
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

МОНОГРАФІЯ 

Дніпро 

ПОРОГИ 

2017 



 2 

УДК 334.716  

ББК 65 

        Т 11 

Рецензенти: 

Бондарчук Марія Костянтинівна – д-р. екон. наук, професор, 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Волосович Світлана Василівна – д-р. екон. наук, професор, 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Петкова Леся Омелянівна – д-р. екон. наук, професор, 

Черкаський державний  технологічний університет 

Череп Алла Василівна – д-р. екон. наук, професор,  

Запорізький національний   університет 
 

Головні  редактори 

Савчук Л.М. – канд. екон. наук, професор, 

Бандоріна Л.М. – канд. екон. наук, доцент, 

Національна металургійна академія України 
 

Рекомендовано вченою радою Національної металургійної академії 

України (протокол № 8  від 23.10.2017 р.) 
 

Т 11   Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох 

томах.Т.1 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. 

Савчук, Л. М. Бандоріної . – Дніпро: Пороги,  2017. – 472 с.  

  ISBN 978-617-518-351-9 

  ISBN 978-617-518-352-6 

 
Монографія виконана в межах  держбюджетної  теми «Моделювання 

економічної поведінки та стратегії розвитку суб`єктів господарювання» 

(державний реєстраційний номер 0116U008360) та комплексної ініційованої 

теми «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-

технічного розвитку регіонів,  галузей виробництва, підприємств та їх 

об’єднань» (державний реєстраційний  номер 0116U006782) і розрахована на 

широке коло вітчизняних фахівців, науковців, політиків, державних службовців. 

Представлено результати досліджень з теорії, методики та практики діяльності 

підприємств. 

УДК 334.716   

ББК 65 
Матеріали колективної монографії подано в авторській редакції. 

При повному або частковому відтворенні матеріалів даної монографії 
посилання на видання обов’язкове. 

Представлені у виданні наукові доробки та висловлені думки 
належать авторам.  

ISBN 978-617-518-352-6                   © Колектив авторів, 2017 



 273 

3.7. Методичне забезпечення моніторингу фінансових 

результатів  підприємства – суб'єкта зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

Моніторинг фінансових результатів підприємства – суб'єкта 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) реалізується за 

відповідної системи показників. Склад та джерела вхідної 

інформації, методичні засади формування показників зумовлюють 

якість висновків за результатами моніторингу, що 

використовуються під час обґрунтування рішень за окремими 

аспектами діяльності господарюючого суб’єкта. Зазначене 

зумовлює доцільність дослідження питань щодо сутності та видів 

показників, а також визначення вимог щодо використання їх у 

моніторингу фінансових результатів підприємств суб’єктів ЗЕД. 

У загальному вигляді показник визначають як дані, 

інформацію про властивості визначеного об’єкта, процесу. 

Враховуючи якісну та кількісну сторони показників, виділяють 

показники, що характеризують конкретні об’єкти та явища 

(процеси), а також абсолютні та відносні, прямі та зворотні 

показники [1, с. 42-52]. Для об’єктів та процесів є характерним 

складність та внутрішня структурованість, що потребує для їх 

опису не одного, а сукупності показників, які угруповують за 

змістом, ступенем синтезу, рівнем відображення причинно-

наслідкових відносин, способом формування та іншими ознаками.  

З поданих характеристик для моніторингу фінансових 

результатів значущим є формування системи показників за 

причинно-наслідковим зв’язком, зокрема формування сукупності 

показників-індикаторів та інформативних показників. У потоці 

даних інформативні показники є вхідними, індикатори – 

вихідними показниками. З точки зору особливостей формування 

показники-індикатори є результативними, побудованими на 

підставі інформативних показників. У свою чергу інформативні 

показники формуються за даними планів та завдань розвитку 

підрозділів підприємства, облікових та звітних даних 

бухгалтерського, статистичного та управлінського обліку.  

Урахування причинно-наслідкових зв’язків між показниками 

під час моніторингу фінансових результатів дозволяє не лише 

виділити показники-індикатори та інформативні показники, а 

також систематизувати останні за рівнем зв’язку з показником-
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індикатором за періодами часу. Інформативні показники та 

показники-індикатори з встановленням залежності між ними 

виявляється доцільним подати у табличній формі. На підставі 

окремих пропонується створити звід таблиць, що становило б 

методичне забезпечення моніторингу фінансових результатів 

підприємства – суб’єкта ЗЕД. Зокрема, до методичного 

забезпечення моніторингу фінансових результатів пропонується 

включити систему показників-індикаторів, систему інформативних 

показників, а також опис формалізованого зв’язку між 

інформативними показниками та показниками-індикаторами (рис. 

