку у 

збереженні цінності 

Висновки: підприємство немає щорічного прогресу розвитку у створенні вартості бізнесу 

та збереженні капіталу 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Також в рамках аналітичного забезпечення діяльнісно-орієнтованого 

управління суб’єктом господарювання доречно проводити експрес-оцінку 

ресурсного потенціалу створення цінності суб’єктом господарювання. Для 

цього використано окремі пропозиції з праці колективу авторів [2, §13]. 

Зокрема, пропонується розраховувати співвідношення коефіцієнтів оновлення 

основних засобів (КО
ОЗ) та їх вибуття (КВ

ОЗ), індексів зростання цін придбання 

виробничих запасів (
ВЗЦ

І
) та цін реалізації готової продукції (

ГПЦ
І

), коефіцієнтів 

обороту з прийому персоналу (КО
ПП) та його обороту з вибуття (КО

ВП). 

Отримані значення та їх комбінації будуть вказувати на ймовірний рівень 

ресурсного потенціалу створення цінності суб’єктом господарювання у 

осяжному майбутньому (табл.5.34). 

Таблиця 5.34 

Критерії експрес-оцінки ресурсного потенціалу створення вартості 

суб’єктом господарювання 

Показники 

Рівні потенціалу створення вартості 

Високий рівень 

- А 

Середній 

рівень - Б 

Низький 

рівень - В 

Співвідношення КО
ОЗ  /  КВ

ОЗ  > 1 0,5 - 1 < 0,5 

Співвідношення ВЗЦ
І  / ГПЦ

І   < 1 = 1 > 1 

Співвідношення КО
ПП /  КО

ВП  > 1 0,5 - 1 < 0,5 

Комбінації критеріїв для формування висновку про наявний ресурсний потенціал 

створення вартості у осяжному майбутньому 

Високий рівень ААА, ААБ, АБА, БАА 

Середній рівень ББА, АББ, БАБ, БББ, ББВ, ВББ, БВБ, АБВ 

Низький рівень ВВВ, ВВБ, ВБВ, БВВ 
Джерело: складено на основі [2, §13] 
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Процедуру експрес-оцінки ресурсного потенціалу створення цінності 

бізнесу для стейкхолдерів суб’єктом господарювання змодельовано у табл.5.35. 

Таблиця 5.35 

Процедура експрес-оцінки ресурсного потенціалу створення вартості 

суб’єктом господарювання у осяжному майбутньому 

Показники 

Звіт-

ний 

період, 

(1) 

Попе-

редній 

період, 

(0) 

Аналітичні 

операції: 

1. Оцінка абс. 

зміни, Δ 

1 2 3 4 = гр.2 – гр.3 

1. Коефіцієнт оновлення основних засобів (КО
ОЗ) 0,012 0,0214 -0,0094 

2. Коефіцієнт вибуття основних засобів (КВ
ОЗ) 0,172 0,0326 +0,1394 

3. Індекс зростання цін придбання виробничих запасів 

( ВЗЦ
І ) 

1,26 1,33 -0,07 

4. Індекс цін реалізації готової продукції ( ГПЦ
І ) 1,27 1,31 -0,04 

5. Коефіцієнт обороту з прийому персоналу (КО
ПП) 0,0779 0,0730 +0,0049 

6. Коефіцієнт обороту з вибуття персоналу (КО
ВП) 0,1017 0,0904 +0,0113 

Аналітичні операції (продовження): 

2. Розрахунок ключових співвідношень у звітному періоді для оцінки ресурсного 

потенціалу створення вартості: 

КО
ОЗ  /  КВ

ОЗ 
0,012 / 0,172 = 0,07;  

0,07 < 0,5 (низький рівень - В) 

ВЗЦ
І  / ГПЦ

І  
1,26 / 1,27 = 0,99;  

0,99 < 1 (високий рівень - А) 

КО
ПП /  КО

ВП 
0,0779 / 0,1017 = 0,77; 

0,5 < 0,77 < 1 (середній рівень - Б) 

3. Комбінування критеріїв співвідношень для визначення рівня потенціалу: 

АБВ Середній рівень 

Висновки: у звітному році за нарощуванням виробничого основного капіталу  підприємство 

мало низький рівень, за нарощуванням оборотного виробничого капіталу – високий рівень, за 

нарощуванням людського капіталу – середній рівень, що в комбінації свідчить про середній 

рівень ресурсного потенціалу створення вартості суб’єктом господарювання у наступному 

звітному періоді 
Джерело: змодельовано та розраховано  автором 

Управлінська праця належить до найскладніших видів людської 

діяльності. Навіть в умовах сприятливого психологічного клімату в колективі, 

збереження стійкого асортименту продукції, стабільних процесів виробництва і 

збуту, за наявності тенденції зростання масштабів діяльності необхідні 

структурні перетворення організації управління бізнесом. Наявність 

фінансових, матеріальних та людських ресурсів ще не гарантує досягнення 
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цілей. Важливішою є спроможність підприємства організувати та мобілізувати 

ці ресурси на досягнення сформульованих стратегічних цілей.  

На важливості розгляду системи управління підприємством як об’єкту 

аналізу наголошувала проф. С.Б. Барнгольц: «ефективність діяльності 

аналізованого господарюючого суб’єкта значною мірою залежить від якості 

управління...» [149, с. 26-27]. Про аналіз системи управління як важливу 

складову частину й самостійний напрям у системі комплексного аналізу 

господарської діяльності підприємства йдеться в монографії проф. М.В. 

Мельник [391]. У докторській дисертації проф. І.В.Сіменко запропоновано 

загальну експертно-кваліметричну факторно-крітеріальну модель бальної 

оцінки якості системи управління підприємством [392, с.21] (5.21): 

ЯСУ = 0,25×ЯАУ + 0,22×ЯППР + 0,2×ЯОКо + 0,18×ЯОСУ + 0,15×ЯОК      (5.21) 

де ЯСУ – якість системи управління;  ЯАУ – якість апарату управління; 

ЯППР – якість процесу прийняття рішень; ЯОКо – якість організаційних 

комунікацій; ЯОСУ –  якість організаційної структури управління; ЯОК – якість 

організаційної культури. 

В англомовній фаховій літературі для оцінки якості системи управління 

підприємством розрізняють два ключових терміни: «managerial effectiveness» – 

управлінська ефективність та «management efficiency» – управління 

ефективністю. Отже, якість системи управління підприємством може 

трактуватися двояко: як «управлінська ефективність», що визначається якістю 

організаційної структури та якістю організації бізнес-моделі; та як «управління 

ефективністю», що визначається діловими якостями управлінського персоналу, 

а також тим, наскільки раціонально використовується їх потенціал.  

З огляду на це, проведенню змін в управлінні ефективністю діяльності 

підприємства передує організаційний аналіз «управлінської ефективності». 

Поняття «організаційний аналіз» було запроваджене Е.Жаком, який розробив 

комплексну систему менеджменту «Requisite Organization» (табл.5.36) [393].  
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Таблиця 5.36 

Етапи організаційного аналізу управління суб’єктами 

підприємницької діяльності 

Назва етапу Процедури 

Організаційна 

діагностика 

На цьому етапі відбувається колективне осмислення керівниками 

власного досвіду і поточного стану організації, здійснюється робота з 

управлінськими помилками в напрямку оцінки стану і якості управління 

організацією, а також проводиться робота з організаційними 

відхиленнями від норми в побудові організації, в організаційних 

стосунках і в управлінських рішеннях. 

Аналіз 

управлінських 

рішень 

На цьому етапі здійснюється систематизація завдань, зафіксованих в 

наказах, розпорядженнях, в протоколах засідань. На основі аналізу 

управлінських рішень формується уявлення про поточну практику 

управління в організації та відбувається групування рішень за певний 

період по різних типах підстав; вимірюється керованість організації, 

здійснюється пошук резервів підвищення здійснювання рішень, а також 

досліджується позиція керівника підприємства, його відношення з 

керованою підсистемою в цілому або з окремими її частинами, а також з 

підлеглим йому персоналом. 

Опитування 

ключових 

співробітників 

фірми про їх 

розуміння 

проблем 

На цьому етапі проводиться структуризація проблемного поля організації, 

на основі всього списку проблем будується проблемне поле організації у 

вигляді графів (причинно-наслідкових зв'язків) з виходом на кореневі 

проблеми; виявляються позиційні групи інтересів серед співробітників, 

які є головним джерелом маніпулювання генеральним директором. Слід 

зазначити, що знання позиційності усередині організації є дуже корисним 

управлінським ресурсом. 

Моніторинг 

організаційної 

культури 

На цьому етапі проводиться безпосереднє спостереження за роботою 

співробітників в офісах, на виробництві, на презентаціях, на виставках, 

присутність на нарадах, вивчаються рекламні матеріали, сайти; 

аналізується взаємодія керівника та підлеглих в реальних умовах на 

нарадах; виявляються слабкі сигнали, тобто ознаки подій і явищ в 

організації, які не сприймаються системою управління, але виявляються 

важливими після їх посилення. 
Джерело: складено на основі [393] 

У вітчизняній фаховій літературі з організаційного розвитку та 

менеджменту організацій «організаційно-управлінський» аналіз трактується як 

дослідницька діяльність, спрямована на вивчення системи цілей підприємства, 

стратегії їх досягнення, організаційної структури управління, специфіки 

управлінських процесів та організаційної культури [394, с.87-90]; основне 

призначення такого аналізу вбачається у визначенні проблемних місць 

підприємства з погляду організації управління ним, оцінці його організаційно-

управлінського потенціалу, а також, за необхідності, визначенні цілей 

організаційної реструктуризації та підходів до її проведення [395, с.159]. 
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Критичний огляд вітчизняної спеціалізованої літератури з управління 

бізнес-організаціями в інноваційній економіці показав, що до основних завдань 

організаційного аналізу загалом включають: оцінювання стану й ефективності 

діючої системи управління та її елементів; установлення відповідності системи 

управління специфіці завдань і особливостям внутрішнього середовища 

підприємства; виявлення відхилень стану системи управління відносно бази 

порівняння (аналога, еталону, бізнес-моделі); дослідження проблемних зон і 

причин невідповідностей у структурній побудові системи управління; 

з’ясування причин, що зумовлюють невідповідності у внутрішньому 

середовищі організації та пошук резервів управлінських ресурсів; діагностика 

перспектив розвитку організаційної структури управління підприємством і її 

окремих елементів та можливостей адаптації до прогнозованих змін 

зовнішнього середовища; розроблення заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності функціонування системи управління та спроможності досягнення 

стратегічних цілей організації [3]. 

Необхідно підкреслити, що Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» передбачено подання разом з фінансовою 

звітністю Звіту про управління [18, ст.11, п.7]. Методичними рекомендаціями зі 

складання звіту про управління передбачається розкриття інформації про 

організаційну структуру та опис діяльності підприємства. Зокрема, 

відзначається, що за напрямом "Організаційна структура та опис діяльності 

підприємства" рекомендується наводити інформацію про організаційну 

структуру підприємства, його стратегію та цілі, сферу його діяльності за 

географічним розташуванням та галузевим спрямуванням, а також інформацію 

про продукцію та послуги, що виробляються/надаються підприємством, 

ринкову частку підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою 

діяльність підприємство [39, п.ІІ.2, ІІІ.1]. Доречно додати, що у класичному 

підручнику з менеджменту американських авторів М. Мескона, М. Альберта та 

Ф. Хедоурі під організаційною структурою розуміється сукупність рівнів і 

ланок управління, що забезпечують досягнення поставлених цілей організації; 
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відзначається, що проектування структури має базуватися на стратегічних 

планах організації [4, с.235].  

Проблема вдосконалення організаційної структури управління 

підприємством досить актуальна та розглядається в працях багатьох авторів, що 

проводять дослідження у сфері управління підприємствами. Зокрема, у праці 

проф. А.Е. Воронкової обґрунтовується, що за умови дотримання вимоги 

вирішення в системі управління повного набору управлінських задач, 

оптимальна організаційна структура управління може бути побудована з 

дотриманням принципу мінімізації взаємодії структурних одиниць [396, с.6]. 

При цьому, для аналізу організаційної структури управління підприємством 

цим дослідником рекомендується застосовувати таку комплексну модель (5.22): 

Z  R  S  P                                                  (5.22) 

де  Z – число задач, що фактично вирішуються в системі управління 

підприємством; R – кількість об'єктів функціонального управління; S – кількість 

етапів життєвого циклу об'єктів функціонального управління; P – кількість 

основних функцій управління [396, с.6-7]. 

Методику аналізу організаційної культури підприємства запропоновано 

проф. Л.А. Горшковою та к.е.н. В.А. Поплавською [397]. Організаційна 

культура трактується цими авторами як основоположні цінності та 

переконання, що розвинені в організації персоналом і які передаються новим 

співробітникам при вирішенні проблем їх адаптації до зовнішнього середовища 

і внутрішньої інтеграції [397, с.37]. При цьому, розрізняються ринкова, 

бюрократична, кланова і адхократична типи культур [397, с.38]; до основних 

інструментів аналізу організаційної культури підприємства віднесено 

діагностику типу організаційної культури, перевірку відповідності існуючої 

організаційної культури основним компонентам внутрішнього і зовнішнього 

середовища організації, розробка заходів щодо приведення у відповідність 

організаційної культури зі стадією життєвого циклу і стратегією розвитку 
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організації, моніторинг внутрішнього і зовнішнього середовища організації 

[397, с.39-42]. 

Варто зауважити, що з позиції аналітичного забезпечення управління 

суб’єктами підприємницької діяльності організаційний аналіз безумовно є 

корисним інструментом пошуку резервів управлінських ресурсів створення 

цінності для стейкхолдерів та досягнення поставлених стратегічних цілей 

підприємства через вдосконалення організаційної структури, реінжиніринг 

бізнес-процесів, розвиток персоналу та формування організаційної культури. В 

контексті стратегічного управління підприємством організаційний аналіз 

уможливлює виявлення потреби у змінах бізнес-моделі або в складі 

управлінського персоналу суб’єкта господарювання.  

Втім, в контексті міжнародної стандартизації фінансової звітності, 

зумовленої необхідністю надання користувачам для прийняття рішень 

достовірної, доречної та суттєвої інформації про фінансовий стан та 

результати діяльності підприємства, процедури організаційного аналізу не 

потребують моделювання з огляду на суб’єктивність аналітичних висновків, які 

дозволяють лише обґрунтувати потреби у зміні бізнес-моделі організації 

господарської діяльності суб’єкта господарювання з урахуванням вимог різних 

зацікавлених сторін бізнесу, але не забезпечують прийняття рішень 

постачальниками фінансового капіталу щодо надання ресурсів суб’єкту 

господарювання.  

Разом з тим, моделі аналітичних процедур, що забезпечують корисною 

«ущільненою» інформацією для формування професійного судження щодо 

перспектив збереження фізичного капіталу підприємства, доречно узгоджувати 

з інформацією, отриманою за результатами організаційного аналізу. З огляду на 

це, результати організаційного аналізу є базою, «фундаментом» для осмислення 

суттєвості управлінського впливу на формування показників фінансового стану 

та результатів діяльності суб’єкта господарювання, а відтак й на створення 

цінності для стейкхолдерів і суспільства. 
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Висновки до розділу 5 

 

Опрацьований у даному розділі матеріал дав змогу зробити такі висновки 

та узагальнення: 

1. Для створення доданої вартості бізнесу та цінності для стейкхолдерів 

потрібно з'єднати капітал з працею, щоби забезпечити їх трансформацію у 

продукти та результати. З огляду на це, до основних операцій з фізичним 

капіталом, що впливають на результати діяльності суб’єкта господарювання, 

віднесено операції з надходження та вибуття постійного капіталу (засобів 

виробництва) та використання праці персоналу (змінного капіталу).  Відтак, в 

процесі організації технології аналізу операцій з фізичним капіталом суб’єкта 

господарювання змодельовано процедури: структурного аналізу основних 

засобів; факторного аналізу продуктивного використання машин і обладнання; 

аналізу операцій з придбання та вибуття виробничих запасів, планування 

запасів незавершеного виробництва, формування та вибуття запасів готової 

продукції; структурно-динамічного аналізу облікового складу кваліфікованого 

персоналу; діагностичного аналізу витрачання робочого часу персоналом; 

факторного аналізу продуктивного використання праці персоналу. 

2. До трактування поняття виробничої потужності застосовуються два 

підходи: технічний та економічний. У вітчизняній практиці виробнича 

потужність, переважно, розглядається як технічна категорія та трактується 

через наявність основних засобів виробничого призначення. В основі підходу 

європейських та американських практиків - категорія «економічна виробнича 

потужність», що характеризується як обсяг виробництва, який відповідає 

максимуму прибутковості підприємства. За національними стандартами 

бухгалтерського обліку нормальна виробнича потужність підприємства також 

характеризується очікуваним середнім обсягом діяльності. Тому в модель 

процедури аналізу виробничої потужності підприємства включено такі 

аналітичні операції: оцінка рівня використання виробничої потужності для 

оцінки попиту на продукцію, виявлення «вузького» місця використання 
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виробничої потужності за рівнем попиту, визначення резерву масштабів 

діяльності за попитом, розрахунок відсотку надмірних виробничих 

потужностей. 

3. Прибуток утворюється внаслідок обороту капіталу. Для якісного 

управління підприємством необхідно здійснювати пошук шляхів прискорення 

обороту капіталу інвесторів та кредиторів, оскільки це призводить до 

збільшення маси прибутку суб’єкта господарювання. При моделюванні 

процедур аналізу оборотності фізичного капіталу використано окремі 

положення бухгалтерського обліку. Показник інтенсивності обороту основного 

капіталу запропоновано визначати через показник середнього строку корисної 

експлуатації машин та обладнання, базуючись на логіці розрахунку річної суми 

амортизаційних відрахувань прямолінійним методом за умови припущення, що 

ліквідаційна вартість обладнання дорівнює нулю. Інтенсивність обороту різних 

складових оборотного капіталу, розміщеного в запасах, запропоновано 

визначати через співвідношення обсягів середніх залишків на рахунках 

бухгалтерського обліку запасів до річного кредитового обороту відповідного 

активного рахунку запасів. Інтенсивність обороту змінного капіталу, втіленого 

у персоналі, визначено через показник середнього віку трудової активності 

персоналу підприємства за інформацією кадрового обліку. 

4. Для оцінки розбалансованості господарських оборотів фізичного 

капіталу в запасах за стадіями бізнес-процесів операційної діяльності 

змодельовано процедуру факторного аналізу для встановлення впливу змін 

масштабів діяльності та інтенсивності вибуття запасів на продуктивність 

суб’єкта господарювання. Розроблена модель процедури динамічного аналізу 

обороту фізичного капіталу, розміщеного в запасах за стадіями бізнес-процесів 

операційної діяльності, уможливлює отримання висновку про припущення 

безперервності діяльності підприємства в осяжному майбутньому через 

співвідношення темпів вибуття виробничих запасів, темпів вибуття запасів 

незавершеного виробництва та темпів вибуття запасів готової продукції. 
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5. Базуючись на міжнародній практиці розрахунку фінансового 

результату за методом «витрати-випуск», можливо сформувати припущення 

про збереження фізичного капіталу та зробити висновок про спроможність 

заробляти операційний прибуток в осяжному майбутньому. Для цього 

змодельовано процедуру експрес-аналізу перспектив збереження фізичного 

капіталу суб’єкта господарювання, в яку включено операцію порівняння 

чистого доходу від реалізації готової продукції з витратами, що формуються на 

стадіях постачання, виробництва і збуту готової продукції та втілюються у 

показниках собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат та 

витрат на збут з коригуванням отриманої різниці на суму зміни залишків 

виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та 

незавершених капітальних інвестицій. 

6. Економічний розвиток підприємства може визначатися екстенсивним 

та інтенсивним характером використання фізичного капіталу. Екстенсивний 

шлях розвитку передбачає збільшення виробництва за рахунок кількісного 

використання ресурсів; інтенсивний шлях розвитку передбачає зростання 

виробництва за рахунок якісного використання ресурсів. В основу ділової 

активності та збереження фізичного капіталу суб’єкта господарювання 

покладається  інтенсифікація використання ресурсів. Змодельована процедура 

оцінки інтенсифікації використання фізичного капіталу суб’єкта 

господарювання уможливлює розпізнавання проблем в системі управління 

діловою активністю, осмислення характеру (екстенсивний чи інтенсивний) 

розвитку підприємства через показники продуктивності праці виробничого 

персоналу, фондовіддачі основних виробничих засобів, оборотності 

виробничих запасів. 

7. На сучасному етапі розвитку економіки замість конкуренції товарів на 

перші ролі виходить конкуренція бізнес-моделей підприємств. Більшість 

дослідників сходяться на тому, що бізнес-модель є схемою ділових бізнес-

процесів, пов'язаних з реалізацією стратегічних цілей бізнесу у взаємодії з 

бізнес-партнерами. Така схема характеризує логіку формування та розподілу 
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доданої вартості, відображає консенсус інтересів ключових стейкхолдерів 

бізнесу та є фактором створення цінності бізнесу у довгостроковій перспективі. 

В рамках аналітичного забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління 

суб’єктом господарювання для оцінки збалансованості вимог різних груп 

стейкхолдерів (інвесторів, держави та суспільства, управлінського персоналу, 

кредиторів) в процесі створення цінності бізнесу змодельовано процедуру 

аналізу раціональності бізнес-моделі суб’єкта господарювання, яка базується на 

розрахунках співвідношень темпів зростання окремих стратегічних показників 

фінансових результатів та темпів зростання відповідних показників 

фінансового стану, розрахованих за інформацією фінансової звітності. 

8. Про індикатори створення цінності для стейкхолдерів суб’єктом 

господарювання йдеться у стандарті GRI 201 «Economic Performance». 

Змодельована процедура динамічного аналізу створення та збереження цінності 

для стейкхолдерів управлінським персоналом підприємства враховує 

положення цього стандарту та забезпечує розкриття інформації для 

усвідомлення тенденції розвитку процесу створення цінності суб’єктом 

господарювання у довгостроковій перспективі. Змодельована процедура 

експрес-аналізу ресурсного потенціалу підприємства з використанням 

семантичної шкали (високий, середній, низький) забезпечує швидке 

осмислення здатності створювати вартість у осяжному майбутньому через 

співвідношення коефіцієнтів оновлення основних засобів та їх вибуття, індексів 

зростання цін придбання виробничих запасів та цін реалізації готової продукції, 

коефіцієнтів обороту з прийому персоналу та його обороту з вибуття.  

9. Управлінська праця належить до найскладніших видів людської 

діяльності. На важливості оцінки якості системи управління підприємством 

наголошують багато дослідників. Разом з тим, якість системи управління 

підприємством трактується двояко: як «управлінська ефективність», що 

характеризується якістю організаційної структури та якістю бізнес-моделі; та як 

«управління ефективністю», що визначається діловими якостями 

управлінського персоналу, а також раціональним використанням його 
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потенціалу. Організаційний аналіз «управлінської ефективності» передує 

аналітичному забезпеченню «управління ефективністю» діяльності 

підприємства. В контексті міжнародної стандартизації фінансової звітності 

процедури організаційного аналізу не потребують моделювання з огляду на 

суб’єктивну достовірність нефінансових даних. Втім, результати 

організаційного аналізу визнано базою, «фундаментом» для осмислення 

суттєвості управлінського впливу на формування показників фінансового стану 

та результатів діяльності суб’єкта господарювання, а відтак й на створення 

цінності для стейкхолдерів і суспільства. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [5, 

398-408]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення науково-прикладної проблеми, що полягає в 

поглибленні теоретико-методологічних і розробленні організаційно-методичних 

положень аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької 

діяльності з дотриманням міжнародних стандартів фінансової звітності. 

За результатами дослідження сформульовано такі висновки.  

1. Складність управління суб’єктом підприємницької діяльності 

полягає у його діалектичній двоїстій характеристиці як системи. З одного боку, 

це система, сформована на основі структуризації організаційних зв’язків для 

досягнення відповідних цілей управління; з іншого - це система, в якій 

приймаються рішення на основі інформаційного обміну. Зв’язки елементів 

системи управління суб’єктами підприємницької діяльності, що базуються на 

інформаційному обміні, складають основу управління як технологічного 

процесу, що супроводжується послідовною зміною станів системи у часі. На 

сучасне управління суб’єктами підприємницької діяльності значно впливає 

неоінституціональна економічна теорія, яка встановлює рамкові обмеження 

реалізації економічної поведінки суб'єктів господарювання при прийнятті рішень 

через певні правила і санкції, що скорочують негативні наслідки обмеженої 

раціональності та опортуністичної поведінки економічних агентів. 

2. З метою своєчасного та ефективного аналітичного забезпечення 

управління суб’єктами підприємницької діяльності важливо ідентифікувати 

систему управління досліджуваного підприємства, оскільки тип системи 

управління підприємством впливає на вибір критеріїв оцінювання його 

ефективності діяльності. Діяльнісно-орієнтоване управління налаштоване на 

максимальне використання в процесі управління інформації про витрати та 

результати діяльності. Вітчизняні системи управління підприємствами в 

основному «діяльнісно-орієнтовані» та базуються на інформації про витрати та 

результати діяльності, що генерується системою бухгалтерського обліку, а тому 
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предметом аналітичного забезпечення сучасного управління вітчизняним 

суб’єктом підприємницької діяльності визнається інформаційна модель 

економічної системи, яка описується фінансовою та нефінансовою інформацією 

про його діяльність та результати. 

3. Дослідження в історичному ракурсі результатів розробок 

представників різних облікових шкіл в частині аналізу фінансової інформації 

засвідчило про різні аспекти розвитку цієї проблематики: аналіз оборотності 

ресурсів через залишки та обороти за бухгалтерськими рахунками; проведення 

безтекстового, табличного аналізу діяльності; застосування герменевтичного 

підходу до інтерпретації текстів бухгалтерських документів; побудова 

динамічних рядів статей фінансових звітів з метою аналізу; проведення 

комбінаторного аналізу та дослідження комбінаторних конфігурацій балансу; 

розкриття аспектів фінансової моделі фірми через аналіз балансу; застосування 

методів дедукції та порівняння в аналітичній роботі; обмеження аналізу 

інформації бухгалтерського обліку спеціальними звітними таблицями; базування 

аналізу господарської діяльності на принципах міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку; проведення аналізу оборотів за рахунками, що 

віддзеркалюють безперервний рух інвестованих в організацію коштів; аналіз 

фактів господарського життя через пояснення їх договірної природи, що 

випливає з обміну цінностями. 

4. Засвоєння інформації є основним способом людського пізнання 

дійсності та набуття індивідом суспільно-історичного досвіду. Психологічний 

процес засвоєння обліково-аналітичної інформації користувачами включає низку 

етапів: сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення, закріплення, 

застосування. Головне завдання аналізу інформації в процесі пізнання полягає у 

її стисненні в релевантну інформацію для отримання розуміння перспектив 

розвитку об’єкта спостереження. В теорії системного аналізу уявлення про 

систему формується через інформацію, що описує різні властивості системи. Для 

характеристики складних систем в системному аналізі застосовують чотири види 

описів: функціональний, морфологічний, інформаційний і генетико-
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прогностичний. Для морфологічного опису системи управління підприємством 

запропоновано проводити організаційний аналіз, функціонального - 

маркетинговий аналіз, інформаційного - виробничий аналіз, генетико-

прогностичного - бухгалтерський аналіз. 

5. Бухгалтерський аналіз визначено складовою частиною аналітичного 

забезпечення управління суб’єктом підприємницької діяльності, що уможливлює 

осмислення причинно-наслідкових змін в процесі еволюції створення доданої 

вартості та оцінку перспектив збереження капіталу на базі грошового вимірника  

господарських фактів. Об'єктом бухгалтерського аналізу визнано процес 

трансформації ресурсів в продукти і результати, спрямований на досягнення 

цілей управління і створення доданої вартості. Предметом бухгалтерського 

аналізу визначено інформацію про фінансовий стан та результати діяльності, їх 

причино-наслідкові взаємозв'язки між собою, та нефінансову інформацію про 

економічну поведінку суб’єкта господарювання в середовищі функціонування. 

Ключове завдання бухгалтерського аналізу сформульовано в ракурсі 

трансформації та ущільнення фінансової та нефінансової інформації про 

діяльність підприємства. 

6. Організація процесу бухгалтерського аналізу господарської 

діяльності підприємств реалізується через аналітичні процедури. Однозначність 

повторюваного виконання аналітичних операцій є неодмінною і вирішальною 

умовою технології аналітичного процесу як сукупності аналітичних процедур. 

Дослідження за допомогою моделей є єдино можливим науковим способом 

експериментального вивчення технологічних процесів. Моделювання 

аналітичних процедур у формі аналітичних таблиць розкриває зміст 

аналітичного процесу пізнання управлінських проблем суб’єкта господарювання 

та є важливим етапом в організації аналітичного забезпечення процесу 

управління суб’єктами підприємницької діяльності. Аналітична таблиця в 

даному дослідженні розуміється як форма моделі наукового пізнання 

управлінських проблем суб’єктів підприємницької діяльності та як спосіб 

уніфікації тексту аналітичного документу, коли постійна інформація подається у 
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вигляді загальних назв показників, інструментів аналізу, аналітичних операцій, 

внесених у відповідні графи, а змінна інформація – конкретні дані та висновки – 

будуть вноситися до граф відповідно до конкретної управлінської ситуації. 

7. Основна ідея трансформації методології вітчизняного аналітичного 

забезпечення діяльнісно-орієнтованого управління суб’єктами господарювання в 

постіндустріальному суспільстві полягає в тому, що шлях пізнання 

управлінських проблем суб’єкта господарювання базується на неоінституційній 

економічній теорії, яка розглядає відносини суб'єктів господарювання під 

впливом соціально-психологічних факторів та проблем асиметрії інформації, що 

зумовлює необхідність врахування психологічних механізмів засвоєння 

інформації користувачами. Також трансформація методології обумовлена тим, 

що предметом бухгалтерського аналізу діяльності в постіндустріальному 

суспільстві визнано інформаційні потоки, що циркулюють в процесі діяльнісно-

орієнтованого управління суб’єктом господарювання.  

8. До елементів методу бухгалтерського аналізу як способу 

проникнення в зміст предмету включено: верифікацію, формалізацію, 

порівняння, моделювання, параметризацію, елімінування, візуалізацію, 

екстраполяцію. Для конкретизації елементів методу бухгалтерського аналізу на 

практиці класифіковано сукупність спеціальних способів і прийомів обробки 

змісту економічної інформації на чотири групи з орієнтацією на психологічні 

механізми засвоєння інформації користувачами за такими ознаками: для поняття 

змін в ресурсах та результатах діяльності підприємства, для осмислення 

чутливості ключових показників до змін в діяльності підприємства, для 

розуміння середовища діяльності суб’єкта господарювання, для усвідомлення 

тенденції безперервності діяльності в осяжному майбутньому. 

9. Інтереси користувачів фінансової інформації визначено як 

пріоритетні у Концептуальній основі фінансової звітності. Процедура експрес-

аналізу фінансової звітності захищає користувача фінансової інформації від 

інформаційного шуму та забезпечує відбір релевантної інформації через 

моніторинг дотримання фінансових пропорцій у звітності. Стандартизація 
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процедур експрес-аналізу фінансової звітності суб’єкта господарювання 

уможливлює виявлення всіма зацікавленими сторонами ідентичних  з точки зору 

сприйняття інформації ознак добробуту або неплатоспроможності підприємства, 

ознак дій з приховування банкрутства. У Директиві 2013/34/ЄС наголошено на 

тому, що Звіт про управління має бути збалансованим і комплексним аналізом 

розвитку, діяльності та стану підприємства, а також містити опис основних 

ризиків і невизначеностей. У цьому сенсі важливе значення має створення 

уніфікованих моделей аналітичних документів, що встановлюють для загального 

і неодноразового використання правила аналізу діяльності підприємства та 

спрямовані на досягнення оптимального ступеня впорядкованості при 

формуванні Звіту про управління. 

10. В умовах глобалізації економічних зв’язків та міжнародної 

стандартизації фінансового звітування, вітчизняні аналітики в процесі виконання 

аналітичних процедур з інформацією про фінансові результати діяльності 

підприємства повинні керуватися положеннями Концептуальної основи 

фінансової звітності, у якій виокремлюються концепції капіталу і збереження 

капіталу. Концепція збереження капіталу стосується одержаного за результатами 

діяльності прибутку. У моделюванні процедур аналізу результатів діяльності 

підприємства виокремлено два концептуальних підходи: 1) для оцінки 

перспектив збереження фінансового капіталу; 2) для оцінки перспектив 

збереження фізичного капіталу. Для розкриття стейкхолдерами перспектив 

збереження фінансового капіталу суб’єктом господарювання важливе значення 

має інформація, одержана за результатами аналізу поточних та стратегічних 

фінансових результатів діяльності. По суті, ця інформація стосується 

встановлення “больових” точок процесу створення вартості суб’єктом 

господарювання. 

11. Прибуток та грошові кошти однаково важливі для суб’єкта 

господарювання. Прибуток є суто бухгалтерським показником, що розрахований 

через порівняння сум нарахованих доходів і витрат. Наявність грошей є 

господарським фактом, що дозволяє безперервно здійснювати господарські 
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операції та забезпечує «запас міцності» бізнесу. На підставі критичного огляду 

фахової літератури виокремлено два принципових підходи до аналізу грошових 

коштів: як залишку та як руху. Аналітичну процедуру оцінки теперішньої 

вартості бізнесу підприємства змодельовано на базі концепції вартісно-

орієнтованого управління. Очікувані у майбутньому грошові потоки 

підприємства визнано ключовим джерелом створення цінності у довгостроковій 

перспективі. Модель процедури оцінки теперішньої вартості бізнесу 

підприємства дає змогу оперативно визначитись із «інвестиційною» ціною 

можливого придбання підприємства. Вона базується на розрахунку вільних 

грошових потоків, спрогнозованих на підставі даних фінансової звітності, з 

урахуванням середньорічного темпу приросту масштабів діяльності, та 

продисконтованих за середньозваженою ціною капіталу для підприємства. 

