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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід України до ринкової економіки логічно оз�

наменував появу великої кількості підприємств приват�
ної форми власності. У нашій державі функціонує близь�
ко шестидесяти чотирьох тисяч торговельних під�
приємств, зокрема в Хмельницькій області їх майже дві
тисячі. На них зайнято близько двох мільйонів праців�
ників на загальнодержавному рівні і вісімнадцять тисяч
осіб в Хмельницькій області. Обсяг реалізованої про�
дукції за 2012 рік склав 1115224,5 млнг рн. в країні,
15543,6 млн грн. — в Хмельницькій області, що складає
майже півтора процента в структурі торгівлі на держав�
ному рівні.

Поява значної кількості підприємств, які займа�
ються одним видом діяльності, зумовлює жорстку
конкуренцію між ними. Підприємства проводять
аналіз результатів своєї діяльності і моніторинг ре�
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зультатів діяльності своїх конкурентів, визначаючи
сильні та слабкі сторони власної роботи. Інформація,
отримана в результаті проведеного аналізу, повинна
максимально точно відображати реальний фінансово�
господарський стан підприємства для можливості її
використання в управлінні підприємством.

ОСТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПУБЛІКАЦІЇ

Систематизований аналіз звітності виник у ХІХ
столітті. У формуванні зарубіжних направлень аналізу
фінансової звітності виділяють школи: емпіричних праг�
матиків — займалась формуванням набору показників,
необхідних для аналізу діяльності; школа мультиварі�
антних аналітиків побудувала систему показників, які
характеризують фінансово�господарську діяльність;
школа учасників фондового ринку вивчала можливість
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використання звітності для прогнозування ефектив�
ності інвестування.

У працях "Калькуляція і статистика в господарстві
споживчих товариств" (1919 р.), "Бухгалтерія і баланс"
(1925 р.) Іогана Шера було обгрунтовано залежність ба�
лансу від результатів діяльності підприємства. У дослі�
дженнях Пауля Гернстнера "Аналіз балансу" (1926 р.)
та "Цікаві випадки бухгалтерської практики" (1926 р.)
було сформовано п'ять правил для оцінки пасиву та ак�
тиву балансу, і одне для оцінки зв'язку між ними.

У Радянському Союзі склались два основні підходи
до розуміння фінансового аналізу: аналіз охоплював всі
розділи аналітичної роботи (В. В. Ковальов); обмежено
сферу фінансового аналізу лише проведенням аналізу
фінансової звітності (О.В. Єфримова, А.Д. Шеремет,
Є.В. Негашев, Р.С. Сайфулін).

У праці "Аналіз балансу" (1920 р.) П.Н. Худякова по�
яснено сутність бухгалтерського балансу і виділено ме�
тоди його аналізу. У праці А.Я. Усачова "Економічний
аналіз балансу" (1926 р.) розглядались питання аналізу
промислового виробництва.

Основи проведення аналізу діяльності показників
сформовано в праці Д. П. Андріанова "Аналіз госпо�
дарської діяльності торговельного підприємства" (1939
р). Підсумок розробок в області аналізу діяльності
підприємств містився в праці С. К. Татура "Аналіз гос�
подарської діяльності промислових підприємств" (1940
р.).

Вагомий вклад у теорію аналізу господарської діяль�
ності внесли і українські вчені�економісти: І. Я. Франко
обгрунтував використання в аналізі рядів динаміки, ста�
тистичних методів і методу групування; професор Г. Т.
Лещенко одним з перших в Україні написав підручних з
аналізу господарської діяльності підприємств.

Сьогодні питання вивчення і аналізу звітності досл�
іждують А. О. Азарова, П. Я. Попович, Н. В. Тарасенко
та інші вчені.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Існує декілька десятків методик здійснення аналі�

зу показників діяльності підприємств, проте їх
складність полягає у неоднозначному трактуванні от�
риманих результатів, а інтерпретація залежить від ряду
факторів: загальної економічної ситуації в країні, сфе�
ри діяльності, особливостей роботи підприємства
тощо.

