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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Об’єктивні умови жорсткої конку-
ренції, пов’язані з активним впровадженням 
різних механізмів в управлінні підприємниць-
кою діяльністю суб’єктів господарювання, 
вимагають, перш за все, підтримання високої 
власної конкурентної позиції. За цих обставин 
значно зростає попит на фінансову інформа-
цію. Саме виняткова роль інформаційного 
забезпечення в процесах управління спричи-
няє підвищену увагу до фінансової звітності 
як основного джерела інформації про майно-
вий та фінансовий стан підприємства, а також 
результати його виробничо-господарської 
діяльності за звітний період. Дослідження про-
блеми складання звітності та її аналізу акту-
альне та важливе в сучасних умовах господа-
рювання, оскільки єдиний порядок підготовки 
та подання фінансової звітності сприятимуть 

уніфікації вихідної інформації, єдиному розу-
мінню звітних показників зовнішніми користу-
вачами. Необхідно відмітити, що вплив фінан-
сової звітності на ефективність прийняття 
рішень визначається тим, наскільки вона від-
повідає запитам користувачам.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розв’язанню теоретичних і методичних 
питань формування, аналізу та прогнозу-
вання фінансової звітності присвячена значна 
кількість досліджень вчених: Ф. Ф. Бутинця, 
С. В. Івахненка, Г. Г. Кірейцева, М. Д. Корінька, 
Я. Д. Крупки, М. В. Кужельного, Т. О. Лозенка, 
А. И. Малишкина, В. В. Сопка, А. М. Стемаль-
щука та інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Огляд літератури пока-
зав, що потребують дослідження теоретичні та 
практичні положення щодо організації фінан-
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сової звітності сучасних підприємств та удо-
сконалення методики її складання і аналізу.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Обґрунтування теоретич-
них і методичних положень, удосконалення 
методики складання та аналізу фінансової 
звітності, розробка на їх основі практичних 
рекомендацій є метою статті.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Обліковий процес завершується 
складанням фінансової звітності про господар-
ську діяльність підприємства. Правові основи з 
питань складання фінансової звітності регла-
ментуються Законом України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні», 
а також Національними положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку НП(С)БО 1. 
Державне регулювання фінансової звітності в 
Україні здійснюється з метою створення єди-
них правил складання фінансової звітності, які 
є обов’язковими для всіх підприємств [6].

Звітність – це система показників у формі 
таблиці, які відображають обсяг і результати 
діяльності підприємства. Її складання завер-
шальний етап облікової роботи. Фінансова 
звітність визначена НП (С)БО 1 як бухгалтер-
ська звітність і відображає фінансовий стан 
підприємства та результати його діяльності за 
звітний період. Метою такої звітності є забез-
печення загальних інформаційних потреб 
широкого кола користувачів, які поклада-
ються на неї як на основне джерело фінансо-
вої інформації під час прийняття економічних 
рішень (табл. 1).

Для прийняття економічних рішень корис-
тувачам фінансових звітів необхідна інфор-
мація про фінансовий стан, результати 
діяльності та зміни у фінансовому стані під-
приємства.

Зазначені інформаційні потреби обумо-
вили склад фінансової звітності [2, с. 57]: 

- баланс; 
- звіт про фінансові результати; 

- звіт про рух грошових коштів;
- звіт про власний капітал;
- примітки до річної фінансової звітності.
Фінансова звітність повинна задовольняти 

потреби тих користувачів, які не можуть вима-
гати звітів, складених з урахуванням їх кон-
кретних інформаційних потреб [1, с. 134]. 

Для того щоб фінансова звітність була зро-
зумілою користувачам, НП (С)БО1 вимагає 
наявність у ній даних про [5]: 

- підприємство; 
- дату звітності та звітний період;
- валюту звітності та одиницю її виміру; 
- облікову політику підприємства та її зміни;
- аналітичну інформацію щодо статей 

фінансових звітів; 
- консолідацію фінансових звітів; 
- припинення (ліквідацію) окремих видів 

діяльності; 
- обмеження щодо володіння активами;
- участь у спільних підприємствах; 
- виявлені помилки та пов'язані з ними 

коригування;
- іншу інформацію. 
Головні вимоги до звітності – це реаль-

ність, ясність, своєчасність, єдність мето-
дики звітних показників, порівнянність звітних 
показників з минулими. Якісні характеристики 
фінансової звітності такі: інформація, яка 
надається у фінансових звітах, повинна бути 
дохідлива і розрахована на однозначне тлу-
мачення її користувачами за умови, що вони 
мають достатні знання та зацікавлені у сприй-
нятті цієї інформації [4, с. 73]. 

