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Постановка проблеми. В сучасних економічних 
умовах функціонування українських підприємств 
одним з найважливіших інструментів, що застосову-
ються менеджментом для обґрунтування управлін-
ських рішень різного рівня та складності, виступає 
фінансовий аналіз. Реалізація аналітичних дослі-
джень в фінансовій сфері дозволяє своєчасно вста-
новити наявність у підприємства проблем або ж так 
званих «слабких місць» та, відповідно, розробити і 
впровадити комплекс адекватних фінансових рішень, 
спрямованих на загальне покращення фінансового 
стану досліджуваного суб’єкта господарювання, зрос-
тання ефективності його функціонування тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поряд 
з наявністю чинних методичних рекомендацій та 
положень щодо проведення фінансового аналізу 
суб’єктів господарювання [1 – 4], в економічній літе-
ратурі також представлені праці українських вчених, 
що розглядали сутність, особливості проведення та 
методичний інструментарій аналітичних досліджень 
у фінансовій сфері, а саме М.Д. Білик [5], І.М. Вахо-

вич [6], Н.П. Шморгун та І.В. Головко [7], Г.О. Кра-
маренко та О.Є. Чорна [8] та ін. Зарубіжні науковці 
Дж.С. Ван Хорн, Дж.М. Вахович [9], Ю. Брігхем 
також розглядали аналіз фінансової звітності як одну 
з важливих складових фінансового менеджменту.

Постановка завдання. У даному зв’язку актуаль-
ним уявляється дослідження сучасних підходів до 
розуміння змісту категорії «фінансовий аналіз» та 
проведення порівняльного аналізу чинних в Україні 
методичних рекомендацій до його виконання з метою 
виявлення їх особливостей, переваг та недоліків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз 
сучасних літературних джерел з фінансового аналізу 
та фінансового менеджменту підприємств показав, 
що доцільно виділити наступні підходи (табл. 1):

1) фінансовий аналіз переважно розглядається 
як складова загально-економічних аналітичних 
досліджень, тобто його вважають однією з функціо-
нальних складових економічного аналізу діяльності 
суб’єкта господарювання (І.М. Вахович, Ю.С. Цал-
Цалко, Д.В. Шиян, Н.В. Строченко та ін.);
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2) фінансовий аналіз являє собою функцію фінан-
сового менеджменту підприємства (Н.П. Шморгун, 
І.В. Головко);

3) визначається як процес цілеспрямованого 
дослідження, який реалізується на підприємстві 
відносно встановлених об’єктів, що за визначен-
нями різних вчених включають: фінансовий стан 
(І.М. Вахович, Н.П. Шморгун та І.В. Головко, 
М.Д. Білик, Д.В. Шиян та інші), фінансові резуль-
тати (І.М. Вахович, М. Д. Білик), фінансові показ-
ники (Ю.С. Цал-Цалко).

Досить вузьким можна вважати визначення 
Г.О. Крамаренка та О.Є. Чорної, які під фінансо-
вим аналізом розуміють лише методику оцінювання 
фінансового стану підприємства, у даному випадку 
не враховано комплексний та процесний характер 
категорії, що розглядається. 

Суттєвим, на нашу думку, аспектом, є розуміння 
фінансового аналізу як засобу обґрунтування ефек-
тивних управлінських рішень, прийняття та реалі-
зація яких повинні забезпечити життєдіяльність під-
приємства (Н.П. Шморгун та І.В. Головко), сталий 
розвиток та стійкий фінансовий стан підприємства 
(Ю.С. Цал-Цалко), підвищення ринкової вартості 
(М.Д. Білик). 

Узагальнення розглянутих підходів також дозво-
ляє встановити, що необхідною складовою фінансо-
вого аналізу є його інформаційне забезпечення (або 
інформаційна система), що містить нормативну, пла-
нову та фінансову складові.

Таким чином, фінансовий аналіз доцільно розу-
міти як складову загального економічного аналізу 
діяльності підприємства, що реалізується через про-
цес дослідження його фінансового стану та основних 
результатів фінансово-господарської діяльності на 
основі накопичення, трансформації та викорис-
тання інформації фінансового характеру з метою 
обґрунтування та прийняття ефективних управлін-

ських рішень щодо забезпечення сталого розвитку 
підприємства. 

Схематично зміст поняття «фінансовий аналіз» та 
його складові можна подати у вигляді рис. 1.

ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Інформаційні потоки:

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
об’єкти – фінансовий стан, результати фінансово –

господарської діяльності підприємства

ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ВИСНОВКІВ
ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Мета – забезпечення сталого розвитку підприємства 
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Рис. 1. Зміст та складові  
фінансового аналізу підприємства

Таблиця 1
Підходи до трактування змісту категорії «фінансовий аналіз»

Автор, джерело Зміст визначення Ключові терміни

І.М. Вахович. [6], 
економічна енци-
клопедія [10] 

Складова управлінського аналізу, яка передбачає комплексне вивчення 
фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових 
результатів, що проводиться за даними трьох потоків інформації: норма-
тивної, планової та фактичної, відображеної в бухгалтерській (фінансовій) 
звітності підприємства 

складова управ-
лінського аналізу, 
оцінка фінансових 
результатів 

Ю.С. Цал-Цалко 
[11]

Складова аналітичного економічного дослідження щодо вивчення рівня, 
змін і динаміки фінансових показників у їх взаємозв’язку і взаємозумовле-
ності, з метою прийняття ефективних управлінських рішень для забезпе-
чення внутрішньої і зовнішньої діяльності господарюючих систем, сталого 
економічного розвитку і стійкого фінансового стану

складова аналітич-
ного дослідження, 
вивчення фінансових 
показників

Н.П. Шморгун, 
І.В. Головко [7]

Визначається такими складовими:
– функція управління;
– інформаційна система, що виконує функції нагромадження, трансфор-
мації та використання інформації фінансового характеру з метою забезпе-
чення життєдіяльності підприємства;
– метод оцінювання та прогнозування фінансового стану підприємства на 
підставі його фінансової звітності.

функція управління, 
інформаційна сис-
тема, метод дослі-
дження 

М.Д. Білик та ін. 
[5]

процес дослідження фінансового стану і основних результатів фінансово-
господарської діяльності підприємства з метою виявлення резервів під-
вищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку, 
засіб накопичення, транс-формації й використання інформації фінансового 
характеру.

процес дослідження, 
засіб накопичення, 
трансформації і вико-
ристання інформації

Д.В. Шиян, 
Н.І. Строченко [12]

галузь економічної науки, яка досліджує вплив прийнятих і запланова-
них господарських рішень для зміни фінансового стану підприємства, його 
спроможності вчасно погасити свої зобов’язання, для підвищення ефектив-
ності використання наявних активів 

галузь економічної 
науки

Дж.С. Ван Хорн, 
Дж.М. Вахович [9]

мистецтво перетворення даних, що містяться у фінансовій звітності, в 
інформацію, що необхідна для прийняття обґрунтованих рішень

перетворення даних 
у інформацію

Г.О. Крамаренко, 
О.Є. Чорна [8]

методика оцінки поточного і перспективного фінансового стану підпри-
ємства на підставі вивчення залежності і динаміки показників фінансової 
інформації

методика оцінки 
фінансового стану
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Дуже часто фінансовий аналіз розглядають як ана-

ліз фінансового стану, однак дані категорії не є тотож-
ними. З метою розмежування даних понять розгля-
немо підходи, подані в нормативних документах та 
літературних джерелах щодо змісту категорії «фінан-
совий стан». Так, автори [7] вважають фінансовий 
стан однією з найважливіших характеристик діяль-
ності кожного підприємства, що визначається вза-
ємодією всіх складових фінансових відносин підпри-
ємства, сукупністю всіх виробничо – господарських 
факторів. У даному випадку слід погодитись з тим, 
що на фінансовий стан підприємства впливають не 
лише фактори, що генеруються сферою його фінансо-
вих відносин, але й особливості виробничої, збутової, 
інвестиційної та інших складових його діяльності. Б. 
М. Литвин та М. В. Стельмах [13] також вважають, 
що фінансовий стан є результатом виробничо – фінан-
сової діяльності, оцінюється величиною активів під-
приємства, їх розміщенням і джерелами формування, 
залежить від організації матеріально-технічного 
постачання, виробництва, реалізації та прибутку. Від-
повідно до методики [1], авторів [14] та [6], фінансо-
вий стан підприємства – сукупність показників, що 
відображають наявність, розміщення і використання 
ресурсів підприємства, реальні й потенційні фінан-
сові можливості підприємства. Дійсно, фінансовий 
стан можна оцінити за допомогою системи показни-
ків, як це зазначає О.Я. Базілінська [15], однак зміст 
даної категорії, на наш погляд, безумовно, є більш 
широким та має комплексний характер. Фінансовий 
стан господарюючого суб’єкта за [5] – це характе-
ристика його плато- та кредитоспроможності, вико-
ристання фінансових ресурсів і капіталу, виконання 
зобов’язань перед державою та іншими підприєм-
ствами. Крім того, автори вважають, що у загальному 
вигляді фінансовий стан визначається кінцевими 
результатами діяльності підприємства та є найваж-
ливішою характеристикою його ділової активності 
та надійності. Розширюючи даний підхід, автори [8] 
вказують, що він визначає конкурентоспроможність 
підприємства, його потенціал в діловій співпраці, 
оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси 
самого підприємства і його партнерів щодо ефектив-
ності фінансових та інших відносин.

