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 Проаналізовано зміст і структуру фінансової звітності. Розкрито значення 

фінансової звітності в управлінні підприємством. Визначені можливі напрями її 

удосконалення та інтеграції до міжнародних вимог як основного 

інформаційного джерела діагностики фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів господаорювання. 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, принципи фінансової 

звітності, якісні характеристики фінансової звітності, баланс, діагностика, 

МСФЗ, регулювання, управління,  вдосконалення. 

Постановка проблеми. Фінансова звітність виступає інструментом 

інформування всіх зацікавлених користувачів для обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень щодо підвищення ефективності фінансово-господарської 

діяльності на підставі удосконалення управління виробництвом, створення 

конкурентноздатної продукції та залучення інвестицій, є надійним джерелом 

аналітичних висновків щодо подальшого розвитку та визначення економічного 

потенціалу та стратегій підприємства. Фінансова звітність забезпечує 

інформаційні потреби користувачів щодо придбання, продажу та володіння 

цінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління та 

здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; забезпеченості 

зобов'язань підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають 

розподілу; регулювання діяльності підприємства; інших рішень. 

Необхідність удосконалення процесу відображення в обліку господарських 

операцій, підвищення значення своєчасної та достовірної облікової та 

діагностико-аналітичної інформації щодо стану активів та пасивів підприємства 
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в обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень засвідчують актуальність 

даних проблем. Попри наявність значної кількості запропонованих пропозицій 

з удосконалення інформаційного забезпечення діагностики фінансово-

господарської діяльності підприємств та враховуючи подальші процеси 

глобалізації та інтеграції облікових систем, на сьогодні відсутня цілісна 

концепція формування фінансової звітності, що обмежує її якість та прозорість. 

Стан  дослідження. Удосконалення інформаційного забезпечення 

процесів управління на основі фінансової звітності завжди було та й 

залишається одним із пріоритетних напрямків наукових досліджень.  

Розповсюджений у вітчизняній теорії і практиці традиційний підхід до 

теоретичних аспектів організації звітних процесів та діагностики фінансового 

стану підприємств і фінансово-господарської діяльності в цілому досить 

вичерпно досліджений у працях Ф. Бутинця, М. Білухи, В. Пархоменка, П. 

Безруких, Є. Мниха, Л. Лахтіонової, Л. Лігоненко,  В. Мец, О. Павловської, Є. 

Ненашева, Г. Кіндрацької. Цей підхід характеризується використанням 

основних принципів, форм  та методів для ефективної організації аналітичних 

досліджень на підприємстві.   

Водночас у сучасних умовах господарювання питання організації і 

методології формування показників фінансової звітності на підприємстві 

потребують подальшого розвитку. Це зумовлено тим, що тепер назріла потреба 

дослідження, обґрунтування та вдосконалення організації аналізу та 

діагностики, з подальшою адаптацією його до сучасних умов функціонування 

підприємства. 

Мета статті - визначення особливостей складання та напрямків 

удосконалення складу, структури та формування показників фінансової 

звітності як інформаційного забезпечення діагностики фінансово-господарської 

діяльності підприємства.  

Виклад основних положень. Загальні вимоги складання та подання 

фінансової звітності викладено у Законі України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність» від 16.07. 1999р.  № 996 - XIV [1] та НП(С)БО 1 «Загальні 
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вимоги до фінансової звітності», затвердженому  наказом МФУ від 07.02.2013р. 

№73 [3]. 

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 

за звітний період. Метою складання фінансової звітності є надання 

користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий 

стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття рішень. 

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не 

можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних 

потреб. 

Склад фінансової звітності визначається національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 1. Баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт 

про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, 

зобов’язання і власний капітал. Звіт про фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний 

дохід. Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і 

витрачання (видаток) грошових коштів протягом звітного періоду в результаті 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Звіт про власний капітал - 

звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом 

звітного періоду. Примітки до фінансової звітності - сукупність показників і 

пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової 

звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або 

міжнародними стандартами фінансової звітності [3]. 

 Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних 

суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) 

встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу 

і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта 
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малого підприємництва», затвердженим наказом Міністерства фінансів України 

від 25 лютого 2000 року № 39 [4]. 

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про 

власні господарські операції, зобов'язані складати та подавати консолідовану 

фінансову звітність. 

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначається НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». Фінансова звітність підприємства 

формується з дотриманням таких принципів: 

 автономності;  

 безперервності;  

 періодичності;  

 історичної (фактичної) собівартості;  

 нарахування та відповідності доходів і витрат;  

 повного висвітлення;  

 послідовності;  

 обачності;  

 превалювання змісту над формою;  

 єдиного грошового вимірника.  

Аналізуючи положення міжнародних стандартів фінансової звітності та 

наукові думки вчених пропонується доповнення принципів формування 

фінансової звітності принципами значимості та принципами вартісної оцінки 

[5]. 

 Певного коригування і удосконалення потребує зміст самих форм 

фінансової звітності. Так, баланс не має чіткого розмежування поточних і 

непоточних активів і зобов’язань. Діюча форма пасиву балансу на сьогодні 

затрудняє здійснення діагностики фінансового стану, оскільки завжди виникає 

питання як класифікувати довгострокові та поточні забезпечення, доходи 

майбутніх періодів, цільове фінансування та інші статті балансу. Така ситуація 

впливає на те, щоб переглянути підхід до порядку розкриття облікової 

інформації у фінансовому звіті. Вітчизняна практика передбачає суворе 
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регламентування обсягів та рівня деталізації інформації в кожному 

фінансовому звіті. Так, в активі балансу відображається залишкова вартість 

відповідних рахунків активів згідно таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порядок заповнення активу ф. № 1  «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 

 Актив Код  На початок та кінець звітного періоду 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи:  1000 Рядок 1000 = Рядок 1001 - Рядок 1002 

- первісна вартість  1001 Сальдо Дт 12  

- накопичена амортизація   1002 Сальдо Кт 133  

Незавершені капітальні інвестиції  1005 Сальдо Дт 15  

Основні засоби:   1010 Рядок 1010 = Рядок 1011 - Рядок 1012 

- первісна вартість  1011 Сальдо Дт 10, 11 (без сальдо Дт 100)  

- знос   1012 Сальдо Кт 131, 132    

Інвестиційна нерухомість   
1015 

Рядок 1015 = Рядок 1016 - Рядок 1017 

Сальдо Дт 100  

Довгострокові біологічні активи 

  
1020 

Рядок 1020 = Рядок 1021 - Рядок 1022  

Сальдо Дт 161, 163, 165  

Довгострокові фінансові інвестиції:  Сальдо Дт 141, 142, 143  

- які обліковуються за методом участі 

в капіталі інших підприємств   
1030 

 

- інші фінансові інвестиції  1035 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість  
1040 

Сальдо Дт 181, 182, 183  

 

Відстрочені податкові активи  1045 Сальдо Дт 17  

Інші необоротні активи  

1090 

У статті відносять вартість необоротних 

активів, для відображення яких за ознаками 

суттєвості не можна було виділити окрему 

статтю або які не можуть бути включені в 

наведені вище статті розділу  

Усього за розділом I   

1095 

 Сума рядків 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 

1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1060, 1065, 

1090 

II. Оборотні активи 

Запаси   1100 Сальдо Дт 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 

(згорнуте сальдо без урахування 

субрахунку 286)  

Поточні біологічні активи  1110 Сальдо Дт 21  

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги  

1125 Сальдо Дт 36 мінус сальдо Кт 38  

  

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 

  

- за виданими авансами   1130 Сальдо Дт 371  

- з бюджетом   1135 Сальдо Дт 641 і 642  

- у тому числі з податку на прибуток  
1136 

Сальдо Дт 64 (субрахунок податку на 

прибуток) 

Інша поточна дебіторська 1155 Сальдо Дт 372, 374, 375, 376, 377, 378  
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заборгованість    

