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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Суттєве місце у прийнятті управлінських рішень належить 

інформаційним передумовам. Можливості вирішення завдання 

різко зростають коли планові і бухгалтерські дані виявляються 

зіставними, а інформація про об'єкти обліку достатньо аналітична. 

Наприклад, інформація про виробничі витрати чітко відображає їх 

цільове спрямування, планування і облік витрат ведеться за 

центрами їх виникнення і центрами відповідальності [1]. 

Одним з важливих складових ефективності діяльності будь-

якого підприємства незалежно від його форми власності та виду 

діяльності є адекватне, своєчасне, впорядковане інформаційне 

забезпечення.  

В основі обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством знаходиться інформація про внутрішнє і зовнішнє 

середовище підприємства. Її використовують для управлінських 

рішень, оцінки й аналізу економічних явищ та процесів, що 

відбуваються на підприємстві. Управлінські рішення, які 

приймаються на основі обліково-аналітичної інформації, 

забезпечують конкурентоспроможність суб‘єктів господарювання.  

Аналітичне забезпечення управління підприємством є окремою 

системою, заснованою на обліковій інформації, що отримана 

шляхом проведення економічного аналізу даних для визначення 

результатів управління і побудови прогнозних значень 

господарської діяльності. 

Прийняття управлінських рішень ґрунтується на зваженій оцінці 
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та кваліфікованому аналізі показників господарської діяльності 

економічних суб‘єктів, що залежить від якості складання 

фінансової звітності. Фінансова звітність повинна відображати 

достовірну й повну інформацію про процеси та операції, які 

можуть впливати на прийняття управлінських рішень. 

Крім того, завдяки показникам цієї звітності можна дати 

обґрунтовану оцінку минулим, поточним і майбутнім 

господарським подіям. Роль фінансової звітності в процесі 

управління підприємством розглядаються в роботах Ф. Бутинця, А. 

Закутньої, В. Завгороднього, О. Лишиленко, Л. Нападовської та 

інших. 

Фінансова звітність є одним із методів бухгалтерського обліку і 

становить основу інформаційного забезпечення щодо аналізу 

фінансового стану підприємства.  

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» фінансова звітність - звітність, що 

містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності 

підприємства. Користувачі фінансової звітності - фізичні або 

юридичні особи, які потребують інформації про діяльність 

підприємства для прийняття рішень [2]. 

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові 

результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний 

капітал і приміток до звітів. Інформація, відображена у фінансовій 

звітності, повинна бути: достовірною, послідовною, зіставною, 

доречною, своєчасною, повною та об‘єктивною. Фінансова 

звітність забезпечує користувачів актуальними інформаційними 

даними, що дозволяє реалізувати функції управління: планування, 

організацію, мотивацію, регулювання і контроль [3]. 

На підприємствах різних організаційно-правових форм і форм 

власності система бухгалтерського обліку є основною базою 

інформації, на підставі якої приймаються управлінські рішення. 

Обліково-аналітична система, створена на підприємстві, 

повинна задовольняти об‘єктивність відображення процесів 

виробництва, обігу, розподілу та споживання, використання 

природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.  
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Фінансова звітність як важливий елемент системи 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 

ідеально взаємодіє з основними функціями фінансового 

менеджменту, такими як дослідження зовнішнього економічного 

середовища, розробка фінансової стратегії підприємства, аналіз і 

планування фінансової діяльності, прийняття рішень з питань 

оперативної фінансової діяльності, прийняття інвестиційних 

рішень, взаємодія з іншими контрагентами з питань фінансової 

діяльності (державними органами, фінансово-кредитними 

установами, суб‘єктами фінансового ринку, іншими 

підприємствами, фізичними особами) [4]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Аналіз стану та 

перспективи розвитку. Київ. 2007. 221с. 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» №996-XIV (зі змінами та доповненнями), 

редакція від 14.11.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text  

3. Закутняя А. О. Роль фінансової звітності як основного 

джерела інформацйного забезпечення в управлінні підприємством. 

Молодіжний науковий вісник Української академії банківської 

справи НБУ: матеріали  наукових праць студ., магістрантів та 

молодих вчених. Суми: УАБС НБУ. 2013. С. 259-270. 

4. Пліс М. Фінансова звітність у системі інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень. «Природничі та 

гуманітарні науки. актуальні питання»: матеріали наукових праць 

VІІІ Всеукр. студ. наук. – техн. конф. Тернопіль. 2015. С. 90-91 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