1).   

Розглядаючи питання організації моніторингу 

об’єкта/процесу, науковці виділяють вимоги щодо показників, які 

використовуються. Попри різні об’єкти моніторингу позиції 

дослідників щодо критеріїв під час вибору показників 

співпадають. Зокрема, як основні критерії відбору показників для 

моніторингу виділяють такі, як вимірюваність, адекватність, 

ідентичність, доступність та доречність [2; 3; 4]. Погоджуючись із 

тим, що показники моніторингу повинні відповідати визначеним 

критеріям, відзначимо, що під час розгляду даного питання 

науковці акцентують увагу переважно на показниках-індикаторах 

та не висувають вимог до інформативних показників. Уважаємо 

такий підхід невірним, адже під час дослідження причинно-

наслідкових зв’язків, що характерно під час моніторингу, 

показник, що розглядається як результативний та відображає 

результат впливу на об’єкт/процес деяких причин, за інших умов 

та цільових настанов виступатиме у вигляді факторного 

показника. А отже критерії, що висуваються до індикаторів у 

повній мірі повинні використовуватись і до інформативних 

показників.  

Критерії щодо показників прийнятні як на етапі формування 

системи показників, так і для коригування уже діючої системи 

моніторингу. Під час відбору показників для формування 

/коригування системи показників моніторингу фінансових 

результатів рекомендовано використання методу експертної 

оцінки. В якості експертів доцільно залучити працівників 

економічного підрозділу підприємства, які безпосередньо зайняті 

моніторингом фінансових результатів.  
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Рис. 1. Показники-індикатори та інформативні показники у 

системі методичного забезпечення моніторингу фінансових 

результатів підприємства – суб’єкта ЗЕД (розроблено авторами) 

 

Послідовність розрахунків під час формування системи  

показників для моніторингу рекомендовано здійснювати за 

наступними етапами. 

1. Визначити показники-індикатори та інформативні 

показники. 

2. Встановити залежність між показником-індикатором та 

інформативним показником. 

1. Визначити показники-

індикатори та інформативні 

показники моніторингу 

фінансових результатів 

ІНДП 1; ІНДП 2; ІНДП 3 

ІНФП 1.1 ; ІНФП 1.2; ІНФП 1.3  

 

2. Встановити залежність між 

показником-індикатором та 

інформативними показниками 

ІНДП1=f (ІНФП 1.1 ; ІНФП 1.2) 

ІНДП 2=f (ІНФП 1.1 ; ІНФП 1.2; … 

ІНФ n) 

3. Оцінити за критеріями 

відповідності інформативні 

показники 

Показники моніторингу за 

критеріями відповідності 

№ Показник 
Критерії 
відповід-

ності 

Разом 

1 Інформативний 
показник 1.1 (ІНФ 1.1) 

  

2 Інформативний 

показник 1.2 (ІНФ 1.2) 

  

 Показник-індикатор 1 
(ІНДП 1) 

  

 Показник-індикатор 2 

(ІНДП 2) 

  

 

4. Оцінити показники-

індикатори моніторингу 

фінансових результатів 

n

k (m)

m=1
( )

a

ІНДП =
n

k i



, 

і

5

ІНДП k(і)

k=1

R = ІНДП
 

5. Сформувати систему інформативних 

показників та  показників-індикаторів 

моніторингу фінансових результатів 
і

ІНДП
R max  
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3. Оцінити за критеріями відповідності інформативні 

показники. 

4. Оцінити за критеріями відповідності показники-

індикатори.  

Для оцінки інформативних показників та показників-

індикаторів доцільно використання залежностей (1) та (2). 

                             

n

k (m)

m=1
( )

a

ІНДП =
n

k i


,                                  (1) 

де ІНДПk(i) – кількість балів за k-м критерієм i˗го показника-

індикатора; 

( )k ma  – кількість балів за k-м критерієм m-го інформативного 

показника; 

n – кількість інформативних показників, що включено до 

моделі показника-індикатора. 