Поточні фінансові інвестиції  1160 Сальдо Дт 352  

Гроші та їх еквіваленти   1165 Сальдо Дт 30, 31, 313, 333, 351  

Витрати майбутніх періодів  1170 Сальдо Дт 39  

Інші оборотні активи   

1190 

У статті зазначають вартість оборотних 

активів, які не можуть бути включені в 

наведені вище статті розділу «Оборотні 

активи» 

Усього за розділом II  

1195 

Сума рядків 1100, 1110, 1115, 1120, 1125, 

1130, 1135, 1140, 1145, 1155, 1160, 1165, 

1170, 1180, 1190 

III. Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та групи вибуття   

1200 Сальдо Дт 286  

Баланс   1300  Сума рядків 1095, 1195 та 1200 

 

В пасиві балансу відображається залишкова вартість відповідних рахунків 

капіталу і зобов’язань  згідно таблиці 2. 

Таблиця 2 

Порядок заповнення пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

 I. Власний капітал 

Зареєстрований капітал   1400 Сальдо Кт 40, 41  

Капітал у дооцінках   1405 Сальдо Кт 423  

Додатковий капітал   1410 Сальдо Кт 421, 422, 424, 425  

Резервний капітал   1415 Сальдо Кт 43 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
1420 

Сальдо Кт 441, Дт 442  

 

Неоплачений капітал 1425 Сальдо Кт 46  

Вилучений капітал  1430 Сальдо Кт 45  

Усього за розділом I   

1495 

Сума рядків 1400, 1405, 1410, 1415, 1435 

«плюс» або «мінус» рядок 1420 «мінус» 

рядки 1425, 1430 

II. Довгострокові зобов’язання та забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання  1500 Сальдо Кт 54  

Довгострокові кредити банків   1510  

Інші довгострокові зобов’язання 

  
1515 

Сальдо 51, 52, 53, 55 Кт 51, 52, 53, 55 (505, 

506 у частині відсоткових позик).  

Довгострокові забезпечення  1520 Сальдо Кт 47  

Цільове фінансування   1525 Сальдо Кт 48  

Усього за розділом II   
1595 

 Сума рядків 1500, 1505, 1510, 1515, 1520, 

1525, 1530, 1535, 1540, 1545 

IІІ. Поточні зобов’язання та забезпечення 

Короткострокові кредити банків  1600 Сальдо Кт 60  

Поточна кредиторська 

заборгованість за: 
 

 

- довгостроковими зобов’язаннями  1610 Сальдо Кт 61  

- товари, роботи, послуги   1615 Сальдо Кт 63  

- розрахунками з бюджетом  1620 Сальдо Кт 641, 642  
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- у тому числі з податку на прибуток  
1621 

Сальдо Кт 641 (субрахунок податку на 

прибуток). 

- розрахунками зі страхування  1625 Сальдо Кт 65  

- розрахунками з оплати праці   1630 Сальдо Кт 66  

Поточні забезпечення   
1660 

Сальдо Кт 471, 473, 474 (у частині 

поточних забезпечень)  

Доходи майбутніх періодів 1665 Сальдо Кт 69  

Інші поточні зобов’язання  1690  

Усього за розділом IІІ   

1695 

 Сума рядків 1600, 1605, 1610, 1615, 1620, 

1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1660, 

1665, 1670, 1690 

ІV. Зобов’язання, пов’язані  

 з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 

Сальдо Кт 680  

Баланс   1900 Сума рядків 1495, 1595, 1695, 1700, 1800  

 

Підхід, що передбачає визначення мінімальних обсягів та рівня інформації, 

яка повинна бути представлена у кожному звіті з наданням підприємствам 

права додаткової деталізації інформації, впроваджений в міжнародну практику  

[5]. Враховуючи це для більш повного відображення інформації у звітності  

слід надати можливість вітчизняним підприємствам додатково її доповнювати 

необхідними статтями, які можуть суттєво вплинути на процес прийняття 

управлінських рішень. В балансі передбачені додаткові рядки, які наведені в 

додатку до НП(С)БО 1 і можуть бути додані до Балансу підприємства згідно 

таблиці 3.  