12. На значення фінансових коефіцієнтів через механізм облікової 

політики може суттєво впливати управлінський персонал підприємства. До 

елементів облікової політики, що найбільше впливають на фінансові 

коефіцієнти, віднесено: підходи до переоцінки основних засобів (дооцінка або 

уцінка); методи оцінки вибуття запасів (за собівартістю або за методом ФІФО); 

методи нарахування амортизації основних засобів (прямолінійний або 

прискорений). Відтак, облікова політика є інструментом маніпулювання такими 

ключовими коефіцієнтами, що формують судження про «нормальний» 

фінансовий стан суб’єкта господарювання: автономії, фінансової стійкості, 

фінансування активів, прибутковості власного капіталу, прибутковості активів, 

поточної ліквідності, чистої рентабельності продажу, фондовіддачі, 

капіталовіддачі, ресурсовіддачі, оборотності виробничих запасів. 

13. Переважну більшість постачальників фінансового капіталу цікавить 

питання, за якою реальною ставкою був сплачений податок на прибуток 

підприємства за звітний період. Ця інформація корисна для порівняння із 

середньогалузевими значеннями та розуміння податкової ефективності суб’єкта 

господарювання. Ключове завдання податкового аналізу зводиться до 

обґрунтування економічних рішень, спрямованих на оптимізацію податкових 
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витрат з прибутку підприємства та управління ефективною ставкою податку на 

прибуток. До ключових засобів реалізації соціальної політики підприємства 

віднесено соціальні програми та компенсації працівникам. За результатами 

аналізу операцій з довгостроковими виплатами працівникам по закінченню 

трудової діяльності за пенсійними програмами з визначеною виплатою 

формується корисна інформація про дефіцит/профіцит недержавного пенсійного 

плану підприємства та ефективність соціальної політики. Аналіз операцій з 

виплатами працівникам, платіж за якими здійснюється інструментами власного 

капіталу за опціонними програмами преміювання працівників забезпечує 

корисною інформацією про перспективи збільшення балансової вартості 

власного капіталу підприємства в осяжному майбутньому. 

14. Для забезпечення соціальної відповідальності суб’єкта 

господарювання перед суспільством, оцінки безпеки його діяльності для 

навколишнього середовища, розкриття бізнес-моделі задоволення потреб 

нинішнього покоління без негативних наслідків для майбутнього, поглибленого 

розуміння з позиції суспільства позитивних зрушень у діяльності підприємства 

важливо проводити аналіз сталого розвитку суб’єкта господарювання, що 

забезпечує безперервність «вимірювання» досягнень підприємства в 

економічному, екологічному та соціальному аспектах діяльності. У процедурі 

аналізу використано стандарти GRI і розрахунки показників динамічних рядів з 

горизонтом спостереження за п’ять минулих років, що забезпечує оцінку 

перспектив збереження фінансового капіталу та екстраполяцію показників 

збереження створеної цінності для стейкхолдерів на осяжне майбутнє. 

15. Для створення доданої вартості бізнесу та цінності для стейкхолдерів 

потрібно з'єднати капітал з працею, щоби забезпечити їх трансформацію у 

продукти та результати. З огляду на це, до основних операцій з фізичним 

капіталом, що впливають на результати діяльності суб’єкта господарювання, 

віднесено операції з надходження та вибуття постійного капіталу (засобів 

виробництва) та використання праці персоналу (змінного капіталу). 

Акцентовано, що прибуток утворюється внаслідок обороту капіталу. Для 
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якісного управління підприємством необхідно здійснювати аналіз оборотності 

капіталу інвесторів та кредиторів, оскільки це призводить до збільшення маси 

прибутку суб’єкта господарювання. 

16. На сучасному етапі розвитку економіки замість конкуренції товарів 

на перші ролі виходить конкуренція бізнес-моделей підприємств. Більшість 

дослідників сходяться на тому, що бізнес-модель є схемою ділових бізнес-

процесів, пов'язаних з реалізацією стратегічних цілей бізнесу у взаємодії з 

бізнес-партнерами. Така схема характеризує логіку формування та розподілу 

доданої вартості, відображає консенсус інтересів ключових стейкхолдерів 

бізнесу та є фактором створення цінності бізнесу у довгостроковій перспективі. 

Аналіз раціональності бізнес-моделі суб’єкта господарювання забезпечує 

інформацією про збалансованість вимог різних груп стейкхолдерів (інвесторів, 

держави та суспільства, управлінського персоналу, кредиторів) в процесі 

створення цінності бізнесу. 

 

  



509 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

 

1. Господарський кодекс України: Закон від 16.01.2003 № 436-IV. Дата 

оновлення: 04.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата 

звернення 11.07.2020). 

2. Потенціал підприємства: формування та використання: підручник / Н.В. 

Касьянова та ін. Київ: "Центр учбової літератури", 2013. 2-ге вид. 248 с. 

3. Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній 

економіці: монографія / Л. О. Лігоненко, О. І. Гарафонова, Т. В. Омельяненко та 

ін. Київ: КНЕУ, 2017. 440 с. 

4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. 

Москва: Вильямс, 2008. 3-е изд. 672 с. 

5. Економічний аналіз: навч. посібник / М.А.Болюх та ін..; за ред. 

М.Г.Чумаченка. Київ: КНЕУ, 2001. 540 с. 

6. Файоль А., Эмерсон Г., Тэйлор Ф., Форд Г. Управление - это наука и 

искусство / сост. Г. Л. Подвойский. Москва: Республика, 1992. 349 c. 

7. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: 

пер. з англ. Київ: Наукова думка, 2001. 242 с. 

8. Неоинституциональная экономическая теория: учебное пособие /под 

ред. В.В. Разумова. Москва: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2005. 

338 с. 

9. Пустовойт Р. Сравнительный анализ неоинституциональной и 

неоклассической теорий. Экономика Украины. 2005. № 4. С.54–59. 

10. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. 

7-е вид. Київ: Знання-Прес, 2008. 719 с. 

11. Міжнародній стандарт ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility. 

Дата оновлення: 2017. URL: https://www.iso.org/standard/42546.html (дата 

звернення 11.07.2019). 

12. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. 

Москва: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. 344 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://www.iso.org/standard/42546.html


510 
 

13. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ: учеб.пособие. 2-е 

изд. Москва: Эксмо, 2009. 480 с. 

14. Activity-based Management – An Overview. URL: 

https://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/ABM_techrpt_0401.pdf 

(дата звернення 11.07.2019) 

15. Концептуальна основа фінансової звітності: Міжнародний документ 

IASB від 01.09.2010. Дата оновлення: 2018. URL: 

https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf (дата 

звернення 11.07.2019). 

16. Каплан Р.С., Нортон Д.П.  Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к действию. Москва: Олимп-Бизнес, 2003. 214 с. 

17. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: 

учеб.пособие. Киев:МАУП, 2004. 504 с. 

18. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон від 

16.07.1999 № 996-XIV (із змінами). Дата оновлення: 02.04.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення 11.07.2020). 

19. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг. Видання 2016–2017 років. URL: 

https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf (дата звернення 

19.11.2019). 

20. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансовая отчетность. Анализ 

финансовой отчетности (основы балансоведения): учеб.пособие. 2-е изд. Москва: 

ТК Велби, 2006. 432 с. 

21. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учебн. 

пособие. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 638 с. 

22. Horrigan J.O. Financial-Statement Analysis. The history of Accounting: an 

International Encyclopedia / edited by M.Chatfield, R.Vangermeersch. New York, 

1996. p. 251-252. 

23. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: в 3-х т.; пер. с англ. 

Т.1. Спб: Экономическая школа, 2001. 552 с. 

https://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/ABM_techrpt_0401.pdf
https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf


511 
 

24. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник. Київ: Знання, 2011. 630 с. 

25. Лебедев К. Н. Проблемы и перспективы науки «Экономический 

анализ»: монографія. Москва: МАКС Пресс, 2013. 599 с. 

26. Bowlin O.D., Martin J.D., Scott D.F. Guide to Financial Analysis. 2nd 

edition. Mcgraw-Hill College, 1990. 417 p. 

27. Harrington D.R., Wilson B.D. Corporate Financial Analysis. 3-rd ed. Illinois: 

Richard D. Irwin, Inc., 1989. 239 р. 

28. Rees B. Financial Analysis. 2 ed. Prentice Hall; 1995. 400 p. 

29. Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. Инвестиции: пер. с англ. 

Москва: ИНФРА-М, 2012. 1027 с. 

30. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств 

та організацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та 

організацій від 23.02.1998 № 22. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98  

31. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського 

стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Наказ Агентства з питань 

запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 № 81. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97  

32. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану 

підприємств, що підлягають приватизації: Наказ Фонду державного майна 

України від 26.01.2001 р. № 49/121 (із змінами). URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01  

33. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику 

за активними банківськими операціями: Постанова Національного банку України 

від 30.06.2016 № 351. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16  

34. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств 

державного сектору економіки: Наказ Міністерства фінансів України від 

14.02.2006 р. № 170. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0332-06  

35. Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при 

перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0332-06
http://consultant.parus.ua/?doc=00RJ6F6752&abz=1ENHB


512 
 

(крім комерційних банків): Протокол Аудиторської палати України від 23.02.2001 

№ 99. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ FIN2640.html  

36. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 

підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи 

доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 

р. № 14 (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06  

37. Методичні рекомендації застосування критеріїв визначення 

ефективності управління об'єктами державної власності: Наказ 

Мінекономрозвитку і торгівлі України від 15.03.2013 № 253. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0253731-13  

38. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану 

підприємств та організацій: Лист Державної податкової адміністрації України від 

27.01.1998 р. № 759/10/20-2117. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2117225-

98  

39. Методичні рекомендації зі складання звіту про управління: Наказ 

Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 982 (із змінами). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18  

40. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності»: Наказ Мінфіну України від 07.02.2013 №73 (із 

змінами). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  

41. Блатов Н. А. Основы общей бухгалтерии. Ленинград: Экономическое 

образование, 1928. 536 с. 

42. Киндрацкая Л.М. Парадигма бухгалтерского учета и экономического 

анализа в информационной системе субъектов хозяйствования. Бухгалтерский 

учет: взгляд из прошлого в будущее: сб. тезисов ІІ межд. науч. конф. 

«Соколовские чтения». (г.Санкт-Петербург, 11-12 апреля 2013 г.). Санкт-

Петербург, 2013. С.117-118. 

43. Петрик О. А. Місце економічного аналізу в процесі аудиту. 

Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства» : тези доп. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0253731-13
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2117225-98
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2117225-98
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13


513 
 

міжнар. наук.-метод. конф. (м.Київ, 16–17 трав. 2002 р.). Київ: КНЕУ, 2002. С. 

388–391. 

44. Пилипенко І. І., Редько О. Ю., Черкаський Ю. В. Економічний аналіз  в 

аудиті фінансової звітності: практ. посіб. / наук. ред. І. І. Пилипенка. Київ: ІВЦ 

Держкомстату України, 2002. 55 с. 

45. Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств: 

підручник. 2-ге вид. Київ: КНЕУ, 2009. 552 с. 

46. Міжнародні стандарти освіти для професійних бухгалтерів (International 

Accounting Education Standards): пер. з англ. Київ: Федерація професійних 

бухгалтерів і аудиторів України, 2004. 78 с. 

47. Про інформацію: Закон від 02.10.1992 № 2657-XII. Дата оновлення: 

16.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення 

16.07.2020) 

48. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та 

визначення. Київ : Держкомстат України, 1994. 53 с. 

49. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. 

Терміни та визначення. Київ: Держкомстат України, 1994. 23 с. 

50. Брунер Д.С. Психология познания. За пределами непосредственной 

информации: пер. с англ. Москва: Директ-Медиа, 2008. 782 с. 

51. Коваленко І.І., Бідюк П.І., Гожий О.П. Вступ до системного аналізу: 

навч. посіб. Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2004.148 с. 

52. Экономическая информация (методологические проблемы) / под руков. 

Е.Г. Ясина. Москва: Статистика, 1974. 239 с. 

53. Joint Intelligence. Joint Publication 2-0 US Joint Chiefs of Staff. 2013. 144 р. 

URL: https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine /pubs/jp2_0.pdf (дата 

звернення 16.12.2019) 

54. Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета: монографія. 

Москва: Финансы и статистика, 2003. 496 с. 

55. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. Москва: 

Изд-во Новости при участии изд-ва Catallaxy, 1992. 304 с. 

http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/cgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine%20/pubs/jp2_0.pdf


514 
 

56. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета: 

пер. с англ. / под ред. Я.В.Соколова. 2-е изд. Москва: Финансы и статистика, 2004. 

496 с. 

57. Велш Г.А., Шорт Д.Г. Основи фінансового обліку: пер. з англ. Київ: 

Основи, 1999. 943 с. 

58. Caplan E., Champoux J. Cases in Management Accounting. Context  and 

Behavior. New York, 1978. 88 p. 

59. Landekich S., Caplan E.H. Human Resource Accounting: Past, Present and 

Future. New York: National Association of Accountants, 1974. 198 p. 

60. Driver M., Mock J. Human Information Processing. The Accounting Review. 

1975. July. p.450-508. 

61. Бондар М.І. Бухгалтерський облік як інформаційна підсистема системи 

управління. Вісник НУ «Львівська політехніка». Сер. Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Львів, 2012. 

№721. С. 58–62. 

62. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: пер. с 

англ. / под ред. проф. Я.В. Соколова. Москва: Финансы и статистика, 2000. 576 с. 

63. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений: пер. 

с англ. / под ред. И. И. Елисеевой. Москва: ЮНИТИ, 1997. 408 с. 

64. Richards M.D., Greenlaw P.S. Management decision making. Illinois: Irwin, 

1966. 564 p. 

65. Друри К. Управленческий и производственный учет: учебник; пер. с 

англ. Москва: Юнити-дана, 2002. 1071 с. 

66. Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: 

підручник. Київ: Все про бухгалтерський облік, 1999. 288 с. 

67. Герстнер П. Руководство к изучению баланса: пер. с нем. Москва: 

Экономическая жизнь, 1925. 100 с. URL: http://www.znanium.com  

68. Leitner F. Buchhaltung Und Bilanz, Band 2, Bilanztechnik Und Bilanzkritik. 

Berlin: Walter de Gruyter, 1929. Reprint 2018 ed. Edition. 358 p. 

http://www.znanium.com/
http://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Friedrich+Leitner&search-alias=books-ca


515 
 

69. Bliss J.H. Financial and Operating Ratios in Management. New York: The 

Ronald Press Company, 1923. 396 р. 

70. Бетге Й. Балансоведение: пер. с нем. Москва: Бухгалтерский учет, 2000. 

456 с. 

71. Рощаховский А.К. Балансы акционерных предприятий. Санкт-

Петербург: Типо-лит. «Якорь», 1910. 63 с. 

72. Рудановский А.П. Теория балансового учета: Введение в теорию 

балансового учета. Баланс как объект учета. Москва: Московское научное 

издательство "Макиз", 1928. 429 с. 

73. Рудановский А. П. Анализ баланса. Москва: МАКИЗ, 1925. 747с. 

74. Вейцман Н.Р. Счетный анализ: методы исследования деятельности 

торгового предприятия по данным его бухгалтерии. Москва: Центросоюз, 1929. 

184 с. 

75. Худяков П. Н. Анализ баланса. Одесса: Одесское отделение союза 

потребительских обществ, 1920. 90 с. 

76. Локшин А. Я. Баланс промышленного предприятия и его анализ. 

Москва: Госпланиздат, 1944. 70 с. 

77. Чумаченко Н.Г. Проблемы учета и экономического анализа в 

управлении промышленным производством: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.12. 

Москва, 1970. 520 с. 

78. Бухгалтерский анализ: пер. с англ. / Под ред.Гольцберга М.А. и др. Киев: 

Торгово-изд. бюро ВНУ, 1993. 427 с. 

79. Панков Д.А., Воскресенская Л.С. Бухгалтерський анализ: теория, 

методология, методика: пособие. Минск: Эдайда, 2008. 120 с. 

80. Definition of Management Accounting. NJ: Institute of Management 

Accountants, 2008. URL: https://www.imanet.org/-

/media/6c984e4d7c854c2fb40b96bfbe991884.ashx?as=1&mh (дата звернення 

19.07.2020). 

81. Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг М.С. Управленческий 

учет: пер. с англ. 3-е изд-е. Москва: «Вильямс», 2007. 880 с. 

https://www.imanet.org/-/media/6c984e4d7c854c2fb40b96bfbe991884.ashx?as=1&mh
https://www.imanet.org/-/media/6c984e4d7c854c2fb40b96bfbe991884.ashx?as=1&mh


516 
 

82. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця 6. 

Прикладні науки. Медицина. Техніка: основні ділення. 2-ге вид. Київ: Книжкова 

палата України імені Івана Федорова, 2011. 320 с. 

83. Кармайкл Д.Р., Бенис М. Стандарты и нормы аудита: пер. с англ. 

Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1995. 527 с. 

84. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, 

економічного контролю та аналізу: підручник. Київ: КНЕУ, 2000. 260 с. 

85. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: 

підручник. Київ: Знання, 2008. 630 с. 

86. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: навч. 

посібник. Харків, 2006. 334 c. 

87. Рейтерович І.В., Ситник С.В. Аналітичний документ як інструмент 

підготовки управлінських рішень : навч.-метод. матеріали. Київ: НАДУ, 2013. 56 с. 

88. Янг Э., Куинн Л. Как написать действенный аналитический документ в 

сфере государственной политики: Практическое пособие для советников по 

государственной политике в Центральной и Восточной Европе: пер. с англ. Киев: 

“К.И.С.”, 2003. 124 с. 

89. Gruninger M., Atefi K., Fox M. Ontologies to support process integration in 

enterprise engineering. Computational and Mathematical Organization Theory. 2000. 

№6. P. 381-394. 

90. Самборський В.І. Проблеми економічного аналізу в управлінні 

підприємствами та об’єднаннями: дис. …  д-ра екон. наук: 08.00.12. Київ, 1980. 

427 с. 

91. Гайдуцький П.І. Контроль та аналіз міжгалузевої господарської 

діяльності агропромислових формувань: дис. …  д-ра екон. наук у формі наук. 

доповіді : 08.00.12. Київ, 1990. 63 с. 

92. Мних Є.В. Методологія та організація комплексного економічного 

аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів: дис. …  д-ра 

екон. наук: 08.00.12. Київ, 1991. 425 с. 



517 
 

93. Фаріон І.Д. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу 

в умовах переходу до ринкової економіки: дис. …  д-ра екон. наук: 08.00.12. Київ, 

1992. 497 с. 

94. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік і аудит в умовах 

автоматизованої системи обробки інформації: дис. ... д-ра екон. наук: 08.06.04. 

Київ, 1998. 368 с. 

95. Zachman J.A. A framework for information systems architecture. IBM 

Systems Journal. 1987. Vol.26. № 3. P. 276—292. 

96. Шкіцька І. Ю. Управлінське документознавство: навч. посіб. Тернопіль: 

ТОВ "Новий колір", 2009. 252 с. 

97. Кузнецова Т.В., Лосев В.И. Управленческая документация: учеб. 

пособие для подгот. счетных кадров в отраслях нар. хоз-ва. Москва: Экономика, 

1985.  192 с. 

98. Янковая В.Ф. Оптимизация текстов управленческих документов 

(теоретический аспект): Автореф. дис. . канд.ист.наук: 05.25.02. Москва, 1987. 23 с. 

99. Бойко В.Ф. Сутність та способи уніфікації текстів управлінських 

документів. Студії з архівної справи та документознавства. 2011. Т. 19, кн. 2.  С. 

47-52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2011_19_2_8  

100. ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, 

викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. [На заміну 

ДСТУ 1.5-93; чинний від 2003-07-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт 

України, 2003. 44 с. 

101. Калабухова С.В. Трансформація моделі комплексного аналізу 

господарських процесів в підприємництві. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

в епоху глобальних змін: тези доп. міжн. наук.-практ. конф., 23 жовтня 2009 р. 

Київ: КНЕУ, ФПБАУ, 2009. С.124 – 130. 

102. Калабухова С.В. Модернізація аналізу компонентів управління 

підприємницькою діяльністю. Фінанси, облік і аудит. 2010. Вип.15. С.251 – 257. 

103. Калабухова С.В. Роль та місце аналітичних досліджень в розвитку 

економічної науки. Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2011_19_2_8


518 
 

розвитку економічної науки та практики: зб. мат. міжн. наук.-практ. конф., 14 

травня 2010 р. Київ: КНЕУ, 2010. С.397-400. 

104. Калабухова С.В. Концепція аналітичного забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю. Економіка та підприємництво. 2010. Вип.24. 

С.282-290. 

105. Калабухова С.В. Принципи аналітичного забезпечення суб’єктів 

підприємницької діяльності в сучасних концепціях управління. Вісник 

Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні 

науки. 2010. № 3 (53). Ч. 2. С.103-107. 

106. Калабухова С.В. Визначення соціально-економічної сутності 

підприємницької діяльності як об’єкта аналітичного забезпечення. Економічні 

науки. Сер. Облік і фінанси. 2011. Вип. 8 (29). С.210-225. 

107. Калабухова С.В. Гносеологічні основи аналітичної діяльності 

суб’єктів господарювання. Вісник Національного університету водного 

господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. 2011. Вип. 2(54). 

С.101-108. 

108. Калабухова С.В. Об’єкти аналітичного забезпечення управління 

підприємством. Фінанси, облік і аудит. 2012. Вип.19. С.285-294. 

109. Калабухова С.В. Систематизація видів аналітичного забезпечення 

управління суб’єктами підприємницької діяльності. Вчені записки. 2012. №14. Ч.1. 

С.146-152. 

110. Калабухова С.В. Системний підхід до організації аналітичного 

забезпечення управління суб'єктами підприємницької діяльності. Облік, контроль 

і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: мат. ІХ міжн. наук.-практ. 

конф., 18-19 квітня 2012 р. Черкаси: Черкаський державний технологічний 

університет, 2012. Т.1. С.70 – 71.  

111. Калабухова С.В. Організація аналітичної роботи на підприємствах в 

умовах нестабільного фінансового простору. Досвід роботи підприємств при 

фінансовій кризі: зб. праць всеукр. наук.-практ. конф., 28 березня 2012 р. 

Миколаїв: Миколаївський політехнічний інститут, 2012. С.58-59. 



519 
 

112. Калабухова С.В. Концептуальні підходи до організації аналітичного 

забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності. Вісник 

Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні 

науки. 2012. №1 (59). Ч.2. С.116-119. 

113. Калабухова С.В. Форми аналітичного забезпечення прийняття 

управлінських рішень в підприємницькій діяльності. Формування ринкової 

економіки. 2012. Вип.28. Ч.1. С.452-461. 

114. Калабухова С.В. Класифікація аналітичних способів і прийомів 

дослідження економічної системи підприємства. Збірник наукових праць 

Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. 

2012. Вип.30. Ч. ІІ. С.154-158. 

115. Калабухова С.В. Функції аналітичного забезпечення управління 

економічною системою підприємства. Економічний аналіз. 2012. Вип.10. Ч.1. С.31-

35. 

116. Калабухова С.В. Психологічні аспекти аналітичної діяльності 

управлінських структур підприємства. Економіка та підприємництво. 2012. 

Вип.28. С.418-426. 

117. Калабухова С.В. Об'єкти організації аналітичного забезпечення 

управління суб'єктами господарювання. Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. 

2012. Вип. 9 (33). Ч.2. С.13-20. 

118. Калабухова С.В. Аналітичні процедури у процесі забезпечення 

антикризового управління підприємством. Перспективи розвитку економіки 

України: теорія, методологія, практика: мат. ХVІІ міжн. наук.-практ. конф., 29-

30 травня 2012 р. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі 

Українки, 2012. С.288-290.  

119. Калабухова С.В. Реінжиніринг системи аналітичного забезпечення 

управління підприємством. Вісник Житомирського державного технологічного 

університету. Сер. Економічні науки. 2012. Вип.3 (61). С.243-246. 

120. Калабухова С.В. Роль і місце бухгалтерського аналізу в економічній 

науці та практиці. Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в 



520 
 

розвитку економічної науки і практики: зб. мат. ІІ міжн. наук.-практ. конф., 6-7 

грудня 2012 року. Київ: КНЕУ, 2012. С.158-160.  

121. Калабухова С.В. Аналитическая доминанта в профессиональных 

компетенциях бухгалтера будущего. Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в 

будущее: сб. тезисов ІІ межд. науч. конф. «Соколовские чтения», 11-12 апреля 

2013 г. Санкт-Петербург, Россия: СПБГУ, 2013. С.185-187. 

122. Kalabukhova S.V. Systemity and complexity of analytical research 

organizational arrangement in the system of entities management. Актуальні проблеми 

економіки. 2013. № 11 (149). С.9-15. 

123. Калабухова С.В. Розвиток концепції бухгалтерського аналізу в умовах 

становлення економіки знань. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в 

Україні: теорія, методологія, організація: зб. тез доп. ХІ міжн. наук. конф., 29 

березня 2013 р. Київ: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2013. 

С.184-188.  

124. Калабухова С.В. Верифікація облікової інформації для розробки 

системи аналітичних номенклатур. Формування конкурентоспроможної 

національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: мат. міжн. наук.-

практ.конф., 19-20 квітня 2013 р. Херсон: Херсонський державний університет, 

2013. С.163-165.  

125. Калабухова С.В. Інформаційні ресурси проектування рішень в системі 

бухгалтерського менеджменту. Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та 

аналізу у сучасних концепціях управління: мат. ІІІ міжн. наук.-практ. конф., 24-28 

травня 2013 р. Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. С.224-226.  

126. Калабухова С.В. Конструкція аналітичного процесу для комплексного 

пошуку резервів розвитку суб’єкта господарювання. Економічний аналіз. 2013. 

Том 13. С.22-28. 

127. Калабухова С.В. Онтологічний інжиніринг системи аналітичних 

номенклатур для забезпечення якості бухгалтерського менеджменту. Імперативи 

розвитку суспільно-економічних систем в умовах глобалізації: мат. V міжн. наук.-

практ. конф.; 7-8 червня 2013 р. Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. С.122-123. 



521 
 

128. Калабухова С.В. Дефініції поняття «management accounting»: 

управлінський облік чи бухгалтерський менеджмент? Бухгалтерський облік, 

економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних 

концепцій управління: тези ХІІ міжн. наук. конф., 24-25 жовтня 2013 р. Житомир: 

ЖДТУ, 2013. С.20-23. 

129. Калабухова С.В. Регламентація аналізу господарської діяльності в 

системі бухгалтерського менеджменту. Объединение экономистов правоведов – 

ключ к новому этапу развития: мат. междунар. науч.-практ. конгресса, 29 ноября 

2013 г. Берн, Швейцария: World Trade Institute, University of Bern, 2013. Том 2. 

С.65-67.  

130. Калабухова С.В. Класифікація потоків облікової інформації та вибір 

аналітичних номенклатур при підготовці управлінських рішень на промислових 

підприємствах. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: 

колективна монографія у 2 т. / за ред.П.Й. Атамаса. Дніпропетровськ: «Герда», 

2013. Т. 2. С.129-136.  

131. Калабухова С.В. Матричная структура организации аналитической 

деятельности в системе бухгалтерского менеджмента. Экономический анализ: 

теория и практика. 2014. Том 13. № 26 (377). С.25-31. 

132. Калабухова С.В. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського аналізу. 

Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: мат. ХІ міжн. 

наук.-практ. конф., 10-11 квітня 2014 р. Черкаси: ЧДТУ, 2014. С.84-85.  

133. Калабухова С.В. Технологія проведення бухгалтерського аналізу. 

Економічний аналіз. 2014. Том 15. № 2. С. 6-12. 

134. Kalabukhova S. Analytical providing for management accounting. French 

Journal of Scientific and Educational Research. 2014. №2 (12). Vol.1. P. 674-678. 

135. Калабухова С.В. Концепция анализа хозяйственной деятельности в 

системе бухгалтерского менеджмента. Бухгалтерский учет и анализ. 2015. № 6 

(222). С. 28-34.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32535771
https://elibrary.ru/item.asp?id=32535771
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834702
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834702&selid=32535771
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834702&selid=32535771


522 
 

136. Kalabukhova S. The transformation of economic activities analysis in the 

information subsystem of enterprise management. American Journal of Science and 

Technologies. 2015. № 2(20). Vol.2. P.125-131.  

137. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е. Зарубіжні школи 

систематизованого аналізу фінансової звітності. Розвиток бухгалтерського обліку, 

економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті: тези вист. міжнар. наук.-

практ. конф., 6-7 листопада 2015 р. Житомир: ЖДТУ, 2015. С. 149-150. 

138. Isay O.V., Kalabukhova S.V. Balance sheet analytic possibilities. 

Independent auditor. 2015. №14 (ІУ). С.59-72.   

139. Кузьминская О.Э., Калабухова С.В., Мощенський С.Г. Развитие 

балансоведения в информационной экономике. Украина – Болгария – Европейский 

союз: современное состояние и перспективы: сб. тезисов докл. междунар. науч.-

практ. конф., 24 сентября - 1 октября 2016 г. Варна, Болгария: Издателство «Наука 

и икономика», 2016. Том 2. С.267-271. 

140. Калабухова С.В. Матрична форма організації бухгалтерського 

аналізу. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип.6. С.175-178. 

141. Kalabukhova S. Analytical assessment of business continuity. Problems of 

development modern science: theory and practice. Madrid, España: EDEX, 2016. P. 

202-206.  

142. Калабухова С.В. Концепція бухгалтерського аналізу підприємницької 

діяльності. Economic analysis: sector aspect: Collective monograph. Mexico, 2016. 

Р.14-34. 

143. Kalabukhova S. Accounting analysis of enterprise's economic turnover. 

Economic Development and Cultural Change. 2017. Vol.65. № 4 (2). P.1150-1155. 

144. Вейцман Н.Р. Очерки по бухгалтерскому учету и аналізу. Москва: 

Госполитиздат, 1958. 195 с. 

145. Татур С.К. Анализ хозяйственной деятельности промышленных 

предприятий. Москва: Изд-во экономической литературы, 1962. 230 с. 

146. Рубинов М.З. Основы экономического анализа работы предприятий. 

Москва: Госфиниздат, 1962. 240 с. 



523 
 

147. Ганштак В.И. Экономический анализ резервов на машиностроительном 

предприятии. Москва:Машгиз, 1960. 264 с. 

148. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Москва: 

Финансы и статистика, 2001. 416 с. 

149. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического анализа 

деятельности хозяйствующего субъекта: учеб. пособ. Москва: Финансы и 

статистика, 2003. 240 с. 

150. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, 

практика : монографія. Рівне: НУВГП, 2005. 369 с. 

151. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних 

змін: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2008. 653 с. 

152. Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб'єктів господарювання 

в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація: монографія. Київ: ДП 

"Інформ-аналіт. агентство", 2007. 429 с. 

153. Зоріна О.А. Розвиток теорії та методології економічного аналізу 

діяльності акціонерних товариств: монографія. Київ: НАСОА, 2012. 456 c. 

154. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор 

инвестиций. Анализ отчетности. Москва: Финансы и статистика, 1996. 432 с. 

155. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз господарської діяльності: підручник. 

Київ: КНЕУ, 2016. 630 с. 

156. Адамов В.Е. Статистическая оценка экономической эффективности 

производства. Статистическое изучение экономической эффективности 

общественного производства. 1977. С. 117–141. 

157. Хелферт Э. Техника финансового анализа: пер. с англ. / под ред. 

Л.П.Белых. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 663 с. 

158. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

пер. с фр. / под ред.Л.П.Белых. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1997. 375 с. 

159. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: ученик. 3-е изд. 

Москва: ИНФРА-М, 2011. 352 с. 

http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/cgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=10469062SVK8463614&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86.%20%D0%9C.


524 
 

160. Применение математики в экономических исследованиях / под ред. 

акад. В. С. Немчинова. Москва: Соцэкгиз, 1959. 485 с. 

161. Экономический анализ деятельности предприятий и объединений: 

Учебник / Под ред. С.Б. Барнгольц, Г.М. Тация. Москва: Финансы, 1975. 518 с. 

162. Івахненко В.М. Теорія економічного аналізу: навч.посіб. Київ: 

Видавничий дім «Слово», 2010. 352 с. 

163. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч.посіб. 

3-тє вид. Київ: Знання, 2007. 668 с. 

164. Дячек С.М. Резерви як інструмент управління ризиками господарської 

діяльності. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 

Сер. Економічні науки. 2009. № 4(50). С.238-240. 

165. Нагорна І.В. Резерви підприємства як інструмент підвищення 

фінансової стійкості. Вісник Донецького національного університету економіки і 

торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. 2010. № 4. С.114-118. 

166. Кірейцев Г.Г Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, 

міжпредметні зв’язки: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2007. 236 с. 

167. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: підручник / за 

ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП «Рута», 2007. 704 с. 

168. Экономический анализ: учебник для вузов / под ред. Л.Т. Гиляровской. 

2–е изд., доп. Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2004. 616 с. 

169. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 

2009. 256 с. 

170. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. Київ: Знання, 

2008. 639 с. 

171. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: 

підручник / за заг. ред. А.Г. Загороднього. Київ: Знання, 2008. 487 с. 

172. Економічний аналіз: навч. посіб./ Кожанова Є. П. та ін. 3-тє вид. 

Харків: ВД Інжек, 2009. 344 с. 

173. Алле М. Экономика как наука: пер. с фр. Москва: Наука для общества, 

1995. 168 с. 



525 
 

174. Пуанкаре А. О науке: пер. с фр. / под ред. Л. С. Понтрягина. 2-е изд. 