                           
і

5

ІНДП k(і)

k=1

R = ІНДП ,                               (2) 

де 
іІНДПR – загальна кількість балів за i-м показником-

індикатором.  

Оцінку рекомендовано здійснювати за п’ятибальною шкалою 

за дотримання наступних умов:  

а) 5 балів – повна відповідність показника критерію;  

б) 1 бал – повна невідповідність показника критерію;  

в) 2, 3, 4 бали – проміжні характеристики відповідності 

показника критерію.  

Результати експертної оцінки показників (як показників-

індикаторів, так і інформативних показників) доцільно подати у 

вигляді таблиці. З огляду результатів оцінки вважаємо за можливе 

рекомендувати до використання у системі моніторингу 

показники, загальна кількість балів за якими коливається в межах 

20…25 балів. За інших умов якість отриманих висновків за 

результатами моніторингу буде невисокою.  

Послідовність обґрунтування системи  інформативних 

показників та показників-індикаторів для моніторингу фінансових 

результатів торговельного підприємства подана на рисунку 2.
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Рис. 2. Модель обґрунтування системи інформативних показників 

та показників-індикаторів для моніторингу фінансових 

результатів підприємства – суб’єкта ЗЕД (розроблено авторами) 

№ Показник Період моніторингу 

1 2 … t 

1 Показник-індикатор 1 

 

    

2 Показник-індикатор 2     

 ….     

n Показник-індикатор n     

 

Система показників-індикаторів моніторингу фінансових результатів 

підприємства 

№ Показник Період моніторингу 

1 2 … t 

1 Інформативні показники для 

формування показника-індикатора 1 
    

1.1 Інформативний показник 1.1     
1.2 Інформативний показник 1.2     
1.3 Інформативний показник 1.3     
1.4 Інформативний показник 1.4     
2 Інформативні показники для 

формування показника-індикатора 2 
    

2.1 Інформативний показник 2.1     
2.2 Інформативний показник 2.2     

 

Система інформативних показників моніторингу  

фінансових результатів підприємства 

№ Показник Позначка Формалізація 

1 Показник-індикатор 1 ІНДП1 ІНДП1=f (ІНФП 1.1 ;  

ІНФП 1.2) 

 Інформативні показники для формування 

показника-індикатора 1 

  

 І рівень Інформативний показник 1.1 ІНФП 1.1 ІНФП 1.1= f (ІНФП1.3;  

ІНФП 1.4) 

 Інформативний показник 1.2 ІНФП 1.2 ІНФП 1.2= f (ІНФП1.3;  
ІНФП 1.5) 

 ІІ рівень Інформативний показник 1.3 ІНФП1.3 … 

  Інформативний показник 1.4 ІНФП 1.4  

2 Показник-індикатор 2   

 Інформативні показники для формування 

показника-індикатора 2 

  

 І рівень Інформативний показник 1.1   

  Інформативний показник 1.2   

 

Формалізація зв’язку між показниками-індикаторами та 

інформативними показниками фінансових результатів 
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Формування підсистеми інформативних показників та 

показників-індикаторів залежить від особливостей організації 

моніторингу на підприємстві. Зокрема, його проведення 

залежатиме від основних напрямів моніторингу фінансових 

результатів та низки передумов, а саме рівня прийняття 

управлінських рішень, цільових настанов та методичних засад 

реалізації. Враховуючи зазначене до використання пропонується 

карта видів моніторингу фінансових результатів, що розроблена з 

урахуванням напрямів в управлінні та основних характеристик 

моніторингу (рис. 3) [3]. 

 

Характеристики 

Напрям в управлінні фінансовими 

результатами 

Моніторинг 

формування  

фінансових результатів 

Моніторинг 

використання 

фінансових результатів 

Рівень 

управлінських 

рішень 

Оперативний 

моніторинг 

тактичний 

моніторин

г 

стратегічн

ий  

моніторин

г 

Цільові 

настанови 

базовий моніторинг 

проблемний моніторинг 

Методичні 

засади реалізації 

комплексний моніторинг 

динамічний моніторинг 

 конкурентний 

моніторинг 

 порівняльний 

моніторинг 

 

Рис. 3. Карта видів моніторингу фінансових результатів 

підприємства – суб'єкта ЗЕД 

 
Під час розробки поданої карти враховано основні 

класифікаційні ознаки, що використано для угрупування 
існуючих видів моніторингу, прийнятних для реалізації у 
моніторингу фінансових результатів діяльності. 

