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Нині, будь-який господарюючий суб’єкт, котрий здійснює 

господарську діяльність, ставить за мету ефективне господарювання, 

тому підприємець обов’язково повинен вдало використовувати дані 

фінансової звітності з метою ефективного управління господарською 

діяльністю підприємства та надання як внутрішнім так і зовнішнім 

користувачам інформації, щодо основних показників діяльності 

підприємства. Саме на основі фінансової звітності можна детально 

розглянути та оцінити фінансовий стан підприємства, й відповідно до 

цього прийняти виважені управлінські рішення чим і визначається 

актуальність теми дослідження. 

Слід зазначити, також й те, за результатами аналізу фінансової 

звітності, користувачі отримують відомості про фінансово-майновий 

стан й результати минулих господарських операцій підприємства, та 

які можливі перспективи продовження діяльності підприємства у 

майбутньому. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV, фінансова 

звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період.  

Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої 



та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності 

та рух грошових коштів підприємства [1-6].  

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів 

щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в 

капіталі підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності 

підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; забезпеченості 

зобов'язань підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають 

розподілу; регулювання діяльності підприємства та інших рішень.  

Дослідивши різні підходи науковців до визначення терміну 

«фінансова звітність», можна встановити, що враховуючи особливості 

різноманітних господарських суб’єктів, як юридичних так фізичних осіб, 

звітність є безумовно основним джерелом інформації, проте, її цінність 

для кожного користувача набуває  з точки зору управління певною 

ситуацією, що вимагає надання достовірної, своєчасної і актуальної 

інформації відповідним користувачам у певні терміни, заздалегідь 

визначені та підпорядковані регламентам.  

Джерелом інформації про одержаний прибуток як результат 

діяльності підприємства, визначає вчений, є перша частина («Фінансові 

результати») форми №2 фінансової звітності підприємства «Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за окремий звітний 

період Отже, склад та структура звітності розробляється в залежності від 

потреб підприємства і суспільства.  

Користувачі фінансової звітності (юридичні та фізичні особи) 

поділяються на зовнішніх і внутрішніх.  

Внутрішні користувачі – це, насамперед, управлінський персонал, 

якому потрібно приймати обґрунтовані рішення щодо оперативного 

регулювання господарської діяльності підприємства та визначення 

стратегії розвитку компанії. Керівники підприємства та інший 

управлінський персонал потребують інформації, щоб визначитися зі 

стратегією і тактикою бізнесу, головними напрямами розвитку 

підприємства, нівелюванням слабких та посиленням сильніших сторін в 

його діяльності та здійсненням ефективного контролю. Працівники 

бухгалтерії, фінансисти, економісти використовують дані фінансової 

звітності за попередній період для заповнення окремих показників 

звітності за звітний період, а також здійснюють аналіз показників 

звітності для підготовки Приміток до звітності та її оприлюднення.  

Зовнішні користувачі – це ті підприємства чи фізичні особи, які 

мають певні фінансові інтереси й зацікавлені в інформації про 

підприємство. Засновники, учасники (інвестори) – це особи, які внесли 

свій капітал при створені підприємства, вони стурбовані ризиком, 

притаманним інвестиціям і доходом від цих інвестицій; акціонери 



зацікавлені в інформації, що дозволяє їм оцінити спроможність 

підприємства сплачувати дивіденди. 

Фінансова звітність є узагальненою і універсальною, так як всі 

підприємства повинні організовувати облік і складати та надавати до 

державних органів фінансову звітність підприємства, а також звітність 

буде мати індивідуальний характер, як до потреб конкретних 

користувачів  на  конкретному підприємстві, так і для зовнішніх 

користувачів [1-6].  

Результати дослідження дали змогу узагальнити результати 

дослідження і здійснити класифікацію основних користувачі фінансової 

звітності з урахуванням  їх інформаційних потреб. 

У цьому зв'язку необхідно окреслити коло користувачів фінансової 

звітності, рішення яких будуть впливати на підприємство й інформаційні 

потреби яких спричиняються застосування при аналізі тих або інших 

прийомів і показників. 

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, 

які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних 

інформаційних потреб. 
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