Москва: Наука. Гл. ред, физ.-мат. лит., 1990. 736 с. 

175. Савчук В. П. Диагностика предприятия: поддержка управленческих 

решений. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 175 с. 

176. Lengler R., Eppler M.J. Towards a Periodic Table of Visualization Method 

for Management. Graphics and Visualization in Engineering: Proceedings of the 

IASTED International Conference. Florida, 2007. URL: http://www.visual-

literacy.org/periodic_table/periodic_table.pdf.  

177. Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 (МСФЗ 7). Фінансові 

інструменти: розкриття інформації: Рада з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку; документ від 01.01.2012 №929_007. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_007  

178. Мармоза А.Т. Статистика: підручник. Київ: Ельга-Н, КНТ, 2009. 896 с. 

179. Hunt E.B., Marin J., Stone P.J. Experiments in Іnduction. New York: 

Academic Press, 1966. 247 р. 

180. Loomba N. P. Management: A Quantitative Perspective. New York: 

Macmillan, 1978. 594 р. 

181. Courtis J.K. Modelling a financial ratios categoric framework. Journal of 

Business Finance and Accounting. 1978. №5/4. Р. 371-386. 

182. Higgins R.C. How much growth can a firm afford? Financial Management. 

1977. № 6 (3). Р. 7-16. 

183. Salmi T., Martikainen T.A. Review of the Theoretical and Empirical Basis 

of Financial Ratio Analysis. The Finnish Journal of Business Economics. 1994. №4. 

Р.426-448. 

184. Грабовецький, Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, 

напрямки використання: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2010. 171 с. 

185. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник /  за ред. Ю.Є. 

Петруні. 3-тє вид. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. 

209 с. 

http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.pdf
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_007
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Earl+B.+Hunt%22
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Janet+Marin%22
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+J.+Stone%22


526 
 

186. Методологія експертного оцінювання: конспект лекцій / уклад. : В. П. 

Новосад, Р. Г. Селіверстов. Київ: НАДУ, 2008. 48 с. 

187. Porter M. The Five Competitive Forces Тhat Shape Strategy. Harvard 

Business Review. 2008. Vol.86.  №1. Р.78-93. 

188. Аналіз господарської діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. І.В. 

Сіменко, Т.Д. Косової. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. 384 с. 

189. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 

1982. 401 с. 

190. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия. Мировая экономика и 

международные отношения. 1989. №12. С. 6-14. 

191. Ансофф И. Стратегическое управление. Москва: Экономика, 1989. 519 с. 

192. Aguilar F.J. Scanning the business environment. New York: Macmillan, 

1967. 239 р. 

193. ACCA Paper P3 Business analysis. Essential text. UK: Kaplan Publishing, 

2008. 466 р. 

194. Weihrich H. The TOWS Matrix – A Tool for Situational Analysis. Long 

Range Planning. 1982. Vol. 15. № 2. P. 54–66. 

195. Radder L., Louw L. The SPACE Matrix: A Tool for Calibrating 

Competition. Long Range Planning. 1998. Vol.31. №4. Р.549 – 559. 

196. Schoeffler, S., Buzzell, R. and Heany, D. Impact of Strategic Planning on 

Profit Performance. Harvard Business Review. 1974. March. URL: 

https://hbr.org/1974/03/impact-of-strategic-planning-on-profit-performance  

197. Хендерсен Б. Продуктовый портфель. BCG Review: Дайджест. 

Москва: Бостонская консалтинговая группа, 2008. Вып. 2. С. 7-8. 

198. The Right Balanced Scorecard for You: Examples, Samples, and Templates. 

URL: https://www.smartsheet.com/balanced-scorecard-examples-and-templates  

199. Ковени М., Гэнстер Д., Хартлен Б., Кинг Д. Стратегический разрыв: 

Технологии воплощения корпоративной стратегии в жизнь: пер. с англ. Москва: 

Альпина Бизнес Букс, 2004. 232 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review
https://ru.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review
https://hbr.org/1974/03
https://www.smartsheet.com/balanced-scorecard-examples-and-templates


527 
 

200. Бригхэм Ю. Ф., Эрхардт М.С. Финансовый менеджмент: пер. с англ. / 

под ред. Е. А. Дорофеева. 10-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 960 с. 

201. Куцик П.О. Прогнозна фінансова звітність: проблемні аспекти і 

перспективи використання підприємствами. Международный научный журнал. 

Сер. Экономические науки. 2015. № 9 С.101-108.  

202. Ван Хорн Д.К., Вахович Д.М. Основы финансового менеджмента: пер. 

с англ. 12-е изд. Киев: Вильямс, 2008. 1232 с. 

203. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 (МСБО 36) 

«Зменшення корисності активів»: Міжнародний документ у редакції 2016 року. 

URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2036_ukr_2016.pdf  

204. Azar E. Analysis of lnternational Events. Canadian Peace Research Institute, 

1970. 113 p. 

205. Newbould G., Luffman G. Successful Business Politics. London: Gower, 

1989. 240 р. 

206. Калабухова С.В. Стохастичне моделювання в аналітичному 

забезпеченні управління підприємницькою діяльністю. Сучасні проблеми і 

перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації 

економіки: зб. мат. міжн. наук.-практ. конф., 03 грудня 2010 р. Луцьк: ЛНТУ, 

2010. С.217-218. 

207. Калабухова С.В. Застосування дисперсійного аналізу для 

обґрунтування управлінських рішень. Перспективи розвитку обліку, аналізу і 

аудиту в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: мат. Всеукр. 

наук.-метод. конф., 26-28 квітня 2012 р. Севастополь, СевНТУ, 2012. С.176-179.  

208. Калабухова С.В. Застосування методики кореляційного аналізу при 

прийнятті фінансових рішень на підприємстві. Актуальні проблеми і перспективи 

розвитку обліку, аналізу і аудиту в умовах інтеграції України в міжнародне 

економічне співтовариство: мат. Всеукр.  наук.-практ. конф., 18-20 жовтня 2012 

р. Севастополь: СевНТУ, 2012. С.105-107.  

209. Калабухова С.В. Аналіз чутливості управлінських рішень до варіації 

історичних облікових даних. Формування системи і механізмів обліково-

http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/cgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=16409464S3V1K9413315&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%85%D1%8D%D0%BC,%20%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%20%D0%A4.
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2036_ukr_2016.pdf


528 
 

аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку 

підприємств реального сектору економіки України: мат. міжн. наук.-прак. 

Інтернет-конф., 11-12 грудня 2012 р. Камянець-Подільський: ПДАТУ, 2012. Ч.2. 

С.53-55.  

210. Калабухова С.В. Фактори аналітичного виробництва знань про 

діяльність підприємства у сфері бухгалтерського менеджменту. Економіка та 

підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку: мат. міжн. наук.-

практ. конф., 7-8 червня 2013 р. Херсон: ХДУ, 2013. С.139-141.  

211. Калабухова С.В. Івент-аналіз бізнес-середовища суб’єктів 

господарювання для прийняття рішень. Перспективи розвитку України в умовах 

глобальної кризи: мат. міжн. наук.-практ. Інтернет-конф., 13-14 червня 2013 р. 

Дніпропетровськ: «Герда», 2013. С.173-175. 

212. Калабухова С.В. Методологічні основи аналізу господарської 

діяльності в різних типах суспільного розвитку. Економічний аналіз. 2014. Том 17. 

№2. С.47-54.  

213. Калабухова С.В. Контент-аналіз облікової інформації як інструмент 

аналізу господарської діяльності. Облік, аналіз і аудит: виклики 

інституціональної економіки: мат. міжн. наук.-практ. конф., 10 жовтня 2014 р. 

Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2014. Ч. 1. С.65-67. 

214. Калабухова С.В. Структурні елементи методики бухгалтерського 

аналізу. Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, 

економічного аналізу і статистики: зб. тез доп. міжн. наук.-практ. конф., 5 грудня 

2014 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. С.60-63.   

215. Калабухова С.В. Елементи методу бухгалтерського аналізу в 

інформаційній економіці. Економічний аналіз. 2015. Том 19. Вип.1. С.6-12. 

216. Калабухова С.В. Балансовий метод як основний інструмент 

бухгалтерського аналізу безперервності основної діяльності. Сучасний стан, 

актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу: мат. 

міжн.наук.-практ.конф., 16-17 жовтня 2015 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. 

С. 171-173. 



529 
 

217. Kalabukhova S.V., Kuzminska O.E., Abesinova O.K. Foreign approaches to 

ratios classification for financial statements analysis. Economics, management, law: 

problems and prospects. Coventry, United Kingdom, 2015. Vol.2. P. 119-123. 

218. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е. Науковий внесок школи 

багатофакторного моделювання в корпоративний аналіз фінансової звітності. 

Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной 

среды: сб. тезисов междунар. науч.-практ. конф., 26 февраля 2016 г. Кишинев, 

Республика Молдова: Молдавский государственный університет, 2016. С.203-205.   

219. Калабухова С.В. Способи візуалізації даних в бухгалтерській аналітиці. 

Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах 

глобалізації та енергозбереження: зб. тез доп. ІУ міжн. наук.-практ. конф., 6-7 

квітня 2016 р. Дніпропетровськ: ДНУ ім. О.Гончара, 2016. Том 3. С.55-59.  

220. Калабухова С.В. Застосування прийому платіжної матриці в 

бухгалтерському аналізі. Economy and Management: Modern Transformation in the 

Age of Globalization: International scientific conference рroceeding, March 24, 2017. 

Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing, 2017. Part II. Р.99-102. 

221. Калабухова С.В. Аналітичні показники діяльності суб’єктів 

суспільного інтересу. Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного 

інтересу: зб. матеріалів міжнар. наук.конф., 20-21 жовтня 2017 р. Житомир: 

ЖДТУ, 2017. С.323-325. 

222. Калабухова С.В. Аналітичний інструментарій забезпечення прийняття 

рішень стейкхолдерами. Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, 

аналізу і аудиту: зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конф. , 17 листопада 2017 

р. Київ: КНЕУ, 2017.  С.208-209.  

223. Kalabukhova S. Accounting analysis methodology for business entity. World 

scientific extent. Coventry, United Kingdom, 2017. P.153-157.  

224. Калабухова С.В. SPACE-аналіз у системі стратегічного управління 

підприємством. Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та 

оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: 



530 
 

тези доп. ІІI міжн. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2018 р. Ужгород: УНУ, 2018.  

С.197-200.   

225. Калабухова С.В. Процедура факторного аналізу прибутку на акцію. 

Problems of modern science. Namur, Belgium: Fadette editions, 2018. С.79-82. 

226. Schmidt G. Persönliche Finanzplanung: Modelle und Methoden des 

Financial Planning. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. 334 р. 

227. Директива 2013/34/ЄС Європейського парламенту та Ради 

Європейського Союзу. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_45877 (дата звернення 

27.07.2020)  

228. Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-УІІ (із 

змінами). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18  

229. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: 

Проблемы, концепции и методы : учеб. пособие; пер.с фр. Москва:ЮНИТИ, 1997. 

576 с. 

230. Петренко Н.І. Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів 

підприємства: проблеми теорії, методології, практики: монографія. Житомир: 

ЖДТУ, 2012. 544 с. 

231. Іонін Є.Є., Беспалова А.Г. Аналітичне підґрунтя забезпечення 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Сер. Економіка. 2014. Вип. 27. С. 126–131. 

232. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними 

стандартами: приклади та коментарі: практ. посіб. Київ: Лібра, 2001. 840 с. 

233. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7) «Звіт про 

рух грошових коштів»: Міжнародний документ від 01.01.2012. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_019  

234. Біляк Ю. В. Основні загрози фінансовій безпеці корпоративних 

підприємств. Агросвіт. 2017. № 12. С. 20-30. 

235. Subramanyam K.R., Wild J.J. Financial statement analysis. New York: 

McGraw-Hill/Irwin, 2009. 10th ed. 685 р. 

https://minjust.gov.ua/m/str_45877
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/68522/source:default
http://zakon.rada.gov.ua/go/929_019
http://zakon.rada.gov.ua/go/929_019
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_019


531 
 

236. Карлин Г., Макмин А. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): 

пер. с англ. Москва: ИНФРА-М, 1998. 452 с. 

237. Цал-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Суліменко Л.А. Фінансовий аналіз: 

підручник. Житомир: ПП “Рута”, 2012. 609 с. 

238. Іонін Є.Є., Овчинникова М.М. Фінансова аналітика сучасного бізнесу: 

монографія. Донецьк: ДонНУ, 2012. 303 с. 

239. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса, или как понимать 

баланс: учеб._практич. пособие. Москва: Проспект, 2009. 448 с. 

240. Тринька Л.Я., Іванчук О.В. Фінансовий аналіз: навч. посібник. Київ: 

Алерта, 2014. 768 с. 

241. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и 

интерпретация: пер. с англ. Москва: Финансы и статистика, 2002. 624 с. 

242. Грэхем Б., Мередит С. Анализ финансовой отчетности компаний: 

классическое издание 1937 г.: пер. с англ /  введ. Майкла Ф. Прайса. Киев: 

Вильямс, 2009. 133 с. 

243. Антилл Н., Ли К. Оценка компаний: анализ и прогнозирование с 

использованием отчетности по МСФО: пер. с англ. Москва: Альпина Бизнес Букс, 

2007. 440 с. 

244. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. 

Фінансовий аналіз: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2009. 2-ге вид. 588 с. 

245. Ковалев В. В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. 

Москва: Финансы и статистика, 2004. 720 с. 

246. Соколов Я.В. Актив: это очень сложно. Бухгалтерский учет, 

налогообложение, отчетность, 1С бухгалтерия – занимательная бухгалтерия. 

URL: http://www.buh.ru/document-711  

247. Ковалев В.В., Патров В.В., Быков В.А. Как читать баланс. Москва: 

Финансы и статистика, 2006. 5-е изд. 672 с. 

248. Петренко Н.І. Наукові підходи до визначення поняття “пасив” в 

обліково-економічній літературі. Проблеми теорії та методології 

http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/cgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=16449264S3V1K3403116&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%90.
http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/cgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=16449264S3V1K3403116&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%8D%D1%85%D0%B5%D0%BC,%20%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/cgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=13499664S3V1K9423913&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA
http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/cgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=10499064S3V1K9413010&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://www.buh.ru/document-711


532 
 

бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2011. Вип.3 (21). Ч.2. URL: 

http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4458  

249. Коуз Р. Фирма, рынок и право: пер. с англ. Москва: Новое 

издательство, 2007. 224 с. 

250. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: 

Наказ Мінфін України від 31.01.2000 № 20 (із змінами). URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00  

251. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. 

Лобанова и А. В. Чугунова. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2009. 4-е изд. 931 с. 

252. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посібник 

/ М.Д. Балджи та ін. Одеса: ОНЕУ, 2013. 670 с. 

253. Фінансовий менеджмент: підручник / наук. ред. А. М. Поддєрьогін. 

Київ: КНЕУ, 2017. 2-ге вид. 535 с. 

254. Галенко О.М. Обліково-аналітичні аспекти банкрутства підприємств 

України: монографія. Київ: КНЕУ, 2008. 264 с. 

255. Лахтіонова Л.А. Аналіз платоспроможності та ліквідності суб’єктів 

підприємницької діяльності: монографія. Київ: КНЕУ, 2010. 657 с. 

256. Beaver W. Financial Ratios as Predictors of Failure. Journal of Accounting 

Research. 1966. Vol.4. Р. 71-111. 

257. Кравцова О. М. Дослідження ознак фіктивного банкрутства у 

міжнародній практиці та в Україні. Культура народов Причерноморья. 2011. 

№215. С. 72–76. 

258. Калабухова С.В. Аналіз фінансової звітності з врахуванням 

конвергенції інтересів стейкхолдерів підприємства. Актуальні проблеми економіки 

і управління в сучасних соціально-економічних умовах: зб. мат. міжн. наук.-практ.  

інтернет-конф., 2-3 жовтня 2012 р. Дніпропетровськ: Герда, 2012. С.279-281.  

259. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е. Стандартизація експрес-аналізу 

фінансової звітності суб’єкта господарювання. Розвиток бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту в умовах трансформації системи управління: зб. мат. міжвуз. 

http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4458
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00


533 
 

круглого столу (інтернет-формат), 22 квітня 2015 р. Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 

2015. С.45-50.  

260. Kalabukhova S.V., Kuzminska O.E. Ratio analysis of financial statements 

for decision making in risk management. Бухгалтерський облік, оподаткування, 

аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доп. І 

міжн. наук.-практ. конф., 11 грудня 2015 р. Чернігів: Черніг. нац. технол.ун-т, 

2015. С.79-80. 

261. Kuzminska O.E., Kalabukhova S.V., Moshchenskyy S.G. "Golden rules" 

in the analysis of the balance sheet. Economics, Management, Law: socio-economic 

aspects of development. Roma, Italia: Edizioni Magi. 2016. Vol 2. P. 23-26. 

262. Kalabukhova S.V., Kuzminska O.E. Global development tendencies for 

corporate financial statement analysis. Economics, management, law: problems of 

establishing and transformation. Dubai, UAE: Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, 

2016. P. 219-223.  

263. Киндрацкая Л.М., Калабухова С.В., Кузьминская О.Э. Аналитические 

возможности финансовой отчетности в управлении предприятиями. Реальный 

сектор экономики: проблемы финансирования, инвестирования и управления: 

коллективная монография / под ред. Л.А. Толстолесовой. Новосибирск: Изд. АНС 

«СибАК», 2016. С.174-224. 

264. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е., Абесінова О.К. Стандартизація 

аналізу грошових потоків суб’єктів господарювання. Economic Development 

Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceeding, May 27, 2016. 

Kaunas, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, 2016. P.256-259. 

265. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е. Стандартизація аналізу Звіту про 

власний капітал суб’єктів господарювання. Глобальні та національні проблеми 

економіки. 2016. Вип.12. С.490-495. 

266. Калабухова С.В., Чалюк Л.В. Експрес-аналіз Звіту про рух грошових 

коштів суб’єкта господарювання. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і 

аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: зб. тез доп. ІІ міжн. 

наук.-практ. конф., 30 листопада 2016 р. Чернігів: ЧНТУ, 2016. С.111-113. 



534 
 

267. Модернізація аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання в 

умовах інноваційного розвитку економіки України: монографія / за заг. ред. Л.М.  

Кіндрацької. Київ: КНЕУ, 2017. 480 с. 

268. Калабухова С.В. Аналітична процедура ідентифікації рівня 

кредитного ризику суб’єкта господарювання. Облік, оподаткування і контроль: 

теорія та методологія: зб. матеріалів III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 

червня 2018 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 87-90. 

269. Калабухова С.В. Процедура горизонтально-вертикального аналізу 

зобов'язань підприємства. Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського 

обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи 

розвитку: мат. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23 листопада 2018 р. Кам’янець-

Подільський: ПДАТУ, 2018. С.86-89. 

270. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии 

капитализма: пер. с нем. Москва: Государственное изд-во, 1922. 460 с. 

271. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 

В 2 т.: пер. с англ. Т.1. Баку, 1992. 399 с. 

272. Methodology For Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and 

Principles of Securities Regulation: The International Organization of Securities 

Commissions, May, 2017. URL: https://www.iosco.org/library/pubdocs 

/pdf/IOSCOPD562.pdf  

273. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 33 (МСБО 33) 

«Прибуток на акцію»: Міжнародний документ IASB від 01.01.2012 № 929-064. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_064  

274. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на 

акцію": Наказ Мінфін України від 16.07.2001 № 344 (із змінами). URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01  

275. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: 

навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2003. 554 с. 

276. Бланк И. А. Управление прибылью. Киев: Ника-Центр, Эльга, 2007. 

423 с. 

https://www.iosco.org/library/pubdocs%20/pdf/IOSCOPD562.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs%20/pdf/IOSCOPD562.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/go/929_013
http://zakon.rada.gov.ua/go/929_013
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_064
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01


535 
 

277. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Наказ 

Мінфіну України від 29.11.1999 № 290 (із змінами). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99  

278. Міжнародний стандарт фінансової звітності 15 «Дохід від договорів з 

клієнтами»: Міжнародний документ IASB від 28.05.2014. URL: 

www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS  

279. Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс: пер. с нем. Москва: Экономическая 

жизнь, 1925. 575 с. 

280. Jones G. R., Hill C. W. Тraпsaсtiоп Costs Analysis of Strategy-Structure 

Choice. Strategic Маnаgеmеnt Jоurnal. 1988. Vol. 9.Р. 159–172. 

281. Dahlman С. The Problem of Externality. Journal of Law and Economics. 

1979. Vol. 22. № 1. (Apr.). Р. 141-162. 

282. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ 

Мінфін України від 31.12.1999 № 318 (із змінами). URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00  

283. Анализ финансовой отчетности: учебник / под ред. М.А. 

Вахрушиной, Н.С. Пласковой. Москва: Вузовский учебник, 2007. 367 с. 

284. Даньків Й.Я., Макарович В.К. Ефективність діяльності підприємства: 

аналітичні аспекти. Бухгалтерський облік  і аудит. 2017. №6. С.30-40. 

285. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. Москва: 

Финансы и статистика, 2001. 560 с. 

286. Парасій-Вергуненко І.М. Операційний аналіз ефективності 

використання ресурсного потенціалу підприємства: комплексний підхід. Наукові 

записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. 

2017. № 4(32). С. 207–212. 

287. Талах В.І., Талах Т.А. Ефективність використання ресурсного 

потенціалу підприємства: методика та практика аналізу: монографія. Луцьк: РВВ 

ЛНТУ, 2010. 156 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00


536 
 

288. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": Наказ 

Мінфін України від 20.10.1999 № 246 (із змінами). URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 

289. Григашкина С.И. Методика оценки эффективности заработной платы. 

Вестник Томского государственного университета. 2009. №322. С.148-152. 

290. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. Житомир: ЖІТІ, 2001. 440 с. 

291. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси: пер. з англ. Київ: Основи, 1993. 383 с. 

292. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск: пер.с англ. / под 

ред. М.А. Гольцберга, Л.М.Хасан-Бек. Киев: Торгово-издательское бюро BHV, 

1995. 592с. 

293. Бланк И.А. Управление денежными потоками. Киев: Эльга; Ника-

Центр, 2007. 2-е изд. 752 с. 

294. Зубарев И.С., Щербина Н.С. Применение показателя EBITDA как 

основного для анализа платежеспособности исследуемой организации. Известия 

Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2014. №37. 

С.142-145. 

295. Воронцова Е.А., Ядзевичюс С.С. К вопросу о применении показателя 

EBITDA в анализе деятельности российских предприятий. Вектор экономики. 

2017. №12. URL: http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2017 

/12/accounting/ Vorontsova_Yadzevichyus.pdf  

296. Гринспен А. Эпоха потрясений: проблемы и перспективы мировой 

финансовой системы: пер. с англ. Москва: Сколково, 2010. 3-е изд. 520 с. 

297. Райс Э. Разоблачение тайн бухгалтерского учета. Как разобраться в 

бухгалтерской отчетности и в финансовом анализе: пер. с англ. Москва: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2006. 352 с. 

298. Rappaport A. Creating shareholder value: The new standard for business 

performance. New York: The FreePress, 1998. 205 р. 

299. Stewart B. The Quest For Value: the EVA Management Guide. New York: 

Harper Business, 1991. 738 р. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0047-01
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2017%20/12/accounting/%20Vorontsova_Yadzevichyus.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2017%20/12/accounting/%20Vorontsova_Yadzevichyus.pdf


537 
 

300. Євдокимов В. В., Валінкевич Н. В., Завалій Т. О. Еволюція базових 

концепцій вартісно-орієнтованого управління. Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики. 2018. Вип. 3. С. 384-393. 

301. The International Integrated Reporting Framework: International Integrated 

Reporting Council, December 2013. URL: http://integratedreporting.org/ 

resource/international-ir-framework/  

302. Національний стандарт оцінки №1 «Загальні засади оцінки майна і 

майнових прав»: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 

(із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п  

303. McTaggart J., Kontes P., Mankins M. The Value Imperative: Managing for 

Superior Shareholder Returns. New York: The Free Press, 1994. 367 p. 

304. Брег С. Настольная книга финансового директора: пер. с англ. 

Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. 3-е изд. 536 с. 

305. Martin J.D., Petty J.W. Value Based Management – The corporate response 

to the shareholder revolution. Harvard: Business School Press, 2000. 268 р. 

306. Мерсер К., Хармс Т.У. Интегрированая теория оценки бизнеса. 

Москва: Маросейка, 2008. 288 с. 

307. Pinto J., Henry E., Stowe J.D., Robinson T.R. Equity Asset Valuation. New 

Jersey, USA: John Wiley & Sons, 2010. 2nd ed. 441 р. 

308. Фишмен Дж., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по 

оценке бизнеса: пер. с англ. Москва : ЗАО «Квинто-Консалтинг», 2000. 388 с. 

309. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и 

управление: пер. с англ. Москва: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. 3-е изд. 576 с. 

310. Johnson C. H. Integrating acquired companies : management accounting 

and reporting issues. New York: Wiley, 1985. 181 р. 

311. Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 (МСФЗ 3) «Об’єднання 

бізнесу»: міжнародний документ РМСБО №929_006. URL: 

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_006#n98  

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf
http://integratedreporting.org/%20resource/international-ir-framework/
http://integratedreporting.org/%20resource/international-ir-framework/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п
http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/cgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=13479864S3V1K0433613&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_006#n98


538 
 

312. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання 

підприємств»: Наказ Міністерства фінансів України від 7.07.1999 р. № 163 (із 

змінами). URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99  

313. Податковий кодекс України: Закон від 02.12.2010 № 2755-VI (із 

змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20130401/ 

sp:max20#n321  

314. International Valuation Standard IVS 210 «Іntangible Аssets»: 

International Valuation Standards Council, 2016. URL: 

https://www.ivsc.org/files/file/view/id/647  

315. Akerlof G. The market of “Lemons”: Quality Uncertainly and the Market 

Mechanism. Quarterly Journal of Financial Economics. 1970. Vol. 83. № 3. P. 488 – 

500. 

316. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: 

Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013  № 635. Дата оновлення: 

14.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13?lang=ru#n12 (дата 

звернення 10.07.2020) 

317. Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і 

практика: автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04. Київ, 2005. 21 с. 

318. Верига Ю.А., Кулик В.А., Ночовна Ю.О., Іванюк С.Ю. Облікова 

політика підприємства: навч. посіб. Полтава: ПУЕТ "ЦУЛ", 2015. 310 с. 

319. Житний П.Є. Облікова політика в умовах розвитку фінансово-

промислових систем: методологія та організація: монографія. Луганськ: Вид-во 

СНУ ім. В. Даля, 2007. 352 с. 

320. Баранов П.П., Залышкина Т.А. Учетная политика организации как 

инструмент управления показателями финансового состояния. Аудит и 

финансовый анализ. 2007. №1. С.200-203. 

321. Дружиловская Т.Ю., Коршунова Т.Н. Влияние учетной политики на 

показатели деятельности организации. Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях. 2016. №4. С.2-9. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20130401/%20sp:max20#n321
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20130401/%20sp:max20#n321
https://www.ivsc.org/files/file/view/id/647
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13?lang=ru#n12


539 
 

322. Барабаш Н.С., Никонович М.О. Податковий аналіз: зміст та 

особливості розвитку. Культура народов Причерноморья. 2013. № 256. С. 119-123. 

323. Чипуренко Е.В. Методология налогового анализа и оценки влияния 

системы налогообложения на деятельность коммерческих организаций: дис. … д-

ра. экон. наук: 08.00.12, 08.00.10. Москва, 2012. 318 с. 

324. Лєгостаєва О.О., Лисьонкова Н.М. Податковий аналіз як складова 

оптимізації податкової політики підприємства. Вісник економіки транспорту і 

промисловості. 2016. № 55. С.50-58. 

325. Алеткин П.А. Алгоритм проведения экономического анализа 

налоговых активов и обязательств. Современные технологии управления. 2011. №4 

(4). URL: https://sovman.ru/article/0401  

326. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 (МСБО 12) 

«Податки на прибуток»: Міжнародний документ IASB № 929-012 від 01.01.2012. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_012  

327. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на 

прибуток": Наказ Мінфін України від 28.12.2000 № 353 (із змінами). URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01  

328. Scholes M., Wolfson M., Erickson M., Hanlon M., Maydew E., Shevlin T. 

Taxes and Business Strategy: A Planning Approach. NJ: Prentice Hall, Upper Saddle 

River, 2015. 5th Edition. 528 p. 

329. Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення 

документальних планових перевірок суб'єктів господарювання: Наказ Державної 

податкової служби України від 27.06.2012 № 553. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0553837-12#n8  

330. Крылов С.И. Порядок анализа отложенных налоговых активов, 

отложенных налоговых обязательств и оценка их влияния на финансовое 

состояние организации. Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 

бухгалтерский учет. 2010. № 5. С.24-30. 

331. Аверин А. Н. Социальная политика и социальная ответственность 

предприятия. Москва: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. 96 с. 

https://sovman.ru/issue/2011-04/
https://sovman.ru/issue/2011-04/
https://sovman.ru/article/0401
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_012
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0047-01
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0047-01
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0553837-12#n8


540 
 

332. Ярова Л.В. Соціальна політика підприємства: мета і засоби. Сучасна 

українська політика. Політики і політологи про неї. Київ, 2010. Вип. 19. С. 155-

164. 

333. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 (МСБО 19). 

«Виплати працівникам»: Міжнародний документ IASB № 929-011 від 01.01.2012. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_011  

334. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати 

працівникам": Наказ Мінфін України від 28.10.2003 № 601 (із змінами). URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03  

335. Міжнародний стандарт фінансової звітності 2 (МСФЗ 2) «Платіж на 

основі акцій»: Документ РМСБО №929_005 на 01.01.2012. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_005  

336. Bowen H.R. Social responsibilities of the businessman. NewYork: 

Harper&Row, 1953. 284p. 

337. Eccles R.G., Krzus M.P., Tapscott D. One report: integrated reporting for a 

sustainable strategy. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010. 256 p. 

338. Global Reporting Initiative. URL: www.globalreporting.org/information/ 

sustainability-reporting/Pages/default.aspx  

339. Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards 2018: Global 

Reporting Initiative. URL: www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-

center/consolidated-set-of-gri-standards/?g=2a60e9d7-fa12-428b-950b-cf80f10e8310  

340. Калабухова С.В. Концепція економічної доданої вартості в 

аналітичній оцінці акціонерного капіталу. Вісник Хмельницького національного 

університету. Сер. Економічні науки. 2009. Вип.6. Том 2. С.206 – 209. 

341. Калабухова С.В., Чалюк Л.В. Аналіз руху грошових коштів на 

підприємстві. Фінанси, облік і аудит. 2011. Вип.18.1. С.291-297. 

342. Калабухова С.В. Аналітичне забезпечення стратегічного управління 

підприємством. Теорія та практика розвитку інноваційної економіки: мат. міжн. 

наук.-практ. конф., 29-30 вересня 2011 р. Одеса: ГО «ЦЕДР», 2011. Ч.1. С.33-36. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_011
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_005
http://www.globalreporting.org/information/%20sustainability-reporting/Pages/default.aspx
http://www.globalreporting.org/information/%20sustainability-reporting/Pages/default.aspx
http://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/consolidated-set-of-gri-standards/?g=2a60e9d7-fa12-428b-950b-cf80f10e8310
http://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/consolidated-set-of-gri-standards/?g=2a60e9d7-fa12-428b-950b-cf80f10e8310


541 
 

343. Калабухова С.В. Роль системи управлінського обліку в аналітичному 

забезпеченні управління суб’єктами підприємницької діяльності. Актуальні 

проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою 

діяльністю: мат. V міжн. наук.-практ. конф., 13-14 жовтня 2011 р. Мукачево: 

Мукачівський державний університет, 2011. С.51-53. 

344. Калабухова С.В. Аналіз фінансової діяльності підприємств 

промисловості. Стратегія економічного розвитку харчової промисловості та 

забезпечення продовольчої безпеки країни: мат. міжн. наук.-практ. конф., 29-31 

жовтня 2012 р. Одеса: Фенікс, 2012. С. 89-91. 

345. Економічний аналіз у схемах і таблицях: навч. посіб. / І.М. Парасій-

Вергуненко, С.В. Калабухова, Г.А. Ямборко та ін.; за заг. ред. Л. М. Кіндрацької. 

Київ: КНЕУ, 2012. 323 с. 

346. Калабухова С.В., Чалюк Л.В. Ключові відносні показники 

спроможності економічної одиниці генерувати грошові кошти. Проблеми і 

перспективи економіки та управління. 2016. № 4 (8). С.119-125. 

347. Калабухова С.В. Вплив облікової політики на аналітичні показники 

фінансової звітності підприємства. Облік, оподаткування і контроль: теорія та 

методологія: зб. мат. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 30 червня 2017 р. 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 127-130. 

348. Калабухова С.В. Аналіз рентабельності підприємства за ресурсним 

підходом. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку: тези доп. ІІI міжн. наук.-практ. конф., 27 

листопада 2017 р. Чернігів: ЧНТУ, 2017. С.99-100. 

349. Kulіk N., Abramova O., Kalabukhova S. Enterprise operating expenses 

complex analysis. Economic Development and Cultural Change. 2018. Vol.66. № 4 (2). 

P.1016-1025. 

350. Калабухова С.В. Облікові орієнтири формування управлінських 

рішень в бізнес-середовищі. Перспективи ефективних управлінських рішень у 

бізнесі та проектах: мат. IV Міжн. наук.-практ. конф., 20-21 вересня 2018 р. 

Одеса: Фенікс, 2018. С.41-44. 



542 
 

351. Калабухова С.В. Аналітична процедура розуміння сталого розвитку 

суб’єкта господарювання. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна 

парадигма в умовах сталого розвитку: зб. мат. V міжн. наук.–практ. конф. 7 

грудня 2018 р. Київ: КНЕУ, 2018. С.167-169. 

