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УДК 004.9

Скорін Ю. І., Антипіна O. В., Неділько А. А.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

CУЧАCНІ МEТOДИ ПРOГНOЗУВАННЯ EКOНOМІЧНИХ ^ К А З Н И ^ Е  
ТOРПВEЛЬНOГO ПІДПРИЄМCТВА

Визначено призначання фінансового аналізу, як дієвого інструменту для підвищення 
ефективності народного господарства та прийняття виважених управлінських рішень, були 
розглянуті методи прогнозування витрат обігу підприємства, був проведений їх 
порівняльний аналіз, було підкреслено, що аналіз динаміки змін основних ціннісних 
співвідношень є основою фінансового планування, а оцінювання динаміки співвідношення та 
структури, як доходу, так і витрат дозволить здійснити ефективне прогнозування 
прибутку підприємства, було визначено, що фінансовий аналіз у  сучасних умовах стає одним 
з головних елементів управління та прийняття господарських рішень.

The purpose o f financial analysis as an effective tool for improving the efficiency o f the 
national economy and making sound management decisions was determined, the methods o f 
forecasting the costs o f enterprise turnover were considered, their comparative analysis was carried 
out, and changes were made. dynamics o f the ratio and structure o f both income and expenses will 
allow for effective forecasting o f corporate profits, it was determined that financial analysis in 
today's conditions becomes one o f the main elements o f management and economic decision
making.

В умовах глобалізації світової економіки, розвитку господарської 
самостійності вітчизняних підприємств суттєвого значення набуває проведення 
якісного і своєчасного аналізу фінансового стану торгівельного підприємства, а 
саме: його платоспроможності і фінансової стійкості та, як висновок: пошук шляхів 
зміцнення та підвищення його фінансової стабільності.

У зв’язку з переходом вітчизняної економіки на засади ринку, 
реформуванням багатьох галузей господарювання, проведенням приватизації, 
розвитком різноманітних форм власності, а саме тих, що засновані на приватній 
власності, виникає нагальна потреба у проведенні оперативного, чіткого, 
комплексного економічного аналізу на усіх рівнях, як управління, так і 
господарювання.

Особливе місце при цьому відводиться саме економічному аналізу, зокрема 
його теоретичній складовій, яка грунтується на самих сучасних ринкових
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методиках, підхoдах, на викoриcтанні дocвіду, як вітчизняного, так і зарубіжнoгo, у 
врахуванні змін в організації обліку, як бухгалтерського, так і статистичного, у 
врахуванні змін в звітності, з метою створення дієвого інструменту для підвищення 
ефективності ведення народного господарства [1].

За охопленням питань й характером реалізації економічний аналіз 
поділяють на управлінський та фінансовий, що є обумовленим існуванням управ
лінського і фінансового обліку.

У залежності від призначення результатів і глибини дослідження 
економічного аналізу він поділяється на такі види [1; 8], як загальноекономічний, 
техніко -економічний, функціонально -вартісний.

Техніко-економічний аналіз - є, в основному, внутрішньогосподарським 
аналізом. Під час проведення техніко-економічного аналізу проводять дослідження 
виробничої діяльності усіх структурних підрозділів підприємства.

Джерелом необхідної інформації для такого аналізу виступають: планово- 
нормативні дані, матеріали бухгалтерського обліку, матеріали оперативного обліку 
тощо.

Наприкінці, на підставі результатів проведеного техніко-економічного 
аналізу приймаються важливі і суттєві управлінські та господарські рішення.

В умовах сучасних ринкових відносин техніко-економічний аналіз 
фінансового стану торгівельного підприємства сприяє: покращенню стану 
управління виробництвом, зміцненню економічних показників підприємства, 
здійсненню поставлених цілей і планів, значному підвищенню ефективності 
діяльності підприємства.

Таким чином, найважливішого значення набуває здійснення своєчасної та 
об’єктивної оцінки фінансового стану торгівельного підприємства, що дозволить 
забезпечити у майбутньому значне підвищення прибутку підприємства, яке може 
бути реалізоване лише на підставі об’єктивного й своєчасного аналізу фінансового 
стану торгівельного підприємства.

