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Анотація. Розглянуто підходи щодо класифікації показників, які формуються з внутрішніх джерел інфор-
мації для потреб фінансового менеджменту. Охарактеризовано сутність, склад та призначення форм фінан-
сової звітності. Обґрунтовано необхідність поглиблення використання сучасних методів фінансового мене-
джменту на основі вітчизняної фінансової звітності. Запропоновано взаємозв’язок форм фінансової звітності 
як джерела інформації для вирішення основних завдань фінансового менеджменту.  
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FINANCIAL STATEMENTS AS A BASIS FOR INFORMATION 

PROVISION OF FINANCIAL MANAGEMENT ENTERPRISES 
 

Abstract. The author points out that modern realities require businesses to respond promptly to changes in the 

internal and external environment, and on the other, consistent implementation of the chosen development strategy, 

which is possible only if effective financial management. The realization of all its functions is possible only when using 

a certain system, which includes organizational, information, analytical support, financial planning and forecasting 

and financial control. It is on the basis of objective, reliable, complete information with the use of various methods, 

methods, techniques and means that financial analysis is conducted, which is the basis for making sound management 

decisions. It is established that the basis of financial management information support consists of various data, which 

are formed from external and internal sources of information. Among the latter, financial reporting is the most 

important source of information. The article describes the nature, composition of the financial statements and 

substantiates the importance of each of the forms for making management decisions on the development of financial 

and economic activity of enterprises. It is proved that the system of indicators, which is formed on the basis of the 

financial statements, is applied in the process of development of the financial strategy of the enterprise and the 

formation of financial policy on various aspects of financial and economic activity, taking into account the results of the 

assessment of the financial condition and financial results. The necessity to deepen the use of modern methods of 

financial management on the basis of the national financial statements is substantiated. The author proposes the 

interrelation of financial reporting forms as a source of information for solving the main problems of financial 

management, concerning stabilization of its financial condition as a whole and in the context of its individual elements 

(financial stability, liquidity, profitability and business activity), improvement of the level of financial security, use 

potential opportunities to improve the quality of management of individual objects, types and areas of activity. 
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Постановка проблеми. Сучасні реалії 
вимагають від підприємств з одного боку 
оперативного реагування на зміни внутріш-
нього і зовнішнього середовища, а з іншого 
послідовного виконання обраної стратегії 
розвитку, що можливо лише за умови ефек-
тивного фінансового менеджменту. За ви-
значенням І.О. Бланка фінансовий менедж-
мент – це система принципів і методів розро-
бки і реалізації управлінських рішень, пов'я-
заних з формуванням, розподілом і викорис-
танням фінансових ресурсів підприємства і 
організацією обороту його грошових коштів. 
При цьому як підсистема управління підпри-
ємства він виконує певні функції, а саме 
управління активами, капіталом, інвестиція-
ми, грошовими потоками, фінансовими ри-
зиками, антикризове фінансове управління 
при загрозі банкрутства тощо. Реалізація всіх 
функцій фінансового менеджменту можлива 
лише при використанні певної системи, що 
включає організаційне, інформаційне, аналі-
тичне забезпечення, фінансове планування й 
прогнозування та фінансовий контроль. Саме 
на основі об’єктивної, достовірної, повної ін-
формації з використанням різноманітних ме-
тодів, способів, прийомів і засобів прово-
диться фінансовий аналіз, що є основою при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Важливість фінансової звітності як ін-
формаційного джерела для прийняття управ-
лінських рішень фінансового характеру не-
одноразово доведено у працях багатьох нау-
ковців, зокрема О.Я. Базілінської, І.О. Блан-
ка, К.В. Васьківської, Ю.М. Воробйова, К.В. 
Ізмайлової, В.В. Ковальова, Г.О. Крамарен-
ко, Г. Й. Островської, Г.В. Савицької, Р.С. 
Сайфуліна, О.С. Стоянової, О.М. Терещенко, 
О.Є. Чорної, І.О. Школьник. Однак, слід від-
значити, що враховуючи наявну інформацій-
ну базу, методичний інструментарій фінан-
сового менеджменту не завжди можна вико-
ристати в повному обсязі. Це пов’язано з 
тим, що, по-перше, багато аналітичних спо-
собів і прийомів фінансового менеджменту 
мають західне походження і не пристосовані 
до вітчизняної фінансової звітності, по-

друге, розвиток фінансово-економічної сис-
теми країни не завжди відповідає законам 

ринкової економіки внаслідок впливу ряду 
політичних, економічних, соціальних та ін-
ших факторів, що робить застосування пев-
них методик некоректним.  