352. Калабухова С.В. Аналіз податкової ефективності суб’єкта 

господарювання. Економічний аналіз. 2018. Том 28. №4. С.193-199. 

353. Калабухова С.В. Управлінський аналіз виконання договорів з 

клієнтами для планування ціни операції. Розвиток системи обліку, аналізу та 

аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: зб. тез доп. ХVII Всеукр. наук. 

конф., 22 березня 2019 р. Київ: НАСОА, 2019. С.169 - 173. 

354. Калабухова С.В. Динамічний підхід до розподілу операційних витрат 

підприємства для проведення CVP-аналізу. Сучасні тенденції розвитку 

бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – 

управлінські рішення: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 29 березня 2019 р. Ірпінь: 

УДФСУ, 2019. С.38-40. 

355. Калабухова С.В. Уніфікація процедури аналізу показників сталого 

розвитку суб’єкта господарювання. Імплементація інновацій обліково-

аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: мат. ІІ Міжн. 

наук.-практ. Інтернет-конф., 18 квітня 2019 р. Харків: ХДУХТ, 2019. С.48-49. 

356. Кулик Н.М., Абрамова О.В., Калабухова С.В. Аналітичне 

забезпечення управління витратами операційної діяльності підприємства як 

фактор конкурентоспроможності у сучасних умовах господарювання. 

Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної 

стратегії: мат. ІІІ міжн. наук.-практ. конф., 5 квітня 2019 р. Миколаїв: МНУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2019. С.53-56. 

357. Калабухова С.В., Давидкова К.М. Процедура оцінки поточної вартості 

створеної торговельної марки компанії. Економічний аналіз. 2019. №3. С.92-98. 

358. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том I / под. ред. 

Ф.Энгельса. Москва: ООО «Издательство «Эксмо», 2018. 2-е изд. 1200 с. 



543 
 

359. Фель У., Оберендер П. Основи мікроекономіки: підручник: пер. з нім. 

/ під ред. А.П.Наливайка. Київ: Укртиппроект, 1998. 478 с. 

360. Cobb C.W., Douglas P.H. A Theory of Production. American Economic 

Review. 1928. P.139–165. 

361. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": 

Наказ Мінфін України від 27.04.2000 № 92 (із змінами). URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00  

362. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16). 

«Основні засоби»: Міжнародний документ IASB №929-014 від 01.01.2012. URL:  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014  

363. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38). 

«Нематеріальні активи»: Міжнародний документ IASB №929_050 від 01.01.2012. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/929_050  

364. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні 

активи": Наказ Мінфін України від 18.10.1999 № 242 (із змінами). URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99  

365. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2). «Запаси»: 

Міжнародний документ IASB №929_021 від 01.01.2012. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021  

366. Линдерс М.Р.,Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами. 

Логистика: пер. с англ. Санкт-Петербург: «Виктория Плюс», 2002. 768 с. 

367. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: 

Міністерство фінансів України від 30.11.1999 №291 (із змінами). URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99  

368. Класифікатор професій ДК 003:2010: Наказ Держспоживстандарт 

України від 28.07.2010 № 327. Дата оновлення: 15.02.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text (дата звернення 17.07.2020) 

369. Лукашевич Μ. Π. Соціологія праці: підруч. Київ: Либідь, 2004. 440 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0047-01
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014
http://zakon.rada.gov.ua/go/929_050
http://zakon.rada.gov.ua/go/929_050
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0047-01
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0047-01
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
http://zakon.rada.gov.ua/go/929_050
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text


544 
 

370. Конвенція про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень: 

документ Міжнародної організації праці від 09.06.1956 №47. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_145  

371. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. Київ: Знання, 

2010. 2-ге вид. 408 с. 

372. Фейгенбаум А.В. Контроль качества продукции: монографія: пер. с 

англ. Москва: Экономика, 1986. 470 с. 

373. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка 

підприємства: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 304 с. 

374. Болтянська Л.О., Андрєєва Л.О., Лисак О.І. Економіка 

підприємства: навч. посібник. Херсон : Олді-плюс, 2015. 668 с. 

375. Коршунов В. В. Экономика организации (предприятия). Теория и 

практика: учебник. Москва: Издательство Юрайт, 2014. 2-е изд. 433 с. 

376. Cлепян Е.В., Сотченко Ю.К., Ніколаєв С.В. Виробнича потужність 

підприємства та підвищення ефективності її використання. Економічний вісник 

Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 1(1). С. 120-124. 

377. Красільнікова К.Є. Економічна сутність виробничих потужностей 

підприємств та фактори, що їх визначають. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Сер. Економічні науки. 2014. № 6. Ч. 1. С. 16–18. 

378. Швець І.Б., Распопов Р.С. Управління виробничими потужностями на 

підприємствах кондитерської галузі. Донецк: ДонНТУ–Норд-Пресс, 2010. 156 с. 

379. Mellerowicz K. Betriebswirtchaftslehre der Industrie. Bd. l. Freiburg im 

Breslau, 1958. 3 Auflage. 295 s. 

380. Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет: пер. с англ. 

Санкт-Петербург: Питер, 2005. 10-е изд. 1008 с. 

381. Голов С.Ф. Дискусійні аспекти амортизації. Бухгалтерський облік і 

аудит. 2005. № 5. С. 3–8. 

382. Ловінська Л.Г. Концепція фінансового результату у системі 

бухгалтерського обліку підприємств. Фінанси України. 2003. № 11. С. 58–65. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_145
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=C%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D0%BD%20%D0%95$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101395
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101395


545 
 

383. Урланис Б.Ц. Народонаселение: исследования, публіцистика. Москва: 

Статистика, 1976. 360 с. 

384. Мельник М.В., Поздеев В.Л. Теория экономического анализа: ученик. 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. 261 с. 

385. Global Business Analysis Core Standard: A Companion to A Guide to the 

Business Analysis Body of Knowledge (BABOK). Version 3 (2015): International 

Institute of Business Analysis (IIBA). URL: 

https://www.iiba.org/globalassets/documents/campaigns/go-global-ba-core-standard  

386. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: 

Pitman, 1984. 315 p. 

387. Cornell B., Shapiro A.C. Corporate Stakeholders and Corporate Finance. 

Financial Management. 1987. Vol. 16. Р. 5-14. 

388. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK). Version 

3 (2015): International Institute of Business Analysis (IIBA). URL: http://www.the-

aba.com/administrator/components/com_event/uploads/ 59014e456 ca677. 

92343092BABOK_Guide_v3_Member.pdf  

389. Бариленко В.И. Методология бизнес-анализа: учебное пособие. 

Москва: КноРус, 2018. 190 с. 

390. Гассман О., Франкенбергер К., Шик М. Бизнес-модели: 55 лучших 

шаблонов: пер. с англ. Москва: Альпина Паблишер, 2016. 432 с. 

391. Мельник М.В. Анализ и оценка систем управления на предприятиях. 

Москва: Финансы и статистика, 1990. 136 с. 

392. Сіменко І.В. Діагностика якості систем управління підприємствами: 

автореф. дис… докт. екон. наук: 08.00.04. Донецьк, 2010. 34 с. 

393. Jaques E. Requisite Organization: A Total System for Effective Managerial 

Organization and Managerial Leadership for the 21st Century. Cason Hall & Co Pub, 

2006. 2nd Edition. 288 p. 

394. Тоцький В.І., Лаврененко В.В. Організаційний розвиток 

підприємства: навч.посібник. Київ: КНЕУ, 2005. 247 с. 

https://www.iiba.org/globalassets/documents/campaigns/go-global-ba-core-standard
http://www.the-aba.com/administrator/components/com_event/uploads/%2059014e456%20ca677.%2092343092BABOK_Guide_v3_Member.pdf
http://www.the-aba.com/administrator/components/com_event/uploads/%2059014e456%20ca677.%2092343092BABOK_Guide_v3_Member.pdf
http://www.the-aba.com/administrator/components/com_event/uploads/%2059014e456%20ca677.%2092343092BABOK_Guide_v3_Member.pdf


546 
 

395. Назарчук Т.В., Косіюк О.М. Менеджмент організацій: навч. посібник. 

Київ: «Центр учбової літератури», 2015. 560 с. 

396. Воронкова А.Э., Калюжная Н.Г. Моделирование задачи 

совершенствования организационной структуры управления предприятием. 

Економіка промисловості. 2006. № 1. С.3-8. 

397. Горшкова Л.А., Поплавская В.А. Методика управления 

организационной культурой крупного промышленного предприятия. 

Экономический анализ: теория и практика. 2012. № 20. С. 37-42. 

398. Калабухова С.В. Аналітичне забезпечення управління виробничими 

запасами суб’єктів господарювання. Економіка та підприємництво. 2009. Вип.23. 

С.301-310. 

399. Калабухова С.В. Концепція організаційного аналізу в системі 

управління суб’єктами підприємницької діяльності. Теорія і практика 

економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи 

розвитку: зб. тез доп. V міжн. наук.-практ. конф., 29 вересня – 1 жовтня 2011 р. 

Тернопіль: ТНЕУ, 2011. С.145-147. 

400. Калабухова С.В. Аналіз організаційної структури управління 

суб’єктами підприємницької діяльності. Економічний аналіз. 2011. Вип.9. Ч. 1. 

С.138-141.  

401. Калабухова С.В. Завдання та методичні прийоми організаційного 

аналізу суб’єктів підприємницької діяльності. Економіка і регіон. 2011. №4 (31). 

С.208-212. 

402. Калабухова С.В. Аналіз ефективності лізингових операцій. Проблеми 

теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2014. Вип.3 

(30). С.159-165. 

403. Калабухова С.В. Об’єкти аналізу фізичного капіталу як генератора 

виробничої потужності економічної одиниці. Трансформаційні перетворення 

обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних 

процесів: зб. мат. ІV міжн. наук.-практ. конф., 25 листопада 2016 р. Київ: КНЕУ, 

2016. С.291-293.  



547 
 

404. Калабухова С.В. Управлінський аналіз інтенсивності обороту 

фізичного капіталу суб’єкта господарювання. Фінанси, облік та аудит. 2018. 

Вип.32 (№2). С. 288-307. 

405. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е. Аналітичне забезпечення 

прийняття управлінських рішень: Робочий зошит для практичних занять з 

дисципліни: навч.посіб. К.: КНЕУ, 2019. 136 с. 

406. Калабухова С.В. Практичні аспекти управлінського аналізу запасів 

готової продукції суб’єкта господарювання. Digital and innovative economy: 

processes, strategies, technologies: Conference Proceedings, January 25th, 2019. Kielce, 

Poland: Baltija Publishing, 2019. С.184-187. 

407. Калабухова С.В., Ямборко Г.А., Кузьмінська О.Е. Аналіз 

господарської діяльності: Робочий зошит до курсу лекцій та виконання 

практичних завдань з навчальної дисципліни: навч.посіб. Київ: КНЕУ, 2019. 240 с. 

408. Калабухова С.В. Аналіз створення вартості підприємствами за 

інформацією інтегрованої звітності. Розвиток інтегрованої звітності 

підприємств: мат. міжн. наук. конф., 4-5 жовтня 2019 р. Житомир: Державний 

університет “Житомирська політехніка”, 2019. С.303-304. 

  



548 
 

Додаток А 

Фінансова звітність базового підприємства 

Таблиця А.1 

 
(звітний період) 

A К Т И В 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кiнець 

звiтного 

перiоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 
 

1000 
 

- 
 

- 

первісна вартість 1001 - - 

накопичена амортизація 1002 - - 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - 

Основні засоби 1010 705 007 603 015 

первісна вартість 1011 1 032 492 918 427 

знос 1012 327 485 315 412 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - - 

Знос інвестиційної нерухомості 1017 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 - - 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - - 

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 
 

11 
 

11 

інші фінансові інвестиції 1035 10 10 

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040 - - 

Відстрочені податкові активи 1045 - - 

Гудвіл 1050 - - 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - - 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах  1065 - - 

Інші необоротні активи 1090 - - 

Усього за розділом І 1095 705 028 603 036 

ІІ. Оборотні активи    

Запаси   1100 8 900 8 512 

Виробничі запаси 1101 - - 

Незавершене виробництво 1102 - - 

Готова продукція 1103 - - 

Товари 1104 - - 

Поточні біологічні активи  1110 - - 
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Продовження табл.А.1 
1 2 3 4 

Депозити перестрахування  1115 - - 

Векселі одержані 1120   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 67 067 92 001 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:  - - 

за виданими авансами 1130   

з бюджетом 1135 2 772 - 

у тому числі з податку на прибуток 1136 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 454 1 279 

Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 

Гроші та їх еквіваленти 1165 43 220 

Готівка 1166 - - 

Рахунки в банках 1167 - - 

Витрати майбутніх періодів 1170 - - 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - - 

у тому числі в:  - - 

резервах довгострокових зобов’язань 1181   

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - - 

резервах незароблених премій 1183 - - 

інших страхових резервах 1184 - - 

Інші оборотні активи 1190 - 32 

Усього за розділом ІІ 1195 79 236 102 044 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 - - 

Баланс 1300 784 264 705 080 

ПАСИВ 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кiнець 

звiтного 

перiоду 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 175833 175833 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 -  

Капітал у дооцінках 1405 -  

Додатковий капітал 1410 -  

Емісійний дохід 1411 -  

Накопичені курсові різниці 1412 -  

Резервний капітал 1415 2 164 3904 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 341 416 350697 

Неоплачений капітал 1425 -  

Вилучений капітал 1430 -  

Інші резерви 1435 -  

Усього за розділом І 1495 519 413 530434 

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 51777 43652 

Пенсійні зобов’язання 1505 - - 

Довгострокові кредити банків 1510 - - 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 - - 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - - 

Цільове фінансування 1525 - - 

Благодійна допомога 1526 - - 

Страхові резерви 1530 - - 

у тому числі: 1531 - - 

резерв довгострокових зобов’язань    

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - - 
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Продовження табл.А.1 
1 2 3 4 

резерв незароблених премій 1533 - - 

інші страхові резерви 1534 - - 

Інвестиційні контракти 1535 - - 

Призовий фонд 1540 - - 

Резерв на виплату джек-поту 1545 - - 

Усього за розділом ІІ 1595 51 777 43 652 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600   

Векселі видані 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
1605   

довгостроковими зобов'язаннями 1610   

товари, роботи, послуги 1615 185 548 109 809 

розрахунками з бюджетом 1620 11 516 8 611 

у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 

розрахунками зі страхування 1625 3 461 1 534 

розрахунками з оплати праці 1630 7 006 6 185 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - 32 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - - 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - - 

Поточні забезпечення 1660 5 034 4 187 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - - 

Інші поточні зобов'язання 1690 509 636 

Усього за розділом ІІІ 1695 213 074 130 994 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 - - 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - - 

Баланс 1900 784 264 705 080 
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Таблиця А.2 

 
(попередній період) 

A К Т И В 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кiнець 

звiтного 

перiоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 
 

1000 
  

первісна вартість 1001   

накопичена амортизація 1002   

Незавершені капітальні інвестиції 1005   

Основні засоби 1010 756 777 705 007 

первісна вартість 1011 1 042 082 1 032 492 

знос 1012 285 305 327 485 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - - 

Знос інвестиційної нерухомості 1017 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 - - 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - - 

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
 

1030 
 

11 
 

11 

інші фінансові інвестиції 1035 10 10 

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040 - - 

Відстрочені податкові активи 1045 - - 

Гудвіл 1050 - - 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - - 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах  1065 - - 

Інші необоротні активи 1090 - - 

Усього за розділом І 1095 756 798 705 028 

ІІ. Оборотні активи    

Запаси   1100 7 454 8 900 

Виробничі запаси 1101 - - 

Незавершене виробництво 1102 - - 

Готова продукція 1103 - - 

Товари 1104 - - 

Поточні біологічні активи  1110 - - 

Депозити перестрахування  1115 - - 

Векселі одержані 1120 -  

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 49 016 67 067 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:  - - 

за виданими авансами 1130 -  



552 
 

Продовження табл.А.2 
1 2 3 4 

з бюджетом 1135 - 2 772 

у тому числі з податку на прибуток 1136 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 

1145  - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 144 454 

Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 

Гроші та їх еквіваленти 1165 22 43 

Готівка 1166 - - 

Рахунки в банках 1167 - - 

Витрати майбутніх періодів 1170 - - 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - - 

у тому числі в:   - 

резервах довгострокових зобов’язань 1181 -  

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - - 

резервах незароблених премій 1183  - 

інших страхових резервах 1184  - 

Інші оборотні активи 1190  - 

Усього за розділом ІІ 1195 60 636 79 236 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 - - 

Баланс 1300 817 434 784 264 

ПАСИВ 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кiнець 

звiтного 

перiоду 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 175 833 175833 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - - 

Капітал у дооцінках 1405 - - 

Додатковий капітал 1410 - - 

Емісійний дохід 1411 - - 

Накопичені курсові різниці 1412 - - 

Резервний капітал 1415 1 303 2 164 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 307 461 341 416 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал 1430 - - 

Інші резерви 1435 - - 

Усього за розділом І 1495 484 597 519 413 

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 57 421 51777 

Пенсійні зобов’язання 1505 - - 

Довгострокові кредити банків 1510 - - 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 - - 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - - 

Цільове фінансування 1525 - - 

Благодійна допомога 1526 - - 

Страхові резерви 1530 - - 

у тому числі: 1531 - - 

резерв довгострокових зобов’язань    

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - - 

резерв незароблених премій 1533 - - 

інші страхові резерви 1534 - - 

Інвестиційні контракти 1535 - - 

Призовий фонд 1540 - - 
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Продовження табл.А.2 
1 2 3 4 

Резерв на виплату джек-поту 1545 - - 

Усього за розділом ІІ 1595 57 421 51 777 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600   

Векселі видані 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
1605   

довгостроковими зобов'язаннями 1610   

товари, роботи, послуги 1615 249 718 185 548 

розрахунками з бюджетом 1620 6 140 11 516 

у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 

розрахунками зі страхування 1625 3 723 3 461 

розрахунками з оплати праці 1630 7 453 7 006 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - - 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - - 

Поточні забезпечення 1660 7 138 5 034 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - - 

Інші поточні зобов'язання 1690 1 244 509 

Усього за розділом ІІІ 1695 275 416 213 074 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 - - 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - - 

Баланс 1900 817 434 784 264 
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Таблиця А.3 

 
(звітний період) 

І. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 250 516 294 354 

Чисті зароблені страхові премії 2010 - - 

премії підписані, валова сума 2011 - - 

премії, передані у перестрахування 2012 - - 

зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - - 

зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - - 

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг) 2050 (215 823) (256 178) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - - 

Валовий: 

прибуток 
 

2090 
 

34 693 
 

38 176 

Збиток 2095 (-) (-) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 - - 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - - 

зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - - 

зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - - 

Iншi операцiйнi доходи 2120 91 914 8 322 

у тому числі: 2121 - - 

дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за    

справедливою вартістю    

дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 - - 

дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 - - 

Адміністративні витрати 2130 (22 385) (20 597) 

Витрати на збут 2150 (3 416) (2 930) 

Інші операційні витрати 2180 (90 009) (8 213) 

у тому числі: 

витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2181 - - 

витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 2182 - - 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190 10 797 14 758 

збиток 2195 (-) (-) 

Доход від участі в капіталі 2200 - - 

Інші фінансові доходи 2220 2 000 - 

Інші доходи 2240 1 122 20 860 

у тому числі: 2241 - - 

дохід від благодійної допомоги    
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Продовження табл.А.3 

1 2 3 4 

Фінансові витрати 2250 (-) (-) 

Втрати від участі в капіталі 2255 (-) (-) 

Інші витрати 2270 (981) (-) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - - 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 12 938 35 618 

збиток 2295 (-) (-) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (1 917) (802) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 - - 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 

 
2350 

 
11 021 

 
34 816 

збиток 2355 (-) (-) 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 

Накопичені курсові різниці 2410 - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 - - 

Інший сукупний дохід 2445 - - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - - 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - - 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11 021 34 816 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 108 047 105 179 

Витрати на оплату праці 2505 116 760 124 212 

Відрахування на соціальні заходи 2510 25 287 46 700 

Амортизація 2515 45 337 42 180 

Інші операційні витрати 2520 37 183 22 205 

Разом 2550 332 614 340 476 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 703332392 703332392 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 703332392 703332392 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,01567 0,04950 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,01567 0,04950 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 
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Таблиця А.4 

 
(попередній період) 

І. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 294 354 494 762 

Чисті зароблені страхові премії 2010 - - 

премії підписані, валова сума 2011 - - 

премії, передані у перестрахування 2012 - - 

зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - - 

зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - - 

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг) 2050 (256 178) (459 285) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - - 

Валовий: 

прибуток 
 

2090 
 

38 176 

 

35 477 

збиток 2095 (-) (-) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 - - 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -  

зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - - 

зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - - 

Iншi операцiйнi доходи 2120 8 322 12 569 

у тому числі: 2121 - - 

дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за    

справедливою вартістю    

дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 - - 

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 - - 

Адміністративні витрати 2130 (20 597) (19 898) 

Витрати на збут 2150 (2 930) (5 850) 

Інші операційні витрати 2180 (8 213) (15 208) 

у тому числі: 

витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 -  

витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 2182 -  

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190 14 758 7 090 

збиток 2195 (-)  

Доход від участі в капіталі 2200 - - 

Інші фінансові доходи 2220 - - 

Інші доходи 2240 20 860 763 

у тому числі: 2241 - - 

дохід від благодійної допомоги    

Фінансові витрати 2250 (-) (-) 
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Продовження табл.А.4 

1 2 3 4 

Втрати від участі в капіталі 2255 (-) (-) 

Інші витрати 2270 (-) (2 596) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 -  

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 35 618 5 257 

збиток 2295 (-) (-) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (802) (1 461) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 - - 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 

 
2350 

 
34 816 

 
3 796 

збиток 2355 (-) (-) 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 

Накопичені курсові різниці 2410 - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 - - 

Інший сукупний дохід 2445 - - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - - 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - - 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 34 816 3 796 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 105 179 247 589 

Витрати на оплату праці 2505 124 212 130 034 

Відрахування на соціальні заходи 2510 46 700 47 220 

Амортизація 2515 42 180 50 492 

Інші операційні витрати 2520 22 205 27 502 

Разом 2550 340 476 502 837 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 703332392 703332392 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 703332392 703332392 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,04950 0,00540 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,04950 0,00540 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 
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Таблиця А.5 

 
(звітний період) 

 
Стаття 

 
Код рядка 

 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
308919 

 
353713 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 1209 128 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 440 425 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, 

пені) 
3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 9875 7086 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 3045 2000 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення 

позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1870 2319 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 174464 ) 

 
( 170643 ) 

Праці 3105 ( 88107 ) ( 85136 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 32943 ) ( 44508 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 82900 ) ( 66603 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

прибуток 3116 ( 9532 ) ( 3635 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

додану вартість 3117 ( 52070 ) ( 44948 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків 

і зборів 3118 ( 21298 ) ( 18020 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 2890 ) ( 4201 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -56991 -7420 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
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Продовження табл.А.5 

1 2 3 4 

Надходження від 

реалізації: фінансових 

інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 60614 15565 

Надходження від 

отриманих: відсотків 3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 64 132 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства 

та іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на 

придбання: фінансових 

інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 3515 ) ( 8256 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства 

та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 57163 7441 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходжен

ня від: 

Власного 
капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на:  

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 

оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам 

у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 172 21 

Залишок коштів на початок року 3405 43 22 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 5 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 220 43 
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Таблиця А.6 

 
(попередній період) 

 
Стаття 

 
Код рядка 

 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

353 713 

 

632 039 

Повернення податків і зборів 3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010 128 163 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   

Надходження авансів від покупців і замовників 3015   

Надходження від повернення авансів 3020 425 437 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 3025   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, 

пені) 
3035   

Надходження від операційної оренди 3040 7 086 8 322 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 3045   

Надходження від страхових премій 3050   

Надходження фінансових установ від повернення 

позик 3055   

Інші надходження 3095 2 451 3 092 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 

(170 643) 

 

(403 830) 

Праці 3105 (85 136) (128 743) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (44 508) (66 830) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (66 603) (40 765) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

прибуток 3116 (3 635) (2 916) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

додану вартість 3117 (44 948) (12 492) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків 

і зборів 3118 (18 020) (934) 

Витрачання на оплату авансів 3135   

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (4 201) (3 904) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145   

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 3150   

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155   

Інші витрачання 3190   

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -7 288 -19 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
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Продовження табл.А.6 

1 2 3 4 

Надходження від 

реалізації: фінансових 

інвестицій 
3200   

необоротних активів 3205 15 565  

Надходження від 

отриманих: відсотків 3215   

дивідендів 3220   

Надходження від деривативів 3225   

Надходження від погашення позик 3230   

Надходження від вибуття дочірнього підприємства 

та іншої господарської одиниці 3235   

Інші надходження 3250   

Витрачання на 

придбання: фінансових 

інвестицій 
3255   

необоротних активів 3260 8 256  

Виплати за деривативами 3270   

Витрачання на надання позик 3275   

Витрачання на придбання дочірнього підприємства 

та іншої господарської одиниці 3280   

Інші платежі 3290   

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 7 309 - 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходжен

ня від: 

Власного 
капіталу 

3300   

Отримання позик 3305   

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 3310   

Інші надходження 3340   

Витрачання 

на: Викуп 

власних акцій 
3345   

Погашення позик 3350   

Сплату дивідендів 3355   

Витрачання на сплату відсотків 3360   

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 

оренди 3365   

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 3370   

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам 

у дочірніх підприємствах 3375   

Інші платежі 3390   

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - - 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 21 -19 

Залишок коштів на початок року 3405 22 41 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   

Залишок коштів на кінець року 3415 43 22 
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Таблиця А.7 

 
(звітний період) 

Стаття 
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Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 175833 0 0 2164 341416 0 0 519413 

Коригування: 

зміна облікової політики 
4005         

Виправлення помилок 4010         

Інші зміни 4090         

Скоригований залишок на початок 

року 
4095 175833 0 0 2164 341416 0 0 519413 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 
4100     11021   11021 

Інший сукупний дохід за звітний 

період 
4110         

Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів 
4111         

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів 
4112         

Накопичені курсові різниці 4113         

Частка іншого сукупного доходу 

асоц. і спільних підприємств 
4114         

Інший сукупний дохід 4116         

Розподіл прибутку: Виплати 

власникам (дивіденди) 
4200         

Спрямування прибутку до 

зареєстрованог о капіталу 
4205         

Відрахування до резервного капіталу 4210    1740 -1740   0 

Сума чистого прибутку, належна до 

бюджету відповідно до законодавства 
4215         

Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів 
4220         

Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення 
4225         

Внески учасників: Внески до капіталу 4240         

Погашення заборгованості з капіталу 4245         

Вилучення капіталу: Викуп акцій 

(часток) 
4260         

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
4265         

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 
4270         
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Продовження табл.А.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вилучення частки в капіталі 4275         

Зменшення номінальної вартості акцій 4280         

Інші зміни в капіталі 4290         

Придбання (продаж) неконтрол. частки 

в дочірньому підприємстві 
4291         

Разом змін у капіталі 4295    1740 9281   11021 

Залишок на кінець року 4300 175833 0 0 3904 350697 0 0 530434 
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Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 175 833 - - 1 303 307 461 - - 484 597 

Коригування: 

зміна облікової політики 
4005         

Виправлення помилок 
4010         

Інші зміни 4090         

Скоригований залишок на початок 

року 
4095 175 833 - - 1 303 307 461 - - 484 597 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 
4100     34 816 - - 34 816 

Інший сукупний дохід за звітний 

період 
4110         

Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів 
4111         

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів 
4112         

Накопичені курсові різниці 4113         

Частка іншого сукупного доходу 

асоц. і спільних підприємств 
4114         

Інший сукупний дохід 4116         

Розподіл прибутку: Виплати 

власникам (дивіденди) 
4200         

Спрямування прибутку до 

зареєстрованог о капіталу 
4205         
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Продовження табл.А.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відрахування до резервного капіталу 4210    861 (861)    

Сума чистого прибутку, належна до 

бюджету відповідно до законодавства 
4215         

Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів 
4220         

Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення 
4225         

Внески учасників: Внески до капіталу 4240         

Погашення заборгованості з капіталу 4245         

Вилучення капіталу: Викуп акцій 

(часток) 
4260         

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
4265         

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 
4270         

Вилучення частки в капіталі 4275         

Зменшення номінальної вартості акцій 4280         

Інші зміни в капіталі 4290         

Придбання (продаж) неконтрол. частки 

в дочірньому підприємстві 
4291         

Разом змін у капіталі 4295 - - - 861 33 955 - - 34 816 

Залишок на кінець року 4300 175 833 - - 2 164 341 416 - - 519 413 
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Таблиця А.9 

Продовження приміток до фінансової звітності 

Примітки 
Звіт. пер., 

тис.грн. 

Поп.пер.,  

тис.грн. 
1 2 3 

10. Дохід (Виручка) від продажу 

Дохід від реалізації послуг 250 516 288 690 

Дохід від реалізації товарів 32 917 5 664 

Разом 283 433 294 354 

11. Витрати за характером 

Витрати на амортизацію 45337 42180 

Витрати на виплати працівникам 116670 170912 

Вартість запасів, визнаних як витрати 108047 105179 

12. Інвестиційний дохід 

Дохід від оренди 8 173 8 322 

Дивіденди одержані 2 000 - 

Разом 10 173 8 322 

13. Інші прибутки (збитки) 

Вибуття основних засобів (16 166) 2 104 

Курсові різниці 15 - 

Відновлення (зменшення) корисності активів 8 (85) 

Інші 1 104 18 842 

Разом (15 039) 20 861 

14. Інші операційні витрати 

Медичне страхування 589 1 250 

Оплата лікарняних листів 1 145 1 866 

Утримання медпункту 296 300 

Утримання їдальні - - 

Утримання об’єктів оренди 2 576 3 435 

Інше 11 940 1 363 

Разом 16 546 8 214 

15. Податок на прибуток 

Поточні податкові витрати (дохід) 10 042 6 446 

Коригування, визнані протягом періоду щодо поточного податку 

попередніх періодів 

- - 

 10 042 6 446 

Сума відстрочених податкових витрат (доходу), що відноситься до 

виникнення та сторнування тимчасових різниць 

(8 072) 484 

Коригування, визнані протягом періоду щодо відстроченого податку 

попередніх періодів 
(53) (6 128) 

Сума відстрочених податкових витрат (доходу), що відноситься до зміни 

ставок оподаткування або до зміни податкової бази активів 
(8 125) (5 644) 

Всього витрати (дохід) з податку на прибуток від триваючої діяльності 1 917 802 

Всього прибуток від триваючої діяльності до оподаткування за ставкою 

18% 
12 938 35 618 

Всього витрат, що не враховуються для цілей оподаткування за ставкою 

18% 
(1 993) 2 884 
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Продовження табл.А.9 

1 2 3 

Всього розрахований податок на прибуток за ставкою 18%  1 970 6 930 

Коригування, визнані протягом періоду щодо відстроченого податку 

попередніх періодів 
(53) (6 128) 

Всього витрати (дохід) з податку на прибуток від триваючої діяльності 1 917 802 

16. Основні засоби 

Будівлі 208 047 212 864 

Машини та інші 394 968 492 143 

Разом 603 015 705 007 

Придбання будівель 1 301 1 504 

Придбання машин та інші 5 908 13 602 

Разом 7 209 15 106 

Вибуття будівель (129) (26) 

Вибуття машин та інші (121 138) (24 676) 

Разом (121 267) (24 702) 

Амортизаційні відрахування будівель 5 998 6 054 

Амортизаційні відрахування  машин та інші 38 968 49 552 

Разом 44 966 55 606 

Списано знос ліквідованих будівель (9) (6) 

Списано знос ліквідованих машин та інші (57 023) (13 426) 

Разом (57 032) (13 432) 

17. Фінансові активи та фінансові зобов’язання 

Фінансові активи, оцінені за амортизованою собівартістю:   

Торгівельна дебіторська заборгованість 92 001 67 067 

Разом 92 001 67 067 

Фінансові активи, оцінені за собівартістю:   

Продовження табл.А.9 

1 2 3 

Довгострокові  фінансові інвестиції в інструменти капіталу 21 21 

Разом 21 21 

Всього фінансові активи 92 022 67 088 

Фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою собівартістю:   

Торгівельна кредиторська заборгованість 109 809 185 548 

Разом 109 809 185 548 

Всього фінансові зобов’язання 109 809 185 548 

18. Запаси 

За собівартістю:   

Виробничі запаси 8 169 8 627 

Товари 343 273 

Разом 8 512 8 900 

19. Торгівельна дебіторська заборгованість 

Суми до отримання від торгових клієнтів 4 264 5 877 

Суми до отримання від зв'язаних сторін 87 737 61 198 

Всього  за амортизованою собівартістю 92 001 67 075 

Залишок резерву під знецінення торгівельної дебіторської заборгованості - (8) 

Балансова вартість заборгованості 92 001 67 067 

20. Інша поточна дебіторська заборгованість 
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Продовження табл.А.9 

1 2 3 

Аванси сплачені 1 279 454 

Разом 1 279 454 

21. Поточні податкові активи та зобов’язання 

Податкові активи:   

Податок на прибуток - 2 772 

Податок на додану вартість - - 

Інші податки - - 

Разом - 2772 

Податкові зобов’язання:   

Податок на прибуток 4 186 6 446 

Податок на додану вартість 2 920 3 565 

Інші податки 1 505 1 505 

Разом 8 611 11 516 

22. Грошові  кошти та  їхні  еквіваленти 

Грошові кошти в касі і на рахунках в банках 220 43 

Разом 220 43 

На залишки коштів на поточних рахунках в банках встановлена ставка 10% відсотків. 

