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УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ:
ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
MANAGEMENT ANALYSIS:
CONCEPTS, PRINCIPLES, AND KEY ELEMENTS
У статті обгрунтовано поділ економічного аналізу підприємства на управлінський і фінансовий.
Досліджено аспекти діяльності управлінського аналізу підприємства, його особливості. Висвітлено погляди науковців щодо місця управлінського аналізу в економічному аналізі та управлінському обліку. Розглянуто три види управлінського аналізу: перспективний (прогнозний, попередній) аналіз; оперативний аналіз; поточний (ретроспективний) аналіз. Розкрито відмінність
стратегічного управлінського аналізу від комплексного економічного аналізу, яка вбачається в
націленості стратегічного управлінського аналізу на майбутній стан, стратегічні напрями підприємства та вимоги зовнішнього середовища. Виділено ознаки управлінського аналізу. Розкрито
сутність категорії «управлінський аналіз». Узагальнено основні принципи управлінського аналізу,
які повинні застосовуватися не ізольовано, а в поєднанні один із одним. Визначено основні елементи та групи методів управлінського аналізу.
Ключові слова: управлінський аналіз, економічний аналіз, управлінський облік, принципи, елементи, методи, особливості.
БУХГА ЛТЕР СЬКИЙ ОБЛІК, АНА ЛІЗ ТА АУДИТ

134

ПР ОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

В статье обоснованно разделение экономического анализа предприятия на управленческий
и финансовый. Исследованы аспекты деятельности управленческого анализа предприятия, его
особенности. Отражены взгляды научных работников относительно места управленческого
анализа в экономическом анализе и управленческом учете. Рассмотрены три вида управленческого анализа: перспективный (прогнозный, предыдущий) анализ; оперативный анализ; текущий
(ретроспективный) анализ. Раскрыто отличие стратегического управленческого анализа от комплексного экономического анализа, которое видится в нацеленности стратегического управленческого анализа на будущее состояние, стратегические направления предприятия и требования
внешней среды. Выделены признаки управленческого анализа. Раскрыта сущность категории
«управленческий анализ». Обобщены основные принципы управленческого анализа, которые
должны применяться не изолировано, а в сочетании друг с другом. Определены основные элементы и группы методов управленческого анализа.
Ключевые слова: управленческий анализ, экономический анализ, управленческий учет, принципы, элементы, методы, особенности.
Efficiency of the operation of certain segments of activities at the agricultural enterprises is not
always analyzed. If the analysis is carried out, it is performed without consideration of modern methods of economic analysis that are adequate to the market economy, and it is restricted mainly by the
operational analysis, which is intended to identify only intra-industrial reserves, since it is conducted
immediately after registration and processing of information over the past day. The purpose of the
research is to highlight the essence, principles and elements of management analysis. Investigation
of different approaches to the essence of “management” has enabled to identify the traits of management analysis. Division of economic analysis into external (financial) and internal (management) is
explained by the fact that both types of analysis use information generated in the framework of external (financial) and internal (management) accounting, respectively. Management analysis is the analysis that is focused on internal consumption and based on operationally relevant information, is confidential and has a forward-looking orientation, is carried out taking into account the industrial specific
activities of the investigated enterprise, the results of which are used by the management to make
current and prospective management decisions. The study of the principles of management analysis
at agricultural enterprises has showed that the principles used play a huge role in the management
analysis, enable to form a rational and economical system of planning, forecasting of agricultural
activities and make sound management decisions based on the information obtained. Separation of
management analysis into an independent branch of economic science is dictated not only by the
constant development of science, but also by the requirements of the practice of business activities
related to solving numerous managerial problems, which are getting more and more complicated. In
the course of research it has been established that management analysis plays an important role in
the internal management system of the enterprise, it is confidential, and it evaluates the current and
future performance of the structural units and activity of the enterprise as a whole in order to make
operational management decisions.
Key words: management analysis, economic analysis, management accounting, principles, elements, methods, features.
Постановка проблеми. Успіх виробничогосподарської діяльності підприємства визначається обгрунтованістю управлінських рішень.
Проте дуже часто рішення, що приймаються
керівництвом, не мають належного економічного обгрунтування. Ефективність роботи окремих сегментів діяльності на сільськогосподарських підприємствах аналізується не завжди.
Якщо ж аналіз проводиться, то виконується він
без урахування сучасних методів економічного аналізу, адекватних ринковій економіці,
і зводиться головним чином до проведення
оперативного аналізу, який покликаний виявити лише внутрішньовиробничі резерви,
оскільки проводиться відразу після оформлення й обробки інформації за минулу добу.
Менеджерам підприємства, навпаки, потрібна
інформація не лише для прийняття оптимальних управлінських рішень у сьогоденні, але і