Більшість методів проведення аналізу діяльності
складні в обрахунках і тривалі у часі, що ускладнює ро�
боту аналітика. Деякі методи дозволяють оцінити не за�
гальний стан фінансово�господарської діяльності а
лише її окремі сторони.

Постає необхідність у виборі такого методу аналі�
зу, який буде оптимальним у часі , не буде обтяжений
зайвими розрахунками, надаватиме обгрунтовані вис�
новки про діяльність підприємства за визначений пері�
од, давати можливість прогнозувати фінансовий стан.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Інформацію для проведення аналізу діяльності от�

римують з даних бухгалтерського обліку, який фіксує
всі операції, здійснені підприємством з початку його
діяльності і до ліквідації. За інформаційну базу аналізу
беруться дані фінансової звітності.

Фінансова звітність — це бухгалтерська
звітність, яка містить інформацію про фінансо�
вий стан, результати діяльності і рух грошових
коштів підприємства за певний звітний період [1].
З 1999 року складання фінансової звітності ре�
гулюється Законом України "Про бухгалтерсь�
кий облік і фінансову звітність". Він визначає На�
ціональні стандарти бухгалтерського обліку як
нормативно�правові акти, що визначають прин�
ципи та методи ведення фінансової звітності, що
не суперечать міжнародним стандартам.

У 2007 році Кабінетом Міністрів України було зат�
верджено стратегію застосування міжнародних стан�
дартів фінансової звітності, зокрема з 2010 року обов'яз�
кове складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами підприємствами — емітентами, цінні папе�
ри яких перебувають на фондовому ринку. У 2011 році
Верховна Рада України прийняла зміни до закону "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",
відповідно до якого такі підприємства мають складати
фінансову звітність за міжнародними стандартами:

— публічні акціонерні товариства, банки, страхові
компанії — в 1 січня 2012 року;

— підприємства, які надають фінансові послуги,
окрім страхування та пенсійного забезпечення, — з 1
січня 2013 року;

— кредитні спілки — з 1 січня 2014 року;
— підприємства, які здійснюють допоміжну діяльність

у сферах фінансових послуг і страхування, а також
діяльність з управління активами, — з 1 січня 2014 року.

За національними стандартами фінансової звітності
підприємства складають п'ять форм фінансових звітів
(рис. 1).

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства,
який відображає його активи, зобов'язання і власний ка�
пітал на певну дату [2]. Зміст, форма і порядок розк�
риття статей балансу регулюється Положенням (стан�
дартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".

Звіт про фінансові результати — звіт про доходи,
витрати і фінансові результати діяльності підприємства
[2]. Складання звіту про фінансові результати регу�
люється Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 3 "Звіт про фінансові результати".

Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відобра�
жає надходження і видаток грошових коштів у резуль�
таті діяльності підприємства у звітному періоді [2].
Мета, порядок складання і розкриття статей даного
звіту регулюється Положенням (стандартом) бухгал�
терського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів".

Звіт про власний капітал — звіт, який відображає
зміни у складі власного капіталу підприємства протя�
гом звітного періоду [2]. Складання даного звіту регу�
люється Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 5 "Звіт про власний капітал".

Примітки до фінансових звітів — сукупність показ�
ників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрун�
тованість статей фінансових звітів, а також інформація,
розкриття якої передбачено відповідними положення�
ми (стандартами) [2]. Порядок розкриття інформації у
примітках до фінансових звітів регулюється Положен�
ням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлен�
ня помилок і зміни у фінансових звітах".