Мета роботи. Метою статті є характерис-
тика форм фінансової звітності та визначен-
ня їх ролі в інформаційному забезпеченні 
фінансового менеджменту підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Загалом 
підсистема інформаційного забезпечення фі-
нансового менеджменту через сукупність 
спеціальних заходів і процедур забезпечує 
процес безперервного цільового підбору від-
повідних даних, які необхідні для здійснення 
аналізу, прогнозування, планування, органі-
зації, координації, мотивації і регулювання, 
тобто реалізації основних функцій управлін-
ня фінансово-господарською діяльністю під-
приємства. 

Основу інформаційного забезпечення фі-
нансового менеджменту складають різні да-
ні, які формуються із зовнішніх і внутрішніх 
джерел інформації.  

Слід відзначити, що у літературі деякою 
мірою різняться підходи щодо класифікації 
показників, які формуються з внутрішніх 
джерел інформації для потреб фінансового 
менеджменту. 

За думкою І.О. Бланка система показників 
інформаційного забезпечення управління 
фінансами, що формуються із внутрішніх 
джерел, поділяється на три групи: показники 
фінансової звітності підприємства, показни-
ки управлінського обліку підприємства, но-
рмативно-планові показники, що пов'язані з 
фінансовим розвитком підприємства [2, с. 
31]. 

І.О. Школьник зазначає, що внутрішні 
джерела інформації дозволяють сформувати 
такі групи показників у структурі системи 
показників інформаційного забезпечення фі-
нансового менеджменту:  

 показники, що характеризують фінансо-
вий стан і результати фінансової діяльності 
підприємства;  

 показники, що характеризують фінансо-
ві результати діяльності окремих структур-
них підрозділів;  
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 нормативно-планові показники, які ви-
користовуються для поточного та оператив-
ного планування і контролю під час здійс-
нення фінансової діяльності [15, с. 26].  

Слід відзначити, що перший з наведених 
підходів більшою мірою характеризує саме 
джерела надходження інформації, що буде 
використана для подальшої обробки і прийн-
яття управлінських рішень, тоді як другий -  

аналітичне спрямування отриманих показни-
ків. 

Беззаперечним є той факт, що найважли-
вішим джерелом інформації, який формуєть-
ся безпосередньо на підприємстві є фінансо-
ва звітність. 

Згідно з Законом України «Про бухгал-
терський звітність та фінансову звітність в 
Україні» [11] та НП(С)БО 1 «Загальні вимо-
ги до фінансової звітності» [8] фінансова зві-
тність - бухгалтерська звітність, що містить 
інформацію про фінансовий стан та резуль-
тати діяльності підприємства. Відповідно до 
визначення сформована і мета складання фі-
нансової звітності - надання користувачам 
для прийняття рішень повної, правдивої та 
неупередженої інформації про фінансове 
становище, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства. 

Ст. 14 вищезгаданого закону встановлено, 
що підприємства зобов’язані  подавати фі-
нансову звітність органам, до сфери управ-
ління яких вони належать, трудовим колек-
тивам на їх вимогу, власникам (засновникам) 
відповідно до установчих документів, якщо 
інше не передбачено цим Законом [11]. Ор-
ганам  державної влади та іншим користува-
чам фінансова звітність подається відповідно 
до законодавства. Основним документом, що 
регулює ці аспекти є Порядок подання 
фінансової звітності, затверджений постано-
вою КМУ від 28.02.2000 № 419 [10]. 

Відповідно до Постанови Кабінету Мініс-
трів України від 11 липня 2018 р. № 547 фі-
нансова звітність та консолідована фінансова 
звітність складаються за національними по-
ложеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку або міжнародними стандартами фі-
нансової звітності або національними поло-
женнями (стандартами) бухгалтерського об-
ліку в державному секторі відповідно до за-
конодавства. 

Згідно із НП(С)БО 1 фінансова звітність 
складається з: 

– Балансу (Звіт про фінансовий стан), 
форма № 1; 

– Звіту про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід), форма № 2; 

– Звіту про рух грошових коштів, фор-
ма № 3; 

– Звіту про власний капітал, форма № 4; 
– Приміток до фінансової звітності, фо-

рма № 5 [8]. 

