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ймовірності, оскільки кожне прийняте рішення несе в собі певну 
ступінь ризику. 
Бухгалтерський облік розглядає ресурси, різноманітні за своїм 

складом і призначенням, власні джерела, взаємовідносини 
господарського механізму з іншими суб’єктами господарювання, 
факти господарської діяльності, які зокрема і в комплексі мають 
вплив на ефективність діяльності, на отримання прибутку. Всі 
складові становлять предмет бухгалтерського обліку. При їх 
вивченні використовуються ті методологічні засоби, які 
відображають інтереси найбільш впливових груп потенційних 
учасників господарських процесів. 
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Анотація. В статті  розглянуто методичні аспекти аналізу фінансової звітності 
підприємств в сучасних умовах. А також які існують складності при аналізі. 
 
Annotanson. The article is devoted to the methodological aspects of analysis of enterprises 
financial accounts in modern circumstances. The difficulties of analysis are also considered.  
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аналіз. 
Вступ. Без системного підходу, без комплексного 

оздоровлення фінансової ситуації, яка має бути узгоджена з 
конкретними особливостями діяльності, конкретними змінами 
процесів у кожній функціональній ланці підприємства, засоби його 
оздоровлення нагадуватимуть лише тимчасову “косметичну” 
операцію. Найважливішу увагу в системі заходів, спрямованих на 
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фінансову стабілізацію в умовах кризової ситуації,  слід приділити 
етапу  відновлення та зміцнення рівня фінансової сталості 
підприємства – запоруки усунення  неплатоспроможності й 
фундаментальної основи фінансової стратегії на прискорення 
економічного зростання. 

Постановка завдання. Заходи що до зміцнення фінансової 
сталості підприємства можуть дати позитивні результати лише за 
умови обов`язкового і суттєвого оздоровлення його фінансів. Як 
доречно зазначив Я. Корнаї :”Половинчастість одного комплексу 
заходів знижує ефективність іншого. Загальна сума десяти різних 
половинчастих результатів дорівнює не сумі п`яти повноцінних 
успіхів, а скоріше п`яти повним поразкам”. 

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної 
діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність 
підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в 
якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та 
його партнерів за фінансовими та іншими відносинами. 

Виклад основного матеріалу. В  сучасних  економічних  
умовах  діяльність  кожного  господарюючого суб’єкта  являється  
предметом  уваги  широкого  кола   учасників   ринкових відносин  
(організацій  і  осіб), які  зацікавленні  в   результатах   його 
функціонування. На основі доступної їм звітно – облікової 
інформації  вказані особи  намагаються  оцінити  фінансове  
положення   підприємства.   Основним інструментом для цього 
слугує економічний  аналіз, за  допомогою  якого  можна 
об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, що  
аналізують: охарактеризувати  його  платоспроможність  
,ефективність   і   прибутковість діяльності, перспективи розвитку, 
а поті по його результатам  прийняти обґрунтовані рішення. 

Економічний аналіз являє собою процес, побудований на  
вивченні  даних про фінансовий стан підприємства і результатах 
його діяльності в минулому  з метою оцінки майбутніх умов і 
результатів діяльності. Таким чином, головною метою 
економічного аналізу є зниження  неминучої  невідомості,  
пов’язаної  з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на 
майбутнє. Економічний аналіз дає можливість оцінити: 

- майновий стан підприємства; 
- степінь підприємницького ризику, наприклад, можливість 

погашення  зобов’язань перед третіми особами; 
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- достатність капіталу для поточної діяльності і 
довгострокових інвестицій;  

- потребу в додаткових джерелах фінансування; 
- здатність до нарощування капіталу; 
- раціональність залучення займаних коштів; 
- обґрунтованість політики розподілу і використання прибутку 
- обґрунтованість вибору інвестицій та ін. 
Сучасний економічний аналіз має  певні  відмінності  від  

традиційного аналізу  фінансово – господарської  діяльності.  
Насамперед  це  пов’язана  із зростаючим  впливом   зовнішнього   
середовища   на   роботу   підприємства. Посилилась  залежність  
фінансового   стану   господарського   об’єкту   від зовнішніх 
економічних процесів, надійності  контрагентів  (постачальників  і 
покупців), ускладнення  організаційно – правових   форм   
функціонування. В результаті інструментарій сучасного  
економічного  аналізу  розширюється  за рахунок нових прийомів і 
засобів, які дозволяють враховувати ці явища. 