для розроблення сценаріїв майбутнього економічного розвитку. Така інформація може бути
отримана лише пыд час проведення перспективного аналізу, як короткострокового, так і
довгострокового (стратегічного), який покликаний підвищити вірогідність та якість інформації,
об'єктивно, раціонально і реально уявити протікання процесів і отримані результати виробничо-господарської діяльності підприємства.
У зв'язку із цим актуальними є становлення та
розвиток управлінського аналізу як самостійної галузі знань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Особливості проведення управлінського аналізу для діяльності сільськогосподарських
підприємств досліджувалися у працях таких
вітчизняних та зарубіжних науковців, як
І. Ансофф, М.А. Вахрушина, Н. П. Любушин,
Є. В. Мних, Н.А. Нікіфорова, Б. Райан, Дж. Ріс,
ВИПУСК № 5(73), 2019
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І. Д. Фаріон, М. Г. Чумаченко та інші. При цьому
варто зауважити, що зазначену тематику розвивають не лише досвідчені фахівці, вона набуває дедалі більшого поширення серед наукових інтересів молодих дослідників і становить
основу багатьох сучасних розробок. Аналіз
останніх наукових публікацій з окреслених
питань свідчить про те, що об'єктом широкої
дискусії є доцільність та можливість інтеграції
завдань та функцій управлінського аналізу у
системі управління підприємством загалом.
Тому дослідження проблематики такого роду
було і залишається актуальним надалі, потребує додаткового опрацювання та варте уваги
наукової спільноти.
Метою дослідження є висвітлення суті,
принципів та елементів управлінського аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Аналіз (від грец. analуsis) у загальному розумінні
означає процеси уявного чи фактичного розкладання цілого на частини для пізнання його
внутрішньої природи. Аналіз виступає в діалектичній єдності з поняттям «синтез» – з'єднання
раніше розчленованих елементів об'єкта, що
вивчається, в єдине ціле [1, с. 15]. У спеціальній літературі економічний аналіз класифікується за певними ознаками. Однією з них є
управлінська ознака. Зокрема, Г.І. Кіндрацька,
М.С. Білик, А.Г. Загородній економічний аналіз
підприємства ділять на управлінський аналіз і
фінансовий аналіз. До управлінського аналізу
вони відносять внутрішній виробничий аналіз і
внутрішній фінансовий аналіз, які полягають у
дослідженні таких аспектів діяльності підприємства:
– обгрунтованість і реалізація бізнес-планів;
– маркетинг;
– ефективність діяльності підприємства;
– умови виробництва;
– використання виробничих ресурсів;
– виробництво продукції;
– економічна ефективність виробництва і
одержання прибутку [2, с. 85–88].
У посібнику під редакцією професора
Р.В. Федоровича управлінський аналіз виділяється як вид економічного аналізу пыд час
використання як класифікаційної ознаки типу
використовуваної інформації [3, с. 149]. Професор А.Д. Шеремет стверджує, що «внутрішній
управлінський аналіз – частина управлінського
обліку, тобто інформаційно-аналітичного забезпечення адміністрації, керівництва підприємством» [4, с. 211]. Найбільш вдале визначення,
на нашу думку, дає професор М.А. Вахрушина:
«управлінський аналіз – внутрішній економічний аналіз, націлений на оцінку як минулих,
так і майбутніх результатів господарювання
структурних підрозділів підприємства» [5, с. 29].
БУХГА ЛТЕР СЬКИЙ ОБЛІК, АНА ЛІЗ ТА АУДИТ

