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ДОСТОВІРНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ – ЗАПОРУКА  УСПІШНОЇ РОБОТИ 

ПІДПРИЄМСТВА    

 

Успішне функціонування підприємств в сучасних умовах потребує підвищення 

ефективності фінансово-господарської діяльності на підставі удосконалення управління 

виробництвом, створення конкурентноздатної продукції та залучення інвестицій. Для 

цього необхідно створити таку інформаційну систему, яка здатна задовольнити запити 

всіх зацікавлених користувачів для обґрунтування та прийняття управлінських рішень. 

Інструментом інформування користувачів виступає фінансова звітність. Саме фінансова 

звітність повинна надавати повну, неупереджену та достовірну інформацію про 

поточний стан і результати функціонування підприємства. Це джерело інформації для 

аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, діагностики 

ресурсозабезпечення та ресурсовикористання, виявлення та мобілізації внутрішніх 

резервів покращення роботи підприємства та зміцнення його фінансових позицій на 

ринку капіталів. В умовах ринкових відносин, коли на економічному просторі одночасно 

працюють різноманітні господарюючі суб'єкти, юридичні та фізичні особи, фінансова 

звітність стає основним джерелом інформації. Кожний суб'єкт господарювання 

намагається знати всю достовірну інформацію про своїх замовників та постачальників. 

Склад та структура звітності може бути розроблена залежно від потреб підприємства. 

Однак, в Україні здійснюється державне регулювання фінансової звітності з метою 

створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси 

користувачів, а також забезпечують уніфікацію і удосконалення бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності в світлі вимог МСБО. Вимоги до формування показників 

звітності  регламентуються НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

затвердженим наказом Мінфіну України від 07.02.2013 № 73.   

Для прийняття управлінських рішень користувачам фінансових звітів необхідна 

інформація про фінансовий стан, результати діяльності і зміни у роботі підприємства. 

Вказані інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності, до якої відповідно 

до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» належать: 

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан); 

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 

3. Звіт про рух грошових коштів; 

4. Звіт про власний капітал; 

5. Примітки до річної фінансової звітності і додатки. 

Основною формою фінансової звітності є Баланс, вимоги до розкриття його 

статей регламентуються НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

затвердженим наказом Мінфіну України від 07.02.2013 № 73. Метою складання Балансу 

є подання впорядкованої інформації про стан майна і зобов’язань підприємства 

зацікавленим користувачам;  про фінансовий стан підприємства, його автономність, 

плато- і кредитоспроможність на звітну дату для прийняття ефективних економічних 

рішень. Наявність своєчасного та правильно складеного балансу дає можливість 

кожному керівникові, обмірковуючи всі позитивні та негативні сторони діяльності 

підприємства, свідомо вести господарство, пошук внутрішніх резервів та запровадження 

їх у дію. 



Продовження трансформації основних форм бухгалтерської звітності і зокрема, 

балансу, супроводжується певними проблемами та особливостями, що впливають на 

організацію аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності вітчизняних 

суб’єктів господарювання.  

Призначення форм фінансової звітності в управлінні підприємством полягає в: 

1) оцінці фінансового стану підприємства: структури активів, власного капіталу, 

зобов’язань, його здатності відповідати за своїми зобов’язаннями (платоспроможність); 

2) діагностиці можливості створення грошових потоків у майбутньому;  

3) визначенні потреб у фінансових ресурсах в майбутньому та для передбачення 

розподілу прибутку; 

4) оцінці здатності підприємства щодо виконання своїх обов'язків перед 

кредиторами (кредитоспроможності).  

Загалом, інформація, яка міститься у фінансовій звітності використовується: 

- для контролю за виконанням проектних завдань, планів, аналізу, формуванням 

прогнозів, складанням бізнес-планів; 

- для перевірки діяльності підприємств, виявлення і узагальнення передового 

досвіду та виявлення недоліків в роботі, проведення аналізу їх господарської діяльності, 

для складання зведеної чи консолідованої звітності; 

- при розгляді питань щодо видачі кредитів та при страхуванні майна фінансово-

банківськими установами та організаціями. 

- для оцінки фінансового стану підприємства, прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Видозмінені форми фінансової звітності впливають на методику розрахунку 

коефіцієнтів фінансової сталості суб’єкта підприємництва. У фінансовій літературі є 

багато підходів до класифікації фінансових коефіцієнтів та методики їх визначення. 

Однак, вони зазнали змін при трансформації фінансової звітності.  

Фінансова звітність повинна бути надійним джерелом аналітичних висновків 

щодо подальшої діяльності та визначення економічного потенціалу підприємства. Таким 

чином, можна з впевненістю визнати той факт, що сьогодні існує багато проблем 

розвитку звітних процесів на вітчизняних підприємствах та в аналізі показників звітів і 

результатів діяльності підприємств. Їх вирішення сприятиме полегшенню проведення 

аналітичних досліджень фінансової звітності суб’єктів господарювання.  