23. Акціонерний капітал 

Статутний капітал 175 833
 

175 833
 

Емісійний дохід - - 

Разом 175 833
 

175 833
 

24. Резерви 

Резервування, здійснені протягом періоду 1 740 861 

Використані (тобто, витрачені і списані  за рахунок резерву) протягом 
періоду суми 

0 0 

25. Торгівельна кредиторська заборгованість 

Суми до сплати постачальникам 313 121 

Суми до сплати зв'язаним сторонам 109 496 185 427 

Всього  за амортизованою собівартістю 109 809 185 548 

26. Інша поточна кредиторська заборгованість 

Аванси отримані 1 566 5 433 

Розрахунки за виплатами персоналу 6 185 5 034 

Разом 7 751 10 467 

27. Забезпечення наступних витрат і платежів 

Додаткові забезпечення на виплату відпусток, здійснені протягом періоду 8 257 10 490 

Використані на виплату відпусток (тобто, витрачені і списані за рахунок 

забезпечення) протягом періоду суми 
(9 104) (12 594) 

28. Інші поточні зобов’язання 

Податковий кредит 425 268 

Інше 211 241 

Разом 636 509 

29. Операції зі зв’язаними сторонами 

Реалізовано зв’язаним сторонам товарно- матеріальних цінностей та послуг 330 873 362 191 

Суми дебіторської заборгованості, які згідно договірних умов відшкодовані 

своєчасно: 
87 737 61 198 

Придбано у зв'язаних сторін товарно- матеріальних цінностей та послуг: 2 797 15 027 
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Продовження табл.А.9 

1 2 3 

Суми кредиторської заборгованості, які згідно договірних умов 

відшкодовані своєчасно: 
109 496 185 427 

Компенсації провідному управлінському персоналові 12 849 11 543 

30. Орендні операції 

Товариство як орендар:   

Оренда нерухомості до 2020 року, орендні платежі 4 980 4 980 

Товариство як орендодавець:   

Оренда нерухомості до 2020 року, орендні платежі 3 193 3 193 

31. Прибуток на акцію 

Інструменти, що впливають на прибуток на акцію, відсутні   

32. Події після дати балансу 

Не було   

33. Зменшення корисності 

Наявності таких ознак не було   

34. Виплати  працівникам 

Сума відрахувань в державний пенсійний фонд, відображених в складі 

прибутку 
25 287 36 912 

35. Управління ризиками 

Ризик ліквідності:   

Короткострокові кредити банків, торгівельна кредиторська заборгованість, 

поточні податкові зобов’язання за вимогою 
0 - 

Короткострокові кредити банків, торгівельна кредиторська заборгованість, 

поточні податкові зобов’язання менше 3-х місяців 
0 - 

Короткострокові кредити банків, торгівельна кредиторська заборгованість, 

поточні податкові зобов’язання від 3-х до 12 місяців 
118 420 - 

Кредитний ризик:   

Сума, яка найкраще відображає максимальний рівень кредитного ризику є 

рівною балансовій вартості торгівельної дебіторської заборгованості 
92 001 67 067 
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Додаток Б 

Проекти стандартів аналізу фінансової звітності 

 

Б.1. Проект стандарту аналізу фінансової звітності 

«Аналіз грошових потоків підприємства» 

 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цим Положенням (стандартом) встановлюються для загального і неодноразового 

використання правила щодо аналізу грошових потоків економічної одиниці, які спрямовані 

на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в сфері забезпечення прийняття 

ідентичних рішень всіма зацікавленими сторонами. 

1.2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів  

нефінансових корпорацій (далі - підприємств) усіх форм власності (крім банків і бюджетних 

установ). Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за 

міжнародними стандартами фінансової звітності, також застосовують додаток до цього 

Положення (стандарту). 

1.3. Терміни, що використовуються в положенні (стандарті) аналізу фінансової 

звітності, мають таке значення: 

Адекватність (достатність) грошових потоків - достатність грошових коштів для 

здійснення підприємницької діяльності. 

Грошовий потік (рух грошових коштів) - надходження і вибуття грошових коштів 

та їхніх еквівалентів. 

Грошові кошти - готівка, кошти на поточних рахунках у банках та кошти на 

депозитних рахунках у банках до запитання. 

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові 

інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються 

незначним ризиком зміни їх вартості. 

Ефективність грошового потоку – відносний показник ефекту від витрачання 

грошових коштів на здійснення підприємницької діяльності. 

Збалансованість (ліквідність) грошових потоків – пропорційність надходження і 

вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів, покриття сум витрачання грошових коштів 

сумами їх надходження. 

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також 

тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. 

Інтенсивність грошового потоку – напруженість темпу руху грошових коштів в 

процесі здійснення підприємницької діяльності. 

Негативний грошовий потік - вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів. 

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

Позитивний грошовий потік - надходження грошових коштів та їхніх еквівалентів. 

Рух грошових коштів (грошовий потік) - надходження і вибуття грошових коштів 

та їхніх еквівалентів. 

Синхронність грошових потоків – одночасність надходження і вибуття грошових 

коштів та їхніх еквівалентів в процесі здійснення підприємницької діяльності. 

Стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та 

неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на 

досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері. 

Технічні умови - технічні вимоги та процедури, за допомогою яких може бути 

встановлено, чи дотримані такі вимоги. 
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Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного 

та позикового капіталу підприємства. 

Чистий рух грошових коштів - різниця між надходженням та вибуттям грошових 

коштів та їх еквівалентів. 

 

1.4. Метою цього Стандарту є інформаційне забезпечення ідентифікації управлінських 

проблем суб'єкта господарювання у частині досягнення безперервності діяльності та оцінки 

спроможності генерувати грошові кошти та їх еквіваленти в доступному для огляду 

майбутньому у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

1.5. Об’єктами аналізу руху грошових коштів виступають як залишки грошових 

коштів на кінець звітного періоду, так і валовий оборот (рух, потоки) грошових коштів 

протягом звітного періоду. 

1.6. Інформація про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, 

розкрита прямим методом, є корисною для ретроспективного аналізу. Інформація про рух 

грошових коштів у результаті операційної діяльності, розкрита непрямим методом, надає 

більше корисної інформації для перспективного аналізу. 

2. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

2.1. Метою експрес-аналізу Звіту про рух грошових коштів є одержання 

користувачами для прийняття економічних рішень інформації про ключові досягнення 

суб’єкта господарювання у звітному періоді через визначення зміни показників грошових 

потоків. 

2.2. Зміна (абсолютне відхилення) залишків грошових коштів у балансі за р.1165 (Δ 

ГК1165) розкриває інформацію про «чистий» рух грошових коштів за звітний період (Net cash 

flow) у формі №3 за р.3400 (ЧРГК
3400). Процедури експрес-аналізу Звіту про рух грошових 

коштів суб’єкта господарювання включають перевірку на арифметичні помилки за 

формальними ознаками та за суттєвістю: 

ЧРГК
3400 = Δ ГК1165 

2.3. Позитивний грошовий потік (∑НГК) формується з надходжень грошових коштів у 

результаті операційної діяльності (НГК
ОД) – сума рядків з 3000 до 3095, надходжень 

грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності (НГК
ІД) – сума рядків з 3200 до 3250 та 

надходжень грошових коштів у результаті фінансової діяльності (НГК
ФД) – сума рядків з 3300 

до 3340: 

∑НГК = НГК
ОД + НГК

ІД + НГК
ФД 

2.4. Негативний грошовий потік (∑ВГК) формується з витрачань грошових коштів у 

результаті операційної діяльності (ВГК
ОД) – сума рядків з 3100 до 3190, витрачань грошових 

коштів у результаті інвестиційної діяльності (ВГК
ІД) – сума рядків з 3255 до 3290 та витрачань 

грошових коштів у результаті фінансової діяльності (ВГК
ФД) – сума рядків з 3345 до 3390: 

∑ВГК = ВГК
ОД + ВГК

ІД + ВГК
ФД 

2.5. Чистий рух грошових коштів за звітний період (∑ЧРГК) формується з чистого 

руху коштів від операційної діяльності (ЧРГК
ОД) –рядок 3195, чистого руху коштів від 

інвестиційної діяльності (ЧРГК
ІД) – рядок 3295 та чистого руху коштів від фінансової 

діяльності (ЧРГК
ФД) – рядок 3395: 

∑ЧРГК = ЧРГК
ОД + ЧРГК

ІД + ЧРГК
ФД 

2.6. Вільний грошовий потік (Free Cash Flow, FCF) формується з чистого грошового 

потоку від операційної діяльності (ЧРГК
ОД), що залишився після вирахування капітальних 

інвестицій в необоротні активи (ВГК/ 2.1.2) для підтримки або розширення виробничої 

потужності. Наявність вільного грошового потоку підтверджується за такої технічної умови:  

FCF = ЧРГК
ОД - ВГК/ 2.1.2  ˃ 0. 

2.7. Експрес-аналіз формування чистого грошового потоку за звітний період 

(∑ЧРГК
3400) передбачає зіставляння позитивного грошового потоку (∑НГК) з негативним 
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грошовим потоком (∑ВГК) та визначення “нормальної” здатності економічної одиниці 

генерувати грошові потоки за такої технічної умови: 

∑ЧРГК= ∑НГК - ∑ВГК ˃ 0. 

2.8. Експрес-аналіз відхилення чистого грошового потоку за звітний період 

(∑ЧРГК
3400) від чистого фінансового результату, інформація про який розкривається у рядку 

2350 (2355) форми №2, забезпечує інформацією про якість чистого прибутку (збитку) 

(ЧП2350) та розрахунково-платіжну дисципліну економічної одиниці. Чим ближчі значення 

чистого грошового потоку за звітний період та отриманого чистого фінансового результату, 

тим вищою є якість чистого прибутку. Визначення “нормальної” розрахунково-платіжної 

дисципліни економічної одиниці здійснюється за такої технічної умови: 

∑ЧРГК
3400  / ЧП2350 → 1 

2.9. Експрес-аналіз формування чистих грошових потоків за видами діяльності 

передбачає зіставляння позитивних грошових потоків за кожним видом діяльності (НГК
ОД, 

НГК
ІД, НГК

ФД) з негативними грошовими потоками за цими видами діяльності (ВГК
ОД , ВГК

ІД , 

ВГК
ФД) та визначення напрямку змін у русі грошових потоків за кожним видом діяльності. 

Якщо надходження грошових коштів за видами діяльності перевищують їх витрачання, 

різниця буде зі знаком «+» і у такому випадку чистий рух коштів за кожним видом діяльності 

характеризується як «додатний»; якщо витрачання грошових коштів за видами діяльності 

перевищують їх надходження, різниця буде зі знаком «-» і у такому випадку чистий рух 

коштів за кожним видом діяльності характеризується як «від’ємний ». 

ЧРГК
ОД ; ЧРГК

ІД ; ЧРГК
ФД  ˃ 0,  

тоді знак «+» вказує на «додатний» чистий рух коштів за видом діяльності 

ЧРГК
ОД ; ЧРГК

ІД ; ЧРГК
ФД  ˂ 0,  

тоді знак «-» вказує на «від’ємний» чистий рух коштів за видом діяльності 

2.10. Експрес-аналіз чистого руху грошових коштів за звітний період забезпечує 

інформацією про тип фінансової стабільності у генеруванні грошових потоків на наступний 

звітний період. Для цього зіставляються «додатний» (+) або «від’ємний» (-) чистий рух 

коштів від операційної діяльності (ЧРГК
ОД), «додатний» (+) або «від’ємний» (-) чистий рух 

коштів від інвестиційної діяльності (ЧРГК
ІД) та «додатний» (+) або «від’ємний» (-) чистий рух 

коштів від фінансової діяльності (ЧРГК
ФД). Висновки щодо типу фінансової стабільності 

економічної одиниці у генеруванні грошових потоків формуються за допомогою спеціальної 

таблиці. 

2.11. Експрес-аналіз збалансованості позитивного (НГК) та негативного (ВГК) 

грошових потоків забезпечує корисною інформацією про тенденції фінансової стійкості 

підприємства. Для цього здійснюється їх порівняння та визначається «нормальна» 

динамічність валового грошового обороту підприємницької діяльності за такої технічної 

умови: 

Т НГК ≈ Т ВГК 

2.12. Експрес-аналіз структури грошових потоків підприємства за видами діяльності 

забезпечує суттєвою інформацією про компетентність суб’єкта господарювання у сфері 

генерування якісних грошових потоків. «Нормальна» спроможність суб’єкта 

господарювання генерувати грошові кошти передбачає, що структура напрямів витрачання 

коштів (негативного грошового потоку) загалом відповідає структурі надходження цих 

коштів (позитивного грошового потоку): 

%ВГК
ОД : %ВГК

ІД : %ВГК
ФД  ≈ %НГК

ОД : %НГК
ІД : %НГК

ФД 

2.13. Експрес-аналіз ефективності грошових потоків підприємства забезпечує 

корисною інформацією про тенденції перенесення платіжної спроможності економічної 

одиниці із сьогодення у майбутнє. Висновок про збереження платіжної спроможності 

ґрунтується на дотриманні такої технічної умови: 

ЧРГК
3400 / 1165ГК = Δ ГК1165 / 1165ГК  ˃ 0,2 

2.14. Експрес-аналіз грошових потоків від операційної діяльності забезпечує 

корисною інформацією про «нормальну» ділову активність та тенденції зміни фінансового 
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потенціалу економічної одиниці. Для аналізу зіставляються темпи приросту (ТΔ) надходжень 

грошових коштів у результаті операційної діяльності (НГК
ОД) та чистого доходу від 

реалізації, інформація про який розкривається у рядку 2000 форми №2 (ЧД2000). Висновок 

про «нормальну» ділову активність ґрунтується на дотриманні такої технічної умови: 

ТΔ НГК
ОД   ˃  ТΔ ЧД2000 

Також зіставляються темпи приросту чистого руху коштів від операційної діяльності 

(ЧРГК
ОД) та фінансового результату від операційної діяльності, інформація про який 

розкривається у рядку 2190 (2195) форми №2 (ОП2190). У зарубіжній практиці цей показник 

характеризується як показник EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). Висновок про 

зростання фінансового потенціалу економічної одиниці ґрунтується на дотриманні такої 

технічної умови: 

ТΔ ЧРГК
ОД  ˃  ТΔ ОП2190 ; ЧРГК

ОД / EBIT → 1 

2.15. Ретроспективний експрес-аналіз грошових потоків підприємства передбачає 

оцінку зміни позитивного грошового потоку (∑НГК) у звітному періоді за джерелами його 

утворення, зіставлення темпів приросту позитивного грошового потоку (TΔ ∑НГК) з темпами 

приросту активів (TΔ A) та чистого доходу від реалізації продукції (TΔ ЧД). Для оцінки зміни 

негативного грошового потоку (ВГК) у звітному періоді порівнюються показники за 

джерелами його утворення, зіставляються темпи приросту негативного грошового потоку 

(TΔ ∑ВГК) з темпами приросту поточних зобов’язань (TΔ ПЗ). 

3. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 

3.1. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків передбачає інтерпретацію фінансової 

інформації через розрахунок відносних показників, що уможливлюють зіставляння з 

інформацією попередніх звітних періодів, аналогічною галузевою інформацією, з 

показниками інших підприємств. 

3.2. Коефіцієнт адекватності (достатності) чистого грошового потоку (КДЧГП) 

забезпечує для прийняття рішень корисною інформацією про здатність підприємства 

здійснювати капітальні вкладення (ВГК/2.1.2), погашати позики (ВГК/3.1.2) та сплачувати 

дивіденди власникам (ВГК/3.1.3) за рахунок зміни залишків грошових коштів. Розрахунок 

коефіцієнту адекватності руху грошових коштів (Сash flow adequacy ratio, CFAR) 

здійснюється за формулами (1, 2). Визначення “нормальної” адекватності (достатності) 

чистого грошового потоку економічної одиниці здійснюється за такої технічної умови: 

КДЧГП = ∑ЧРГК / (ВГК/2.1.2 +  ВГК/3.1.2 + ВГК/3.1.3) ˃ 1                     (1) 

КДЧГП = ЧРГК
ОД / ЧРГК

ІД + ЧРГК
ФД  ˃ 1                                    (2) 

3.3. Коефіцієнт збалансованості (ліквідності) грошових потоків (К З(Л)
ГП ) забезпечує 

для прийняття рішень корисною інформацією про пропорційність покриття обсягів 

витрачання (∑ВГК ) обсягами надходження (∑НГК ) грошових коштів. Розрахунок коефіцієнту 

збалансованості (ліквідності) грошових потоків  здійснюється за формулою (3). Визначення 

“нормальної” збалансованості (ліквідності) грошових потоків економічної одиниці 

здійснюється за такої технічної умови: 

КЗ(Л)
ГП = ∑НГК / ∑ВГК ≈ 1                                             (3) 

3.4. Коефіцієнт інтенсивності грошового обороту (КІГО ) забезпечує для прийняття 

рішень корисною інформацією про напруженість грошового обороту, що генерується 

одиницею активів (А) підприємства, та вимірюється у кількості оборотів. Розрахунок 

коефіцієнту інтенсивності грошового обороту здійснюється за формулою (4). Визначення 

“нормальної” інтенсивності грошового обороту економічної одиниці здійснюється за такої 

технічної умови: 

КІГО = (∑НГК + ∑ВГК) / А  ˃ 1                                      (4) 

3.5. Коефіцієнт ефективності грошових потоків (КЕ
ГП) забезпечує для прийняття 

рішень корисною інформацією про здатність економічної одиниці створювати додаткові 

грошові кошти, що сприяє зростанню ліквідності оборотних активів. Розрахунок коефіцієнту 
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ефективності грошових потоків здійснюється за формулою (5). Визначення “нормальної” 

ефективності грошових потоків економічної одиниці здійснюється за такої технічної умови: 

КЕ
ГП = ∑ЧРГК / ∑ВГК   ˃ 0                                       (5) 

3.6. Коефіцієнт синхронності грошових потоків (КС
ГП ) забезпечує для прийняття 

рішень корисною інформацією про середньоквадратичне відхилення від загальної тенденції 

«чистого» грошового надходження в окремих кварталах звітного періоду. Розрахунок 

коефіцієнту синхронності грошових потоків здійснюється за формулою (6). Визначення 

“нормальної” синхронності грошових потоків економічної одиниці здійснюється за такої 

технічної умови: 

КС
ГП =  

4

)(
4

1

2 



n

ГК

n

ГК ЧРЧР

 = 0                           (6) 

3.7. Коефіцієнт рентабельності грошових потоків (КР
ГП) забезпечує для прийняття 

рішень корисною інформацією про здатність грошового потоку самофінансувати діяльність 

економічної одиниці. Оскільки амортизаційні відрахування не виступають сплаченими 

витратами періоду, а відновлення основного капіталу не відбувається у момент, коли 

нараховуються амортизаційні відрахування, чистий грошовий дохід власника може бути 

визначений як сума чистого прибутку економічної одиниці (ЧП) та амортизаційних 

відрахувань (АВ). Розрахунок коефіцієнту рентабельності грошових потоків здійснюється за 

формулою (7). Визначення “нормальної” рентабельності грошових потоків економічної 

одиниці здійснюється за такої технічної умови: 

КР
ГП = ЧП+ АВ / ∑ВГК  ˃ 0                                 (7) 

3.8. Коефіцієнт якості чистого грошового потоку (КЯЧГП ) забезпечує для прийняття 

рішень корисною інформацією про рівень згенерованого чистим грошовим потоком 

визнаного чистого прибутку. Оскільки амортизаційні відрахування не супроводжуються 

грошовими виплатами, на їх суму коригуємо чистий прибуток. Розрахунок коефіцієнту 

якості чистого грошового потоку здійснюється за формулою (8). Визначення “нормальної” 

якості чистого грошового потоку економічної одиниці здійснюється за такої технічної умови: 

КЯЧГП = (ЧП + АВ) / ∑ЧРГК ˃ 0                              (8) 

3.9. Динамічний аналіз ключових відносних показників, наведених у п.3.2.- 3.8, 

підвищує прогнозну цінність інформації про тенденції спроможності економічної одиниці 

генерувати грошові кошти та їх еквіваленти в доступному для огляду майбутньому у 

результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності та продовжувати діяльність в 

галузі функціонування. Для проведення такого аналізу  застосовується  формат спеціальної 

таблиці. 

3.10. Для аналізу здатності (компетентності) економічної одиниці перетворити 

нараховані доходи від реалізації, інформація про які розкривається у рядку 2000 форми №2 

(ЧД2000), в грошові надходження від реалізації, інформація про які розкривається у рядку 

3000 форми №3 (НГК
3000), розраховується показник грошової «якості» розрахунків з 

покупцями - ГЯПОК (Operating Cash Flow Ratio). (формула 9). Визначення “нормальної” 

грошової «якості» розрахунків з покупцями економічної одиниці здійснюється за такої 

технічної умови: 

ГЯПОК = НГК
3000 / ЧД2000  = 1                                            (9) 

3.11. Для ретроспективного та порівняльного аналізу здатності (компетентності) 

економічної одиниці генерувати грошові потоки від експлуатації активів, інформація про які 

розкривається у рядку 1300 форми №1 (А1300) на кінець звітного періоду розраховується 

показник грошової ефективності активів - ГЕА (Asset Efficiency Ratio) (формула 10). Цей 

показник є подібним до показника ROA, але у чисельнику використовується не показник 

чистого прибутку, а чистого грошового потоку від операційної діяльності (ЧРГК
ОД). 

Визначення “нормальної” грошової ефективності активів економічної одиниці здійснюється 

за такої технічної умови: 
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ГЕА = ЧРГК
ОД / 1300А  ˃ 0                                       (10) 

3.12. Для аналізу здатності (компетентності) економічної одиниці погашати поточні 

зобов’язання (ПЗ) та більш точної оцінки платоспроможності на кінець звітного періоду, 

розраховується показник грошового покриття поточних зобов’язань - ГППЗ (Current Liability 

Coverage Ratio) (формула 11). Визначення “нормального” рівня грошового покриття 

поточних зобов’язань економічної одиниці здійснюється за такої технічної умови: 

ГППЗ = ЧРГК
ОД / ПЗ   ˃ 1                                       (11) 

3.13. Для аналізу здатності (компетентності) економічної одиниці до 

самофінансування розширення масштабів діяльності, збільшення виробничої потужності, 

нарощування економічного потенціалу розраховується показник грошової міцності 

підприємства – ГМ (Free cash flow / Operating cash flow) (формула 12). Визначення 

“нормальної” грошової міцності економічної одиниці здійснюється за такої технічної умови: 

ГМ = FCF / ЧРГК
ОД  ˃ 0                                       (12) 

3.14. Порівняльний аналіз ключових відносних показників, наведених у п.3.10.- 3.13, 

забезпечує зіставність інформації про грошові потоки підприємства у звітному періоді із 

середньогалузевими показниками, найближчими конкурентами та іншими підприємствами. 

Для проведення такого аналізу застосовується формат спеціальної таблиці. 

4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ОПТИМАЛЬНИЙ ЗАЛИШОК ГРОШОВИХ КОШТІВ 

4.1. Перспективний аналіз трансформації залишку грошових коштів та їх еквівалентів 

забезпечує прогнозування обсягу трансформації грошей у їх еквіваленти і навпаки, 

уможливлює розрахунок оптимального залишку грошових коштів з метою збільшення інших 

фінансових доходів від утримання грошових еквівалентів та збільшення інших доходів від 

реалізації грошових еквівалентів. 

4.2. Аналіз обсягів трансформації грошей (ОТГ) у їх еквіваленти здійснюється з 

використанням моделі Міллера-Орра (формула 13) 

3
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                                  (13) 

де ЩСГК
2 – дисперсія щоденного сальдо грошових коштів за рах.30 і 31, тис.грн.; ВТ – 

витрати на одну операцію з трансформації грошей у їх еквіваленти (комісія брокеру), 

тис.грн.; ДГЕЩ – щоденна середня ставка доходності одного грошового еквівалента, %; ОТГ / 

2 – обсяг трансформації грошових еквівалентів у гроші, тис.грн. Графічне представлення 

моделі Міллера-Орра та її аналітичні можливості наведено у Додатку (рис.1). 

4.3. Для проведення перспективного аналізу платіжної готовності суб’єкта 

господарювання застосовується балансове рівняння, що ґрунтується на групах балансу 

ліквідності (формула 14) 

А1 = П1 + П2 – А2                                         (14) 

Розрахунок коефіцієнту платіжної готовності (КПГ) проводиться за формулою (15). 

Оптимальне значення цього коефіцієнта має бути на рівні 1, що свідчить про повну платіжну 

готовність суб’єкта господарювання. Визначення “нормальної” платіжної готовності 

економічної одиниці здійснюється за такої технічної умови: 

ПРОГНОЗПРОГНОЗПРОГНОЗ

ФАКТ

ПГ

АПП

А
К

221

1


  → 1                        (15) 

 

http://www.investopedia.com/terms/f/freecashflow.asp
http://www.investopedia.com/terms/o/operatingcashflow.asp


576 
 

Б.2. Проект стандарту аналізу фінансової звітності 

«Аналіз власного капіталу підприємства» 

 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цим Положенням (стандартом) встановлюються для загального і неодноразового 

використання правила щодо аналізу власного капіталу економічної одиниці, які спрямовані 

на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в сфері забезпечення прийняття 

ідентичних рішень всіма зацікавленими сторонами. 

1.2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про власний капітал 

нефінансових корпорацій (далі - підприємств) усіх форм власності (крім банків і бюджетних 

установ). Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за 

міжнародними стандартами фінансової звітності, також застосовують це Положення 

(стандарт). 

1.3. Терміни, що використовуються в положенні (стандарті) аналізу фінансової 

звітності, мають таке значення: 

Акціонерний капітал (СК) – зареєстрований статутний капітал акціонерного 

товариства, що створюється за рахунок внесків засновників в обмін на акції та поділяється на 

заздалегідь визначену кількість простих акцій рівної номінальної вартості.  

Власний капітал (чисті активи, ЧА) - частина в активах (А) підприємства, що 

залишається після вирахування його зобов’язань (З).  

Збереження фінансового капіталу - концепція, згідно якої прибуток заробляється, 

тільки якщо фінансова (або грошова) сума чистих активів на кінець періоду перевищує 

фінансову (або грошову) суму чистих активів на початок періоду. 

Збереження фізичного капіталу - концепція, згідно якої прибуток заробляється, 

тільки якщо фізична виробнича потужність (або продуктивність) суб'єкта господарювання на 

кінець періоду перевищує фізичну виробничу потужність на початок періоду. 

Капітал вкладений (АК) - сума зареєстрованого (статутного) капіталу за 

номінальною вартістю акцій (СК) (рядок 1400 форми №1) та додаткового капіталу (ДК) 

(рядок 1410 форми №1) за мінусом неоплаченого (НЕК) (рядок 1425 форми №1) та 

вилученого (ВИК) (рядок 1430 форми №1) капіталів.  

Капітал накопичений (НК) – сума капіталу у дооцінках  як коригування збереження 

капіталу (КД) (рядок 1405 форми №1), резервного капіталу як асигнувань нерозподіленого 

прибутку (РК) (рядок 1415 форми №1) та нерозподіленого прибутку (НП) (рядок 1420 форми 

№1). 

Стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та 

неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на 

досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері. 

Технічні умови - технічні вимоги та процедури, за допомогою яких може бути 

встановлено «нормальну» тенденцію щодо безперервності діяльності економічної одиниці у 

майбутніх періодах.  

Фізична концепція капіталу – концепція, що трактує власний капітал як виробничу 

потужність та продуктивність суб'єкта господарювання. 

Фінансова концепція капіталу – концепція, що трактує капітал як інвестовані кошти 

або інвестовану купівельну спроможність та синонім чистих активів. 

Чисті активи (власний капітал, ВК) - частина в активах (А) підприємства, що 

залишається після вирахування його зобов’язань (З).  

Ціна власного капіталу – нефіксована ставка дивіденду на номінал простої акції, що 

визначається у %. 

1.4. Метою цього Стандарту є інформаційне забезпечення ідентифікації управлінських 

проблем суб'єкта господарювання у частині збереження та нарощування власного капіталу, 

оптимізації структури власного капіталу.  
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1.5. Об’єктами аналізу власного капіталу виступають початкові та кінцеві сальдо його 

суми, а також складових: зареєстрованого капіталу, капіталу у дооцінках, додаткового 

капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку. 

1.6. Існують два основних джерела утворення власного капіталу: внески акціонерів, 

тобто акціонерний капітал, і результати діяльності підприємства. Тому для потреб аналізу 

власний капітал (ВК) підприємства поділяється на два види: капітал вкладений (АК) і капітал 

накопичений (НК).  

1.7. Суб'єкт господарювання зберігає свій власний капітал, якщо на кінець періоду він 

мав стільки ж капіталу, як і на початок періоду, тобто кінцеві сальдо власного капіталу 

дорівнюють початковим. Будь-яка сума, що перевищує суму, необхідну для збереження 

капіталу на початок періоду, є прибутком. Фінансова концепція капіталу прийнята більшістю 

суб'єктів господарювання при складанні фінансових звітів. 

1.8. Аналізуючи Звіт про власний капітал ретроспективно, необхідно визначати 

питому вагу окремих складових власного капіталу, а також динаміку їх складу за певні 

періоди. Аналізуючи Звіт про власний капітал перспективно, для прогнозування тенденцій 

його збереження, а відтак і безперервності діяльності, доречно застосовувати екстраполяцію 

тренда приросту балансової вартості власного капіталу як мінімум за останні 5 років. 

2. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

2.1. Метою експрес-аналізу Звіту про власний капітал є одержання користувачами для 

прийняття економічних рішень інформації про ключові досягнення суб’єкта господарювання 

у звітному періоді через визначення змін у залишках та структурі його власного капіталу. 

2.2. Оскільки у графах звіту про власний капітал зазначаються показники, наведені у 

розділі I «Власний капітал» балансу, процедури експрес-аналізу Звіту про власний капітал 

суб’єкта господарювання передбачають перевірку статей Балансу на кінець звітного періоду 

на арифметичні помилки та за суттєвістю: 

ВК = А – З = ЧА; ВК = АК + НК;  

АК = СК + ДК – НЕК - ВИК; НК = КД + РК + НП 

2.3. Горизонтальний експрес-аналіз власного капіталу передбачає вивчення 

динамічних змін його залишків протягом досліджуваного періоду. Для цього 

використовуються стандартні показники динаміки: абсолютний приріст (Δ); темп зростання 

(Т) та темп приросту (ΔТ).  

2.4. Горизонтальний експрес-аналіз тенденцій збереження власного капіталу 

економічної одиниці передбачає розрахунок темпу зростання власного капіталу (ТВК) через 

зіставляння кінцевих залишків власного капіталу (ВК1) та початкових (ВК0), порівняння його 

з темпом зростання необоротних активів (ТНА). Визначення “нормальної” здатності 

економічної одиниці зберігати свій власний капітал здійснюється за таких технічних умов: 

ТВК = ВК1 / ВК0 ×100% > 100%; Δ ЧА=ВК  > 0; ТВК ˃ ТНА 

2.5. Горизонтальний експрес-аналіз тенденцій накопичення резервного капіталу 

передбачає розрахунок темпу зростання резервного капіталу (ТРК). Горизонтальний експрес-

аналіз тенденцій накопичення нерозподіленого прибутку  передбачає розрахунок темпу 

зростання нерозподіленого прибутку (ТНП) та його абсолютного приросту (Δ НП). 

Горизонтальний експрес-аналіз тенденцій накопичення власного капіталу передбачає 

розрахунок абсолютного приросту накопиченого капіталу (Δ НК). Визначення “нормальної” 

здатності економічної одиниці накопичувати свій власний капітал здійснюється за таких 

технічних умов: 

ТРК > 100%; ТНП > 100%; Δ НП > 0; Δ [(КД + РК + НП)/ВК] > 0 

2.6. Горизонтально-вертикальний аналіз зміни складу власного капіталу передбачає 

визначення питомої ваги окремих складових власного капіталу в загальній його сумі, 

зіставлення їх на початок та кінець звітного періоду, розрахунок абсолютного приросту 

(змін) та темпу зростання власного капіталу. Висновки щодо змін в структурі та русі 
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власного капіталу економічної одиниці у звітному періоді формуються за допомогою 

спеціальної таблиці.  

2.7. На абсолютний приріст (збільшення або зменшення) власного капіталу  

впливають 3 зовнішні фактори - зміна кількості акцій в обігу, зміна номінальної вартості 

акцій, а також зміни, зумовлені процесом реорганізації юридичної особи; 4 внутрішні 

фактори – зміна чистого прибутку (збитку), зміна відрахувань в резервний капітал, зміна 

розміру дивідендів та зміна інших витрачань, пов'язаних зі споживанням прибутку; інші 

фактори - зміни суми доходів майбутніх періодів; оціночних зобов'язань; результатів 

переоцінки активів. 

3. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

3.1. Коефіцієнтний аналіз власного капіталу передбачає інтерпретацію фінансової 

інформації через розрахунок відносних показників, що уможливлюють зіставляння з 

інформацією попередніх звітних періодів, аналогічною галузевою інформацією, з 

показниками інших підприємств. 

3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (ROE) забезпечує для прийняття 

рішень корисною інформацією про ефективність використання  економічною одиницею 

інвестованих у господарську діяльність власних коштів через розрахунок співвідношення 

чистого прибутку (ЧП), інформація про який наводиться у рядку 2350 форми №2, до 

середньорічної суми власного капіталу економічної одиниці ( ВК ). Висновок про 

«нормальну» рентабельність власного капіталу економічної одиниці у звітному періоді 

уможливлюється за такої технічної умови: 

ROE = ЧП  / ВК  ˃ 0,2. 