Проведений аналіз свідчить про те, що у економічних умовах сучасності 
діяльність кожного господарюючого суб'єкта, а у нашому випадку, саме 
торгівельного підприємства, є предметом уваги достатньо великого кола осіб та 
організацій, тобто учасників ринкових відносин, які є зацікавленими у результатах 
його функціонування [2; 9].

З урахуванням доступної їм обліково-економічної інформації вони повинні 
провести оцінювання фінансового становища торгівельного під-приємства.

Теперішнього часу для цього існує певний інструментарій, але головним 
інструментом для оцінювання фінансового становища торгівельного підприємства є 
фінансовий аналіз, який дозволяє здійснити об'єктивне оцінювання внутрішніх і
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зoвні-шніх в ід м ін  oб'єкта, який аналізуєтьcя, а потім за рeзультатами прoвeдeнoгo 
аналізу прийняти ви-важeні й oбґрунтoвані рішєння.

Фінанcoвий аналіз являє coбoю мєтод oцінювання, як рeтрocпeктивнoгo, так 
і пeрcпeктивнoгo, фінанcoвoгo стану тoргівeльнoгo підприємства завдяки вивчєнню 
динаміки змін та залeжнoсті пoказників фінанcoвoї інфoрмації.

Oдним з гoлoвних завдань фінанcoвoгo аналізу є знижєння пeвнoї 
нeвизначeнoсті, яка пов'язана з прийняттям eкoнoмічних рішєнь, щo oрієнтoвані у 
майбутнє [2; 12].

Фінанcoвий аналіз дoзвoляє: здійснити oб,єктивнe oцінювання фінанcoвoгo 
стану торгівельного підприємства, йoгo ділoвoї активнoсті та eфeктивнoсті та 
фінанcoвих результатів його діяльнoсті, oбґрунтувати і підгoтoвити пєвні 
управлінcькі рішєння у галузі фінангів, виявити причини і чинники щoб дocягти 
пeвнoгo стану й одержати певні результати, оцінити ступінь підприємницького 
ризику, оцінити ступень обґрунтованості політики розподілу і використання 
прибутку, провести аналіз доцільності вибору інвестицій, виявити та мобілізувати 
резерви, спрямовані на поліпшення фінансового стану торгівельного підприємства й 
досягнення певних фінансових результатів, з метою підвищити результати 
господарської діяльності підприємства.

Таким чином, фінансовий аналіз у широкому сенсі може бути 
застосованим: у якості інструменту, який забезпечує обґрунтування, як 
довгострокових, так і короткострокових економічних рішень, у якості інструменту 
оцінювання доцільності інвестицій, у якості засобу для оцінювання якості й 
майстерності управління, у якості засобу для прогнозування майбутніх результатів.

На практиці, фінансовий аналіз можна звести до аналізу, який визначає 
беззбитковість підприємства, що залежить напряму, як від обсягу реалізації 
продукції, так і від обсягу виробництва.

Як правило, подібний аналіз забезпечує: можливість визначення 
критичного обсягу продаж, завдяки якому може бути досягнуте часткове або, 
навіть, повне перекриття витрат виробництва, дотримання належного рівня безпеки, 
оцінювання впливів на прибуток певних витрат, планування і прогнозування витрат 
обертання торгового підприємства тощо.

Витрати обігу є грошовий вираз, у вартісному вираженні, витрат живої і 
матеріалізованої праці в сфері товарного обігу для реалізації процесу товарообігу.

Одним із принципів планування і прогнозування витрат є оптимізація їх 
показників. Зменшення витрат обігу є однією з умов зміцнення та підвищення 
фінансової стабільності підприємства.

Розроблення прогнозів витрат обертання торгівельного підприємства 
забезпечує визначення очікуваних прибутків на певний майбутній термін. Методи
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прогнозування -  це сукупність прийомів, способів, які дають змогу на підставі 
аналізу ретроспективних внутрішніх і зовнішніх зв'язків зробити висновки про 
можливий розвиток економіки у майбутньому.

Як правило, процес прогнозування витрат обігу можна поділити на такі 
етапи [3; 6-15]: проведення аналізу і критичного оцінювання показників витрат 
обігу у взаємозв'язку з кінцевими результатами, визначення тенденцій змінювання 
витрат обігу за загальним обсягом і окремими статтями, вивчення частки загальної 
величини затрат у доходах від торгової діяльності, а також прогнозування цієї 
частки і виявлення причин зміни, розрахунок впливу факторів на зміни витрат обігу 
за окремими статтями і загальним обсягом у прогнозованому періоді.

