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ОБЛІК І АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ
БАГАТОМІРНОГО МАСИВУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
В роботі запропонований методичний підхід до інформаційного-аналітичного забезпечення процесу
управління фінансовими результатами діяльності підприємства. Розроблений підхід заснований на
формуванні та використанні багатомірного масиву елементарних фінансових результатів, який має
забезпечити керівництву підприємства можливість поглибленого аналізу впливу певних факторів на
фінансовий результат підприємства в цілому та визначити внесок певного підрозділу, виду продукції
тощо у формування загального результату діяльності. Це дозволить приймати максимально зважені
та обгрунтовані рішення з управління прибутком підприємства, а отже призведе до покращення
інформаційно-аналітичного забезпечення процесу управління в цілому.
Ключові слова: фінансові результати, облік, аналітична інформацієя, масив даних, факторний аналіз,
елементарний фінансовий результат, центр відповідальності.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
діяльності вітчизняних підприємств особливо
гостро
постає
проблема
підвищення
ефективності їх діяльності, що вимагає від
керівництва підприємств прийняття зважених і
обгрунтованих управлінських рішень, у тому
числі
з
питань
управління
прибутком
підприємства. Це, у свою чергу, потребує
створення на підприємстві якісної системи
обліку, яка б забезпечувала можливість
проведення повного всебічного аналізу причин
досягнення певних фінансових результатів та
визначення впливу на них певних факторів. Тому
питання, пов’язані з пошуком нових методів і
підходів до удосконалення обліку і аналізу
діяльності підприємства в системі управління
його фінансовими результатами, є своєчасними
та актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вирішенню окремих питань удосконалення
системи управління фінансовими результатами
підприємств
та
її
обліково-аналітичного
забезпечення присвячена велика кількість
досліджень і публікацій. Так, зокрема, І.О. Бланк
[1] розглядає управління формуванням прибутку
в процесі операційної, інфестиційної та
фінансової діяльності, а також проблеми його
розподілу. Рядом авторів досліджені теоретичні
аспекти управління фінансовими результатами
[2], їх зміст та сутність [3]. Багато робіт
присвячені механізму управління фінансовими
результатами підприємств [4-6], а також
моделюванню
процесів
отримання
та
використання прибутку [7] та напрямам їх
вдосконалення [8, 9].
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Особлива увага приділяється питанням обліку
фінансових результатів та їх аналізу [10-12] як
необхідним складовим системи інформаційноаналітичного
забезпечення
управлінням
діяльністю підприємств [13, 14]. Проте проблема
отримання
максимально
деталізованої
аналітичної інформацієї в системі управління
прибутком
підприємства
залишаеться
невирішеною.
Формулювання цілей статті. Метою даної
роботи є формування методичного підходу до
обліку фінансових результатів діяльності
підприємства, який забезпечив би користувачів
аналітичною інформацією для прийняття
зважених та обгрунтованих рішень з управління
прибутком.
Опис основного матеріалу дослідження. На
формування фінансового результату впливає
багато чинників, кожен з яких впливає на
кінцевий результат діяльності підприємства –
прибуток, або збиток. Загалом можна відмітити,
що облік та аналіз фінансових результатів можна
вести в багатьох розрізах: часу, центрів
відповідальності,
продуктів
виробництва,
контрагентів тощо. При цьому під фінансовим
результатом в розрізі періоду часу розуміється
різниця між доходами та витратами, отриманими
(понесеними) за певний проміжок часу; під
фінансовим результатом в розрізі продуктів
підприємства – різниця між доходами та
витратами, отриманими (понесеними) від
виробництва певного виду продукту; під
фінансовим результатом в розрізі центрів
відповідальності – різниця між доходами та
витратами, отриманими (понесеними) певним
центром відповідальності; під фінансовим
результатом в розрізі контрагентів – різниця між
доходами
та
витратами,
отриманими
(понесеними) внаслідок взаємодії (здійснення
господарський операцій) з певним контрагентом
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і таке інше.
З урахуванням наведених чинників для більш
повного висвітлення фінансових результатів
доцільно
створити
багатомірний
масив
інформації щодо формування фінансових
результатів підприємства, отриманий в багатьох
розрізах,
тобто
сформувати
сукупність
елементарних фінансових результатів. Під
елементарним фінансовим результатом (ЕФР)
розуміється фінансовий результат, отриманий
певним центром відповідальності від окремого
продукту підприємства за певний одиничний
проміжок часу внаслідок взаємодії підприємства
з певним контрагентом.
Використання
сукупності
елементарних
фінансових результатів, сформованих згідно
певних критеріїв, дозволить отримати та
проаналізувати повну інформацію стосовно
залежності фінансового результату від впливу
різних складових – періоду часу, окремого
продукту підприємства, центру відповідальності,
контрагента тощо.
Для формування багатомірного масиву
елементарних фінансових результатів необхідно
розробити систему кодування, яка буде
функціонувати
в
умовах
промислового
підприємства. Інформації стосовно різних
складових фінансового результату мають бути
присвоєні індекси для кожного елементу за
кожним параметром багатомірного масиву
елементарних фінансових результатів.
Визначення
елементарного
фінансового
результату здійснюється за формулою:
ЕФРt,p,c,k = Дt,p,c,k – Вt,p,c,k,
(1)
де ЕФРt,p,c,k – елементарний фінансовий
результат, отриманий за певний проміжок часу
за певним продуктом підприємства певним
центром відповідальності внаслідок взаємодії з
певним контрагентом;
Дt,p,c,k – елементарний дохід, отриманий за
певний проміжок часу за певним продуктом
підприємства певним центром відповідальності
внаслідок взаємодії з певним контрагентом;
Вt,p,c,k – елементарні витрати, понесені за
певний проміжок часу за певним продуктом
підприємства певним центром відповідальності
внаслідок взаємодії з певним контрагентом;
t – номер проміжку часу, за який визначений
елементарний фінансовий результат;
p – номер продукту, за яким визначений
елементарний фінансовий результат;
с – номер центру відповідальності, за яким
визначений елементарний фінансовий результат;
k – номер контрагенту, за яким визначений
елементарний фінансовий результат.
Таким чином, у загальному вигляді
фінансовий результат визначається за формулою:
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ФР      Д t,p,c, k      В t,p,c, k ,(2)
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де [t1;t2] – проміжок часу, за який визначається
фінансовий результат;
[p1;p2] – сукупність видів найменувань з
сортаменту продукції підприємства, за якими
визначається фінансовий результат;
[c1;c2] – сукупність центрів відповідальності,
за якими визначається фінансовий результатів;
[k1;k2] – сукупність контрагентів, внаслідок
взаємодії з якими визначається фінансовий
результат.
Використання
формули
(2)
вимагає
присвоєння
конкретних
значень
індексів
кожному елементарному проміжку часу, виду
продукції,
центру
відповідальності
та
контрагенту в умовах конкретного підприємства.
Мінімальним періодом часу для розрахунку
фінансового результату доцільно встановити
одну добу, тому індекс проміжку часу (t)
визначатиметься у форматі «XXYYY», де XX –
останні дві цифри порядкового номеру року
(методика
передбачає
аналіз
фінансових
результатів, починаючи з 2000 року), YYY –
порядковий номер дня у році згідно данних
фінансових таблиць.
Наприклад, фінансовий результат за перший
тиждень
2015
року
(дні
з 1 по 7) по підприємству в цілому за усіма
продуктами, центрами відповідальності та
контрагентами визначатиметься за формулою:
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де Р – загальна кількість продуктів на даному
підприємстві;
С
–
загальна
кількість
центрів
відповідальності на даному підприємстві;
К – загальна кількість контрагентів, з якими
взаємодіє данне підприємство.
Присвоєння індексів видам продукції має
здійснюватись відповідно сортамента продукції
підприємства, і фінансовий результат від
виробництва та реалізації певного продукту за
певний період часу по підприємству в цілому за
усіма
центрами
відповідальності
та
контрагентами визначатиметься за формулою:
ФР(t = [t1;t2]; p = pi) =
t2