Таким чином, узагальнюючи вищевикладене, 
можемо стверджувати, що фінансовий стан – це комп-
лексна характеристика ефективності формування та 
використання наявних ресурсів підприємства, його 
реальних та потенційних фінансових можливостей 
та здатності до виконання зобов’язань перед держа-
вою та іншими суб’єктами господарювання, що може 
бути оцінена за допомогою системи показників.

Саме фінансовий стан є основним об’єктом фінан-
сового аналізу. Однак в якості таких об’єктів авто-
рами також виділяються: суб’єкт господарювання 
(підпри-ємство, фірма, концерн, банк, організація 
та ін.) [8, 11]; конкретні фінансово-економічні показ-
ники (ліквідність, рентабельність та ін.) [8]; фінан-
сово-господарська діяльність суб’єктів господарю-
вання [6, 14]; фінансові ресурси підприємства, їх 
формування та використання [7, 15]. Дійсно, в першу 
чергу фінансовий аналіз здійснюється відносно кон-
кретного суб’єкта господарювання, при цьому дослі-
дженню підлягають такі його характеристики, як 
здатність ефективно функціонувати, вчасно та у 
повному обсязі виконувати свої зобов’язання, під-
тримувати стійкі економічні зв’язки з суб’єктами 
внутрішнього та зовнішнього середовища та успішно 
розвиватися. Виділення в якості об’єкту дослідження 
лише фінансових ресурсів визначає досить обмежений 

підхід, бо з поля зору аналітика випадають процеси 
формування фінансових результатів підприємства. 
Також не можна стверджувати, що об’єктом аналітич-
них досліджень повинні бути лише фінансові показ-
ники, оскільки вони є кількісними індикаторами руху 
фінансових ресурсів, формування фінансових резуль-
татів тощо, і аналізувати необхідно не тільки їх чис-
лові значення та динаміку, але в першу чергу – зміст 
тих економічних процесів, що ними вимірюються. 
Таким чином, об'єктом фінансового аналізу виступа-
ють конкретне підприємство, його фінансовий стан та 
результати фінансово – господарської діяльності.

Суб'єктами фінансового аналізу виступають заці-
кавлені в оцінці діяльності та фінансового стану під-
приємства користувачі інформації, а саме власники 
(акціонери), банки, контрагенти, податкові органи, 
аудиторські фірми тощо. Проведення ними аналітич-
них досліджень відбувається з використанням відпо-
відного методичного інструментарію. Так, найбільш 
активно використовуваними в практиці фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання є методики, що 
базуються на розрахунку ряду коефіцієнтів, тобто 
співвідношень абсолютних показників фінансової 
діяльності підприємства між собою. Зазначимо, що 
в даний час відсутня універсальна методика ана-
лізу фінансового стану суб’єктів господарювання, а 
в літературних джерелах з проблематики фінансо-
вого та економічного аналізу пропонуються досить 
різноманітні та різноспрямовані набори аналітич-
них коефіцієнтів. Однак в Україні існує ряд мето-
дик, рекомендованих органами державного управ-
ління, міністерствами та установами. Проведемо їх 
порівняльний аналіз з точки зору цільової спрямова-
ності та переліку показників (або груп показників), 
що входять до складу даних методик (табл. 2), який 
дозволив встановити наступне. 

Всі вони були прийняті та рекомендовані ще до 
трансформації національних стандартів бухгалтер-
ського обліку та звітності, яка відбулась у 2013 р., 
внаслідок чого інформаційне забезпечення розрахунку 
фінансових показників є застарілим, коди рядків форм 
фінансової звітності вказані за положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), що діяли з 
1999 р. Це свідчить про необхідність оновлення інфор-
маційної бази аналітичних досліджень за даними мето-
диками відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» (2013 р.) [16]. 