135

Таким чином, до особливостей управлінського
аналізу можна віднести:
– орієнтацію результатів аналізу на керівництво підприємства;
– комплексність аналізу, вивчення діяльності підприємства з економічної, фінансової і
технічної сторін;
– інтеграцію обліку, аналізу, планування і
прийняття рішень;
– максимальну закритість результатів аналізу з метою збереження комерційної таємниці.
О.М. Гайдаєнко та Н.С. Шевчук за змістом
вирішення конкретних завдань виділяють три
види управлінського аналізу: перспективний
(прогнозний, попередній) аналіз; оперативний
аналіз; поточний (ретроспективний) аналіз
[6, с. 8]. М.А. Вахрушина також стверджує, що
«управлінський аналіз інтегрує три види внутрішнього аналізу – ретроспективний, оперативний і перспективний, кожному з яких властиве вирішення власних завдань» [5, с. 29]. Зміст
управлінського аналізу наведений на рис. 1.
Ретроспективний аналіз проводиться з
метою поточного контролю за господарською
діяльністю. Особливістю аналізу є вивчення
процесів і явищ, що відбулися, та підрахунок
невикористаних резервів. Це найбільш використовуваний вид економічного аналізу.
Мета оперативного економічного аналізу –
оперативна економічна оцінка короткострокових змін у виробничих процесах відносно заданої програми розвитку відповідної керованої
економічної системи і забезпечення її ефективного функціонування.
Перспективний аналіз – це вид аналізу, який
досліджує явища господарської діяльності підприємства з позицій майбутнього, тобто перспективи їх розвитку. Як правило, в поцесі
такого аналізу прогнозуються доходи, витрати
і фінансові результати на аналізовану перспективу і розробляються відповідні управлінські
рішення [5, с. 30].
Процес управління підприємницькою діяльністю передбачає вироблення не лише короткострокових, але і довгострокових стратегічних
рішень. У зв'язку з цим виділяють перспективний короткостроковий і перспективний стратегічний аналіз. Розглянемо детальніше сутність
стратегічного аналізу.
Теоретики і практики по-різному підходять
до розкриття суті стратегічного аналізу. Багато
хто з них розглядає процес стратегічного аналізу спільно з процесом стратегічного планування. Зокрема, І.Д. Фаріон визначає стратегічний аналіз як спосіб реалізації системного
і ситуаційного підходів пыд час вивчення різних чинників впливу на процес стратегічного
управління. Завдання стратегічного аналізу
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Управлінський аналіз
Внутрішній
ретроспективний
аналіз

Оперативний
аналіз

Внутрішній перспективний
аналіз
Короткостроковий

Визначення
ефективності
виробничогосподарської
діяльності шляхом
співставлення витрат
і результатів
діяльності за різними
об’єктами обліку та у
різних часових
інтервалах

Оперативна оцінка
короткострокових
змін стану об’єкта
аби показати
відхилення у
фактичному стані
справ від
запланованих.
Виявлення
можливостей
доведення
фактичного стану
об’єкта до
запланованого

Стратегічний

Підготовка
корисної
інформації для
прийняття
ефективних
управлінських
рішень у
майбутньому

Рис. 1. Зміст управлінського аналізу
Джерело: складено за [5, с. 29]