Фінансова звітність повинна надавати мож-
ливість користувачам порівнювати: 

– фінансові звіти підприємства за різні 
періоди;

 – фінансові звіти різних підприємств. 
Передумовою зіставності є наведення від-

повідної інформації попереднього періоду та 
розкриття інформації про облікову політику і 
її зміни. 

Таблиця 1
Інформаційні потреби основних користувачів фінансової звітності 

Користувачі звітності Інформаційні потреби

Інвестори, власники Придбання, продаж та володіння цінними паперами. Участь 
у капіталі підприємства. Оцінка якості управління.

Керівництво підприємством Регулювання діяльності підприємства.
Банки, постачальники та інші 
кредитори

Забезпечення зобов'язаного підприємства. Оцінка здатності 
підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання.

Замовники Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої 
зобов'язання.

Працівники підприємства Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої 
зобов'язання.
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Кожний фінансовий звіт повинен містити 
дату, станом на яку наведені його показники, 
або період, який він охоплює. Якщо період, за 
який складено фінансовий звіт, відрізняється 
від звітного періоду, передбаченого цим Наці-
ональним положенням (стандартом), то при-
чини і наслідки цього повинні бути розкриті у 
примітках до фінансової звітності. У фінансо-
вій звітності повинна бути вказана валюта, в 
якій відображені елементи звітності, та оди-
ниця її виміру. Якщо валюта звітності від-
різняється від валюти, в якій ведеться бух-
галтерський облік, то підприємство повинно 
розкривати причини цього та методи, що були 
використані для переведення фінансових зві-
тів з однієї валюти в іншу. 

Підприємство повинно висвітлювати 
обрану облікову політику шляхом опису: 

1. Принципів оцінки статей звітності. 
2. Методів обліку щодо окремих статей 

звітності. Інформація, що підлягає розкриттю, 
наводиться безпосередньо у фінансових зві-
тах або у примітках до них. 

У примітках до фінансових звітів слід роз-
кривати: 

1. Облікову політику підприємства. 
2. Інформацію, яка не наведена без-

посередньо у фінансових звітах, але є 
обов'язковою за відповідними положеннями 
(стандартами). 

3. Інформацію, що містить додатковий ана-
ліз статей звітності, потрібний для забезпе-
чення її зрозумілості та доречності. 

Звітним періодом для складання фінансо-
вої звітності є календарний рік. Баланс під-
приємства складається на кінець останнього 
дня звітного періоду. Проміжна (місячна, 
квартальна) звітність, яка охоплює певний 
період, складається наростаючим підсум-
ком з початку звітного року. Таким чином, за 
періодичністю складання і подання звітність 
поділяється на внутрішньорічну, місячну, 
квартальну, піврічну, дев'ятимісячну та річну. 
Внутрішньорічну звітність називають поточ-
ною звітністю, або періодичною. 

Фінансова звітність підприємства вико-
ристовується самими власниками, для ана-
лізу та контролю за виконанням договірних 
зобов’язань, аналізу господарської діяль-
ності, для складання планів на майбутнє. 

Крім того, звітність подається: у вищу за 
підпорядкованістю організацію, якщо така є, 
з метою керівництва роботою підприємства; 
контрагентам (покупцям, постачальникам 
тощо), а також установам банку (для контр-
олю за використанням банківського кредиту), 

якщо таке передбачене кредитним догово-
ром; органам статистики для статистичної 
обробки [8, с. 327]. 

До фінансової звітності включаються 
показники діяльності філій, представництв, 
відділень та інших відособлених підрозділів 
підприємства. До річного бухгалтерського 
звіту обов’язково додається пояснювальна 
записка (примітки), в якій викладаються осно-
вні фактори, що вплинули в звітному році на 
підсумки діяльності підприємства, і висвітлю-
ються фінансовий і майновий стан та пер-
спектива розвитку підприємства.

Бухгалтерський фінансовий звіт за фор-
мою № 1 «Баланс» характеризує зміни фінан-
сового стану підприємства порівняно з почат-
ком звітного періоду, а «Звіт про фінансові 
результати» відбиває результати фінансово-
господарської діяльності за період з початку 
звітного року. 

Таким чином, бухгалтерська фінансова 
звітність є єдиною. Звіти підприємств і орга-
нізацій всіх галузей господарювання скла-
даються за єдиними формами. Встановлені 
форми звітності складають всі підприємства і 
організації, що містяться на території України 
і є юридичними особами. 