3.3. Коефіцієнт стійкості економічного зростання масштабів основної діяльності (КСЕЗ 

) забезпечує для прийняття рішень корисною інформацією про динамічність накопичення 

власного джерела розширеного відтворення через розрахунок співвідношення 

нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду (НП1), інформація про який наводиться 

у рядку 1420 форми №1, до середньорічної суми власного капіталу економічної одиниці ( ВК

). Висновок про «нормальну» стійкість економічного зростання масштабів основної 

діяльності економічної одиниці у звітному періоді уможливлюється за такої технічної умови: 

КСЕЗ = Δ НП / ВК  ˃ 0,1. 

3.4. Коефіцієнт захисту власного капіталу  (КЗ
ВК) забезпечує для прийняття рішень 

корисною інформацією про частку власного капіталу на кінець звітного періоду, що виконує 

захисну функцію від вимог кредиторів на підприємстві. Високе значення свідчить про 

значний резервний капітал (РК)  та додатковий капітал (ДК), що можуть бути використаними 

у разі виникнення непередбачуваних процесів на підприємстві та погіршенні фінансової 

стійкості. Висновок про «нормальний» захист власного капіталу економічної одиниці у 

звітному періоді уможливлюється за такої технічної умови: 

КЗ
ВК = (ДК+РК) / ВК ˃ 0,15. 

3.5. Коефіцієнт ризику втрати власного капіталу (КР
ВК ) забезпечує для прийняття 

рішень корисною інформацією про рівень покриття суми резервного (РК) та додаткового 

(ДК) капіталів, що виконують захисну функцію, сумою статутного капіталу (СК) та 

накопиченого нерозподіленого прибутку (НП). Висновок про «низький» ризик втрати 

власного капіталу економічної одиниці у звітному періоді уможливлюється за такої технічної 

умови: 

КР
ВК = (СК + НП) / (ДК + РК) ˃ 5. 

3.6. Коефіцієнт захисту статутного капіталу (КЗ
СК) забезпечує для прийняття рішень 

корисною інформацією про ймовірність забезпечення відшкодування економічною 

одиницею майбутніх операційних витрат на відпустки та дотримання законодавства щодо 

створення резервів сумнівних боргів. Висновок про «нормальний» захист статутного 

капіталу економічної одиниці від необхідності примусового викупу акцій та подальшого їх 

https://www.finalon.com/metodyka-rozrakhunku/101-typ-finansovoi-stiikosti
https://www.finalon.com/metodyka-rozrakhunku/101-typ-finansovoi-stiikosti
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анулювання, зменшення номінальної вартості акцій уможливлюється за такої технічної 

умови: 

КЗ
СК = РК / СК ˃ 0,25. 

3.7. Коефіцієнт самофінансування власним капіталом масштабів основної діяльності 

(К СФ) забезпечує для прийняття рішень корисною інформацією про спроможність 

економічної одиниці забезпечити у короткостроковій перспективі відтворення активів та 

автономний розвиток через потенційну можливість використати накопичену суму 

нерозподіленого прибутку та резервного капіталу. Висновок про «нормальний» рівень 

можливості самофінансування власним капіталом масштабів основної діяльності 

уможливлюється за такої технічної умови: 

К СФ = Δ (РК + НП) / ЧП ˃ 0,1; 

3.8. Коефіцієнт капіталізації чистого прибутку (КК
ЧП ) забезпечує для прийняття 

рішень корисною інформацією про дивідендну політику, стратегію розвитку та пропорції 

розподілу чистого прибутку економічної одиниці на виплати власникам у вигляді дивідендів 

та реінвестування у активи суб’єкта господарювання. Якщо не відбувається змін масштабів 

основної діяльності, коефіцієнт капіталізації чистого прибутку відповідає значенню 

коефіцієнта рентабельності активів підприємства (Return On Assets, ROA). Висновок про 

«нормальний» рівень капіталізації чистого прибутку економічної одиниці уможливлюється 

за такої технічної умови: 

КК
ЧП, =НП / ЧП = 1 - К ДВ  ˃ ROA 

3.9. Коефіцієнт дивідендних виплат (дивідендного виходу) (Dividend Payout)  (К ДВ) 

забезпечує корисною інформацією про  інвестиційну привабливість акцій економічної 

одиниці для прийняття рішень потенційними інвесторами. Він показує частку чистого 

прибутку (ЧП), що сплачено власникам акцій у вигляді дивідендів (ВД) у звітному періоді. 

Інформацію про чистий прибуток розкрито у рядку 4100 форми №4 або рядку 2350 форми 

№2, про виплати дивідендів власникам – у рядку 4200 форми №4. Висновок про 

«нормальний» рівень дивідендних виплат економічної одиниці уможливлюється за такої 

технічної умови: 

К ДВ = ВД(4200) / ЧП(4100)   ˃ 0,42 

3.10. Коефіцієнт покриття дивідендів (Dividend Coverage) (К ПД )  забезпечує для 

прийняття рішень корисною інформацією про стратегічну можливість економічної одиниці 

щодо виплат дивідендів власникам акцій. Висока кратність покриття показує, що дивіденди 

захищені від ризику їх невиплати навіть у тих випадках, коли чистий прибуток скорочується. 

Висновок про «нормальний» рівень покриття дивідендів економічною одиницею 

уможливлюється за такої технічної умови: 

К ПД = ЧП(4100) / ВД(4200)   ˃ 2,4. 

3.11. Коефіцієнт резервування чистого прибутку (КРЕЗ
ЧП ) забезпечує для прийняття 

рішень корисною інформацією про політику розподілу чистого прибутку у частині створення 

резервів, дотримання законодавства і засновницьких документів щодо щорічних відрахувань 

на поповнення резервного капіталу. Висновок про «нормальний» рівень резервування 

чистого прибутку економічною одиницею уможливлюється за такої технічної умови: 

КРЕЗ
ЧП = ВР(4210) / ЧП(4100) ˃ 0,05 

3.12. «Ціна» власного капіталу (ЦВК ) забезпечує для прийняття фінансових рішень 

корисною інформацією про відсоток, що сплачується економічною одиницею власникам за 

використання їх проінвестованої купівельної спроможності. Розрахунок проводиться через 

співвідношення обсягу виплачених власникам дивідендів (ВД), інформація про які розкрита у 

рядку 4200 форми №4, до суми зареєстрованого статутного капіталу акціонерів (СК), 

інформація про який розкрита у рядку 1400 форми №1. Висновок про «нормальний» рівень 

ціни власного капіталу економічної одиниці уможливлюється за такої технічної умови: 

ЦВК = ВД(4200) / СК → min  
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4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ФІНАНСОВУ ПОЛІТИКУ 

4.1. Інформація про ефективність фінансової політики економічної одиниці у звітному 

періоді розкривається через зіставлення темпів приросту чистого доходу (ΔТЧД) та 

коефіцієнта стійкості економічного зростання масштабів основної діяльності (КСЕЗ). 

Висновок про «нормальну» ефективність фінансової політики економічної одиниці у 

звітному періоді уможливлюється за такої технічної умови: 

ΔТЧД ≈ КСЕЗ 

4.2. Інформація про ступінь незалежності економічної одиниці від кредиторів, зміну 

вартості інвестиційного ресурсу розкривається через розрахунок частки власного капіталу 

(чистих активів) у загальній сумі пасивів (П) балансу, тобто коефіцієнта автономії (КА
ВК), та 

його абсолютного приросту. Висновок про «нормальну» автономію економічної одиниці від 

кредиторів у звітному періоді, а також її тенденції уможливлюється за таких технічних умов:  

КА
ВК = ВК1 / П1 ˃ 0,5;  ΔКА

ВК ˃ 0. 

4.3. Застосування трьохфакторної мультиплікативної моделі коефіцієнта ROE 

(формула 1) уможливлює деталізацію впливу на його зміну таких факторів: зміни норми 

ефективності операційної діяльності (Ф1), зміни норми витратності неопераційної діяльності 

(Ф2), зміни фінансової залежності від кредиторів (Ф3).  

)(
..

.
)()(

.
)( 321 Ф

капіталвласСер

активиСер
Ф

EBIT

прибутокЧистий
Ф

активиСер

EBIT
РROE      (1) 

Для розрахунку впливу факторів доречно використати прийом ланцюгових 

підстановок способу елімінування та застосовувати табличний формат. 

4.4. Інформація про «фінансовий леверидж (важіль)» (Financial Leverage, FL) 

розкривається через співвідношення сум зобов’язань (З) до суми власного капіталу 

підприємства (ВК), взятих із Балансу. Інформація про «ефект фінансового левериджу 

(важелю)» (EFLROE) (формула 2) забезпечує визначення впливу «ціни» використання 

довгострокових і короткострокових позик (КD), одержаних для фінансування операційної 

діяльності економічної одиниці, на зміну рентабельності власного капіталу ROE.  

EFLROE = Δ ROE = (1-Т) ×  (ВЕР - КD ) × З/ВК              (2) 

Процедури аналізу впливу ефекту фінансового левериджу (важелю) на зміну 

рентабельності власного капіталу ROE забезпечують прийняття рішень власниками щодо 

збільшення фінансового капіталу підприємства через позики у кредиторів.  

4.5. Інформація про «ціну» власного капіталу суб’єкта господарювання (ЦВК) 

забезпечує прийняття рішення або щодо виплати дивідендів, або щодо реінвестування 

прибутку. Рішення власників щодо дивідендів чи реінвестування прибутку залежить від 

порівняння рентабельності власного капіталу (ROE) та «ціни» власного капіталу (ЦВК) 

підприємства. Якщо на фондовому ринку є можливість вкласти капітал з вищою нормою 

доходності за цінними паперами, ніж у суб’єкта господарювання, то доцільно приймати 

рішення щодо виплати дивідендів. Якщо ж навпаки, то найраціональнішою буде тезаврація 

(реінвестування) прибутку.  
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Додаток В 

Відносні показники фінансової звітності для розуміння якості 

фінансового стану підприємства 

Таблиця В.1 

Відносні показники активу балансу для проведення аналізу якості 

економічних ресурсів та перспектив збереження масштабів діяльності 

Аналітичні показники 

активу балансу 
Уніфіковані аналітичні висновки  

1 2 

Абсолютне і відносне 
відхилення валюти балансу за 

період дослідження ( Δ 

р.1300) 

Інформація про зміну економічного потенціалу, зміну вартості майна в 

обліковій оцінці, розгортання операційної діяльності, отримані фінансові 

результати, зростання виробничої потужності. Інформація для 
співвідношення динаміки валюти балансу (ВБ) з динамікою чистого доходу 

від реалізації продукції (ЧД), чистого прибутку (ЧП), власного капіталу 

(ВК) підприємства. Інформація про дотримання «золотого правила» бізнесу: 

ТЧП > ТЧД > ТВК > ТВБ > 100% 

Частка та динаміка 

необоротних активів Δ (р.1095 

/ р.1300), Δ р.1095 

Інформація про основний капітал підприємства, здійснення інвестиційної 

діяльності, питому вагу та зміну вартості довготермінових матеріальних, 

нематеріальних та фінансових активів у загальній вартості майна 

підприємства, їх структурні зрушення 

Індекс постійного активу та 

його динаміка Δ (р.1095 / 

р.1495) 

Інформація про капіталізовану частку власного капіталу; питому вагу 

необоротних активів у власних джерелах формування майна. Рекомендоване 

значення < 1. Якщо індекс постійного активу дорівнює одиниці, це означає, 

що власних джерел фінансування вистачає лише на формування 

необоротних активів та відсутній власний оборотний капітал. 

Частка та динаміка 

нематеріальних активів  

Δ (р.1000 / р.1300), Δ р.1000 

Інформація про здійснення інвестиційної діяльності, наявність та вагу 
патентного портфелю, що свідчить про інноваційний характер стратегії 

розвитку підприємства; модернізацію, поліпшення організації виробництва, 

підвищення репутації організації, придбання товарних знаків 

Частка та динаміка основних 

засобів (ОЗ)  

Δ (р.1010 / р.1300), Δ р.1010 

Інформація про структурні зрушення виробничих активів, здійснення 

інвестиційної діяльності, можливості продуктивної діяльності; зміну 

вартості довготермінових операційних немонетарних активів, що 

потребують переоцінки; про розширення основної діяльності підприємства 

за рахунок капітальних інвестицій, оновлення технічної бази; зниження 

частки зносу; інформація для співвідношення темпів зростання готової 

продукції та основних засобів ТГП > ТОЗ  

Коефіцієнт зносу основних 
засобів та його динаміка  

Δ (р.1012 / р.1011) 

Інформація про інтенсивність формування одного з джерел коштів на 

капітальні вкладення; рівень технічного стану, зменшення корисності 

довготермінових матеріальних активів, відсутність інвестиційної 
активності; фізичне та моральне старіння основних засобів; про частку 

вартості основних засобів, яку списано на витрати виробництва у 

попередніх періодах; ймовірність збоїв у виробничому процесі, для 

прийняття рішень про модернізацію засобів виробництва. Значення 

коефіцієнта зносу більш ніж 50% є небажаним. 

Частка та динаміка 

довгострокових фінансових 

інвестицій Δ (р.1030+1035) / 

р.1300), Δ р.1030, Δ р.1035 

Інформація про здійснення інвестиційної діяльності, стратегію 

економічного розвитку, зміну структури власності, питому вагу та зміну 

інвестицій в цінні папери, що надають право власності (пайові) та приносять 

дохід у вигляді дивідендів від участі в дочірніх, спільних підприємствах; в 

боргові зобов’язання інших підприємств, що приносять дохід у вигляді 

фіксованих процентів; в необоротні активи, утримувані для продажу 

Частка та динаміка дов-

гострокової дебіторської 

заборгованості Δ (р.1040 / 
р.1300), Δ р.1040 

Інформація про питому вагу та зміну заборгованості за майно, що передано 

у фінансову оренду; заборгованості підприємству, забезпечену 

довготерміновими векселями, довгострокової заборгованості працівників 
підприємства за безпроцентними позиками 
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Частка та динаміка оборотних 

активів Δ (р.1195 / р.1300), Δ 

р.1195 

Інформація про здійснення операційної діяльності, послідовний рух 

капіталу через три стадії кругообороту: грошову, виробничу і товарну; 

питому вагу та зміну вартості короткотермінових матеріальних та 

фінансових активів, що компенсуються за один операційний цикл; їх 

структурні зрушення; для пошуку компромісу між ризиком втрати 

ліквідності і ефективністю роботи 

Частка та динаміка запасів  

Δ (р.1100 / р.1300), Δ р.1100 

Інформація про нормовані оборотні активи, предмети праці; придбання 

сировини і матеріалів понад необхідних потреб або про зменшення обсягу 

виробництва; ТГП > ТВЗ ; про некомплектність виробництва; незадовільну 

організацію збуту або непостійність обсягів попиту; погіршення якості 
продукції 

Частка та динаміка 

виробничих активів Δ 

(р.1000+ р.1010+р.1100+ 

р.1170) / р.1300 

Інформація про майно виробничого призначення, виробничий потенціал 

підприємства, підвищення виробничих можливостей. Цей показник не 

повинен бути нижчим за 50% 

Маневреність власних 

робочих активів  

Δ (р.1100 / (р.1195 - р.1695) 

Інформація про частину запасів підприємства, що фінансуються за рахунок 

власних робочих активів; здатність покривати обсяг запасів за рахунок 

власних робочих активів; про хороші перспективи розвитку підприємства, 

низьку потребу у додатковому залученні короткотермінових позикових 

коштів (кредитів банку) та потенційно низький обсяг фінансових витрат. 

Коефіцієнт покриття запасів Δ 

(р.1195 - р.1695) / р.1100 

Інформація про забезпеченість запасів власними робочими активами; 

ступінь залежності потреби запасів від заборгованого капіталу. 

Рекомендоване значення в межах 0,6—0,8. 

Частка та динаміка дебі-
торської заборгованості за 

продукцію, товари, послуги Δ 

(р.1125 / р.1300), Δ р.1125 

Інформація про розрахунки з покупцями та замовниками за товарними 

операціями, збільшення обсягів реалізації; борги покупців, нераціональну 
кредитну політику щодо покупців; труднощі в реалізації продукції; 

неплатоспроможність покупців, що зумовлює зростання термінів інкасації 

дебіторської заборгованості; вилучення коштів підприємства з обороту; 

збільшення операційного та фінансового циклу 

Співвідношення дебіторської 
та кредиторської 

заборгованості за товарними 

операціями та його динаміка 

Δ (р.1125 / р.1615) 

Інформація про стан поточних розрахунків за товарними операціями, для 

побудови розрахункового балансу, про ризик партнерських відносин, про 

розподіл залишків у групах оборотних активів та дотримання розрахунково-

платіжної дисципліни; можливість підприємства розрахуватися з 

кредиторами за рахунок дебіторів. Рекомендоване значення ≈ 1. 

Частка та динаміка приросту 

грошей та їх еквівалентів  

Δ (р.1165 / р.1300), Δ р.1165 

Інформація про чистий рух грошових коштів за звітний період без 

урахування впливу зміни валютних курсів; платоспроможність 
підприємства; ймовірність втрати купівельної спроможності грошей. З 

досвіду відомо, що кількість грошових коштів підприємства на 

розрахунковому рахунку повинна дорівнювати 3—4-денному обороту 

виручки.  

Коефіцієнт поточної 

ліквідності (Current Ratio) та 

його динаміка  

Δ [(А1+А2+А3) / (П1+П2)] 

Інформація про можливість конвертування оборотних активів у засоби 

платежу, рівень платіжної готовності протягом звітного року та її зміну. 

Оптимальне значення > 1,5 … 2,5 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності (Acid Ratio) та 

його динаміка  

Δ [(А1+А2) / (П1+П2)] 

Інформація про рівень «нормальної» платіжної готовності дебіторів 

(протягом 90 днів); швидкість платіжного документообігу. Оптимальне 

значення > 0,6 … 0,8 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності (платоспро-
можності) (Cash Ratio) та його 

динаміка  

Δ [А1 / (П1+П2)] 

Інформація про рівень негайної платіжної спроможності, ймовірність 

погасити поточні зобов’язання найближчим часом, не чекаючи оплати 
(інкасації) дебіторської заборгованості й реалізації інших оборотних 

активів. Оптимальне значення > 0,2 … 0,3 

Співвідношення оборотних та 

необоротних активів 

(коефіцієнт мобільності) та 

його динаміка  - К ОА/НА 

Δ (р.1195/ р.1095) 

Інформація про мобільність структури активів, потенційну можливість 

перетворення активів у ліквідні кошти; запас ліквідності для компенсації 

збитків, якщо підприємство буде вимушене продавати необоротні активи 

для погашення поточних зобов’язань; про мінімальну фінансову стійкість за 

умови К ОА/НА ˃ К ФЛ (коефіцієнта фінансового левериджу). Рекомендоване 

значення  ˃ 0,5. 
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Частка та динаміка 

нефінансових активів Δ 

(р.1000+1005+1010+ 

1015+1100++1170+ 1200) / 

р.1300 

Інформація про питому вагу майна у матеріальній та нематеріальній формі 

та його зміну, свідчення паритетності вкладення власного капіталу у 

виробничу сферу і сферу обігу; перспективи одержання майбутніх 

економічних вигод в результаті операційної діяльності 

Частка та динаміка 

фінансових активів Δ 

(р.1030+1035+1040+ 

1045+1125+1130+1135+1155
+1160+1165+1190) / р.1300 

Інформація про структуру майна у грошовій формі та його зміну, рівень 

конвертованості активів; про джерела одержання фінансових доходів 

(доходів від володіння фінансовим активом) та інших доходів (доходів від 

перепродажу фінансового активу на вторинному ринку); перспективи 

одержання майбутніх економічних вигод в результаті інвестиційної та 
фінансової діяльності 

 

Таблиця В.2 

Відносні показники власного капіталу для проведення аналізу перспектив 

фінансування масштабів діяльності з власних джерел 

Аналітичні показники 

пасиву балансу 
Уніфіковані аналітичні висновки  

Частка власного капіталу 

(чистих активів) - коефіцієнт 
автономії та його динаміка Δ 

(р.1495 / р.1900), Δ р.1495 

Інформація про ступінь незалежності підприємства від зовнішніх 
джерел фінансування та кредиторів; про зміну вартості інвестиційного 

ресурсу; власні джерела фінансування підприємства без зазначеного 

терміну повернення. Мінімальне критичне значення — 0,5.  

Частка та динаміка 
зареєстрованого капіталу  

Δ (р.1400 / р.1900), Δ р.1400 

Інформація про вкладений капітал; розмір статутного капіталу, який 

зафіксовано в установчих документах підприємства; зареєстровану 

частину внесків власників до капіталу підприємства; реалізацію 

власниками інвестиційних проектів розвитку підприємства 

Частка та динаміка 

перманентного капіталу Δ (р. 

1495 + р.1595) / р.1900,Δ (р. 1495 

+ р.1595) 

Інформація про «капіталізовані джерела» майна; зміну вкладеного 

капіталу, використовуваного в довгостроковому періоді (з терміном 

використання більше одного звітного року) для авансування в усі види 

необоротних активів підприємства 

Частка та динаміка 
нерозподіленого (балансового) 

прибутку  

Δ (р.1420 / р.1900), Δ р.1420 

Інформація про частину чистого прибутку, яка залишається у 

розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам у 
вигляді дивідендів, формування резервного капіталу, поповнення 

статутного капіталу; про статичний реінвестований прибуток, що 

збільшує розмір активів; внутрішнє джерело фінансування 

підприємства;  

Абсолютне відхилення 

власного капіталу  
Δ р.4300-10 – р.4000-10 

Інформація про збереження фінансового капіталу; прибуток 

заробляється, якщо абсолютне відхилення має позитивне значення 

Абсолютне відхилення 

зареєстрованого капіталу  
Δ р.4300-3 – р.4000-3 

Інформація про зміну вкладеного капіталу; зміну зареєстрованої 

частини внесків власників до капіталу підприємства; спрямування 

прибутку до зареєстрованого капіталу та реалізацію власниками 

інвестиційних проектів розвитку підприємства; анулювання 

викуплених власних акцій на суму номінальної вартості; зменшення 

номінальної вартості акцій 

Абсолютне відхилення 

капіталу у дооцінках 

Δ р.4300-4 – р.4000-4 

Інформація про переоцінку або перерахунок активів та зобов'язань; 

коригування збереження капіталу; про резерви переоцінки основних 

засобів, нематеріальних активів; безкоштовне отримання необоротних 

виробничих активів 

Абсолютне відхилення 

додаткового капіталу  

Δ р.4300-5 – р.4000-5 

Інформація про ринкову реалізацію випуску акцій за ціною, що 

перевищує номінальну вартість, на суму перевищення (емісійний 

дохід); продаж викуплених власних акцій; анулювання власних акцій 

Абсолютне відхилення 
резервного капіталу  

Δ р.4300-6 – р.4000-6 

Інформація про асигнування частини нерозподіленого прибутку; 

виплати дивідендів на привілейовані акції, виплати відсотків за 

облігаціями, покриття збитків 
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Абсолютне відхилення 

нерозподіленого  прибутку  

Δ р.4300-7 – р.4000-7 

Інформація про зміни у звітному періоді  статичного 

реінвестованого прибутку, що збільшує розмір активів; наслідки змін в 

обліковій політиці або виправлення суттєвих помилок, пов’язаних з 

попередніми періодами; збільшення (зменшення) внутрішнього 

джерела фінансування підприємства; інвестиційний потенціал щодо 

оновлення необоротних виробничих активів, поповнення оборотних 
матеріальних активів та розвитку соціальної сфери; виплату 

дивідендів, відрахування до резервного капіталу та зареєстрованого 

капіталу 

 

Таблиця В.3 

Перелік коефіцієнтів для поглибленого ретроспективного аналізу власного 

капіталу за інформацією фінансових звітів  

Назва 

коефіцієнту 

Формула 

розрахунку 
Характеристика коефіцієнту 

1 2 3 

1. Коефіцієнт 
рентабельності 

власного капіталу 

(Return On Equity, 
ROE) 

ROE =  

ЧП  / ВК  

забезпечує для прийняття рішень корисною інформацією про 

ефективність використання  економічною одиницею інвестованих у 

господарську діяльність власних коштів через розрахунок 

співвідношення чистого прибутку (ЧП), інформація про який 
наводиться у рядку 2350 форми №2, до середньорічної суми власного 

капіталу економічної одиниці ( ВК ). Нормальне значення ˃ 0,2 

2. Коефіцієнт 

стійкості 
економічного 

зростання 

підприємства (КСЕЗ) 

КСЕЗ = 

ΔНП / ВК  

 

забезпечує для прийняття рішень корисною інформацією про 

динамічність накопичення власного джерела розширеного відтворення 

через розрахунок співвідношення зміни нерозподіленого прибутку на 

кінець звітного періоду (ΔНП), інформація про який наводиться у 

рядку 1420 форми №1, до середньорічної суми власного капіталу 

економічної одиниці ( ВК ). Нормальне значення ˃ 0,1 

3. Коефіцієнт 

захисту власного 

капіталу  (КЗ
ВК) 

КЗ
ВК = 

(ДК+РК) / 

ВК 

забезпечує для прийняття рішень корисною інформацією про частку 

власного капіталу на кінець звітного періоду, що виконує захисну 

функцію від вимог кредиторів на підприємстві. Високе значення 

свідчить про значний резервний капітал (РК)  та додатковий капітал 

(ДК), що можуть бути використаними у разі виникнення 
непередбачуваних процесів на підприємстві та погіршенні фінансової 

стійкості. Нормальне значення ˃ 0,15 

4. Коефіцієнт 

ризику втрати 

власного капіталу 

(КР
ВК ) 

КР
ВК =  

(СК + НП) 

/ (ДК + РК) 

забезпечує для прийняття рішень корисною інформацією про рівень 

покриття суми резервного (РК) та додаткового (ДК) капіталів, що 

виконують захисну функцію, сумою статутного капіталу (СК) та 

накопиченого нерозподіленого прибутку (НП). Нормальне значення ˃ 

5 

5. Коефіцієнт 

захисту статутного 

капіталу (КЗ
СК) 

КЗ
СК =  

РК / СК  

забезпечує для прийняття рішень корисною інформацією про 

ймовірність забезпечення відшкодування економічною одиницею 

майбутніх операційних витрат на відпустки та дотримання 

законодавства щодо створення резервів сумнівних боргів. Нормальне 

значення ˃ 0,25 

6. Коефіцієнт 

самофінансування 

власним капіталом 

масштабів основної 
діяльності (К СФ) 

К СФ = 

 Δ (РК + 

НП) / ЧП  

забезпечує для прийняття рішень корисною інформацією про 

спроможність економічної одиниці забезпечити у короткостроковій 
перспективі відтворення активів та автономний розвиток через 

потенційну можливість використати накопичену суму 

нерозподіленого прибутку та резервного капіталу. Нормальне 

значення ˃ 0,1. 

https://www.finalon.com/metodyka-rozrakhunku/101-typ-finansovoi-stiikosti
https://www.finalon.com/metodyka-rozrakhunku/101-typ-finansovoi-stiikosti


585 
 

Продовження табл.В.3 

1 2 3 

7. Коефіцієнт 

капіталізації 
чистого прибутку 

(КК
ЧП ) 

КК
ЧП, =НП 

/ ЧП  

= 1 - К ДВ  

забезпечує для прийняття рішень корисною інформацією про 

дивідендну політику, стратегію розвитку та пропорції розподілу 

чистого прибутку економічної одиниці на виплати власникам у 

вигляді дивідендів та реінвестування у активи суб’єкта 

господарювання. Нормальне значення ˃ ROA. 

8. Коефіцієнт 
резервування 

чистого прибутку 

(КРЕЗ
ЧП ) 

КРЕЗ
ЧП = 

ΔРК / ЧП  

забезпечує для прийняття рішень корисною інформацією про політику 
розподілу чистого прибутку у частині створення резервів, дотримання 

законодавства і засновницьких документів щодо щорічних 

відрахувань на поповнення резервного капіталу. Нормальне значення 

˃ 0,05 

9. «Ціна» власного 

капіталу (ЦВК ) 

ЦВК = ВД / 

СК  

забезпечує для прийняття фінансових рішень корисною інформацією 

про відсоток, що сплачується економічною одиницею власникам за 

використання їх проінвестованої купівельної спроможності. 

Розрахунок проводиться через співвідношення обсягу виплачених 

власникам дивідендів (ВД), інформація про які розкрита у рядку 4200 

форми №4, до суми зареєстрованого статутного капіталу акціонерів 

(СК), інформація про який розкрита у рядку 1400 форми №1. 

Нормальне значення → min 

 

Таблиця В.4 

Відносні показники зобов’язань для прийняття рішень про 

перспективи фінансування масштабів підприємницької діяльності  

Аналітичні показники пасиву 

балансу 
Уніфіковані аналітичні висновки  

Частка та динаміка довгострокового 

заборгованого капіталу Δ (р.1595 / 

р.1900), Δ р.1595 

Інформація про зростання фінансових можливостей 

підприємства в оперативному маневруванні довгостроковими 

джерелами покриття його потреб; свідчення довіри до 

підприємства з боку банків чи інших кредиторів 

Частка та динаміка позикового 

капіталу (позик банків)  

Δ [(р. 1510 + 1600) / р.1900], Δ (р. 

1510 + 1600) 

Інформація про зовнішній заборгований капітал, що підлягає 

поверненню із сплатою відсотків; питому вагу ресурсів 

фінансової діяльності, а саме банківських кредитів у 

зобов’язаннях підприємства, про рух коштів у результаті 
фінансової діяльності від отримання або погашення банківських 

позик 

Частка та динаміка 

короткострокового залученого 

капіталу Δ [(р. 1610+1615+1620+ 

1625+1630+1660+1665+1690+1700) 

/ р.1900] 

Інформація про внутрішній заборгований капітал, що 

знаходиться в розпорядженні підприємства тимчасово на 

безоплатній основі; зміну питомої ваги безоплатних джерел 

ресурсів операційної діяльності; зміну обсягів поточних 

зобов’язань у результаті операційної діяльності, про залучення 

внутрішніх короткострокових джерел фінансування для 

покриття поточних потреб операційної діяльності 

Частка та динаміка поточної 

кредиторської заборгованості за 

продукцію, товари, послуги  

Δ (р. 1615 / р.1695), Δ р. 1615 

Інформація про розрахунки з постачальниками; користування 

товарним кредитом, питому вагу заборгованості за товарними 

операціями у поточній заборгованості та зміни за звітний 

період; про збільшення обсягів діяльності; сповільнення 
оборотності оборотних активів, що вимагало додаткового 

залучення капіталу в оборот підприємства 

Коефіцієнт заборгованості 

(фінансової напруги) та його 

динаміка  

Δ [(р.1595+р.1695+1700) / р.1900] 

Інформація про структуру джерел фінансування майна; частку 

зобов’язань в загальній вартості джерел фінансування майна; 

частку активів підприємства, які фінансуються за рахунок 

боргу; боргове навантаження на активи підприємства. 

Оптимальне значення < 0,5. 
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Таблиця В.5 

Відносні показники для проведення коефіцієнтного аналізу співвідношень 

активів, власного капіталу та зобов’язань підприємства 

Аналітичні показники пасиву 

балансу 
Уніфіковані аналітичні висновки  

Наявність та динаміка власного 

оборотного капіталу  

Δ [(р. 1495 + р.1595) - р.1095] 

Інформація про стратегію фінансування активів; частину 

власного капіталу, яка є джерелом покриття матеріальних 

оборотних активів підприємства - запасів; інформація для 

контролю дотримання встановлених нормативів запасів з метою 

забезпечення безперервного операційного циклу; для прийняття 

рішень у напрямку оптимізації розміру власного оборотного 
капіталу 

Наявність та динаміка власних 

робочих активів 

Δ (р.1195 - р.1695) 

Інформація про наявність робочого капіталу, джерело 

формування запасів; платіжний надлишок та можливість 

погашати свої поточні зобов'язання, можливість розширити 

виробництво 

Маневреність власного капіталу та 

її динаміка  

Δ [(р.1495 + р.1595 - р.1095) / 

р.1495] 

Інформація про частку власного капіталу, що використаний для 

фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні 

активи; ступінь мобільності власного капіталу. Рекомендоване 

значення 0,2-0,5. Чим вище значення показника до верхньої 

межі, тим більше в підприємства фінансових можливостей для 

маневру 

Забезпеченість власним оборотним 

капіталом  

Δ [(р.1495 + р.1595 - р.1095) / 

р.1195] 

Інформація про рівень самофінансування оборотних активів, 

ймовірність перетворення оборотних активів у абсолютно 

ліквідні. Оптимальне значення ˃ 10%. У випадку нижчого 
значення необхідно залучати додаткові кошти для покриття 

розривів у платіжному календарі. 

Коефіцієнт фінансового левериджу 

(або фінансування, фінансового 

ризику, фінансового важеля) та його 

динаміка – К ФЛ 

Δ [р.1595 / р.1495] 

Інформація про те, скільки грн. зобов’язань підприємства 

припадає на 1 грн. власного капіталу. Оптимальне значення < 1, 

а нормальним вважається таке значення, за якого лише третина 

активів підприємства формується із заборгованого капіталу. 

Умова мінімальної фінансової стійкості К ФЛ < К ОА/НА 

Коефіцієнт фінансової стійкості та 

його динаміка (КС ФС)  

Δ [р.1495 / (р.1595+р.1695+р.1700)] 

Інформація про статичний розподіл фінансових джерел 

формування активів у самофінансуванні підприємства; 

співвідношення власного і заборгованого капіталу; рівень 

незалежності від кредиторів при виконанні умови КС ФС ˃1. 