полягає у змістовному і формальному описі
об'єкта дослідження, виявленні особливостей,
закономірностей і тенденцій розвитку, визначенні способів управління цим об'єктом [7, с. 9].
Т.Г. Бурденюк зазначає, що стратегічний
аналіз – це засіб перетворення бази даних,
отриманих у результаті аналізу середовища, в
стратегічний план підприємства. У процесі стратегічного аналізу керівництво підприємства
схиляється до вибору одного з можливих альтернатив стратегії – тієї, яка найбільшою мірою
відповідає умовам зовнішнього і внутрішнього
середовища, а також вибраній меті [8].
У працях зарубіжних авторів (І. Ансофф,
До. Боумен, Ст Дуфала, А.Р. Стерлін) і вітчизняних економістів (Т.Г. Бурденюк, С.Ф. Голова,
К.І. Редченко, І.Д. Фаріона та ін.) приводяться
різні види стратегічного аналізу. Залежно від
предмета аналізу виділяють аналіз далекого і
ближнього зовнішнього середовища, стратегічний управлінський, портфельний, галузевий,
конкурентний, стратегічний маркетинговий,
інвестиційний і аналіз стратегічної проблеми.
І.В. Жицька та І.Д. Фаріон визначають стратегічний управлінський аналіз як інструмент
стратегічного аналізу, за допомогою якого
керівництво підприємства оцінює ефективність
господарської діяльності з погляду забезпечення майбутнього довгострокового прибутку.
Стратегічний управлінський аналіз оцінює не

лише поточний стан підприємства, але і спрямований на виявлення стратегічних проблем
[7, с. 30; 9, с. 11].
М.А. Вахрушина вважає, що для розроблення стратегії підприємству необхідні прогнози й оцінки, розраховані на триваліший
відрізок часу. Вони і формуються в процесі
проведення стратегічного управлінського аналізу [5, с. 29]. З рис. 1 видно, що стратегічний
аналіз є підвидом управлінського аналізу.
Таким чином, відмінність стратегічного
управлінського аналізу від комплексного економічного аналізу нами вбачається в націленості стратегічного управлінського аналізу на
майбутній стан, стратегічні напрями підприємства та вимоги зовнішнього середовища.
На думку Г.В. Савицької, управлінський аналіз проводять всі служби підприємства з метою
отримання інформації, необхідної для планування, контролю та прийняття оптимальних
управлінських рішень, розроблення стратегії
і тактики з питань фінансової політики, маркетингової діяльності, вдосконалення техніки,
технології і організації виробництва. Він носить
оперативний характер, його результати –
комерційна таємниця [10, с. 35]. Це визначення
вказує не тільки на конфіденційність управлінської інформації, але і на використання її як у
процесі оперативного, так і в процесі стратегічного планування.
ВИПУСК № 5(73), 2019
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Погляди економістів на сутність управлінського аналізу, наведені вище, сходяться
такому: це аналіз, результати якого використовуються керівництвом всередині підприємства
для прийняття управлінських рішень.
Однак приведені визначення не вміщують
вимог до релевантності інформації, яка використовується в управлінському аналізі, що є суттєвим.
Дослідивши різні підходи до сутності поняття
«управлінський» аналіз, можна виділити такі
ознаки управлінського аналізу:
– орієнтація на внутрішнє споживання;
– використання релевантної непублічної
інформації;
– перспективна спрямованість результатів
аналізу;
– основа для прийняття управлінських рішень;
– конфіденційний характер;
– оперативність;
– галузева орієнтація.
Водночас слід розрізняти поняття «внутрішній» та «управлінський аналіз». Внутрішній аналіз може мати як ретроспективну, так і перспективну спрямованість, у зв’язку з чим внутрішній
аналіз задовольняє вказані ознаки лише у другій своїй частині.
Крім того, управлінський аналіз може бути
дискретним, тобто окремі його завдання
можуть вирішуватися від випадку до випадку,
по мірі виникнення відповідного запиту.
Ще одна відмінна особливість управлінського аналізу полягає в тому, що на відміну від
фінансового, який проводиться за загальними
методиками, він має галузеву спрямованість,
тобто під час проведення управлінського аналізу необхідно враховувати техніко-економічні
особливості підприємства.
Більше того, у зв'язку з орієнтацією українських підприємств на вимоги МСФЗ управлін-
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ський аналіз набуває специфічної властивості:
поряд із конфіденційністю його результати
частково використовуються зовнішніми користувачами. Так, з урахуванням вимог МСФЗ
7 «Звіт про рух грошових коштів» майбутні грошові потоки підприємства приводяться в зіставний вид за допомогою методу дисконтування
(з врахуванням чинника часу), який широко
використовується під час проведення аналізу
й оцінки ефективності інвестиційних проектів
[11, с. 399]. Відповідно до вимог МСФЗ 8 «Звітність за сегментами» під час формування звітності слід використовувати внутрішні джерела
інформації. Таким чином, дані управлінського
аналізу мають усе більший вихід на МСФЗ.
Враховуючи загальну спрямованість дослідження, особливої уваги заслуговує питання
про місце управлінського аналізу в системі
управлінського обліку й економічного аналізу.
Досі це питання залишається дискусійним. Одні
науковці відзначають зв'язок управлінського
аналізу з управлінським обліком, тоді як інші
визначають управлінський аналіз як складову
частину економічного аналізу (таблиця 1).
Поділ економічного аналізу на зовнішній
(фінансовий) і внутрішній (управлінський)
пов'язано з тим, що обидва види аналізу використовують інформацію, сформовану в межах
відповідно зовнішнього (фінансового) і внутрішнього (управлінського) обліку.
Є.В. Мних вважав, що в традиційному розумінні зовнішній (фінансовий) аналіз являє
собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його
бухгалтерської звітності. Такого роду аналіз
може виконуватися як менеджментом підприємства, так і будь-яким зовнішнім аналітиком,
оскільки в основному базується на загальнодоступній інформації. В основі фінансового