Для того щоб звітність була дійовим засо-
бом управління та контролю, вона повинна 
відповідати всім вимогам, що висуваються 
до обліку. Вона має достовірно відображати 
ресурси підприємства, їх використання і 
фінансові результати діяльності. Показники 
звітності повинні бути об’єктивними, обґрун-
товані перевіреними даними поточного обліку 
і підтверджені відповідними документами.

Своєчасність складання та подання звіт-
ності – невід’ємна умова її корисності. Най-
більш достовірна інформація втрачає своє 
значення, якщо вона надана користувачам 
несвоєчасно, тому звітність повинна скла-
датися і подаватися відповідним органам у 
строки, встановлені нормативними актами, 
які забезпечують ефективне її використання 
для управління та контролю. 

Важливим напрямом підвищення рівня 
аналітичності фінансової звітності має стати 
правильна побудова її форм таким чином, 
щоб максимально полегшити вивчення відо-
бражених в них господарських взаємозв’язків. 

Бухгалтерський баланс є основним джере-
лом інформації про фінансовий і майновий 
стан підприємства на звітну дату. 

З метою об’єктивного представлення 
інформації в балансі ми пропонуємо внести 
наступні зміни: 
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– виключити з підсумку балансу статті 
«Відстрочені податкові активи» та «Відстро-
чені податкові зобов’язання» та розглядати їх 
як регулюючі; 

– перегрупувати розділи пасиву балансу 
відповідно до їх економічної суті (зокрема, 
включити статтю «Цільове фінансування» до 
розділу «Власний капітал»); 

– здійснити поділ дебіторської заборго-
ваності в залежності від строку її обороту в 
складі оборотних активів. 

Оцінка чинної форми звіту про фінансові 
результати дозволила виявити такі напрями її 
удосконалення: 

– необхідність виділення окремими стат-
тями підсумків фінансової, інвестиційної 
діяльності; 

– введення статті «Використання при-
бутку» з більш детальним розкриттям сум в 
примітках до фінансової звітності та «Нероз-
поділений прибуток (збиток)», що дозволить 
тісніше ув’язати між собою баланс та звіт про 
фінансові результати. 

Важливою формою звітності є звіт про рух 
грошових коштів. Для її поліпшення реко-
мендуємо складати звіт про рух грошових 
коштів за прямим методом та наводити дану 
форму в примітках до бухгалтерської фінан-
сової звітності. Крім того, введення статей 
«Збільшення (зменшення) активів внаслідок 
операції прямого обміну» та «Збільшення 
(зменшення) пасивів в наслідок операції пря-
мого обміну» у звіті про рух грошових коштів, 
складеному непрямим методом, дозволить 
врахувати вплив бартерних операцій та вза-
ємозаліків на грошові потоки. 

Сучасні тенденції розвитку бухгалтерської 
фінансової звітності передбачають посилити 
значний акцент на примітки і пояснення до 
бухгалтерської фінансової звітності, осно-
вною метою яких є розкриття, внесення корек-
тив, уточнення і доповнення інформації, яка 
розкривається в основних звітних формах. 
Удосконалення приміток і пояснень повинно 
полягати перш за все в їх глибшій прив’язці до 
основних форм, що підвищить їх аналітичну 
цінність. 

Таким чином, запропоновані нами шляхи 
вдосконалення методики складання фінан-
сової звітності полегшать роботу бухгалтерів 
та зроблять інформацію, яка в них розкрита, 
більш доступнішою та зрозумілішою для 
користувачів.

Однією із важливих проблем аналізу бух-
галтерської фінансової звітності в процесі 
обґрунтування економічних рішень, є отри-

мання показників придатних для порівняння. 
В нестабільних умовах функціонування під-
приємства, що передбачає вибір методоло-
гічних основ фінансового обліку, ця проблема 
загострюється. Як наслідок, підвищена увага 
до процесу вибору облікових принципів, мето-
дів та прийомів при формуванні показників 
бухгалтерської фінансової звітності. 

Впровадження в практику бухгалтерського 
обліку можливості вибору принципів, методів 
та прийомів його ведення при формуванні 
показників бухгалтерської фінансової звіт-
ності дозволяє забезпечити відповідність звіт-
них даних умовам, задачам та функціональній 
структурі кожного окремого суб’єкта господа-
рювання, що сприяє найбільш повному вико-
ристанню показників бухгалтерської фінан-
сової звітності при обґрунтуванні рішень. На 
сьогодні можна виділити дві групи питань, 
що виникають безпосередньо при реалізації 
облікової політики. 