На підставі розробленої карти кожне підприємство – суб’єкт 
ЗЕД може сформувати свою систему моніторингу фінансових 
результатів із огляду завдань та можливостей її реалізації. Як 
основні напрями формування показників моніторингу виділено 



 279 

моніторинг формування та використання фінансових результатів, 
що відповідає загальним напрямам в управлінні фінансовими 
результатами підприємства. У свою чергу цільові настанови, 
рівень управлінських рішень та методичні засади реалізації 
визначатимуть особливості формування системи інформативних 
показників та показників-індикаторів [3]. Зокрема,  цільові 
настанови є визначальними для формування системи показників-
індикаторів та подання їх у формалізованому вигляді, рівень 
управлінських рішень – для формування складу інформативних 
показників та показників-індикаторів із огляду джерел інформації; 
методичні засади реалізації – для обґрунтування порогових та 
цільових значень показників-індикаторів. З огляду на зазначене 
нижче подано показники (інформативні та показники-індикатори), 
що систематизовано за виділених напрямів в управлінні 
фінансовими результатами та характеристиками моніторингу.  

Враховуючи рівень прийняття управлінських рішень, у межах 
моніторингу формування фінансових результатів пропонується 
виділити моніторинг, що реалізується за вирішення завдань 
оперативного, тактичного та стратегічного характеру. З огляду 
особливостей інформаційного забезпечення для торговельного 
підприємства рекомендовано прийняти об’єктом оперативного 
моніторингу – валовий дохід, тактичного моніторингу – дохід від 
реалізації, стратегічного моніторингу – сукупність фінансових 
результатів за видами діяльності та послідовністю формування, а 
також нерозподілений прибуток, що спрямований на розвиток 
підприємства.  

Важливим під час формування сукупності показників є 
урахування цільових настанов, що впливатиме на відбір 
показників-індикаторів та інформативних показників. За інших 
рівних умов моніторинг фінансових результатів організується за 
двох цільових настанов, а саме виявлення закономірностей, 
небезпек та резервів підвищення фінансових результатів 
підприємства, а також відстеження змін за окремим проблемним 
напрямом. Подані цільові настанови пов’язані. За результатами 
моніторингу, що носить базовий характер, формується моніторинг 
за визначеним проблемним напрямом діяльності підприємства – 
суб’єкта ЗЕД. Зокрема, за результатами попередньої оцінки 
об’єктами проблемного моніторингу можуть бути чистий 
прибуток, валовий  дохід, фінансовий результат від реалізації  та 
ін. 
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Наступна характеристика, що врахована під час 
обґрунтування системи показників моніторингу фінансових 

результатів  методичні засади реалізації. Дана ознака є 
визначальною за формалізації самого показника-індикатора та 
інформативних показників. Так як комплексний моніторинг 
передбачає організацію спостереження та вимірювання за низкою 
критеріїв, з даного приводу відзначимо наступне. Як компонента, 
що інтегрована в загальну систему управління, моніторинг 
фінансових результатів формується за загальних цільових 
настанов та критеріїв діяльності підприємства. У будь-якому 
випадку об’єктом моніторингу є фінансовий результат, який 
набуває різних видів з огляду напряму моніторингу, а саме – 
моніторингу формування чи використання фінансових 
результатів. З огляду на зазначене  до сукупності показників, що 
підлягають моніторингу, слід включити такі показники, як 
валовий дохід, фінансовий результат від реалізації, фінансовий 
результат від іншої операційної діяльності та ін., що 
характеризують особливості формування фінансових результатів, 
а також показники чистого прибутку, що капіталізований та 
сплачений, які відображають особливості використання 
фінансових результатів на підприємстві [3]. Окрім поданих 
пропонується під час комплексного моніторингу використання 
також показників, що відображають результативність та 
ефективність формування і використання фінансових результатів.   

