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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вступ. Об’єктивні умови жорсткої конкуренції, що пов’язані з активним 

використанням ринкових механізмів в управління підприємницькою 

діяльністю суб’єктів господарювання, вимагають, перш за все, підтримання 

високої власної конкурентної позиції. За цих обставин значно зростає попит 

на фінансову інформацію. Саме виняткова роль інформаційного 

забезпечення в процесах управління спричинює підвищену увагу до 

бухгалтерської фінансової звітності як основного джерела інформації про 

майновий та фінансовий стан підприємства, а також результати його 

виробничо-господарської діяльності за звітний період. 

Постановка проблеми. У сфері фінансового менеджменту результати 

фінансового аналізу суб’єктів господарювання виступають інформаційною 

базою для розробки, прийняття та реалізації управлінський рішень. Тому 

одним з найважливіших інструментів фінансової діяльності підприємств є 

саме фінансовий аналіз. В цій статті ми формулюємо ефективність 

застосування аналізу фінансової звітності в сучасних умовах 

господарювання українських підприємств. 

Метою тез є дослідження та аналіз існуючих прийомів і методів, які 

використовуються у фінансовому аналізі діяльності суб’єктів 

господарювання та ефективності застосування їх в процесах господарювання 

підприємства. 

Основна частина. Для аналізу фінансової звітності аналітики 

використовують інструменти та методи аналізу даних фінансових 

документів з метою встановлення зв’язків між показниками, потрібними для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Враховуючи практику 

фінансового аналізу, виділяють шість основних прийомів аналізу фінансової 

звітності [4]: горизонтальний, або часовий аналіз (ґрунтується на порівняні 

кожної позиції звітності з попереднім періодом); вертикальний, або 

структурний аналіз (визначення структури фінансових показників); 

трендовий аналіз (порівняння кожної позиції звітності із попередніми 

періодами і визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки зміни 

показників); аналіз відносних показників (розрахунок числових відношень 

різних форм звітності, визначення взаємозв’язків між показниками);  

порівняльний аналіз (порівняння показників підприємства із показниками 

його дочірніх підприємств і підрозділів, а також конкурентів); факторний 

аналіз (аналіз впливу окремих факторів на результативний показник). 
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Горизонтальний аналіз ґрунтується на розрахунках абсолютної зміни 

досліджуваного показника, оцінці темпу росту та приросту цього показника. 

Вертикальний аналіз дозволяє проглянути співвідношення між власним і 

залученим капіталом, а також структуру його елементів, оборотними і 

необоротними активами. За допомогою цього методу аналізу можна оцінити 

питому вагу кожного елемента структури. Високий рівень інфляції обмежує 

можливості проведення горизонтального та вертикального аналізу. Через те, 

що різні групи активів по-різному відчувають вплив інфляції, 

спотворюються результати порівняння даних статей балансу при 

горизонтальному аналізі. 

Трендовий аналіз є базою для прогнозного аналізу, за його допомогою 

розраховують можливі значення досліджуваних показників у 

короткостроковому чи довгостроковому майбутньому періоді.  

Різні автори спираються на використання різного набору показників у 

коефіцієнтному методі. До недоліків методу відносних показників слід 

віднести: відсутність нормативних значень деяких коефіцієнтів, важкість 

коректної оцінки зміни фінансових коефіцієнтів у динаміці, оскільки 

значення чисельника та знаменника із використаних формул змінюється під 

впливом часових факторів. Порівняльний аналіз використовується при 

співставленні як показників по структурних підрозділах всередині 

підприємства, так і з показниками аналогічних підприємств-конкурентів. 

Факторний аналіз використовує детерміновані чи стохастичні прийоми 

досліджень і може бути прямим і зворотнім. При прямому факторному 

аналізі результативний показник розкладається на окремі елементи 

(фактори), а при зворотному – окремі фактори об’єднуються між собою в 

один загальний результативний показник.  

Дослідження методики аналізу бухгалтерської фінансової звітності 

дозволяє стверджувати про значну кількість її напрямків при вивченні 

господарських процесів. 