Коефіцієнт фінансової стабільності 

(КД ФС) та його динаміка  

Δ [(р.1495 + р.1595 - р.1095) / 

(р.1595+р.1695+р.1700)] 

Інформація про динамічний розподіл фінансових джерел 

формування активів; співвідношення власного оборотного 
капіталу і заборгованого капіталу; для прийняття рішень про 

сталість безперервності діяльності та стійкість економічного 

зростання. Виконання умови КД ФС ˃ 0 свідчить про можливість 

підприємства щодо збереження «нормальної» фінансової 

стійкості у майбутньому та дотримання фінансової рівноваги 

активів і пасивів 

Коефіцієнт інвестування та його 

динаміка  

Δ [(р.1495 + 1595) / р.1095] 

Інформація про фінансову рівновагу між «постійними» 

пасивами і фіксованими активами; достатність довгострокових 

джерел фінансування для покриття необоротних активів і участь 

у формуванні оборотних активів; про здійснення капітальних 

вкладень лише за рахунок довгострокових джерел 

фінансування; для прийняття рішень інвесторами. Оптимальне 

значення > 1 
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Додаток Д 

Фінансові коефіцієнти для проведення аналізу фінансового стану 

підприємства, що базуються на інформації фінансової звітності 

Назва коефіцієнту Формула розрахунку Характеристика коефіцієнту 

1 2 3 

Група 1. Показники оцінки майнового стану 

1.1. Активна частина 

основних засобів – 

К1.1 

засобівоснвартістьрічнаСер

обладнаннятаМашини
К

..
1.1 

 визначає частку виробничих основних 

засобів основного виду діяльності в 
основних засобах. Ф.11 – форма 

державного статистичного спостере-

ження № 11-ОЗ (річна) "Звіт про 

наявність і рух основних засобів, 

амортизацію". 

1010.1.

204.11.
1.1

рф

рф
К 

 

1.2. Коефіцієнт 

зносу основних 

засобів – К1.2 

засобівоснвартістьперврічнаСер

засобівосновнихЗнос
К

...
2.1 

 показує рівень технічного стану, 

зменшення корисності довготермінових 

матеріальних активів, частку вартості 

основних засобів, яку списано на 

витрати виробництва у попередніх 

періодах 
1011.1.

1012.1.
2.1

рф

рф
К 

 

1.3. Коефіцієнт 

оновлення основних 

засобів – К1.3 

періодукінназасобиОсн

засобівосновнихНадійшло
К

..
3.1 

 показує частку вартості основних 

засобів, які надійшли за звітний період, 

у їх балансовій (залишковій) вартості на 

кінець звітного періоду 4.1010.1.

3.100.11.
3.1

гррф

гррф
К 

 

1.4. Коефіцієнт 

вибуття основних 

засобів – К1.4 

періодупочназасобиОсн

засобівосновнихВибуло
К

..
4.1 

 показує частку вартості основних 

засобів, що вибули, у балансовій 
(залишковій) вартості основних засобів 

на початок звітного періоду 3.1010.1.

5.100.11.
4.1

гррф

гррф
К 

 

Група 2. Показники оцінки фінансової стійкості 

2.1 Достатність 

власного капіталу 

для формування 

нових запасів – К2.1 

К2.1 = Сер.річн. власний капітал  – 
Сер.річн.необоротні активи – Сер.річн.запаси показує суму надлишку (+) або нестачі 

(-) власного капіталу для фінансування 

основної операційної діяльності  К2.1 = ф.1 р.1495 - ф.1 р.1095- ф.1 р.1100 

2.2. Достатність 

перманентного 

капіталу для 

формування нових 

запасів – К2.2 

К2.2 = Сер.річн. перманентний капітал – 

Сер.річн.необоротні активи – Сер.річн.запаси 
показує суму надлишку (+) або нестачі 

(-) власного капіталу та довгострокових 

зобов’язань для фінансування основної 
операційної діяльності  

К2.2 = ф.1 р.1495 + ф.1 р.1595 - ф.1 р.1095 - 

ф.1 р.1100 

2.3. Достатність 

власного та 

позикового капіталу 

для формування 

нових запасів – К2.3 

К2.3 = Сер.річн. перманентний капітал + 
Сер.річн.короткостр.кредити банків – 

Сер.річн.необоротні активи – Сер.річн.запаси 

показує суму надлишку (+) або нестачі 

(-) основних джерел: власного капіталу, 

довгострокових зобов’язань та 

короткострокових кредитів банків для 

фінансування основної операційної 

діяльності  

К2.3 = ф.1 р.1495 + ф.1 р.1595 + ф.1 р.1600 - 
ф.1 р.1095 - ф.1 р.1100 

2.4. Чистий робочий 

капітал – К2.4 

К2.4 = Сер.річні оборотні активи  – Сер.річні 

поточні зобов’язання  
наявність у підприємства робочого 

капіталу означає не лише його здатність 

сплатити власні поточні борги, а й 

наявність можливостей для розширення 

діяльності та інвестування 
К2.4 = ф.1 р.1195 - ф.1 р.1695 

2.5. Маневреність 

робочого капіталу – 

К2.5 

капіталробочийчистийрічнСер

запасирічнСер
К

..

..
5.2 

 

показує здатність швидко покривати 

обсяг запасів за рахунок власних 

робочих активів 
1695.1.1195.1.

1100.1.
5.2

рфрф

рф
К
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Продовження Додатка Д 

1 2 3 

2.6. Коефіцієнт 

автономії 

(незалежності) – К2.6 

балансувалютарічнаСер

капіталвласнийрічнийСер
К

.

.
6.2 

 характеризує частку власності 

власників підприємства у сумі джерел 

фінансування активів. Частина власного 

капіталу в загальній сумі фінансових 

ресурсів повинна бути не меншою 50%. 1900.1.

1495.1.
6.2

рф

рф
К 

 

2.7. Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

– К2.7 

язаннязобоврічніСер

капіталвласнийрічнийСер
К

'.

.
7.2 

 показує здатність покриття боргів 
власним капіталом. Коефіцієнт 

фінансової стійкості повинен 

дорівнювати 2,0  1695.1.1595.1.

1495.1.
7.2

рфрф

рф
К




 

2.8. Коефіцієнт 

фінансування 

активів – К2.8 

активирічніСер

капіталийперманентнрічСер
К

.

...
8.2 

 Характеризує, яку частину активів 

сформовано за рахунок «постійних» 

джерел. Коефіцієнт фінансування 

повинен бути у межах від 0,85 до 0,90. 

Якщо підприємство не має 

довгострокових зобов’язань, то його 

величина збігається з коефіцієнтом 

автономії 

1300.1.

1595.1.1495.1.
8.2

рф

рфрф
К




 

2.9. Показник 

фінансового 

левериджу – К2.9 

капіталвласнийрічнийСер

капіталпозиковийрічнСер
К

.

..

9.2 
 означає включення у структуру 

фінансового капіталу підприємства 

довгострокового боргу на платній 

основі, який дає постійний прибуток; 
використовується при прийнятті рішень 

про структуру фінансового капіталу 
1495.1.

1600.1.1595.1.
9.2

рф

рфрф
К




 

Група 3. Показники оцінки ліквідності активів 

3.1. Поточний 

коефіцієнт покриття 

– К3.1 

язаннязобовпоточнірічніСер

активиоборотнірічніСер
К

'.

.
1.3 

 
показує, скільки грошових одиниць 

оборотних активів припадає на кожну 

грошову одиницю короткострокових 

зобов'язань. Критичне значення 

коефіцієнта покриття дорівнює 1, 

значення коефіцієнта покриття у межах 
1 - 1,5 свідчить про те, що підприємство 

своєчасно ліквідує борги. 

1695.1.

1195.1.
1.3

рф

рф
К 

 

3.2. Коефіцієнт 

співвідношення 

кредиторської та 

дебіторської 

заборгованості – К3.2 

істьзаборговандебітпоточрічнаСер

істьзаборгованкредитпоточрічнаСер
К

...

...
2.3 

 значне перевищення дебіторської 

заборгованості над кредиторською 

завжди загрожує фінансовій 

стабільності підприємства і потребує 

залучення додаткових джерел 

фінансування. Значення повинно бути 

більше 1,0. 








11551125.1.

16601610.1.
2.3

рф

рф
К

 

3.3. Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності – К3.3 

язаннязобовпоточнірічніСер

иеквівалентїхтагрошірічніСер
К

'.

.
3.3 

 
характеризує негайну готовність 
підприємства ліквідувати 

короткострокову заборгованість; дає 

змогу визначити, яку частину 

короткострокової заборгованості 

підприємство може погасити. Значення 

повинно бути у межах від 0,2 до 0,35. 
1695.1.

1165.1.
3.3

рф

рф
К 

 

3.4. Норма грошових 

резервів – К3.4 

язаннязобовпоточнірічніСер

інвестиціїфінпоточрічніСер

иеквівалентїхтагрошірічніСер

К
'.

...

.

4.3




 

показує, яку частину поточних 

зобов'язань може бути погашено за 

рахунок наявних грошових коштів та 

поточних фінансових інвестицій, 

утримуваних на продаж. Чим більша її 

величина, тим вища гарантія погашення 

боргів. 
1695.1.

1160.1165.1.
4.3

рф

ррф
К
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3.5. Термін безпеки 

ліквідності, дні – 

К3.5 

коштівгрошовихвиплатищоденніСер

запасирічніСер

активиоборотнірічніСер

К
.

.

.

5.3




 

показує, на скільки днів вистачить 
підприємству фінансових активів для 

фінансування поточних операцій, навіть 

якщо не буде надходження грошових 

коштів 31305.3

1100.1195.1.






ЩКт

ррф
К

 

Група 4. Показники оцінки прибутковості 

4.1 Коефіцієнт 

прибутковості 

інвестованого 

капіталу - ROI 

(Return On 

Investment) – К4.1 

.'....

""
1.4

яззобовдовгострСеркапіталвласнСер

прибутокйопераційниЧистий
К




 характеризує ефективність 

використання інвестованого на 

довгостроковій основі власниками та 

позичальниками капіталу та показує 

експлуатаційний прибуток, 

згенерований перманентним 

(«довгостроковим») капіталом 

1595.1.1495.1.

2190.2.
1.4

рфрф

рф
К




 

4.2. Коефіцієнт 

прибутковості 

власного капіталу 

ROE (Return on 

Equity) – К4.2 

капіталвласнийСер

прибутокЧистий
К

.
2.4 

 характеризує ефективність 

використання інвестованого 

власниками капіталу та показує чистий 

прибуток, згенерований власним 

капіталом  1495.1.

2350.2.
2.4

рф

рф
К 

 

4.3. Чиста 

рентабельність 

продажу (Net profit 

margin, NPM) - – К4.3  

дохідЧистий

прибутокЧистий
К 3.4

 характеризує суму чистого прибутку на   

одиницю реалізованої продукції і  

показує, що підприємство має змогу 

отримати виручку від реалізації 

продукції з прибутком  2000.2.

2350.2.
3.4

рф

рф
К 

 

4.4. Коефіцієнт 

експлуатаційної 

витратомісткості 

(Operating Cost 

Margin) – К4.4 

дохідЧистий

витратиОпераційні
К 4.4

 характеризує частку експлуатаційних 

витрат (тобто суми собівартості 

реалізованої продукції, 

адміністративних витрат та витрат на 

збут, згенерованих внаслідок 

експлуатації факторів виробництва) у 
виручці від реалізації 

2000.2.

218021502130.2050.2.
4.4

рф

ррф
К




 

4.5. Коефіцієнт 

прибутковості 

активів - ROА 

(Return on Assets) - – 

К4.5 

активиСер

прибутокЧистий
К

.
5.4 

 характеризує з позиції інвесторів 

потужність активів у генеруванні 

прибутку. Чим вище значення, тим 

більш вміло менеджери підприємства 

використовують його контрольовані 

ресурси 
1300.1.

2350.2.
5.4

рф

рф
К 

 

Група 5. Показники оцінки ділової активності 

5.1. Трудомісткість 

реалізованої 

продукції – К5.1 

дохідЧистий

праціоплатунаВитрати
К 1.5

 характеризує ефективність 
використання трудових ресурсів, 

доцільність витрат на утримання 

трудового колективу; спроможність 

змінного фізичного капіталу генерувати 

доход 
2000.2.

2505.2.
1.5

рф

рф
К 

 

5.2. Фондовіддача – 

К5.2 

засобівоснвартістьпервіснарічнаСер

дохідЧистий
К

..
2.5 

 характеризує спроможність економічної 

одиниці відшкодувати капітальні 

вкладення в основні засоби; показує 

виробничу потужність основних засобів 

у генеруванні доходу 1011.1.

2000.2.
2.5

рф

рф
К 

 

5.3. Оборотність 

дебіторської 

заборгованості (в 

оборотах) – К5.3 

остізаборговандебітзалишкирічніСер

дохідЧистий
К

..
3.5 

 показує, скільки разів за рік обернулися 

кошти, вкладені в розрахунки з 

покупцями та різними дебіторами; 

характеризує підприємство як таке, що 

дає товарний кредит для споживачів 

своєї продукції 
11551125.1.

2000.2.
3.5




 рф

рф
К
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5.4. Тривалість 

обороту дебітор-

ської заборгованості 

(у днях) – К5.4 

остізаборговандебітьОборотніст

днів
К

.

360
4.5 

 
показує період інкасації, тобто середню 

кількість днів, через яку дебіторська 

заборгованість переходить в грошові 

кошти 
2000.2.

11551125.1.
3604.5

рф

рф
К

 


 

5.5. Оборотність 

виробничих запасів 

(в оборотах) – К5.5 

запасіввирзалишкирічніСер

продукціїреалізтьСобівартіс
К

..

.
5.5 

 зниження даного показника свідчить 

про відносне збільшення виробничих 

запасів і незавершеного виробництва 
або про зниження попиту на готову 

продукцію 1101.1.

2050.2.
5.5

рф

рф
К 

 

5.6. Тривалість 

обороту запасів (у 

днях) – К5.6 

запасівьОборотніст

днів
К

360
6.5 

 показує середню кількість днів, 

протягом якої грошові кошти були 

«омертвлені» у запасах; зниження 
показника у динаміці є позитивною 

тенденцією 2050.2.

1100.1.
3606.5

рф

рф
К 

 

5.7. Капіталовіддача 

– К5.7 

капіталувласногозалишкирічніСер

дохідЧистий
К

.
7.5 

 показує спроможність власного 
капіталу генерувати доход, 

ефективність фінансування операційної 

діяльності 1495.1.

2000.2.
7.5

рф

рф
К 

 

5.8. Ресурсовіддача - 

TAT (Total Asset 

Turnover) – К5.8 

активівзалишкирічніСер

дохідЧистий
К

.
8.5 

 забезпечує інформацією про 
ефективність використання майна в 

процесі здійснення основної діяльності; 

показує виробничу потужність активів у 

генеруванні доходу 1300.1.

2000.2.
8.5

рф

рф
К 

 

Група 6. Показники оцінки ринкової активності 

6.1. Дивіденд на 

одну просту акцію - 

DPS (Dividends per 

Share) – К6.1 

акційпростихкількістьрічнаСер

дивідендивласникамВиплати
К

.

)(
1.6 

 показує частку витрат підприємства, 

необхідну для обслуговування 

акціонерного капіталу, є основою для 

прийняття рішення потенційним 

інвестором про купівлю (продаж) акцій 

товариства 

2650.2.
2600.2.

4200.4.
1.6 рф

рф

рф
К 

 

6.2. Коефіцієнт 

інвестиційного 

потенціалу акції – 

К6.2 

акціюпростуоднунаДивіденд

акціїпростоїцінаРинкова
К 2.6

 показує ефективність дивідендної 

політики, впливає на вибір 
менеджерами корпорації розміру, 

форми та періодичності дивідендних 

виплат 2650.2.
2.6

рф

біржіфондовоїсайт
К 

 

6.3. Чистий 

прибуток на одну 

просту акцію - EPS 

(Earnings per Share) 

– К6.3 

акційпростихкількістьрічнаСер

прибутокЧистий
К

.
3.6 

 

забезпечує корисною інформацією 

власників про зростання їх добробуту та 

збереження їх капіталу 2610.2.
2600.2.

2350.2.
3.6 рф

рф

рф
К 
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Додаток Е 

Пояснення щодо визначення моделі розрахунку інтегрального 

показника боржника - юридичної особи 

Таблиця Е.1 

Моделі розрахунку інтегрального показника боржника - юридичної 

особи для великого або середнього підприємства  

Групи видів 

економічної 

діяльності 

Моделі 

Фін. 

показ-

ники 

(Ki) 

Діапа-

зони 

фін. 

показ-

ників 

Мінімал. 

значення 

діапазону 

(Ki min ≥) 

Максим. 

значення 

діапазону 

(Ki max<) 

Показники 

(Xi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сільське 

господарство, 

лісове 

господарство 

та рибне 

господарство: 

секція A 

Z = 2,767 + 0,309×X11 + 

0,821×X15 + 0,577×X1 + 

0,504×X10 + 0,291×X16 

K11 

1 Менше ніж 18,2% 

X11 

-1,157 

2 18,2% 36,6% -0,143 

3 36,6% 98,3% 0,195 

4 Більше ніж 98,3% 1,205 

K15 

1 Менше ніж 0,1% 

X15 

0,495 

2 0,1% 5,4% 0,332 

3 5,4% 10,0% 0,195 

4 10,0% 36,5% -0,195 

5 Більше ніж 36,5% -1,062 

K1 

1 Менше ніж 17,4% 

X1 

1,079 

2 17,4% 35,4% 0,492 

3 35,4% 88,5% -0,555 

4 Більше ніж 88,5% -1,474 

K10 

1 Менше ніж 162,8% 

X10 

-0,482 

2 162,8% 206,8% 0,335 

3 206,8% 976,7% 0,370 

4 Більше ніж 976,7% 1,619 

K16 

1 Менше ніж 0,8% 

X16 

-1,108 

2 0,8% 7,6% -0,150 

3 7,6% 45,8% 0,231 

4 Більше ніж 45,8% 0,684 

Добувна 

промисловість 

і розроблення 

кар'єрів, 

переробна 

промисловість, 

будівництво: 

секції B, C, F 

Z = 1,884 + 0,240×X11+ 

0,288×X4+ 0,557×X15 + 0,335×X2 

+ 0,678×X13 + 0,457×X7 + 

0,342×X1 + 0,203×X3 

K11 

1 Менше ніж -0,6% 

X11 

-1,225 

2 -0,6% 6,6% -0,547 

3 6,6% 14,6% 0,133 

4 14,6% 25,8% 0,358 

5 25,8% 42,1% 0,861 

6 42,1% 842,9% 1,155 

7 Більше ніж 842,9% 2,194 

K4 

1 Менше ніж -13,2% 

X4 

-1,157 

2 -13,2% 5,2% -0,850 

3 5,2% 17,1% -0,332 

4 17,1% 27,2% 0,048 

5 27,2% 33,9% 0,133 

6 33,9% 54,0% 0,521 

7 54,0% 76,8% 1,036 

8 Більше ніж 76,8% 1,168 

K15 

1 Менше ніж 0,05% 

X15 

0,864 

2 0,05% 0,7% 0,482 

3 0,7% 1,4% 0,320 

4 1,4% 5,1% 0,208 

5 5,1% 28,5% -0,216 

6 Більше ніж 28,5% -1,001 

K2 
1 Менше ніж -11,0% 

X2 
-1,198 

2 -11,0% -4,3% -0,942 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  

 

3 -4,3% 0,4% 

 

-0,443 

4 0,4% 1,4% 0,255 

5 1,4% 2,8% 0,762 

6 Більше ніж 2,8% 1,358 

K13 

1 Менше ніж 2489% 

X13 

0,427 

2 2489% 3383% 0,223 

3 3383% 5521% 0,133 

4 5521% 6906% 0,048 

5 6906% 9427% -0,154 

6 9427% 14698% -0,223 

7 Більше ніж 14698% -0,881 

K7 

1 Менше ніж 13,3% 

X7 

-0,696 

2 13,3% 21,5% -0,223 

3 21,5% 29,8% -0,154 

4 29,8% 69,8% 0,310 

5 Більше ніж 69,8% 0,553 

K1 

1 Менше ніж 0,2% 

X1 

1,728 

2 0,2% 4,3% 1,557 

3 4,3% 8,6% 0,864 

4 8,6% 29,0% 0,639 

5 29,0% 40,0% 0,018 

6 40,0% 65,6% -0,147 

7 65,6% 151,8% -1,170 

8 Більше ніж 151,8% -1,361 

K3 

1 Менше ніж 15,9% 

X3 

-0,944 

2 15,9% 109,8% -0,892 

3 109,8% 145,9% -0,005 

4 145,9% 210,3% 0,579 

5 Більше ніж 210,3% 0,953 

Оптова та 

роздрібна 

торгівля; 

ремонт 

автотранспорт

них засобів і 

мотоциклів: 

секція G 

Z = 2,366 + 0,430×X1 + 

0,656×X15 + 0,517×X8 + 

0,630×X16 + 0,228×X10 + 

0,489×X12 + 0,437×X6 

K1 

1 Менше ніж 4,8% 

X1 

1,185 

2 4,8% 12,1% 0,738 

3 12,1% 20,2% -0,103 

4 20,2% 35,5% -0,157 

5 35,5% 85,9% -1,066 

6 Більше ніж 85,9% -1,282 

K15 

1 Менше ніж 0,2% 

X15 

0,460 

2 0,2% 6,6% 0,444 

3 6,6% 20,9% -0,028 

4 20,9% 40,8% -0,373 

5 Більше ніж 40,8% -1,116 

K8 

1 Менше ніж 21,1% 

X8 

0,907 

2 21,1% 33,9% 0,850 

3 33,9% 51,7% 0,346 

4 51,7% 67,1% 0,312 

5 67,1% 97,5% 0,116 

6 97,5% 204,5% -0,702 

7 Більше ніж 204,5% -1,435 

K16 

1 Менше ніж -5,8% 

X16 

-0,876 

2 -5,8% 0,2% -0,205 

3 Більше ніж 0,2% 0,201 

K10 

1 Менше ніж 67,6% 

X10 

-1,326 

2 67,6% 101,8% -0,179 

3 Більше ніж 101,8% 0,452 

K12 

1 Менше ніж 10659% 

X12 

0,217 

2 10659% 19628% -0,108 

3 Більше ніж 19628% -0,988 
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  K6 
1 Менше ніж -19,0% 

X6 
-1,116 

2 -19,0% 4,7% -0,602 

   

3 4,7% 25,3% 

 

-0,152 

4 25,3% 375,7% 0,193 

5 375,7% 1804% 0,640 

6 1804% 5157% 1,011 

7 Більше ніж 5157% 1,411 

Інші: секції D, 

E, H, I, J, K, L, 

M, N, O, P, Q, 

R, S, T, U 

Z = 2,042 + 0,686×X6 + 

0,473×X14 + 0,272×X5 + 

0,816×X9 + 0,902×X10 + 

0,494×X3 

K6 

1 Менше ніж -46,8% 

X6 

-0,895 

2 -46,8% -2,9% -0,805 

3 -2,9% 17,3% -0,265 

4 17,3% 83,1% 0,028 

5 83,1% 4400% 0,517 

6 Більше ніж 4400% 1,441 

K14 

1 Менше ніж 6503% 

X14 

0,593 

2 6503% 10132% 0,291 

3 10132% 60802% -0,634 

4 Більше ніж 60802% -0,976 

K5 

1 Менше ніж -39,4% 

X5 

-0,850 

2 -39,4% -10,3% -0,055 

3 -10,3% 3,4% 0,023 

4 3,4% 41,9% 0,143 

5 Більше ніж 41,9% 0,777 

K9 

1 Менше ніж 3493% 

X9 

0,777 

2 3493% 15773% 0,706 

3 15773% 21785% 0,509 

4 21785% 34749% -0,389 

5 34749% 60730% -0,514 

6 Більше ніж 60730% -0,777 

K10 

1 Менше ніж 41,9% 

X10 

-0,476 

2 41,9% 83,0% -0,199 

3 83,0% 438,0% 0,215 

4 Більше ніж 438,0% 0,777 

K3 

1 Менше ніж 23,9% 

X3 

-0,656 

2 23,9% 100,9% -0,558 

3 100,9% 7617% 0,317 

4 Більше ніж 7617% 0,638 

 

Таблиця Е.2 

Визначення класу боржника - юридичної особи для великого або 

середнього підприємства за інтегральним показником  

Види економічної 

діяльності 

Діапазони значень інтегрального показника за класами 

Зна-

чення 

клас 

1 

клас 

2 

клас 

3 

клас 

4 

клас 

5 

клас 

6 

клас 

7 

клас 

8 

клас 

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сільське господарство, 

лісове господарство та 

рибне господарство: 

секція A 

≥ +4,65 +4,09 +3,52 +2,95 +2,39 +1,82 +1,26 +0,69 - 

<  +4,65 +4,09 +3,52 +2,95 +2,39 +1,82 +1,26 +0,69 

Добувна промисловість 

і розроблення кар'єрів, 

переробна промисло-

вість, будівництво: 

секції B, C, F 

≥ +4,31 +3,61 +2,91 +2,22 +1,52 +0,82 +0,12 -0,58  

<  +4,31 +3,61 +2,91 +2,22 +1,52 +0,82 +0,12 -0,58 
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Продовження табл.Е.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів: 

секція G 

≥ +4,25 +3,68 +3,11 +2,54 +1,97 +1,39 +0,82 +0,25  

<  +4,25 +3,68 +3,11 +2,54 +1,97 +1,39 +0,82 +0,25 

Інші: секції D, E, H, I, 

J, K, L, M, N, O, P, Q, 

R, S, T, U 

≥ +4,48 +3,85 +3,21 +2,58 +1,95 +1,31 +0,68 +0,04  

<  +4,48 +3,85 +3,21 +2,58 +1,95 +1,31 +0,68 +0,04 

 

Таблиця Е.3 

Розрахунок фінансових показників, що використовуються для розрахунку 

інтегрального показника фінансового стану боржника - юридичної особи  

Фінансовий 

показник 
Характеристика Формула розрахунку 

Алгоритм розрахунку 

для великого або 

середнього 

підприємства 
1 2 3 4 

K1 - показник 

покриття боргу 

Спроможність 
обслуговування боргу 

доходами від 

основного виду 

діяльності 

Короткострокові та 
довгострокові зобов'язання 

Чистий дохід від реалізованої 

продукції (зароблених 

страхових премій) 

 
ф.1 р.1510 + р.1515 + р.1600 + 

р. 1610 - р. 1165 гр.4 

ф. 2 р. 2000 + р. 2010 гр.3 

K2 - показник 

рентабельності 

активів 

Ефективність 

використання активів 

підприємства 

Чистий фінансовий 

результат/операційний 

результат 

Валюта балансу (актив) 

 

ф.2 р.2350 - р.2355 гр.3 

ф.1 р.1300 гр.4 

K3 - показник 

покриття фінан-

сових витрат за 

результатами 

операційної 

діяльності 

Спроможність 

фінансування 
неопераційних витрат 

за результатами 

операційної діяльності 

 

 
Операційний прибуток 

(збиток) 

Фінансові витрати 

 

 
 

ф.2 р.2190 - р.2195 гр.3 

ф.2 р.2250 - р.2220 гр.3 

K4 - показник 

капіталу 
Частка капіталу в 

балансі підприємства 
Власний капітал 

Валюта балансу (актив) 
ф.1 р.1495 гр.4 
ф.1 р.1300 гр.4 

K5 - показник 

маневреності 

робочого 

капіталу 

Частка оборотних 

активів, непокритих 

поточними 

зобов'язаннями 

Оборотні активи за 

вирахуванням поточних 

зобов'язань і забезпечень 

Валюта балансу (актив) 

 

 

ф.1 р.1195 - р.1695 гр.4 

ф.1 р.1300 гр.4 

K6 - показник 

покриття 

капіталом боргу 

Відношення власного 

капіталу до фінансової 

заборгованості 

підприємства 

Власний капітал 

Короткострокові та 

довгострокові зобов'язання 

ф.1 р.1495 гр.4 

ф.1 р.1510 + р.1515 + р.1600 + 

р.1610 - р. 1165 гр.4 

K7 - показник 

швидкої 

ліквідності 

Здатність підприємства 

оперативно покривати 

потреби в ліквідності 

Дебіторська заборгованість 

за продукцію, гроші та їх 

еквіваленти 

Поточні зобов'язання і 

забезпечення 

 

 

ф.1 р.1125 + р.1165 гр.4 

ф.1 р.1695 гр.4 

K8 - показник 

оборотності 

активів 

Період повного 

обороту активів 

підприємства 

Валюта балансу (актив) 

Чистий дохід від реалізованої 

продукції (зароблених 

страхових премій) 

 

ф.1 р.1300 гр.4 

ф.2 р.2000 + р.2010 гр.3 
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Продовження табл.Е.3 
1 2 3 4 

K9 - показник 

оборотності 

поточних 

активів 

Період, необхідний для 

повного оновлення 

поточних активів 

Поточні активи 

Чистий дохід від реалізованої 

продукції (зароблених 

страхових премій) 

 

ф.1 р.1195 гр.4 × 365 

ф.2 р.2000 + р.2010 гр.3 

K10 - показник 

загальної 

ліквідності 

Здатність підприємства 

покривати 

короткострокові 

зобов'язання за рахунок 

оборотних активів 

 

Оборотні активи 

Поточні зобов'язання і 

забезпечення 

 

ф. 1 р. 1195 гр.4 

ф. 1 р. 1695 гр.4 

K11 - показник 

здатності 

обслуговування 

боргу 

Показник здатності 

обслуговування боргу 

Операційний прибуток 

(збиток) за вирахуванням 

фінансових витрат та до 

відрахування амортизації 

Короткострокові та 
довгострокові зобов'язання 

ф.2 р.2190 - р.2195 + р. 2515 + 

р. 2220 - р. 2250 гр.3 

ф.1 р.1510 + р.1515 + р. 1600 + 

р.1610 - р.1165 гр.4 

K12 - показник 

достатності 

робочого 

капіталу 

Оборотність запасів 

плюс оборотність 

дебіторської 

заборгованості мінус 

оборотність 

кредиторської 

заборгованості 

Запаси 

Собівартість реалізованої 

продукції 

+ 

Дебіторська заборгованість 

Чистий дохід від реалізованої 

продукції 

- 

Кредиторська заборгованість 

Собівартість реалізованої 

продукції 

 

ф.1 р.1100 гр.4 × 365 

ф.2 р.2050 гр.3 

+ 

ф.1 р.1125 гр.4 × 365 

ф.2 р.2000 + р.2010 гр.3 

- 

ф.1 р.1615 гр.4 × 365  

ф.2 р.2050 гр.3 

K13 - показник 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

Ймовірна кількість днів 

реалізації продукції, 
необхідна для 

забезпечення 

розрахунків за 

кредиторською 

заборгованістю 

 
Поточна дебіторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

Чистий дохід від реалізованої 

продукції 

 
 

 

ф.1 р.1125 гр.4 × 365  

ф.2 р.2000 + р.2010 гр.3 

K14 - показник 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості 

Період повного 

обороту кредиторської 

заборгованості 

Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

Собівартість реалізованої 

продукції 

 

 

ф.1 р.1615 гр.4 × 365  

ф.2 р.2050 гр.3 

K15 - показник 

частки 

неопераційних 

елементів 

балансу 

Частка активів, яка не 

має прямого 

відношення до 
операційної діяльності 

підприємства 

 

 
Неопераційні активи 

Валюта балансу (актив) 

 

ф.1 р.1000 + р.1030 + р.1040 + 
р.1050 + р.1155 + р.1160 гр.4 

ф.1 р.1300 гр.4 

K16 - показник 

операційного 

прибутку до 

відрахування 

амортизації 

Частка операційного 

прибутку до 

відрахування 

амортизації в 

загальному обсязі 

реалізації продукції 

Операційний прибуток 

(збиток) до відрахування 

амортизації 

Чистий дохід від реалізованої 

продукції 

 

 
ф.2 р.2190 - р.2195 + р.2515 гр.3 

ф.2 р.2000 + р.2010 гр.3 

 

 



 

 

Додаток Ж 

Перелік коефіцієнтів для ретроспективного аналізу руху грошових коштів 

Назва коефіцієнту Формула розрахунку Характеристика коефіцієнту 

1 2 3 

Вітчизняна практика: 

1. Коефіцієнт 

достатності чистого 

грошового потоку – 

КДЧГП 

КДЧГП = NCF / (МCF2.1/2 + 

МCF3.1/2 + МCF3.1/3)  

показує здатність підприємства здійснювати 

капітальні вкладення (МCF2.1/2), погашати 

позики (МCF3.1/2) та сплачувати дивіденди 

власникам (МCF3.1/3) за рахунок зміни 

залишків грошових коштів. Нормальне 

значення ˃ 1 

2. Коефіцієнт 

ефективності  

грошових потоків – 

КЕГП 

КЕГП = NCF / МCF 

показує здатність економічної одиниці 

створювати додаткові грошові кошти, що 

сприяє зростанню ліквідності оборотних 

активів. Нормальне значення ˃ 0 

3. Коефіцієнт рента-

бельності грошових 

потоків – КРГП 

КРГП = (ЧП + DA) / МCF 
показує здатність грошового потоку 
самофінансувати діяльність економічної 

одиниці. Нормальне значення ˃ 0 

4. Коефіцієнт 

ліквідності грошових 

потоків – КЛГП 

КЛГП = PCF  / МCF 
показує пропорційність покриття обсягів 

витрачання обсягами надходження грошових 

коштів. Оптимальне значення = 1 

5. Коефіцієнт 

синхронності 

грошових потоків – 

КСГП 
КСГП = 

n

NCFNCF
n

t

n



1

2)(

  

показує у грн. середньоквадратичне 

відхилення від загальної рівномірності 
«чистого» грошового надходження в 

окремих інтервалах звітного періоду. 