C

K

t2

C

K

  Д t,p,c,k   В t,p,c,k ,
t t1 c 1 k 1

(4)

t t1 c 1 k 1

де pi – певний продукт підприємства.
Аналогічно фінансовий результат, отриманий
певним центром відповідальності за певний
період часу від виробництва та реалізації усіх
видів продукції за усіма контрагентами,
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визначатиметься за формулою:
ФР(t = [t1;t2]; с = сi) =
t2

P

K

t2

P

K

  Д t,p,c,k   В t,p,c,k ,
t t1 p 1 k 1

(5)

t t1 p 1 k 1

де ci – певний центр відповідальності на даному
підприємстві.
Нарешті, фінансовий результат, отриманий
внаслідок взаємодії з певним контрагентом
підприємства
(здійснення
господарських
операцій) за певний період часу від виробництва
та реалізації усіх видів продукції по
підприємству в цілому (усіма центрами
відповідальності),
визначатиметься
за
формулою:
ФР(t = [t1;t2]; k = ki) =
t2

P

C

t2

P

C

  Д t,p,c,k   В t,p,c,k ,
t t1 p 1 c 1

(6)

t t1 p 1 c 1

де kі – певний контрагент, який взаємодіє з
даним підприємством.
Зрозуміло,
що
масив
елементарних
фінансових результатів та пов’язана з ними
методика розрахунків мають бути інтегрована до
загальної комп’ютеризованої системи обліку на
підприємстві,
що
дозволить
здійснювати

автоматичне визначення фінансового результату
для оцінки впливу на нього різних факторів при
відповідних умовах запиту.
Висновки і перспективи подальших
досліджень. Таким чином, запропонований
методичний підхід, заснований на формуванні та
використанні
багатомірного
масиву
елементарних фінансових результатів, має
забезпечити
керівництву
підприємства
можливість поглибленого аналізу впливу певних
факторів на фінансовий результат підприємства в
цілому та визначити внесок певного підрозділу,
виду продукції тощо у формування загального
результату діяльності, що дозволить приймати
максимально зважені та обгрунтовані рішення з
управління прибутком підприємства, а отже
призведе
до
покращення
інформаційноаналітичного забезпечення процесу управління в
цілому.
Напрямом проведення подальших досліджень
має стати розробка системи документального
забезпечення запропонованого методичного та
форм відображення аналітичної інформації,
отриманої на основі використанні багатомірного
масиву елементарних фінансових результатів в
умовах діяльності вітчизняних підприємств.
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