Головними методами прогнозування витрат обігу підприємства є [3-15]: 
дослідно-статистичний метод техніко-економічних розрахунків, який застосовує та 
використовує певні норми, нормативи, ліміти тощо, метод факторно-аналітичного 
моделювання, метод прямих техніко-економічних розрахунків витрат за статтями, 
виходячи з базисної величини з урахуванням особливостей формування і тенденцій 
вимірювань окремих елементів витрат, метод імітаційного моделювання, метод 
оптимального моделювання, метод економіко-математичного моделювання шляхом 
визначення впливу основних факторів на рівень розходів за статтями і в цілому на 
підприємстві.

Проведений аналіз показав, що, наприклад, метод прямих техніко- 
економічних розрахунків, який, з одного боку, забезпечує отримання найбільш 
точного результату завдяки мобілізації всіх можливих резервів скорочення обігу 
витрат, з іншого боку, є методом планування, який визнають найбільш 
трудомістким.

Тому, що кожна окрема стаття витрат обігу підприємства є комплексною, 
то планові розрахунки проводять окремо за кожним елементом витрат, який 
включають до певної статті.

Метод прямих техніко-економічних розрахунків планування витрат обігу, в 
свою чергу, потребує досить значного обсягу різноманітної, а головне, детальної 
інформації, що приводить до ускладнення процесу практичного застосування 
методу.

Тому, найбільш поширеним і простим визнають факторно-аналітичний 
метод оцінки планового роз-міру витрат підприємства.

Згідно цієї методики, розрахунок витрат обігу за загальною сумою 
будується на визначенні суми, виходячи з обсягу умовно-постійних витрат, які 
фактично складаються протягом звітного періоду, ураховуючи вплив на їх розмір 
деяких окремих факторів, що матимуть місце протягом планового періоду, крім 
того, виходячи з рівня змінних.
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Розроблення плану витрат обігу підприємства з використанням економіко - 
математичних методів базується на встановленні та формалізації певної залежності, 
що стосується розміру витрат обігу та обсягу окремих факторів. Завдяки 
використанню економіко-математичної моделі на плановий період виникає 
можливість визначення прогнозованого значення витрат обігу у залежності від 
зміни факторів або часу. Якщо маємо справу з багатоваріантними плановими 
розрахунками витрат обігу доцільно проводити комп'ютерне імітаційне 
моделювання.

Так, розроблення варіантів плану витрат обігу на базі зміни окремих 
факторів, наприклад розміру основних фондів, або обсягу товарообороту, або 
чисельності працюючих тощо, було б доцільно проводити за допомогою 
стандартної функції імітації комп'ютерного імітаційного моделювання.

Під час планування витрат обігу підприємства можна використовувати 
також і розроблення та реалізацію оптимізаційних задач. Вирішення цих задач 
забезпечить оптимальний підбір, наприклад складу та асортиментної структури 
товарообороту, ресурсного потенціалу підприємства, що забезпечить мінімізацію 
витрат обігу або їх дотримання на певному рівні, звісно з урахуванням також і 
інших існуючих вимог та обмежень [5-15].

Таким чином, було визначено призначення фінансового аналізу, як дієвого 
інструменту для підвищення ефективності ведення народного господарства та 
прийняття виважених управлінських рішень, розглянуті його цілі та завдання, галузі 
застосування.

Особо було підкреслено, що результати фінансового аналізу дозволяють 
виявити, так званні, вразливі місця, що потребують особливої уваги.

Також були розглянуті методи прогнозування та планування витрат обігу 
підприємства, був проведений їх порівняльний аналіз, визначені їх недоліки і 
переваги.

Аналіз динаміки змін основних ціннісних співвідношень є основою 
фінансового планування. Оцінювання динаміки співвідношення та структури, як 
доходу, так і витрат дозволить здійснити ефективне прогнозування величини 
прибутку підприємства, виходячи, при цьому, з завданого обсягу реалізації.

Отож, вищенаведене свідчить про те, що фінансовий аналіз у сучасних 
умовах стає одним з головних елементів управління та прийняття господарських 
рішень на всіх рівнях управління і господарювання.
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