Оптимальне значення = 0 

6. Коефіцієнт якості 

чистого грошового 

потоку – КЯЧГП 

КЯЧГП = (ЧП + DA) / NCF 

показує рівень згенерованого чистим 

грошовим потоком визнаного чистого 

прибутку. Оскільки амортизаційні 

відрахування не супроводжуються 

грошовими виплатами, на їх суму коригуємо 

чистий прибуток. Нормальне значення ˃ 0 

7. Коефіцієнт 

інтенсивності обороту 

грошових коштів, раз 

- КІГО 

КІГО = (PCF + MCF) /  А  

показує питомий обсяг грошового обороту, 

що генерується одиницею активів (А)  

підприємства, має тенденцію до зростання 

8. Коефіцієнт 

інтенсивності руху 

залишків грошових 

коштів, в днях - КІП 

КІП = 
днівЧД

КЗДЗЗ ПОСТПОК

365/


 

 

показує тривалість циклу грошового обороту 

(довжину фінансового циклу), враховує 

дебіторську заборгованість покупців та 

кредиторську заборгованість 

постачальникам, має тенденцію до 

скорочення 

9. Коефіцієнт 

інтенсивності 

нагромадження 

грошових коштів - КІН 

КІН = (PCF - MCF) / А  

показує ефективність використання активів 

(А)  для генерування грошових потоків, має 

тенденцію до зростання 

Зарубіжна практика: 

10. Free Cash Flow – 

FCF – Вільний 

грошовий потік 

FCF = NCFO - МCF2.1/2   

показує чистий грошовий потік від 

операційної діяльності (NCFO), що 

залишився після вирахування капітальних 

інвестицій в необоротні активи (МCF2.1/2) для 

підтримки або розширення виробничої 

потужності. Нормальне значення ˃ 0 
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Продовження Додатка Ж 

1 2 3 

11. Operating Cash 

Flow Ratio – Грошова 

«якість» розрахунків 

з покупцями - ГЯПОК 

ГЯПОК = PCFO / ЧД   

показує можливості підприємства 

перетворити нараховані доходи від реалізації 

в грошові надходження, платіжну 

дисципліну покупців та рівень погашення 

ними дебіторської заборгованості. 

Оптимальне значення = 1 

12. Asset Efficiency 

Ratio – Грошова 

ефективність 

активів - ГЕА 

ГЕА = NCFO / А    

показує здатність генерувати грошові потоки 
від експлуатації активів (А); є подібним до 

показника ROA, але у чисельнику 

використовується не показник чистого 

прибутку, а чистого грошового потоку від 

операційної діяльності (NCFO). Є важливим 

для ретроспективного трендового аналізу та 

порівняльного аналізу з конкурентами. 

Нормальне значення ˃ 0 

13. Current Liability 

Coverage Ratio – 

Грошове покриття 

поточних зобов’язань 

- ГППЗ 

ГППЗ = NCFO / ПЗ    

показує поточну стабільність, політику 

управління кредиторською заборгованістю 

підприємства; здатність погашати поточні 

зобов’язання (ПЗ); забезпечує більш точну 
оцінку платоспроможності. Нормальне 

значення ˃ 1 

14. Interest Coverage 

Ratio – Грошове 

покриття відсотків 

за кредитами - ГПФВ 

ГПФВ = 
ФВ

ППФВNCF O 
 

показує здатність економічної одиниці 

здійснювати процентні платежі за 

отриманими позиками; включає інформацію 

про фінансові витрати (ФВ) з р. 2250 та 

витрати з податку на прибуток (ПП) з р.2300; 

забезпечує релевантною інформацією 

кредиторів. Нормальне значення ˃ 1 

15. External Financing 

Index Ratio – Грошова 

залежність від 

зовнішнього 

фінансування - ГЗЗФ 

ГЗЗФ = NCF F / NCFO  

показує співвідношення чистого руху коштів 

від фінансової діяльності (NCFF) до чистого 

руху коштів від операційної діяльності 

(NCFО); чим вище число, тим більше 

залежить бізнес від зовнішніх грошей. 
Нормальне значення ˂ 1.  

16. Free cash flow / 

Operating cash flow – 

Грошова міцність 

підприємства - ГМ 

ГМ = FCF / NCFO 

показує рівень самофінансування 

економічною одиницею розширення 

масштабів діяльності, збільшення 

виробничої потужності, нарощування 

економічного потенціалу. Нормальне 

значення ˃ 0. 

 

http://www.investopedia.com/terms/f/freecashflow.asp
http://www.investopedia.com/terms/o/operatingcashflow.asp
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Додаток И 

 

Коефіцієнти аналізу основного виробничого капіталу, що генерує 

виробничу потужність 

Назва коефіцієнту 
Формула 

розрахунку 
Характеристика коефіцієнту 

Вартісна будова 

основного 

виробничого 

капіталу  - КФЗ 

СВ

ФЗ

ФОП

ОВЗ
К   

показує забезпеченість виробничого персоналу засобами праці 

для генерування виробничої потужності підприємства. 

Розраховується через співвідношення середньорічної балансової 

вартості основних виробничих засобів основної діяльності (ОВЗ) 

до середньорічної вартості робочої сили, що вимірюється через 

фонд оплати праці, який включається у собівартість реалізованої 

продукції (ФОПСВ). Нормальне значення ˃ 1, тобто інформація 

про забезпеченість праці знаряддями праці розкривається через 
співвідношення 1:1 або більше у чисельнику 

Коефіцієнт 

фізичного зносу 

основного 

виробничого 

капіталу - КЗФ 

ОВЗ

ОВЗ

ЗФ

ПВ

З
К


  

показує ту частину вартості основних виробничих засобів 

основної діяльності, що перенесена на готову продукцію. 

Розраховується через співвідношення суми нарахованого по 

Кредиту субрахунку 131 у кореспонденції з рахунками 23 та 91 

зносу на основні виробничі засоби основної діяльності на дату 

аналізу з початку їх корисного використання (∑ЗОВЗ) до їх 

первісної (переоціненої) вартості (ПВОВЗ). Нормальне значення ˂ 

0,5 

Коефіцієнт 

морального зносу 

(зменшення 

корисності) 

основного 

виробничого 

капіталу – КЗМ 

зал

ОВЗ
ЗМ

ОВЗ

СК
К   

забезпечує інформацією про передчасне знецінення об’єктів 

основних виробничих засобів основної діяльності підприємства 

під впливом науково-технічного прогресу, вказує на суттєвість 

відхилення їх залишкової вартості від ринкової вартості 

відшкодування. Розраховується через співвідношення 

справедливої вартості основних виробничих засобів основної 

діяльності на дату балансу (СКОВЗ) до їх залишкової вартості на 

дату балансу (ОВЗзал). Нормальне значення = 1. 

Коефіцієнт 

оновлення 

основного 

виробничого 

капіталу - КОН 

кін

ОВЗ
ОН

ОВЗ

Н
К   

показує інтенсивність введення в експлуатацію нових об’єктів 

основних засобів. Розраховується через співвідношення суми 

оборотів за звітний період по Дебету субрахунків 103, 104, 105, 

106 у частині основних виробничих засобів основної діяльності 

(тобто їх надходження – НОВЗ) до суми кінцевих залишків по цим 

субрахункам на дату балансу (ОВЗкін) 

Чистий рух 

основного 

виробничого 

капіталу за звітний 

період - ЧРОВЗ 

ЧРОВЗ =  
НОВЗ - ВОВЗ 

забезпечує інформацією про безперервність підтримання у 

робочому стані і забезпечення оновлення основних виробничих 

засобів основної діяльності у звітному періоді, унаслідок чого 

первинно очікувані економічні вигоди зростають. 

Розраховується через порівняння суми надходження основних 

виробничих засобів основної діяльності (НОВЗ) та суми їх 
вибуття (ВОВЗ). Нормальне значення ˃ 0 

Середній строк 

відтворення 

основного 

виробничого 

капіталу – СВ, 

років 

ОВЗ

ОВЗ

В

З

З
С


  

забезпечує інформацією для порівняльного аналізу із 

середньогалузевими показниками та прийняття рішень щодо 

модернізації основних виробничих засобів основної діяльності. 

Розраховується через співвідношення суми нарахованого по 

Кредиту субрахунку 131 у кореспонденції з рахунками 23 та 91 

зносу на основні виробничі засоби основної діяльності на дату 

аналізу з початку їх корисного використання (∑ЗОВЗ) до 

нарахованого зносу за рік (ЗОВЗ) 

Коефіцієнт 

фондовіддачі 

основного 

виробничого 

капіталу - КФВ 

ОВЗ

ЧД
КФВ   

показує доходність використання основних виробничих засобів 

основної діяльності у виробництві готової продукції. 

Розраховується через співвідношення чистого доходу від 

реалізації продукції за звітний період (ЧД) до середньорічної 
вартості основних виробничих засобів основної діяльності (ОВЗ) 
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Характеристика основних технічних прийомів бізнес-аналізу 

Назва 

аналітичного 

прийому 

Характеристика 

1 2 

Інструментарій аналізу зовнішніх сил, що формують середовище організації бізнесу 

суб’єкта господарювання 

PESTLE-аналіз 

абревіатура, складена з шести слів, які характеризують шість груп 

зовнішніх факторів, що впливають на роботу підприємства:  Political 

(вплив політики); Economic (вплив економіки); Sociological (вплив 

суспільства); Technological (вплив технічного прогресу і нових 

технологій); Legal (вплив законодавчо-нормативного регулювання); 

Environmental (вплив на екологію). 

Аналіз 

«національного 

ромбу» Портера 

(Porter’s 

Diamond Model) 

аналіз чотирьох основних груп факторів (детермінантів), які визначають 

національну конкурентну перевагу: 1) наявність факторних переваг, що 

передбачають наявність сировини та відповідної інфраструктури; 2) 

наявність попиту на товари на національному ринку; 3) наявність 

суміжних та допоміжних галузей, що дозволяють легко дістатися 

компонентів та обміну знаннями; 4) фірмової стратегії, структури та сили 

суперництва на внутрішньому ринку 

Галузевий 

аналіз 
визначення привабливості галузі та її окремих товарних ринків 

HEPTALYSIS-

аналіз  

від слова «гептаедр» - семикутник, попередній аналіз можливостей 

створення бізнесу або обґрунтування його змін з урахуванням семи 

важливих умов: ринкових можливостей; можливостей  виробництва 

продукції; можливостей реалізації планів; фінансових коштів; людського 

капіталу; потенційного прибутку; маржі безпеки 

MOST - аналіз 

передбачає дослідження того, як функціонування компанії забезпечується 

за допомогою чотирьох головних атрибутів:  Mission (місія компанії); 

Objectives (ключові цілі); Strategies (стратегічні варіанти руху компанії 

вперед); Tactics (тактика компанії, яка переводить її стратегію в конкретні 

дії) 

SWOT-аналіз 

використовується для оцінки сильних сторін (Strengths), слабких сторін 

(Weaknesses), можливостей (Opportunities) і загроз (Threats); дозволяє 

концентрувати зусилля на найбільш перспективних напрямках розвитку, 

ідентифікуючи при цьому ризики, які пов'язані зі слабкими сторонами 

бізнесу, внутрішніми і зовнішніми загрозами 

Аналіз п'яти сил 

Портера 

передбачає дослідження загроз появи на конкретному ринку:  продуктів-

замінників; нових ринкових гравців; ринкової влади постачальників; 

ринкової влади споживачів; вищого рівня конкурентної боротьби 

Аналіз 

стратегічних 

груп (Strategic 

Group Analysis, 

SGA) 

розглядає позиції гравців у конкурентному середовищі та основні 

фактори, що визначають прибутковість компанії, а також конкурентну 

динаміку галузі; порівнює організації в межах галузі або сектора з 

подібними стратегічними характеристиками, бізнес-моделями, 

аналогічними стратегіями; допомагає визначити прямих кокурентів 
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CATWOE - 

аналіз 

абревіатура з букв, повинен дати відповіді на шість запитань: на кого 

орієнтований бізнес (Clients); хто реалізує політику фірми (Actors); що і з 

чого виробляє фірма, які перетворення вона забезпечує (Transformation); 

які ідеали виправдовують діяльність і роблять цю діяльність значущою 

для суспільства (World view); кому належить бізнес (Owner); які 

екологічні вимоги повинні бути враховані (Environmental restrictions)  

MSCW - аналіз 

аналіз вимог стейкхолдерів за пріоритетністю виконання: Must have - має 

бути зроблено або в іншому випадку можливий провал бізнесу; Should 

have - має бути зроблено або в іншому випадку доведеться приймати інше 

тимчасове рішення; Could have - могло б бути зроблено, щоб підвищити 

рівень задоволення вимог; Would like to have in the future - хотілося б 

зробити в майбутньому 

VPECT - аналіз 

аналіз вимог і очікувань декількох сторін, що мають різні погляди на 

систему, у розрізі: Values - цінності різних зацікавлених сторін;  Policies - 

принципи і обмеження, які визначають, що може бути зроблено і яким 

чином це можна зробити; Events - події, що відбуваються в реальному 

світі, що впливають на бізнес; Content - конкретні умови здійснення 

бізнесу; Trust - довіра між ключовими зацікавленими сторонами. 

SCRS - аналіз 

методичний підхід, який походить від слів Strategy - стратегія; Current 

State – поточний стан; Requirements - вимоги; Solution – рішення; полягає 

в тому, що при аналізі треба виходити з бізнес-стратегії вищого рівня, але 

вирішувати завдання необхідно стосовно поточного стану справ і 

сучасних вимог ключових стейкхолдерів 

Інструментарій аналізу внутрішніх проблем, що існують в організації бізнесу суб’єкта 

господарювання 

Збалансована 

система 

показників 

(Balanced 

Scorecard) 

декомпозиція стратегічних цілей компанії для планування і контролю її 

діяльності і розвитку за допомогою певного набору ключових фінансових 

та нефінансових показників ефективності 

Форсайт-аналіз 

(Foresight 

analysis) 

від англ. foresight - погляд в майбутнє, передбачення; виходить з 

передумови про те, що майбутнє бізнесу не слід пасивно очікувати, воно 

залежить від рішень, прийнятих сьогодні, його необхідно свідомо 

конструювати. 

Моделювання 

бізнес-процесів 

систематизація у вигляді формальної моделі (діаграми) всіх 

взаємопов'язаних господарських і управлінських процесів, що визначають 

сутність ділової активності комерційної організації 

Реінжиніринг 

бізнес-процесів 

аналіз з метою перепроектування бізнес-процесів для досягнення вагомих 

покращень у таких ключових для сучасного бізнесу показниках 

результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та 

оперативність 

Аналіз ланцюга 

вартості (Value 

chain analysis) 

допомагає визначити, які види діяльності в межах фірми сприяють 

конкурентній перевазі, а які – ні; дозволяє виявити основні джерела 

витрат, збільшити прибутковість ланцюга створення вартості 

Аналіз бізнес-

моделі 

дозволяє з'ясувати, хто є переважним споживачем продукції або послуг 

підприємства, уможливлює визначення типу бізнес-моделі: В2С (Business-

to-Consumer); В2В (Business-to-Business); B2G (Business-to-Government); 

С2С (Consumer-to-Consumer); С2В (Consumer-to-Business) 
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Діаграма 

Ісікави 

графічний спосіб виявлення і аналізу найбільш суттєвих причинно-

наслідкових взаємозв'язків між факторами і наслідками в досліджуваній 

ситуації або проблемі. Форма діаграми нагадує скелет риби. Якщо 

дивитися в напрямку до голови цієї риби, то проблема (хребет риби) 

позначається основний стрілкою. Фактори, які посилюють проблему, 

відображають стрілками, похиленими до основної вправо, а ті, які 

нейтралізують проблему, - з нахилом вліво. 

GAP-аналіз 

(аналіз 

розривів) 

метод, за допомогою якого виявляються розриви між досягнутими 

параметрами бізнесу і їх бажаними значеннями, а також здійснюється 

пошук шляхів для досягнення тактичних і стратегічних цілей компанії. 

ТОС-аналіз 

(theory of constraints — аналіз обмежень) передбачає пошук «вузьких 

місць» та обґрунтування нарощування пропускної здатності вузького 

місця; розробка заходів щодо синхронізації режиму роботи всього 

виробничого ланцюжка, ритм якого визначається можливостями цього 

вузького місця 

Метод «шести 

сигм» 

аналіз відхилень якості від контрольних значень за умови, що у 

відхилення повинно укладатися не менше шести среднеквадратических 

відхилень контрольованого параметра від його середнього значення. 

Функціонально-

вартісний аналіз 

(ФВА) 

дозволяє виявити причинно-наслідкові залежності між ресурсами, що 

надходять в систему, елементами системи і корисністю функцій 

результатів для конкретних зацікавлених сторін; включає вартісну оцінку 

матеріальних носіїв функцій і витрат, пов'язаних з їх виконанням 

Аналіз 

життєвого 

циклу продукту 

(The product life 

cycle analysis) 

метод, який використовується для характеристики прогресу у обсягах 

продажів та генеруванні прибутків через чотири стадії історії існування 

продукту: впровадження на ринок (прибутків немає), зростання (продажів 

і прибутків), зрілість (спадання продажів, вирівнювання прибутків), спад 

(і продажів, і прибутків). 

Бенчмаркінг 

(Benchmarking) 

порівняння з аналогічними підприємствами, що є ринковими лідерами в 

галузі, за такими об'єктами: асортимент продукції, технології виробничих 

процесів, методи ведення бізнесу, якісні параметри продукції 

Проектний 

аналіз 

базується на порівнянні вигід і витрат, пов'язаних з реалізацією проекту, 

оцінка яких здійснюється в грошовому вираженні 

 

 

  



602 

Додаток Л 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

Монографії, навчальні посібники: 

1. Калабухова С.В. Уніфікація аналітичних процедур в умовах 

стандартизації бухгалтерського обліку та аудиту: монографія. Київ: КНЕУ, 

2019. 431 с. (22,6 д.а). 

2. Калабухова С.В., Ямборко Г.А., Кузьмінська О.Е. Аналіз 

господарської діяльності: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2019. 240 с. (15 д.а., 

особисто автора 5 д.а.: теми 6, 7 розділу 2 «Аналіз фінансової та інтегрованої 

звітності суб’єкта господарювання». С.128-145; теми 9, 10 розділу 3 «Аналіз 

бізнес-середовища суб’єкта господарювання». С.163-200). 

3. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е. Аналітичне забезпечення 

прийняття управлінських рішень: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2019. 136 с. (8 д.а., 

особисто автора 4 д.а.: теми 3-6 змістового модуля 2 «Аналітичне забезпечення 

прийняття рішень в операційній діяльності підприємства». С.45-83; теми 8, 9 

змістового модуля 3 «Аналітичне забезпечення прийняття рішень в 

інвестиційній та фінансовій діяльності підприємства». С.93-117).  

4. Модернізація аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання в 

умовах інноваційного розвитку економіки України: монографія / за заг. ред. 

Л.М.  Кіндрацької. Київ: КНЕУ, 2017. 481 с. (20 д.а., особисто автору - 3 д.а.: 

розроблено проекти стандартів аналізу фінансової звітності щодо аналізу 

грошових потоків та власного капіталу суб’єктів підприємницької діяльності). 

5. Калабухова С.В. Класифікація потоків облікової інформації та вибір 

аналітичних номенклатур при підготовці управлінських рішень на промислових 

підприємствах. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий 

аспект: колективна монографія у 2 т. / за ред.П.Й. Атамаса. Дніпропетровськ: 

«Герда», 2013. Т. 2. С.129-136. (25,9 д.а., особисто автору - 0,5 д.а.: 

запропоновано модель формування аналітичної інформації для підготовки 

управлінських рішень в сучасній обліковій системі підприємства). 
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6. Економічний аналіз у схемах і таблицях: навч. посіб. / І.М. Парасій-

Вергуненко, С.В. Калабухова, Г.А. Ямборко та ін.; за заг. ред. Л. М. 

Кіндрацької. Київ: КНЕУ, 2012. 323 с. (19,06 д.а., особисто автору - 5,9 д.а.: 

тема 8 «Аналіз ресурсозабезпечення та ресурсовикористання в операційній 

діяльності підприємства». С.193-263; тема 9 «Аналіз витрат підприємства та 

собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)». С.264-293). 

7. Економічний аналіз: навч. посіб. / за ред. М.Г. Чумаченка. 3-тє вид. 

Київ: КНЕУ, 2007. 560 с. (31,6 д.а., особисто автору - 1,4 д.а.: параграф 13.2 

«Аналіз матеріальних ресурсів». С.404-427). 

У наукових фахових виданнях України: 

8. Калабухова С.В. Аналітичне забезпечення управління виробничими 

запасами суб’єктів господарювання. Економіка та підприємництво. 2009. 

Вип.23. С.301-310. (0,52 д.а). 

9. Калабухова С.В. Концепція економічної доданої вартості в аналітичній 

оцінці акціонерного капіталу. Вісник Хмельницького національного 

університету. Сер. Економічні науки. 2009. Вип.6. Том 2. С.208 – 211. (0,39 д.а). 

10. Калабухова С.В. Модернізація аналізу компонентів управління 

підприємницькою діяльністю. Фінанси, облік і аудит. 2010. Вип.15. С.251 – 

257. (0,62 д.а). 

11. Калабухова С.В. Концепція аналітичного забезпечення управління 

підприємницькою діяльністю. Економіка та підприємництво. 2010. Вип.24. 

С.282-290. (0,52 д.а). 

12. Калабухова С.В. Принципи аналітичного забезпечення суб’єктів 

підприємницької діяльності в сучасних концепціях управління. Вісник 

Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні 

науки. 2010. № 3 (53). Ч. 2. С.103-107. (0,85 д.а). 

13. Калабухова С.В. Визначення соціально-економічної сутності 

підприємницької діяльності як об’єкта аналітичного забезпечення. Економічні 

науки. Сер. Облік і фінанси. 2011. Вип. 8 (29). С.210-225. (1,05 д.а). 
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14. Калабухова С.В., Чалюк Л.В. Аналіз руху грошових коштів на 

підприємстві. Фінанси, облік і аудит. 2011. Вип.18. С.291-297. (0,3 д.а., 

особисто автора 0,2 д.а., запропоновано підхід до уніфікації процедури аналізу 

руху грошових коштів). 

15. Калабухова С.В. Аналіз організаційної структури управління 

суб’єктами підприємницької діяльності. Економічний аналіз. 2011. Вип.9. Ч. 1. 

С.138-141.  (0,42 д.а). 

16. Калабухова С.В. Завдання та методичні прийоми організаційного 

аналізу суб’єктів підприємницької діяльності. Економіка і регіон. 2011. №4 (31). 

С.208-212. (0,44 д.а). 

17. Калабухова С.В. Гносеологічні основи аналітичної діяльності суб’єктів 

господарювання. Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування. Сер. Економічні науки. 2011. Вип. 2(54). С.101-108. (0,5 

д.а). 

18. Калабухова С.В. Об’єкти аналітичного забезпечення управління 

підприємством. Фінанси, облік і аудит. 2012. Вип.19. С.285-294. (0, 42 д.а). 

19. Калабухова С.В. Систематизація видів аналітичного забезпечення 

управління суб’єктами підприємницької діяльності. Вчені записки. 2012. №14. 

Ч.1. С.146-152. (0,46 д.а). 

20. Калабухова С.В. Концептуальні підходи до організації аналітичного 

забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності. Вісник 

Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні 

науки. 2012. №1 (59). Ч.2. С.116-119. (0,72 д.а). 

21. Калабухова С.В. Форми аналітичного забезпечення прийняття 

управлінських рішень в підприємницькій діяльності. Формування ринкової 

економіки. 2012. Вип.28. Ч.1. С.452-461. (0,5 д.а). 

22. Калабухова С.В. Класифікація аналітичних способів і прийомів 

дослідження економічної системи підприємства. Збірник наукових праць 

Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. 

2012. Вип.30. Ч. ІІ. С.154-158. (0,38 д.а). 
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23. Калабухова С.В. Функції аналітичного забезпечення управління 

економічною системою підприємства Економічний аналіз. 2012. Вип.10. Ч.1. 

С.31-35. (0,48 д.а). 

24. Калабухова С.В. Психологічні аспекти аналітичної діяльності 

управлінських структур підприємства. Економіка та підприємництво. 2012. 

Вип.28. С.418-426. (0,43 д.а).  

25. Калабухова С.В. Об'єкти організації аналітичного забезпечення 

управління суб'єктами господарювання. Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. 

2012. Вип. 9 (33). Ч.2. С.13-20. (0,4 д.а). 

26. Калабухова С.В. Реінжиніринг системи аналітичного забезпечення 

управління підприємством. Вісник Житомирського державного технологічного 

університету. Сер. Економічні науки. 2012. Вип.3 (61). С.243-246. (0,42 д.а). 

27. Калабухова С.В. Конструкція аналітичного процесу для комплексного 

пошуку резервів розвитку суб’єкта господарювання. Економічний аналіз. 2013. 

Том 13. С.22-28. (0,7 д.а). 

У наукових фахових виданнях України, що зареєстровані в 

міжнародних наукометричних базах: 

28. Kalabukhova S.V. Systemity and complexity of analytical research 

organizational arrangement in the system of entities management. Актуальні 

проблеми економіки. (Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich's Periodicals 

Directory, EconLit). 2013. №11 (149). С.9-15. (0,52 д.а). 

29. Калабухова С.В. Технологія проведення бухгалтерського аналізу. 

Економічний аналіз. (Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live 

Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor). 2014. Том 

15. №2. С. 6-12. (0,7 д.а). 

30. Isay O.V., Kalabukhova S.V. Balance sheet analytic possibilities. 

Independent auditor. (EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar, Scientific 

Indexing Services (SIS)). 2015. №14 (ІУ). С.59-72. (1,1 д.а., особисто автору - 0,6 

д.а.: розроблено пропозиції щодо уніфікації висновків про якість структури 

балансу). 
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31. Калабухова С.В. Матрична форма організації бухгалтерського аналізу. 

Причорноморські економічні студії. (Index Copernicus). 2016. Вип.6. С.175-178. 

(0,38 д.а). 

32. Калабухова С.В., Чалюк Л.В. Ключові відносні показники 

спроможності економічної одиниці генерувати грошові кошти. Проблеми і 

перспективи економіки та управління. (Index Copernicus, ResearchBib, РІНЦ, 

Google scholar). 2016. № 4 (8). С.119-125. (0,58 д.а., особисто автору - 0,38 д.а.: 

складено перелік коефіцієнтів для проведення аналізу руху грошових коштів 

ретроспективно). 

33. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е. Стандартизація аналізу Звіту про 

власний капітал суб’єктів господарювання. Глобальні та національні проблеми 

економіки. (Index Copernicus). 2016. Вип.12. С.490-495. (0,5 д.а., особисто 

автору - 0,3 д.а.: деталізовано фактори, що впливають на зміну складових 

власного капіталу). URL: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/102.pdf. 

(дата звернення: 29.11.2019). 

34. Калабухова С.В. Аналіз податкової ефективності суб’єкта 

господарювання. Економічний аналіз. (Index Copernicus, WorldCat, Google 

Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, 

CiteFactor). 2018. Том 28. №4. С.193-199. (0,5 д.а).  

35. Калабухова С.В. Управлінський аналіз інтенсивності обороту 

фізичного капіталу суб’єкта господарювання. Фінанси, облік та аудит. (Ulrich's 

Periodicals Directory (Ulrichsweb)). 2018. Вип.32 (№2). С.288-307.  (1,06 д.а).  

36. Калабухова С.В., Давидкова К.М. Процедура оцінки поточної вартості 

створеної торговельної марки компанії. Економічний аналіз. (Index Copernicus, 

WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open 

Academic Journals Index, CiteFactor). 2019. Том 29. №3. С.92-98. (0,6 д.а., 

особисто автору - 0,4 д.а.: обґрунтовано доречність застосування методу 

вільних грошових потоків). 
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У наукових виданнях України, що зареєстровані у міжнародних 

наукометричних базах: 

37. Калабухова С.В. Методологічні основи аналізу господарської 

діяльності в різних типах суспільного розвитку. Економічний аналіз. (Index 

Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, 

Open Academic Journals Index, CiteFactor) 2014. Том 17. №2. С.47-54. (0,6 д.а). 

38. Калабухова С.В. Елементи методу бухгалтерського аналізу в 

інформаційній економіці. Економічний аналіз. (Index Copernicus, WorldCat, 

Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals 

Index, CiteFactor) 2015. Том 19. Вип.1. С.6-12. (0,8 д.а). 

У зарубіжному науковому виданні: 

39. Калабухова С.В. Матричная структура организации аналитической 

деятельности в системе бухгалтерского менеджмента. Экономический анализ: 

теория и практика. (РИНЦ, Google Scholar). 2014. Том 13. № 26 (377). С.25-31. 

(0,5 д.а).  

В інших наукових виданнях: 

40. Калабухова С.В. Трансформація моделі комплексного аналізу 

господарських процесів в підприємництві. Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит в епоху глобальних змін: тези доп. міжн. наук.-практ. конф., 23 жовтня 

2009 р. Київ: КНЕУ, ФПБАУ, 2009. С.124 – 130. (0,32 д.а). 

41. Калабухова С.В. Стохастичне моделювання в аналітичному 

забезпеченні управління підприємницькою діяльністю. Сучасні проблеми і 

перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації 

економіки: зб. мат. міжн. наук.-практ. конф., 03 грудня 2010 р. Луцьк: ЛНТУ, 

2010. С.217-218. (0,1 д.а.) (форма участі - заочна). 

42. Калабухова С.В. Аналітичне забезпечення стратегічного управління 

підприємством. Теорія та практика розвитку інноваційної економіки: мат. 

міжн. наук.-практ. конф., 29-30 вересня 2011 р. Одеса: ГО «ЦЕДР», 2011. Ч.1. 

С.33-36. (0,23 д.а.) (форма участі - заочна). 
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43. Калабухова С.В. Організація аналітичної роботи на підприємствах в 

умовах нестабільного фінансового простору. Досвід роботи підприємств при 

фінансовій кризі: зб. праць всеукр. наук.-практ.конф., 28 березня 2012 р. 

Миколаїв: Миколаївський політехнічний інститут, 2012. С.58-59. (0,14 д.а.) 

(форма участі - заочна). 

44. Калабухова С.В. Аналитическая доминанта в профессиональных 

компетенциях бухгалтера будущего. Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в 

будущее: сб. тезисов ІІ межд. науч. конф. «Соколовские чтения», 11-12 апреля 

2013 г. Санкт-Петербург, Россия: СПБГУ, 2013. С.185-187. (0,12 д.а.) (форма 

участі - заочна).  

45. Калабухова С.В. Онтологічний інжиніринг системи аналітичних 

номенклатур для забезпечення якості бухгалтерського менеджменту. 

Імперативи розвитку суспільно-економічних систем в умовах глобалізації: мат. 

V міжн. наук.-практ. конф.; 7-8 червня 2013 р. Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. С.122-

123. (0,25 д.а.) (форма участі - заочна). 

46. Калабухова С.В. Івент-аналіз бізнес-середовища суб’єктів 

господарювання для прийняття рішень. Перспективи розвитку України в 

умовах глобальної кризи: мат. міжн. наук.-практ. Інтернет-конф., 13-14 червня 

2013 р. Дніпропетровськ: «Герда», 2013. С.173-175. (0,15 д.а.) (форма участі - 

заочна). 

47. Калабухова С.В. Дефініції поняття «management accounting»: 

управлінський облік чи бухгалтерський менеджмент? Бухгалтерський облік, 

економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних 

концепцій управління: тези ХІІ міжн. наук. конф., 24-25 жовтня 2013 р. 

Житомир: ЖДТУ, 2013. С.20-23. (0,21 д.а.) (форма участі - заочна). 

48. Калабухова С.В. Контент-аналіз облікової інформації як інструмент 

аналізу господарської діяльності. Облік, аналіз і аудит: виклики 

інституціональної економіки: мат. міжн. наук.-практ. конф., 10 жовтня 2014 р. 

Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2014. Ч. 1. С.65-67. (0,1 д.а.) (форма участі - заочна). 
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49. Калабухова С.В. Структурні елементи методики бухгалтерського 

аналізу. Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, 

контролю, економічного аналізу і статистики: зб. тез доп. міжн. наук.-практ. 

конф., 5 грудня 2014 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. С.60-63. (0,13 д.а.) (форма 

участі - заочна). 

50. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е. Зарубіжні школи систематизованого 

аналізу фінансової звітності. Розвиток бухгалтерського обліку, економічного 

аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті: тези вист. міжнар. наук.-практ. конф., 6-

7 листопада 2015 р. Житомир: ЖДТУ, 2015. С. 149-150. (0,14 д.а., особисто 

автора 0,07 д.а., систематизовано основні ідеї американських шкіл аналізу 

фінансової звітності за допомогою фінансових коефіцієнтів) (форма участі - 

заочна). 

51. Калабухова С.В. Балансовий метод як основний інструмент 

бухгалтерського аналізу безперервності основної діяльності. Сучасний стан, 

актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу: 

мат. міжн.наук.-практ.конф., 16-17 жовтня 2015 р. Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2015. С. 171-173. (0,16 д.а.) (форма участі - заочна). 

52. Кузьминская О.Э., Калабухова С.В., Мощенський С.Г. Развитие 

балансоведения в информационной экономике. Украина – Болгария – 

Европейский союз: современное состояние и перспективы: сб. тезисов докл. 

междунар. науч.-практ. конф., 24 сентября - 1 октября 2016 г. Варна, Болгария: 

Издателство «Наука и икономика», 2016. Том 2. С.267-271. (0,26 д.а., особисто 

автора 0,09 д.а., запропоновано форму активу бухгалтерського балансу, яка 

синтезує процес складання та аналізу балансу) (форма участі - заочна). 

53. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е. Науковий внесок школи 

багатофакторного моделювання в корпоративний аналіз фінансової звітності. 

Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной 

конкурентной среды: сб. тезисов междунар. науч.-практ. конф., 26 февраля 

2016 г. Кишинев, Республика Молдова: Молдавский государственный 

університет, 2016. С.203-205. (0,21 д.а., особисто автора 0,11 д.а., розкрито 



610 

процедури факторного моделювання фінансових коефіцієнтів) (форма участі - 

заочна). 

54. Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е., Абесінова О.К. Стандартизація 

аналізу грошових потоків суб’єктів господарювання. Economic Development 

Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceeding, May 27, 2016. 
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