Перша група пов’язана з вибором прин-
ципів, методів та прийомів бухгалтерського 
обліку із існуючої нормативної бази та їх впли-
вом на формування показників бухгалтер-
ської фінансової звітності. Друга група питань 
пов’язана з відсутністю формулювання в нор-
мативній базі вказівок щодо відображення у 
бухгалтерській фінансовій звітності окремих 
господарських фактів. 

Варто пам’ятати, що для того, щоб оці-
нити ефективність діяльності підприємства, 
необхідно виявити й пояснити взаємозв’язок 
між компонентами фінансових звітів. Ана-
ліз фінансового стану має дві основні цілі 
[7, с. 14-15]:

 ‒ дослідити динаміку фінансово-господар-
ської діяльності підприємства; 

‒ підготувати інформацію, яка необхідна 
для прогнозування. 

При цьому цілі будуть досягнуті в резуль-
таті рішення взаємозалежного набору аналі-
тичних задач [3, с. 16]:

 ‒ визначення фінансового стану підприєм-
ства на момент проведення аналізу;

 ‒ виявлення тенденцій і закономірностей 
розвитку підприємства; 

‒ визначення моментів, які негативно впли-
вають на фінансовий стан підприємства; 

‒ виявлення резервів, які підприємство 
може використовувати для поліпшення фінан-
сового стану. 

Для аналізу фінансового стану викорис-
товується система взаємозалежних показни-
ків, які базуються на даних бухгалтерської й 
статистичної звітності підприємства. Такий 
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аналіз іноді називають зовнішнім, оскільки він 
орієнтується тільки на публічну звітність під-
приємства. Вірогідність вихідних даних визна-
чає цінність показників, за якими ведеться 
розрахунок. 

Основний зміст зовнішнього аналізу скла-
дається з: 

‒ аналізу абсолютних показників прибутку; 
‒ аналізу відносних показників прибутку; 
‒ аналізу фінансової стійкості і ліквідності 

балансу; 
‒ аналізу ефективності використання при-

тягнутого капіталу. 
Показники оцінки фінансового стану під-

приємства мають бути такими, щоб усі ті, хто 
пов’язаний із підприємством економічними 
відносинами, могли одержати відповідь на 
запитання, наскільки надійне підприємство як 
партнер у фінансовому відношенні, а отже, 
прийняти рішення про економічну доцільність 
встановлення таких відносин з підприєм-
ством. У кожного з партнерів підприємства – 
акціонерів, банків, податкових адміністра-
цій – свій критерій економічної доцільності на 
власний вибір, виходячи з своїх інтересів. 

Після того, як фінансові звіти проаналізо-
вані, слід зробити комплексну оцінку фінан-
сового стану підприємства. Для комплексного 
аналізу фінансового стану підприємства 
необхідно оцінити тенденції найбільш загаль-
них показників, які з різних сторін характери-
зують фінансовий стан підприємства.

Показниками та факторами належного 
фінансового стану підприємства є: стійка 
платоспроможність, ефективне використання 
капіталу, своєчасна організація розрахунків, 
наявність стабільних фінансових ресурсів. 

Дослідження методики аналізу бухгалтер-
ської фінансової звітності дозволяє ствер-
джувати про значну кількість її напрямків 
при вивченні господарських процесів. Досить 
часто вітчизняними фахівцями з фінансового 
аналізу використовуються методики з росій-

ської практики, причому не завжди присутні 
рекомендації щодо адаптації даних методик 
до реальних умов господарювання та існую-
чого інформаційного забезпечення. Ґрунту-
ючись на цій позиції було визначено основні 
напрямки удосконалення методики аналізу 
бухгалтерської фінансової звітності, зокрема: 

‒ подальша розробка теоретичних основ 
методики; 

‒ підвищення ефективності використання 
даних аналізу через приведення їх до спів-
ставності; 

‒ правильна побудова форм бухгалтер-
ської фінансової звітності таким чином, щоб 
максимально полегшити вивчення відобра-
жених в них господарських взаємозв’язків.

Ефективність проведення аналізу зале-
жить від застосування різних типів моделей, 
що дозволяють структурувати та ідентифіку-
вати взаємозв’язок між показниками. 