Таблиця 1
Місце управлінського аналізу в системі економічного аналізу й управлінського обліку
Зв’язок управлінського аналізу
Автори
з управлінським
з економічним
обліком
аналізом
Бутинець Ф.Ф.
+
Безверхня Ю.В.
+
Вахрушина М.А.
+
Голов С.Ф.
+
Заросило А.П.
+
Карпенко О.В., Карпенко Д.В.
+
Мних Є.В.
+
Никифорова Н.А.
+
Савицька Г.В.
+
Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г.
+
Шеремет А.Д.
+

Джерело: складено за [1; 2; 4; 5; 12; 13; 14; 15; 16; 17]
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аналізу лежить аналіз фінансової звітності. При
цьому він менш деталізований і більш формалізований. Цей вид аналізу, безумовно, важливий, але має істотний недолік – відсутність
оперативності, у зв'язку з чим менеджер не має
можливості в цей момент оцінити досягнуті
результати, розрахувати ефективність діяльності окремих структурних підрозділів, оперативно використати одержану інформацію в
управлінських цілях. Все це можливо в межах
власне управлінського аналізу, який є внутрішнім аналізом. Його інформаційна база набагато
ширша і включає будь-яку інформацію, яка циркулює всередині підприємства і корисна для
прийняття управлінських рішень. Відповідно
розширюються і можливості аналізу [1, с. 20].
Таким чином, використання результатів економічного аналізу для внутрішніх потреб ще не
відповідає його трансформації в управлінський
аналіз. Управлінський аналіз має бути оперативним. О.М. Гайдаєнко та Н.С. Шевчук стверджують, що для ефективного управління виробничою діяльністю одного економічного аналізу
не досить, і лише у разі повної єдності економічного й оперативного аналізу можна всебічно
вивчити роботу підприємства і визначити перспективи його подальшого розвитку [6, с. 7].
Оперативність є необхідною, але недостатньою умовою для того, щоб підготовлена
інформація задовольнила менеджмент. У сучасних умовах українські підприємства здійснюють свою діяльність в складних економічних
умовах. Багато хто з них стає банкротами, не
витримуючи конкуренції. У цій ситуації зростає
потреба менеджменту в прогнозній (стратегічній) інформації, для задоволення якої необхідний економічний аналіз не лише минулих, але
і майбутніх подій. Це означає, що економічний
аналіз, а значить, і управлінський аналіз, як і
бухгалтерський облік, у сучасних умовах вже
не може бути спрямований лише в минуле, він
повинен мати і перспективний характер.
Саме оперативність внутрішнього аналізу,
націленого на оцінку минулих і майбутніх
результатів господарювання структурних під-