Незважаючи на те, що показники результативності та 
ефективності відображають досягнення цілей підприємства та 
використовуються разом, вони відрізняються за змістовним 
наповненням, що зумовлено різним змістовним наповненням 
самих критеріїв «результативність» та «ефективність».  
Результативність відображає ступінь досягнення цілі, 
ефективність – якими зусиллями дані результати отримані. У 
формалізованому вигляді показники результативності 
визначаються, як співвідношення між фактичною та базовою 
(цільовою) величиною, а показники ефективності – як 
співвідношення між результатом та витратами (ресурсами), що 
понесені (залучені) для отримання даних результатів. З огляду на 
зазначене, за комплексного моніторингу пропонується виділити 
показники-індикатори, що характеризують абсолютні величини, а 
також результативність, ефективність формування та 
використання фінансових результатів.  
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Перелік основних показників-індикаторів та інформативних 
показників  подано у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Систематизація показників для комплексного моніторингу 

фінансових результатів підприємства – суб’єкта ЗЕД 
№ Показник 

1 Показники, що відображають фінансові результати за 

послідовністю формування 

1.1 Валовий дохід 

1.2  Фінансовий результат від реалізації 

1.3  Фінансовий результат від іншої операційної діяльності 

2 Показники, що відображають напрями використання фінансових 

результатів  

2.1 Сума капіталізованого чистого прибутку 

2.2 Сума капіталізованого чистого прибутку, спрямованого до 

резервного та інші страхові фонди підприємства 

2.3 Сума чистого прибутку, що сплачений власникам підприємства 

2.4  Сума чистого прибутку, що сплачений працівникам 

підприємства 

3 Показники, що відображають результативність формування 

фінансових результатів 

3.1 Ступінь виконання плану з формування валового доходу 

  валовий дохід фактичний 

  валовий дохід за планом 

3.2 Ступінь виконання плану з формування фінансового результату 

від реалізації  

  фінансовий результат від реалізації за планом 

  фінансовий результат від реалізації фактичний 

4 Показники, що відображають ефективність формування 

фінансових результатів 

4.1 Рентабельність витрат 

  фінансовий результат 

  витрати, понесені для отримання фінансового результату 

4.2 Рентабельність реалізації 

  фінансовий результат 

  товарооборот  

4.3 Рентабельність власного капіталу 

  чистий фінансовий результат (чистий прибуток) 

  власний капітал (середній розмір за період) 

5 Показники, що відображають результативність використання 

фінансових результатів 
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Продовження табл..1 
№ Показник 

5.1 Ступінь виконання плану з капіталізації чистого прибутку: 

  чистого прибутку за планом 

  чистого прибутку фактична 

5.2 Ступінь виконання плану зі споживання чистого прибутку: 

  спрямованого на споживання за планом 

  спрямованого на споживання фактична 

6 Показники, що відображають ефективність використання 

фінансових результатів 

6.1 Коефіцієнт інвестування прибутку 

  сума капіталізованого чистого прибутку, спрямована 

на інвестування приросту активів у звітному періоді 

  сума капіталізованого чистого прибутку у звітному 

періоді 

6.2 Коефіцієнт дивідендних виплат 

  сума чистого прибутку, сплачена власникам 

підприємства 

  сума чистого прибутку підприємства 

 

Особливість  динамічного моніторингу  порівняння 

фактичних показників-індикаторів із даними аналогічного періоду 

минулого року або попереднього періоду звітного року. 

Результати такого моніторингу використовують як для виявлення 

резервів підвищення, так і для урахування сезонної компоненти у 

формуванні фінансових результатів. З огляду на зазначене, для 

динамічного моніторингу доцільним є використання показників-

індикаторів, що відображають відносні зміни фактичних 

абсолютних значень фінансових результатів порівняно з 

попереднім періодом звітного року (табл. 2).   

За необхідності отримання інформації у розширеному 

вигляді, доцільно порівняти абсолютні значення фінансових 

результатів підприємства (центру відповідальності) звітного року 

з даними аналогічних періодів минулого року. Для виявлення 

резервів підвищення фінансових результатів у розвиток 

динамічного моніторингу на підприємстві доцільна організація 

конкурентного моніторингу. У такому випадку система 

інформативних показників доповнюється даними щодо обсягу та 
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складу фінансових результатів за сукупністю підприємств-

конкурентів, а також напрямів їх використання.  

Формування системи показників базується на даних 

підприємств-конкурентів, що оприлюднені у відповідних 

періодичних та електронних виданнях. 