Таблиця 3 

Додаткові рядки Балансу (Звіту про фінансовий стан)   

 Актив Код  На початок та кінець звітного періоду 

I. Необоротні активи 

Первісна вартість інвестиційної 

нерухомості   
1016* 

Сальдо Дт 100, Кт 135  

 

Знос інвестиційної нерухомості   1017* 

Довгострокові біологічні активи 

  
1020 

Рядок 1020 = Рядок 1021 - Рядок 1022  

Сальдо Дт 161, 163, 165  

Первісна вартість довгострокових 

біологічних активів   
1021* 

Сальдо Дт 162, 164, 166, Кт 134  

 

Накопичена амортизація 

довгострокових біологічних активів  
1022* 

Гудвіл  1050* Сальдо Дт 191, 193  

Відстрочені аквізиційні витрати   1060*  

Залишок коштів у централізованих 1065*  
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страхових резервних фондах 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси   1101* Сальдо Дт 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 

(згорнуте сальдо без урахування 

субрахунку 286)  

 

Незавершене виробництво   1102* 

Готова продукція   1103* 

Товари   1104* 

Депозити перестрахування 1115*  

Векселі одержані   1120* Сальдо Дт 34  

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з нарахованих доходів 
1140* 

Сальдо Дт 373  

 

Дебіторська заборгованість  за 

розрахунками з внутрішніх 

розрахунків  

1145* 
Сальдо Дт 682, 683 та 36, 377 (у частині 

пов’язаних сторін)  

 

Готівка   1166* Сальдо Дт 30, 31  

 Рахунки в банках   1167* 

Частка перестраховика в страхових 

резервах у тому числі в: 
1180* 

 

- резервах довгострокових зобов’язань  1181* 

- резервах збитків або  резервах 

належних виплат   
1182* 

- резервах незароблених  премій  1183* 

- інших страхових резервах  1184* 

 I. Власний капітал 

Емісійний дохід   1411* Сальдо Кт 421  

 Накопичені курсові різниці   1412* 

Інші резерви   
1435* 

Страховики наводять інші компоненти 

власного капіталу 

II. Довгострокові зобов’язання та забезпечення 

Пенсійні зобов’язання  1505*  

Довгострокові забезпечення витрат 

персоналу   

1521* Сальдо Кт 471, 472, 477  

 

Благодійна допомога  1526* Сальдо Кт 483  

Страхові резерви   

у тому числі 

1530* 

 

Сальдо Кт 49  

 

- резерв довгострокових зобов’язань  1531* 

- резерв збитків або резерв належних 

виплат  
1532* 

- резерв незароблених премій  1533* 

- інші страхові резерви  1534* 

Інвестиційні контракти   1535*  

Призовий фонд   1540* Сальдо Кт 475  

Резерв на виплату джек-поту   1545* Сальдо Кт 475  

IІІ. Поточні зобов’язання та забезпечення 

Векселі видані   1605* Сальдо Кт 62  

Поточна кредиторська заборгованість 

за одержаними авансами 1635* 
Сальдо Кт 681  

Поточна кредиторська заборгованість 

за розрахунками з учасниками  
1640* 

Сальдо Кт 67  

 

Поточна кредиторська заборгованість 

із внутрішніх розрахунків 
1645* 

Сальдо Кт 682, 683 та 63 (у частині 

зобов’язань перед пов’язаними особами)  

Поточна кредиторська заборгованість 1650*  
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за страховою діяльністю  

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків   
1670* 

 

V. Чиста вартість активів 

недержавного пенсійного фонду 

1800* 

Недержавні пенсійні фонди відображають 

різницю між вартістю активів пенсійного 

фонду на звітну дату та сумою зобов’язань 

пенсійного фонду, що підлягають 

виконанню на звітну дату.  