Найбільш компактною та при цьому такою, що 
містить перелік основних показників, необхідних 
для проведення поточного аналізу фінансового стану 
підприємства, є методика [1]. Також універсальною 
спрямованістю відрізняється методика [4], однак її 
недоліком є те, що коефіцієнти фінансового стану 
не згруповані за певними напрямками аналітичних 
досліджень, що не дозволяє їх чітко віднести до 
якогось з них. Методики [2] та [3] мають визначену 
цільову спрямованість, що є їх перевагою, однак це 
приводить до перенасичення методик аналітичними 
таблицями та виникнення потреби у додатковій 
інформації для проведення аналізу.

Також слід зазначити, що всі проаналізовані 
вище методики використовують переважно один і 
той самий перелік методів аналізу: вертикальний, 
горизонтальний, порівняльний та коефіцієнтний, 
що знижує можливість їх використання для дослі-
джень, які мають поглиблений характер та спрямо-
вані на виявлення причинно-наслідкових зв’язків 
між фінансовими показниками. 

Окремо слід відзначити методичні підходи, що 
базуються на використанні дискримінантних моде-
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лей. До них слід віднести моделі визначення інте-
грального показника оцінки фінансового стану пози-
чальника – юридичної особи (застосовуються для 
визначення рівня його кредитоспроможності) [17] та 
моделі розрахунку інтегрального показника фінансо-
вого стану бенефіціара, (передбачають встановлення 
рівня його спроможності виконувати зобов’язання 
та оцінку ймовірності дефолту) [18]. Слід зазначити, 
що методичні рекомендації, що пропонують засто-
сування даного підходу, є більш сучасними, в них 
наведено оновлене інформаційне забезпечення для 
проведення розрахунків за НП(С)БО 1 [16]. Однак їх 
недоліком є те, що вони мають вузькоспрямований 
характер і тому не можуть бути використані для про-
ведення поглибленого всебічного аналізу фінансового 
стану та фінансових результатів діяльності суб’єкта 
господарювання.

Висновки з проведеного дослідження. Фінансовий 
аналіз є важливим інструментом реалізації завдань 
фінансового менеджменту й аудиту на підприємстві. 
Проведений порівняльний аналіз чинних в україн-
ській практиці методик оцінки фінансового стану 
суб’єктів господарювання дозволив виявити особли-
вості їх застосування, переваги та недоліки, що, в 
свою чергу, дозволить підвищити якість аналітичних 
процедур та рівень обґрунтованості управлінських 
рішень в сфері фінансового менеджменту. 
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Таблиця 2
Порівняльні характеристики методик оцінки фінансового стану підприємств

Назва методики / 
цільова спрямованість Напрямки аналітичних досліджень Переваги Недоліки

положення про поря-
док здійснення аналізу 
фінансового стану під-
приємств, що підляга-
ють приватизації [1]

оцінка майнового стану підприємства та динаміка 
його зміни

виділені основні 
групи фінансових 
показників, при 
цьому методика 
досить компактна та 
комплексна

інформаційне 
забезпечення 
застаріле, відсутні 
нормативні зна-
чення для деяких 
показників

аналіз фінансових результатів діяльності підпри-
ємства

аналіз ліквідності

аналіз ділової активності

аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)

аналіз рентабельності

методика аналізу 
фінансово-господар-
ської діяльності під-
приємств державного 
сектору економіки [2]

аналіз фінансово-господарської діяльності підпри-
ємств

має комплексний 
характер, відповідає 
особливостям функ-
ціонування підпри-
ємств державного 
сектору економіки 

дуже громіздка, 
інформаційне 
забезпечення 
застаріле, для 
використання 
потребує додатко-
вого інформацій-
ного забезпечення 

аналіз ефективності фінансово-господарської діяль-
ності підприємств (з урахуванням галузевої специ-
фіки)

аналіз виконання фінансового плану діяльності під-
приємств

узагальнена оцінка ступеня ефективності управ-
ління підприємством

методичні рекоменда-
ції до виявлення ознак 
неплатоспроможності 
підприємства та ознак 
дій з приховування 
банкрутства, фіктив-
ного банкрутства чи 
доведення до банкрут-
ства [3]

оцінка фінансового стану підприємства
містить велику 
кількість показників 
та розрахункових 
таблиць, має кон-
кретну цільову спря-
мованість, призна-
чена для виявлення 
ознак неправомір-
них дій відносно 
підприємства