Оцінка фінансового стану підприємства в 
умовах ринкових відносин особливо важлива 
для вирішення конкуренції і фінансової ста-
більності, надійності підприємства як парт-
нера. У значній мірі втрачає значення контроль 
виконання планів, які регламентують діяль-
ність підприємств, зростає потреба в оцінка 
фінансового стану та аналізі ліквідності (пла-
тоспроможності) підприємств (табл. 2).

Аналіз платоспроможності відображає кое-
фіцієнт покриття. Значення його характеризує 
очікувану платоспроможність за період, який 
дорівнює середній тривалості одного обороту 
всіх його оборотних активів.

Аналіз платоспроможності відображає кое-
фіцієнт покриття. Значення його характеризує 
очікувану платоспроможність за період, який 
дорівнює середній тривалості одного обороту 
всіх його оборотних активів.

Коефіцієнт швидкої ліквідності характери-
зує очікувану платоспроможність та показує 
на скільки можливо буде погасити поточні 
зобов'язання, якщо положення стане дійсно 

Таблиця 2
Оцінка платоспроможності підприємств

Показник Характеристика Рекомендовані 
показники

Коефіцієнт покриття
Погашає свої боргові зобов’язання за рахунок 
отриманого від операційної діяльності чистого 
грошового потоку та прибутку

1,5 – 2,0

Коефіцієнт швидкої 
ліквідності

Відношення високоліквідних поточних активів до 
короткострокових зобов’язань (поточних пасивів) 0,8 – 1,0

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

Спроможність підприємства негайно погасити 
свою короткотермінову кредиторську заборгова-
ність

0,2 – 0,25
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критичним, при цьому виходять із припу-
щення, що товарно-матеріальні запаси вза-
галі не мають ніякої ліквідаційної вартості. 
Для того щоб правильно оцінити даний кое-
фіцієнт, необхідно встановити якість цінних 
паперів і дебіторської заборгованості. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності відобра-
жає платоспроможність на дату складання 
балансу. Тобто характеризує ту частину корот-
котермінових фінансових зобов'язань підпри-
ємства, яка може бути сплачена за рахунок 
першокласних ліквідних активів (грошових 
коштів та їх еквівалентів).

Отримані коефіцієнти і показники необ-
хідно порівняти із встановленими стандарт-
ними (оптимальними) критеріями, з даними 
за попередній період і аналогічними показ-
никами на споріднених підприємствах або із 
середньо галузевими даними. 

Зрозуміло, що аналіз фінансової звіт-
ності сприяє виявленню хиб, попередженню 
банкрутства, визначенню перспектив роз-
витку виробництва в умовах конкурентної 
боротьби. 

З метою вдосконалення регулювання бух-
галтерського обліку виступає забезпечення 
доступу всіх заінтересованих користувачів до 
інформації та звітності, яка надає об’єктивну 
картину фінансового стану і результатів діяль-
ності суб’єкта господарювання. Регулюванню 
з боку держави підлягають аспекти бухгал-
терського обліку, пов’язані із узагальненням 
інформації та складанням звітності, потрібної 
зовнішнім користувачам. 

Висновки і пропозиції. Роль фінансово-
економічної інформації як системи фінансових 
показників визначається впливом на обґрунту-
вання і прийняття рішень користувачів. Саме 
фінансова звітність, відображаючи всі суттєві 
зміни в структурі господарських засобів і їх 
джерел, а також результати фінансово-госпо-
дарської діяльності, надає в скомпонованому 
вигляді значний обсяг інформації необхідної 
зовнішнім і внутрішнім користувачам. 

З метою удосконалення методології скла-
дання фінансової звітності на підприємствах 
рекомендовано обґрунтовано сукупність 
принципів, методів, прийомів ведення бухгал-
терського обліку в залежності від впливу фак-
торів зовнішнього і внутрішнього середовищ. 
Виявлено якісний склад інформації, що пред-
ставляється в звітності, змісту, методологіч-
них основ формування звітних показників. 

У результаті пошуку раціональних шляхів 
вдосконалення, пропонуємо наступні загальні 
положення та методики аналізу. Розробка про-
грамного забезпечення аналізу дасть змогу 
керівництву підприємств проводити щомі-
сячно вказаний аналіз та використовувати 
його результати для розробки обґрунтованих 
управлінських рішень. Методи розрахунку 
показників балансової ліквідності, плато-
спроможності, та фінансової стабільності в 
методиках слід викласти більш детально та 
спрощено. Це дасть змогу в подальшому роз-
робити спеціалізовану програму для викорис-
тання комп’ютерної техніки в аналізі фінансо-
вого стану підприємства.
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