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1786 “Про 

затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із 

застосуванням міжнародних стандартів” [2] розпочато реформу з приведення 

національної системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимог ринкової 

економіки і міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Перевагами 

переходу вітчизняних суб’єктів господарювання до норм МСФЗ є: 

 економія грошових ресурсів та часу на трансформацію фінансової 

звітності у відповідності до вимог МСФЗ; 

 створення додаткових робочих місць при залученні іноземних інвестицій 

а отже зниження рівня безробіття; 

 спрощене порівняння показників фінансової звітності вітчизняних 

підприємств з іноземними; 

 прозорість подання інформації завдяки правилам та поясненням до 

фінансової звітності;  

 відносна надійність інформації (без випадків фальсифікацій); 

 більша довіра до компаній з іноземним капіталом; 

 реальна можливість виходу на міжнародні ринки торгівлі; 

  можливість залучення швидкого та об'ємнішого фінансово-

інвестиційного потоку до України як елементу сталого економічного зростання 

країни у всіх напрямах.  

Запровадження принципів і методів МСФЗ в Україні здійснюється в 

умовах наявної системи державного регулювання бухгалтерського обліку та 

суворої регламентації. Правова система України має негативний вплив на 
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легалізацію міжнародних стандартів, створених міжнародним неурядовим 

органом. Основні чинники: 

 недостатній зв’язок між положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку та кодексами і законами, які впливають на застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності; 

 значний вплив податкових норм і правил на організацію бухгалтерського 

обліку; 

 суттєвий вплив урядових органів на процеси розробки і прийняття 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, особливо у сфері малого 

підприємництва; 

 визначення П(С)БО, на відміну від МСФЗ, не лише вимог до фінансової 

звітності, а й методологічних засад формування інформації у бухгалтерському 

обліку; 

 відмінності у застосуванні концептуальних основ МСФЗ на макрорівні і 

мікрорівні. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи 

вищесказане, варто відзначити, що вдосконалення фінансової звітності з 

врахуванням вимог міжнародних стандартів не можливе без вирішення 

основних проблем. Вони потребують негайного вирішення, у тому числі і через 

координацію дій всіх державних органів та моніторинг стану бухгалтерського 

обліку з метою критичної оцінки його результатів, внесення відповідних змін 

до чинного законодавства. Запровадженню нових НП(С)БО має передувати 

належне їх обговорення та апробація на практиці, що дозволить усунути 

постійне коригування положень відповідними наказами Міністерства фінансів 

України. Необхідно передбачити функціонування підтримки важливих 

методичних розробок та професійних друкованих видань, що організовують на 

своїх сторінках їх обговорення та вдосконалення. Фінансова звітність не 

забезпечує інформацією користувачів про інтелектуальний капітал, вплив 

вартості якого на ринкову вартість підприємства є суттєвим. Також в останній 

час виникає необхідність забезпечення бухгалтерської звітності більш надійною 
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інформацією про такі невідчутні активи як людський капітал та його вплив на 

майбутню дохідність компанії. За цих умов є доречним перехід до інтегрованої 

звітності, яка традиційно повинна містити показники, що характеризують 

фінансовий стан та фінансові результати діяльності підприємства. В той же час 

за допомогою такої звітності може бути забезпечено отримання висновків 

користувачами про ефективність використання людських ресурсів, рівень 

соціальної відповідальності її власників і керівників. Фінансова звітність 

розглядається як інструмент для об’єктивної та достовірної діагностики 

фінансово-майнового стану, результатів діяльності, капіталу, руху грошових 

коштів підприємства та управління діяльністю в цілому. Удосконалення 

принципів складання, змісту форм фінансової звітності, можливість 

додаткового розкриття інформації забезпечить підвищення її інформативності 

та значення. 

Подальшими напрямками наукових досліджень є розробка шляхів 

розширення інформаційного змісту, форм фінансової звітності через її 

зближення з іншими видами звітності (створення інтегрованої звітності) з 

метою сприйняття та інтерпретації її показників для підвищення ефективності 

управлінських рішень. 
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Аннотация. 

Приймак С.В.,  Воляник  Г.М. Усовершенствование информационного 

обеспечения диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

субьектов хозяйствования 

Исследованы содержание и структура финансовой отчетности. Раскрыто 

значение финансовой отчетности в управлении  предприятием. Определены 

возможные направления ее совершенствования и интеграции в соответствии с 

международными требованиями в качестве основного информационного 

источника диагностики финансово-хозяйственной деятельности  субьектов 

хозяйствования. 

  

Ключевые слова: информационное обеспечение, принципы финансовой 
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