інформаційне 
забезпечення 
застаріле, обмеже-
ність використо-
вуваних методів 
аналізу, необхід-
ність додаткового 
інформаційно-го 
забезпечення 

аналіз фінансових факторів, що призвели до непла-
тоспроможності, та визначення можливості санації 
підприємства

оцінка резервів підвищення ефективності функціо-
нування підприємства та відновлення його плато-
спроможності

аналіз виявлення ознак дій з приховування бан-
крутства, фіктивного банкрутства чи доведення до 
банкрутства

методичні рекоменда-
ції з аналізу і оцінки 
фінансового стану під-
приємств, Центральна 
ССТ України [4]

загальна оцінка фінансового стану підприємства 
(оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ліквід-
ності) охоплює основні 

аспекти оцінки 
фінансового стану 
підприємств

застаріле інфор-
маційне забезпе-
чення, коефіцієнти 
оцінки фінансового 
стану не упоряд-
ковані за напрям-
ками аналізу

поглиблений факторний аналіз фінансового стану 
підприємства (аналіз активів і пасивів, аналіз влас-
ного капіталу та залучених коштів, аналіз основних 
фондів та оборотних засобів та ін.)
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Постановка проблеми. Управління акумуляцією 
і витрачанням бюджетних коштів та його вплив на 
ефективність державного бюджетування – одне з 
головних питань розгляду сьогодення. Контроль за їх 
використанням повинен здійснюватися за допомогою 
певних індикаторів та показників. Ефективне і раці-
ональне витрачання бюджетних коштів – проблема, 
яку намагаються вирішити протягом багатьох сторіч.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні 
аспекти бюджетування розкрито в працях таких вітчиз-
няних науковців, як: В. Базилевич, В. Дем’янишин, 
Т. Єфименко, І. Запатріна, Є. Іонін, О. Кириленко, 
Е. Лібанова, І. Лук’яненко, І. Луніна, В. Опарін, К. Пав-
люк, В. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Дослідженням даної теми займалося 
багато науковців, проте це питання потребує науко-
вих досліджень і сьогодні. 

Постановка завдання полягає у дослідженні 
та аналізі управління акумуляцією і витрачанням 

бюджетних коштів та його вплив на ефективність 
державного бюджетування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вирі-
шення питань забезпечення ефективного викорис-
тання бюджетних ресурсів потребує визначення 
основних засад аналізу їх витрачання.

Під ефективністю розуміють одержання макси-
мального ефекту від проведення певних операцій. 
Але якщо в підприємницькій діяльності поняття 
ефективності відображається в таких показниках, як 
чистий прибуток, рентабельність, прибуток на акцію, 
то для аналізу державного бюджету використовують 
інші підходи. Перш за все необхідно визначити, чи 
відповідає витрачання коштів поставленим задачам. 
Разом з тим, враховують співвідношення між витра-
тами та одержаними результатами. Важливим фак-
тором є і строки надання послуг і придбання товарів, 
що здійснюються за рахунок бюджету.

При проведенні аналізу ефективності витрачання 
бюджетних коштів використовують такі показники, як:

10. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1. / Редкол. 
С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Ака-
демія», 2000. – 864 с. 

11. Цал – Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз: підручник / Ю. С. Цал – 
Цалко. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с. 

12. Шиян Д. В. Фінансовий аналіз: Навч. посібн. / Д. В. Шиян, 
Н. І. Строченко. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с. 

13. Литвин Б.М. Фінансовий аналіз: навч посіб. / Б. М. Литвин, 
В. М. Стельмах – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – 336 с. 

14. Серединська В.М. Економічний аналіз: навчальний посіб-
ник / В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. – Тер-
нопіль: Видавництво Астон, 2010. – 624 с. 

15. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. 
посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська – К.: Центр 
учбової літератури, 2009. – 328 с. 

16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства 

фінансів України № 73 від 07.02.2013 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/z0336-13

17. Положення про визначення банками України розміру кредит-
ного ризику за активними банківськими операціями: Поста-
нова Національного банку України № 351 від 30.06.2016 р. 
(зі змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ № 5 від 
16.01.2017 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/v0351500-16

18. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного 
бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передба-
чається на умовах фінансової самоокупності, а також визна-
чення виду забезпечення для обслуговування та погашення 
позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових 
організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за раху-
нок коштів бенефіціара: Наказ Міністерства фінансів України 
№ 616 від 14.07.2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z1095-16/page