Зовнішній аналіз
Фінансовий аналіз
Менеджмент

розділів підприємства, і характеризує власне
управлінський аналіз, що інтегрує три види внутрішнього аналізу – ретроспективний, оперативний і перспективний, кожному з яких властиве вирішення власних завдань [6, с. 8].
Крім того, спрямованість внутрішнього аналізу на перспективу робить його управлінським,
оскільки на основі даних, отриманих у процесі
такого аналізу, керівництво підприємства приймає обгрунтовані управлінські рішення.
Управлінський аналіз є одним із видів економічного аналізу, що генерують інформацію для
менеджменту (рис. 2).
Із рис. 2 видно, що управлінський аналіз є
внутрішнім аналізом. Враховуючи дискусійність цього питання, на особливу увагу заслуговує проблема позиціонування управлінського
аналізу щодо управлінського обліку. Складність
управління економікою підприємства в умовах
ринку вимагає створення адекватної системи
формування і використання інформації про
виробничо-господарську діяльність підприємства, у тому числі нових підходів до вирішення
проблем удосконалення обліку й економічного аналізу. Для поточного моменту розвитку
української економічної науки, що проходить в
умовах інтеграції і глобалізації, характерним є
перегляд і подальший розвиток самої концепції
управління, яка вимагає вдосконалення системи інформаційного забезпечення процесу
прийняття управлінських рішень. Відповідно
до цього, дослідження проблем взаємозв'язку
управлінського обліку й управлінського аналізу є актуальним.
Перспектива подальшого розвитку бухгалтерського обліку полягає перш за все в поглибленні його аналітичної спрямованості, що є
найважливішим атрибутом управлінського
обліку [18, с. 119]. У ринкових умовах господарювання, перш ніж братися за вирішення певної
проблеми, фахівець з управлінського обліку
(бухгалтер-аналітик) повинен вирішити, яка
інформація буде корисна споживачеві. Потім
він вибирає процедури і методи, необхідні для
одержання цієї інформації.

Економічний аналіз

Внутрішній аналіз

Управлінський
аналіз

Рис. 2. Місце управлінського аналізу в системі економічного аналізу
(за ознакою широти і доступності інформації)
Джерело: складено автором
ВИПУСК № 5(73), 2019
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економічного аналізу (якісний, кількісний,
фундаментальний, маржинальний, економікоматематичний, експрес-аналіз). Крім того, сам
термін «управлінський аналіз» вказує на спорідненість управлінського аналізу з управлінським обліком і економічним аналізом.
Дослідження суті управлінського аналізу
дало нам змогу узагальнити основні принципи
управлінського аналізу (таблиця 2).
Таким чином, дослідження принципів
управлінського аналізу в сільськогосподарських підприємствах показало, що вживані
принципи відіграють величезну роль у проведенні управлінського аналізу, дозволяють
створити раціональну й економну систему
планування, прогнозування сільськогосподарської діяльності і приймати правильні
управлінські рішення на основі отриманої
інформації. Однак наведені в таблиці 2 принципи проведення управлінського аналізу,
хоча і є необхідними, але не є специфічними,
тобто ними можна керуватися під час проведення інших видів аналізу. З цих позицій
перелік принципів управлінського аналізу
доцільно доповнити принципами провідної
ланки, оптимальної деталізації, ранньої діагностики, оптимальної послідовності, оптимального поєднання різних видів економічного аналізу [5, c. 49–50; 17, с. 45].
Розглянемо їх детальніше.
1. Принцип провідної ланки – визначення
найбільш резервомісткого об'єкта (слабка
ланка виробництва). Для цього, дотримуючи
принцип пріоритету, виділяють об'єкти: 1) які
мають найбільшу питому вагу у витратах;
2) нерентабельні або з низькою рентабельністю; 3) з темпами витрат, більш низькими, ніж

Інформація для прийняття
управлінських рішень
Управлінський
контроль

Управлінський
аналіз
Інформаційне
забезпечення

Сегменти бізнесу
(сегментарне планування, облік та фінансова звітність)
Центри
витрат

Центри
доходів

Центри
прибутку

Центри
інвестицій

Рис. 3. Модель взаємозв’язку управлінського аналізу
з системою управлінського обліку
Джерело: складено автором
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Управлінський облік