У конкурентному моніторингу рекомендовано використання 

показників-індикаторів, що відображають ефективність 

формування та використання фінансових результатів. Показники-

індикатори, що відображають абсолютні розміри фінансових 

результатів, за конкурентного моніторингу втрачають сенс.  

Таблиця 2 

Систематизація показників для динамічного моніторингу 

фінансових результатів підприємства – суб’єкта ЗЕД 
№ Показник 

1 Показники, що відображають динаміку формування фінансових 

результатів 

1.1 Приріст (зниження) фінансового результату 

  фактичний фінансовий результат звітного періоду 

фактичний фінансовий результат попереднього періоду 

1.2 Приріст (зниження) рентабельності витрат: 

  звітного періоду 

  попереднього періоду 

2 Показники, що відображають динаміку використання 

фінансових результатів 

2.1 Приріст (зниження) коефіцієнта інвестування прибутку: 

  звітного періоду 

  попереднього періоду 

2.2 Приріст (зниження) коефіцієнта дивідендних виплат: 

  звітного періоду 

  попереднього періоду 

 

За побудови стратегії розвитку підприємства на засадах 

бенчмаркінгу на підприємстві доцільно формування 

порівняльного моніторингу, як бази порівняння, орієнтованої на 

кращі показники конкурентів. Результати порівняльного 

моніторингу фінансових результатів використовують для оцінки 

та обґрунтування стратегічних рішень торговельного 

підприємства, а саме рішення щодо збереження/зміни 

торговельних форматів, диверсифікації діяльності, коригування 

асортиментної та цінової політик, політики розподілу прибутку 
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тощо. З огляду, що базовими є найкращі значення підприємств-

конкурентів, порівняльний моніторинг фінансових результатів 

доцільно реалізувати в межах конкурентного моніторингу. Склад 

показників індикаторів для конкурентного моніторингу 

фінансових результатів подано у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Систематизація показників для конкурентного моніторингу 

фінансових результатів торговельного підприємства 
№ Показник 

1 Показники, що відображають ефективність формування 

фінансових результатів 

1.1 Рентабельність витрат: 

  за даними підприємства 

  за підприємством-конкурентом 1 

  за підприємством-конкурентом 2 

  максимальний показник рентабельності за підприємством-

конкурентом  

1.2 Рентабельність реалізації: 

  за даними підприємства 

  за підприємством-конкурентом 1 

  за підприємством-конкурентом 2 

  максимальний показник-рентабельність реалізації за 

підприємством-конкурентом  

2 Показники, що відображають ефективність використання 

фінансових результатів 

2.1 Коефіцієнт інвестування прибутку: 

  за даними підприємства 

  за підприємством-конкурентом 1 

  за підприємством-конкурентом 2 

  максимальний коефіцієнт інвестування прибутку за 

підприємством-конкурентом 

2.2 Коефіцієнт дивідендних виплат: 

  за даними підприємства 

  за підприємством-конкурентом 1 

  за підприємством-конкурентом 2 

  максимальний коефіцієнт дивідендних виплат за 

підприємством-конкурентом 

 

Вище подано угрупування показників-індикаторів 

моніторингу фінансових результатів за різними його видами 

(оперативний, стратегічний, тактичний, базовий, проблемний та 
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ін.). Відзначимо зв’язок між окремими характеристиками, що 

використано для типізації видів моніторингу та, відповідно, 

класифікації показників-індикаторів. Зокрема, проблемний 

моніторинг організується за результатами базового, а показники 

для конкурентного та порівняльного моніторингу доцільно 

формувати на основі критерію ефективності формування та 

використання фінансових результатів за прийняття рішень 

стратегічного характеру. Попри сукупність характеристик 

пріоритетним у формуванні показників-індикаторів є цільова 

спрямованість моніторингу, що відповідає загальній цілі 

управління фінансовими результатами підприємства. За 

визначенням, яке подано у праці [5], основною метою управління 

фінансовими результатами є забезпечення необхідного їх розміру 

на кожному етапі формування [5, с. 49]. Умову поетапного 

послідовного формування фінансових результатів використано 

для систематизації показників-індикаторів.  