Основними відмінностями між складанням звітності
за національними і міжнародними стандартами є [4]:

— обрахування певних статей звітів: визнання до�
даткових активів і зобов'язань; невизнання певних ак�
тивів і зобов'язань, які враховувались за національни�
ми стандартами; перекласифікація деяких статей;

— зміна складу фінансової звітності (рис. 2);
— звітна дата (дата для фінансової звітності за

міжнародними стандартами перестає бути фіксованою);
— грошовий вимірник (нова звітність може склада�

тись як в грошовій одиниці України, так і в будь�якій
іншій валюті);
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Рис. 1. Форми фінансової звітності
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— подання додаткової інформації (підприєм�
ства мають подавати фінансовий огляд: пояснен�
ня основних характеристики фінансових резуль�
татів та фінансового стану підприємства, ситуації
невизначеності.

Передбачається, що застосування міжнарод�
них стандартів забезпечить підвищення інвестиц�
ійної привабливості національної економіки, сти�
мулювання надходження іноземних інвестицій,
посилить захист прав власності та інтересів акці�
онерів, інвесторів і кредиторів.

Проте перехід лише частини українських
підприємств на міжнародні стандарти складання
звітності не враховує таку характеристику
звітності, як порівнянність.

Міжнародна практика розробила значну
кількість методів аналізу фінансової звітності, які
дозволяють проводити аналіз показників
звітності. Основними базовими системами аналі�
зу звітності є такі [6, с. 38]:

1) читання звітності — вивчення показників
фінансових звітів для визначення майнового ста�
ну підприємства, інвестицій, джерел фінансуван�
ня власного капіталу;

2) горизонтальний аналіз — визначення абсолютних
і відносних змін величин показників фінансової звітності
підприємства;

3) вертикальний аналіз — визначення питомої ваги
окремих статей у загальному підсумку балансу;

4) трендовий аналіз — порівняння кожної позиції
звітності з рядом попередніх періодів та визначення тен�
денції динаміки показників;

5) розрахунок фінансових коефіцієнтів — вивчення
рівня і динаміки відносних показників фінансового ста�
ну, які розраховуються як відношення величин показ�
ників звітності, порівнюючи їх з базовими даними;

6) порівняльний аналіз — аналіз зведених показ�
ників звітності за окремими показниками підприємства
та його філій; міжгосподарський аналіз показників
фірми порівняно з показниками конкурентів;

7. Факторний аналіз — виявлення причин зміни
фінансових показників, визначення впливу факторів на
зміну показника, який аналізують.

У фінансовому аналізі використовують моделі, які
дають змогу виявити структуру основних та опосеред�
кованих фінансових показників та взаємозв'язків між
ними. [9, с. 78] (рис. 3).

Виділяють формалізовані і неформалізовані мето�
ди фінансового аналізу (табл. 1). Неформалізовані бу�
дуються на логічних аналітичних процедурах, їх вважа�
ють суб'єктивними, через вагоме значення у їх викори�
станні досвіду, інтуїції, рівня підготовки аналітика. Фор�
малізовані методи аналізу передба�
чають визначення аналітичних за�
лежностей [10, с. 86].

Дані методи використовують у
комплексі. Вибір набору методів
здійснення аналізу залежить від ме�
ти його проведення.

На основі здійснених нами дослі�
джень аналізу літератури, найефек�
тивнішим для здійснення оцінки
діяльності підприємства, на нашу дум�
ку, є експрес�аналіз. Його метою є
наочна, проста за виконанням оцінка
фінансового добробуту і динаміки
розвитку підприємства, яка займає
короткий проміжок часу [8, с. 65].

Методика експрес�аналізу звіт�
ності передбачає аналіз ресурсів і їх
структури, результатів господарю�
вання, ефективного використання
власних і залучених коштів. Такий
аналіз полягає у визначенні невели�

кої кількості істотних, але не важких в обчисленні по�
казників і дослідження їх динаміки.

Аналіз проводиться в три етапи: підготовчий; попе�
редній огляд звітності; аналіз звітності. Інформаційною
базою для аналізу в основному виступають дані балан�
су підприємства [5, с. 89].