Управлінський облік

Взаємозв’язок управлінського аналізу й
управлінського обліку наведений на рис. 3.
Проте ефективність проведення управлінського аналізу багато в чому залежить від того,
наскільки управлінський облік адаптований
до реальних потреб підприємства. Завдання
постановки управлінського обліку, а отже, і
впровадження управлінського аналізу вирішується лише тоді, коли чітко сформульовані
управлінські потреби підприємства. Останнє є
прерогативою менеджменту.
Таким чином, управлінський аналіз являє
собою, з одного боку, вид економічного аналізу, а з іншого – є складовою частиною управлінського обліку, призначеною для забезпечення інформаційних потреб менеджменту з
метою вироблення тієї чи іншої господарської
тактики. Враховуючи ознаки управлінського
аналізу, виділені вище, управлінський аналіз
пропонується визначити таким чином. Управлінський аналіз – це аналіз, який орієнтований
на внутрішнє споживання, базується на оперативній релевантній інформації, має конфіденційний характер і перспективну спрямованість,
проводиться з урахуванням галузевої специфіки діяльності досліджуваного підприємства,
результати якого використовуються менеджментом для прийняття поточних і перспективних управлінських рішень. Таке трактування
вказує на роль інформаційного забезпечення в
процесі прийняття як оперативних, так і стратегічних рішень.
З одного боку, управлінський аналіз базується на даних, сформованих у межах управлінського обліку. З іншого боку, як випливає з
таблиці 1, у процесі проведення управлінського
аналізу використовуються методи і процедури
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Таблиця 2
Принципи управлінського аналізу
Характеристика
Дає змогу виділити межі об’єкта аналізу, адресність і конкретність
висновків
Досягається за допомогою використання єдиної методики, використання
відповідних методів аналізу, вибором показників, що характеризують об’єкт
дослідження; залучення виконавців з відповідною підготовкою, рівнем
знань, що володіють необхідним досвідом; використання достовірної,
перевіреної інформації, що реально відображає об’єктивну дійсність
Всестороннє вивчення причинних взаємозв’язків
Означає, що досліджуваний об’єкт розглядається як складна динамічна
система, яка складається з елементів, певним способом пов’язаних між
собою і зовнішнім середовищем
Виходить із положень діалектичної теорії пізнання, враховує вимоги
економічних законів розвитку виробництва, використовує нововведення
і передовий досвід, ноу-хау, новітні методи дослідження
Визначає можливість активної дії на діяльність підприємства і його
результати, своєчасне визначення недоліків, прорахунків і упущень
у функціонуванні системи, тобто слабких і сильних сторін. З цього
принципу виходить необхідність практичного використання матеріалів
аналізу для управління підприємства, розроблення конкретних заходів,
обґрунтування, коригування й уточнення планових даних
Витікає з необхідності планування аналітичної роботи, розподілу
обов'язків з її виконання між виконавцями і контролю за її проведенням
Витрати на проведення аналізу мають бути менші, ніж самі отримані
вигоди, тобто повинні давати багатократний ефект
Час і тривалість проведення дослідження повинні сприяти прийняттю
рішень у потрібний момент

Джерело: складено за [5; 6; 17]

по галузі; 4) продукція, що не має попиту, до
якої є претензії. Цей принцип необхідно використовувати у поєднанні з принципом комплексності – вони повинні доповнювати, а не
протиставлятися один одному.
2. Принцип оптимальної деталізації – означає, що алгоритм проведення управлінського
аналізу розробляється з урахуванням галузевої специфіки підприємства, його розміру,
організаційної структури і тому подібне.
3. Принцип ранньої діагностики – спрямований на попередження небажаних відхилень, які
можливі в процесі реалізації бізнес-процесів
підприємства.
4. Принцип оптимальної послідовності аналізу – передбачає проведення аналізу на всіх
стадіях бізнес-процесів [5, c. 49–50; 17, с. 45].
Приведені принципи управлінського аналізу повинні застосовуватися не ізольовано, а
в поєднанні один з одним. Лише в цьому разі
можливе формування повної, своєчасної і точної інформації, яка необхідна менеджменту.
Для успішного проведення управлінського
аналізу, на наш погляд, важливо не лише сформулювати поняття «управлінський аналіз», але і
встановити його мету, завдання, об'єкти, предмет та інші елементи. Всі ці поняття узагальнені
і наведені в таблиці 3.