Зокрема, з огляду періодичності та джерел надходження 

інформації система моніторингу фінансових результатів подана як 

сукупність показників-індикаторів, що відображають послідовні 

етапи у розвитку фінансових результатів підприємства, а саме – 

формування валового доходу, формування фінансових результатів 

від реалізації, а також формування фінансових результатів за 

видами діяльності та їх розподіл. Ураховуючи рівні прийняття 

управлінських рішень та послідовність формування фінансових 

результатів, показники-індикатори моніторингу фінансових 

результатів доцільно подати у вигляді багаторівневої  системи, 

яка включає групи показників моніторингу валового доходу, 

фінансового результату від реалізації, фінансового результату до 

оподаткування, чистого фінансового результату та 

нерозподіленого прибутку [3].  

Для моніторингу за кожним із видів фінансових результатів 

виділено показники, що відображають абсолютний розмір, 

динаміку, результативність та ефективність формування 

/використання фінансових результатів. 

Перша група індикаторів ґрунтується на показниках 

формування валового прибутку. Дана група включає сукупність 

абсолютних, відносних структурних показників, що відображають 

стан та динаміку валового прибутку (збитку) у цілому по 

підприємству, у розрізі його структурних підрозділів, товарних 
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груп, видів та форм продажів. Показники-індикатори 

обчислюються щонеділі або щодекадно, що дозволяє в 

оперативному режимі приймати рішення щодо формування 

даного фінансового результату за структурним підрозділом, 

товарною групою, окремою партією товарів. За показниками 

валового прибутку (збитку) за неділями (декадами) визначається 

підсумкова величина фінансового результату за місяць, що 

становить основу показників-індикаторів наступного рівня. 

Друга група індикаторів включає сукупність абсолютних, 

відносних структурних показників, що відображають формування 

фінансового результату від реалізації. Дані показники 

розраховуються щомісячно. В їх основі – показники валового 

доходу, а також дані щодо поточних витрат в цілому по 

підприємству та у розрізі його структурних підрозділів за звітний 

період.  

Третя група індикаторів включає показники, що 

характеризують формування фінансових результатів загалом по 

підприємству та у розрізі основних видів діяльності. Інформація 

для визначення показників-індикаторів накопичується поступово 

упродовж кварталу та включає, окрім інформації про фінансові 

результати від реалізації, також дані про інші доходи (доходи від 

операційної оренди, доходи від реалізації необоротних активів і т. 

ін.) та витрати (податок на прибуток, відсотки за використання 

кредитними ресурсами і т. ін.), що виникають на підприємстві 

упродовж звітного періоду й знаходять відображення у фінансовій 

звітності. Дані за кварталом використовують для розрахунку 

показників-індикаторів на рівні року.  

Четверта група індикаторів ґрунтується на показниках, що 

відображають абсолютну величину, динаміку, результативність та 

ефективність формування чистого фінансового результату 

(чистого прибутку) торговельного підприємства. Враховуючи, що 

чистий прибуток – кінцевий фінансовий результат, за відсутності 

налагодженого управлінського обліку, формування моніторингу 

за показниками зміни чистого прибутку результативності та 

ефективності його формування достатньо для подальшої оцінки 

успішності функціонування та розвитку торговельного 

підприємства. 

П’ята група індикаторів сформована за загальних цільових 

настанов відстеження за використанням фінансових результатів. 
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Для вирішення даного завдання рекомендовано використання 

відповідних абсолютних показників, а також показників 

структури, результативності та ефективності використання 

фінансових результатів. Якщо на підприємстві організований 

конкурентний моніторинг, до групи показників формування та 

використання фінансових результатів за підсумками кварталу 

включають також відповідні показники за підприємствами-

конкурентами [3].  

Таким чином, розроблена система показників-індикаторів є 

дієвим інструментом підвищення ефективності управління на 

підприємстві. Система показників-індикаторів, що наведена, є 

уніфікованою, адже ґрунтується на даних бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності та включає лише ті показники, що можуть 

бути використані без застережень у підприємствах – суб’єктах 

ЗЕД будь-якої організаційно-правової форми існування, розміру, 

форми товарної спеціалізації, тощо. Разом із тим, за необхідності, 

подана система може бути модифікована за рахунок розширення 

переліку показників-індикаторів у межах виділених їх груп за 

видами фінансових результатів, що дозволяє отримувати 

інформацію щодо формування та використання фінансових 

результатів у розширеному вигляді.  
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