Перший етап полягає в перевірці готовності до чи�
тання балансу. Для цього проводиться арифметична пе�
ревірка за формальними ознаками і по суті. На даному
етапі перевіряють правильність заповнення граф, на�
явність всіх необхідних реквізитів, підписи відповідаль�
них осіб, наявність всіх необхідних форм і додатків, пе�
ревірка підсумків балансу і всіх проміжних підсумків.

На другому етапі ознайомлюються з поясненням до
балансу, оцінюють тенденції основних показників діяль�
ності, зміни майнового і фінансового стану підприємства.

Третій етап є основним в проведенні експрес�аналі�
зу. Це безпосередній аналіз балансу і інших форм
звітності. На цьому етапі здійснюється розрахунок ко�
ефіцієнтів, які характеризують фінансовий стан
підприємства.

Усі показники, які характеризують фінансово�гос�
подарську діяльність поділяють на дві групи [7, c. 55]:

1) показники оцінки стану і динаміки економічного
потенціалу підприємства;

2) показники оцінки результативності фінансового�
господарської діяльності підприємства.

Для кожної групи розраховують певні коефіцієнти
(табл. 2).

    
  

    
  

     

 

    

    

    
 

   

     
 

      
 

     
   

     
  

Рис. 2. Склад фінансової звітності за національними і
міжнародними стандартами

Рис. 3. Характеристика основних моделей фінансового аналізу
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Таблиця 1. Характеристика неформалізованих і формалізованих методів аналізу
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Експрес�аналіз показників здійснюється в динаміці,
розраховуються і визначаються темпи зміни всіх показ�
ників. Дані значення аналізуються також і при прове�
денні більш змістовного аналізу фінансового стану .

 При аналізі зазвичай використовують послідовність
взаємопов'язаних і не складних, по структурі та
кількості показників, таблиць (табл. 3).

Результати проведеного аналізу оформляють по�
різному: у формі послідовності показників, текстового
звіту або системи таблиць.

Бюджетні установи і організації при аналізі фінан�
сово�господарської діяльності використовують наказ

   ,    
1. 
  

  
   

 

   

  
  

  
   

2.    
   

 

   
    

  
  

3.     
  

      
    

     
   

4.   -
 

 
 

 
 

   
 

  
5.   

 
  

    
   

   
   
   

Таблиця 3. Система таблиць, які містять інформацію
про підприємство

Таблиця 2. Показники фінансово>господарської діяльності підприємства
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Міністерства Фінансів України "Про
затвердження методики аналізу фінан�
сово�господарської діяльності підпри�
ємств державного сектора економіки"
від 14.02.2006 року №170. Цей наказ
визначає основні складові фінансового
аналізу діяльності підприємства:

— горизонтальний фінансовий
аналіз;

— вертикальний фінансовий аналіз;
— порівняльний фінансовий аналіз;
— аналіз фінансових коефіцієнтів

(платоспроможності, оцінки оборот�
ності активів, фінансової стабільності
підприємства тощо).

Усі інші підприємства, установи і
організації при аналізі діяльності можуть
використовувати ті методи, які вони вва�
жають доцільними в своїй галузі.

ВИСНОВКИ
Вибір певного методу проведення

аналізу діяльності підприємства зале�
жить від мети його проведення. У ре�
зультаті проведення дослідження зап�
ропоновано найбільш ефективну, на
думку дослідників, методику проведен�
ня аналізу діяльності підприємства —
експрес�аналіз. Переваги методу: дає
комплексну оцінку результатів діяль�
ності; займає короткий проміжок часу;
не обтяжений розрахунками; дає мож�
ливість розрахувати прогнозні показни�

ки. Підходить торговельним підприємствам різних
форм власності. Адаптований для проведення як на
підприємствах, що складають звітність за національ�
ними, так і міжнародними стандартами.

Перспективи подальшого дослідження з проблеми:
Процес стандартизації фінансової звітності і Україна.
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