Як видно з таблиці 3, виділення управлінського аналізу в самостійну галузь економічної науки диктується не лише постійним рухом
науки вперед, але і вимогами практики ведення
підприємницької діяльності, пов'язаної з рішенням багаточисельних управлінських проблем,
що все більше ускладнюються.
Методи, використовувані під час здійснення
управлінського аналізу та розроблення управлінських рішень, О.М. Гайдаєнко та Н.С. Шевчук поділяють на три групи: 1) методи, засновані на інтуїції керівників, вживані як результат
накопиченого досвіду і знань у конкретній
сфері діяльності; ухвалення управлінських
рішень здійснюється без аргументованих
доказів; 2) методи, засновані на «здоровому
глузді», тобто на логічних висновках, послідовних доказах, що спираються на практичний
досвід; 3) методи, засновані на науково-практичному підході, передбачають вибір оптимальних рішень із певного числа варіантів,
розрахованих шляхом використання значного
обсягу інформації [6, с. 9].
Кількісні методи (третя група) базуються на
науковому підході і на проведенні таких етапів, як формулювання проблем, підготовка
і реалізація рішення. При цьому А.П. Заросило рекомендує використовувати спеціальні
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Таблиця 3
Основні елементи управлінського аналізу
Поняття
Зміст
Предмет
управлінські стосунки і бізнес-процеси господарської і комерційної
діяльності підприємств
Об’єкти
різні аспекти діяльності структурних підрозділів господарюючого
суб'єкта та діяльності загалом
Суб’єкти
менеджери, бухгалтери-аналітики, маркетологи, зовнішні консультанти,
найняті для проведення аналітичної роботи
Основна мета
використання результатів в управлінні для досягнення високих
результатів у майбутньому
Задачі
оцінка внутрішніх і зовнішніх чинників; загальних тенденцій розвитку
економічних процесів; резервів підвищення ефективності виробництва
Інформаційна база законодавчі і нормативні акти (закони, постанови, інструкції, вказівки);
Планово-нормативна документація (бізнес-план, ліміти, нормативи);
Бухгалтерська (фінансова) звітність, дані бухгалтерського (фінансового)
обліку; Бухгалтерська (управлінська) звітність, дані бухгалтерського
(управлінського) обліку; Статистична звітність, дані статистичного обліку
Податкова звітність, дані податкового обліку; Акти ревізій і перевірок;
Показники фірм-конкурентів; Середньогалузеві
Вимірники інформації натуральні, трудові, вартісні
Методи
порівняння, факторний детермінований і стохастичний (кореляційний)
аналіз, АВС-аналіз; SWOT-аналіз, bsc-аналіз, маржинальний аналіз;
метод розрахунку інвестицій,
Головні споживачі
керівництво (адміністрація) підприємства, власники, топ-менеджери
Форма узагальнення звіт про проведений аналіз, пояснююча записка (бізнес-план), програма
результатів аналізу по реалізації обгрунтованих управлінських рішень
Ступінь відкритості є комерційною таємницею, носить конфіденційний характер
інформації

Джерело: складено за [5; 6; 15; 17]

методи, такі як прогностичні методи, евристичні підходи і методи, системний підхід, економіко-математичні методи, економіко-математичні моделі, побудова «дерева цілей»,
оцінні методи [15, с. 178].
Висновки. У процесі дослідження встановлено, що управлінський аналіз відіграє важливу
роль у системі управління підприємством, призначений для внутрішнього користування, має
конфіденційний характер, оцінює поточні та май-

бутні результати діяльності структурних підрозділів та діяльності підприємства загалом із метою
прийняття оперативних управлінських рішень.
Він будується на методології економічного аналізу і є складником управлінського обліку.
Подальші дослідження будуть спрямовані
на детальне вивчення етапів стратегічного
управлінського аналізу з урахуванням STEPфакторів і конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства.
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