Не дивлячись на значну невизначеність в роботі підприємств, 
в  останній час посилюється роль прогнозного аналізу,  який  
дозволяє  складати  бізнес -плани. 

Намагаючись  вирішити  конкретні  питання  і  отримати  
кваліфіковану оцінку фінансового положення, керівники 
підприємств все  частіше  прибігають до допомоги економічного 
аналізу. При цьому, як   правило, вже не задовольняються   
констатуванням   величини   показників   звітності, а розраховують 
отримати конкретне заключення про достатність   платіжних 
засобів, нормальних співвідношень власного і залученого капіталу, 
швидкості обігу капіталу і причинах її зміни, типах фінансування 
тих  чи  інших  видів діяльності. 

В цих умовах змінюється роль бухгалтерії, в чиї  функції  все  
частіше входить не  лише  ведення  поточного  обліку  і  складання  
звітності, а і економічний аналіз виключно в цілях управління  
підприємством.  Задовольнити нові  вимоги  адміністрації  може  
лише  бухгалтер – аналітик,  який   здатний розібратися в економіці 
підприємства, виявити всі її хворі місця  на  основі фінансово – 
облікових   даних, зрозуміло і чітко   встановити міри 
впорядковуючого характеру. 

Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом 
економічного аналізу. 
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На сучасному етапі аналіз фінансового стану  підприємства  
знаходиться в  поступовому розвитку  і  вдосконаленню,  але  аналіз  
фінансового  стану сучасний ще не  відповідає  повністю  новим  
вимогам  проведення  фінансової роботи підприємства. 

В ринкових умовах слово діяльність підприємства набуває 
нових  форм  і направлень. Внаслідок цього і фінансовий  стан  
підприємства  аналізується з вимогами цих змін. 

Існують  складності  проведення   аналізу   фінансового   стану   
,що 

обумовлено: 
- нестабільністю економіки; 
- кризовим станом; 
 В  умовах  постійної  зміни  інформації  багато  фінансово – 

економічних показників  розрахованих  на  певний  час, можуть  
надалі  загубити  свою цінність для аналізу у зв’язку  з  
нестабільністю  національної  валюти,  по якій розраховувався цей 
показник. 

 Повну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства 
дають : 

- різні форми власності, наприклад, чимало показників, що 
характеризують фінансовий стан  акціонерних  підприємств  не  
можуть  бути  розраховані  по причині відсутності або слабкого 
розвитку у державі ринку цінних паперів,  де б оберталися акції цих 
підприємств  і  по  яким  можна  б  було  судити  про положення 
емітентів; 

- нестабільність законодавчої бази (фінансового і податкового 
права), це також ускладнює проведення аналізу фінансового стану 
підприємства. 

У  вітчизняній  економічній  науці   недостатньо   приділялось   
уваги проведенню аналізу фінансового стану, так як наукова  праця  
в  цій  області губить свою актуальність ще до видання. 

Висновки. Основним  завданням   проведення   економічного   
аналізу   є   оцінка результатів  господарської  діяльності  за  
попередній  та   поточні   роки, виявлення  факторів  ,  які  
позитивно  чи  негативно  вплинули  на  кінцеві показник  роботи  
підприємства,  прийняти  рішення  про  визнання  структури 
балансу  задовільною (незадовільною), а підприємство   
платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозицій 
Кабінету  Міністрів  України  щодо доцільності  внесення  цього  
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підприємства  до   Реєстру   неплатоспроможних підприємств та 
організацій. 
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Анотація: розглянуто методичні підходи до оцінки фінансових результатів і їх вплив на 
ефективність діяльність підприємства. 
 
Annotation: methodical approaches to estimation of financial results and their influence on 
efficiency are considered activity of enterprise. 

 
Вступ. Розвиток ринкових відносин в економіці України 

потребує нових підходів до управління формуванням і розподілом 
прибутку. Тому й саме визначення прибутку зазнає певних змін. 
Визначення  фінансового результату  полягає  у  визначенні чистого 
прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в 
бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення 
доходів та витрат. 
Актуальність. Про актуальність тематики свідчить рівень її 

розгляду у зарубіжній теорії і практиці.  
На особливу увагу заслуговує праця І.А. Бланка «Управління 

прибутком» з точки зору теоретичного дослідження прибутку як 