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, 

щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, 

могли отримати інформацію про те, наскільки надійне підприємство як 

фінансовий партнер, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність 

встановлення відносин з підприємством. У акціонерів, банків, податкових 

адміністрацій можуть бути свої критерій економічної доцільності на власний 

вибір, виходячи з своїх інтересів.  

Після аналізу фінансових звітів, слід зробити комплексну оцінку 

фінансового стану підприємства. Для комплексного аналізу фінансового 

стану підприємства необхідно оцінити тенденції найбільш загальних 

показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан 

підприємства. 

         Висновки. Нами було визначено основні напрямки удосконалення 

методики аналізу бухгалтерської фінансової звітності, зокрема: 

‒подальша розробка теоретичних основ методики; 
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‒підвищення ефективності використання даних аналізу через приведення їх 

до співставності; 

‒правильна побудова форм бухгалтерської фінансової звітності таким 

чином, щоб максимально полегшити дослідження відображених в них 

господарських взаємозв’язків. 

Ефективність проведення аналізу залежить від застосування різних 

типів моделей, що дозволяють структурувати та ідентифікувати 

взаємозв’язок між показниками. 

При використанні різних прийомів фінансового аналізу фінансової звітності 

варто враховувати не лише переваги, а й недоліки цих прийомів та 

використовувати існуючі методи для усунення таких недоліків. 

Найбільш ефективним методом аналізу фінансового стану, який варто 

застосовувати не зважаючи на форму організації підприємства суб’єкта 

господарювання, ми вважаємо аналіз відносних показників. Тому що, цей 

метод розраховані фінансові коефіцієнти дають змогу розробити 

обґрунтовані висновки щодо фінансового стану підприємства та 

ефективності його фінансово-господарської діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ  ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Заробітна плата відіграє важливе місце в житті кожної людини: для 

працюючих вона є винагородою за свою працю та інструментом для 

повсякденного життя, для роботодавця – одним із способів стимулювання  та 

зацікавлення підлеглих у підвищенні результатів своїх трудів, їх 

продуктивності та результативності.  

Питання щодо розрахунків з оплати праці є актуальними у будь-який 

економічний період країни, оскільки заробітна плата є однією з 

найважливіших ланок соціально - трудових відносин, а в період, коли 

Україна наполегливо намагається інтегруватись у світовий європейський 

простір, проблем та нових запитань в аудиті  розрахунків з працівниками 

уникнути неможливо, що і викликає інтерес науковців, як для 

теоретичного,так і для практичного вивчення. 

Вищезазначена тема розглядалась  у роботах багатьох вітчизняних 

науковців, серед яких:  Секіріна Н.В., Білуха М.Т., Гапоненко Н.Л., 

Зубілевич С.Я., Ткаченко Н.М., Мельник Т.Г., Голов С.Ф., Безверхий К.В., 

Новіков І.Т.,  Огійчук М.Ф., І. І. Рагуліна І. І. та інші. Проте, через 

нестабільність та постійні економічні зміни у нашій країні, існує потреба у 

подальшому вивченні проблем  аудиту розрахунків із працівниками та 

пошуку шляхів їх вирішення. 

На сьогоднішній день в аудиті з розрахунків оплати праці існує чимало 

проблем та питань, які потребують подальшого вирішення, серед яких 

можна виділити наступні: 

Загроза незалежного та об’єктивного висновку аудитора через вплив 

змін законодавства, необ’єктивність аудитора та неправильні або неточні 

дані, що подаються управлінським персоналом; реформування нарахування 

заробітної плати за новою спрощеною системою, яка гальмує процес 

аудиторської перевірки, бо таке спрощення не розповсюджується на аудит 

праці та її оплати; проблеми якісного виконання аудиту розрахунків з оплати 

праці [ 1]. 

Напрямками вирішення вищезазначених проблем можуть стати 

наступні заходи:  

Відбір прийнятих контрольних, оцінюючних та аналітичних процедур, 

детальне описання порядку їх проведення, стандартизації робочих 

документів аудитора [2], що дасть змогу удосконалити організаційно-

методичні аспекти аудиту.  Розроблення нових облікових методів в аудиті, 