П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегме-
нтами» закріплено форма №6 «Додаток до 
Приміток до річної фінансової звітності «Ін-
формація за сегментами». 

Для мікропідприємств, малих підпри-
ємств, непідприємницьких товаристві пред-
ставництв іноземних суб’єктів господарської 
діяльності, крім тих, що зобов’язані складати 
фінансову звітність за міжнародними стан-
дартами, встановлюється скорочена за пока-
зниками фінансова звітність у складі балансу 
та звіту про фінансові результати, форма і 
порядок складання яких визначаються По-
ложенням (стандартом) бухгалтерського об-
ліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва», затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України від 25 лютого 
2000 року № 39. 

При цьому, Законом «Про бухгалтерський 
звітність та фінансову звітність в Україні» 
подана класифікація підприємств за розмі-
рами, що є основою для визначення складу і 
порядку подання фінансової звітності окре-
мими суб’єктами господарювання. Відміти-
мо, що з трьох виділених критеріїв підпри-
ємству достатньо відповідати двом з них на 
дату складання річної фінансової звітності за 
рік, що передує звітному [11]. 
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Таблиця 1 

Класифікація підприємств  відповідно до Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» 

Категорія підпри-
ємства 

Критерії (на дату складання річної фінансової звітності 
за рік, що передує звітному) 

Балансова вар-
тість активів 

Чистий дохід від 
реалізації проду-
кції (товарів, 
робіт, послуг) 

Середня кіль-
кість працівників 

Мікропідприємства До 350 тис. євро До 700 тис. євро До 10 осіб 

Малі До 4 млн. євро До 8 млн. євро До 50 осіб 

Середні До 20 млн. євро До 40 млн. євро До 250 осіб 

Великі Більше 20 млн. 
євро 

Більше 40 млн. 
євро 

Більше 250 осіб 

 

Відповідно до чинного законодавства під-
приємства (крім бюджетних установ, мікро-
підприємств та малих підприємств) подають 
разом з річною фінансовою звітністю звіт 
про управління. При цьому він не належить 
до складу фінансової звітності. У разі подан-
ня підприємством консолідованої фінансової 
звітності подається консолідований звіт про 
управління.  

Звіт про управління містить достовірну 

фінансову та нефінансову інформацію про 
діяльність підприємства, його стан та перс-
пективи розвитку та розкриває основні ризи-
ки і невизначеності його діяльності. Середні 
підприємства мають право не відображати у 
звіті про управління нефінансову інформа-
цію. 

Для ефективного фінансового менеджме-
нту важливим в розрізі вищезгаданого звіту є 
проведення аналізу діяльності, стану та роз-
витку підприємства, що здійснюється з ура-
хуванням розміру та виду діяльності підпри-
ємства, і включає як основні фінансові, так і 
нефінансові (якщо необхідно) показники ді-
яльності щодо певного виду діяльності, у 
тому числі інформацію екологічного та соці-
ального характеру, з посиланням на відпові-
дні показники річної фінансової звітності та 
пояснення щодо сум за відповідними показ-
никами. 

Згідно з Методичними рекомендаціями зі 
складання звіту про управління, що затвер-
джені наказом Міністерства фінансів Украї-
ни №982 від 07.12.2018 р. з метою система-
тизації та співставності інформації звіт про 
управління рекомендується формувати за 
такими напрямами: організаційна структура 
та опис діяльності підприємства; результати 
діяльності; ліквідність та зобов'язання; еко-
логічні аспекти; соціальні аспекти та кадрова 
політика; ризики; дослідження та інновації; 
фінансові інвестиції; перспективи розвитку; 
корпоративне управління (складають підп-
риємства - емітенти цінних паперів, цінні 
папери яких допущені до торгів на фондових 
біржах або щодо цінних паперів яких здійс-
нено публічну пропозицію). 

Відповідно до п.2 Порядку подання фі-
нансової звітності, що затверджений поста-
новою КМУ від 28.02.2000 № 419 звіт про 
управління слід оприлюднювати в повному 
обсязі разом із річною фінансовою звітністю 
й аудиторським звітом на власній веб-

сторінці або веб-сайті підприємства [10]. 

Розглянемо сутність і призначення основ-
них форм фінансової звітності.  

Баланс - звіт про фінансовий стан підпри-
ємства, який відображає на певну дату його 
активи, зобов’язання і власний капітал. За 
його допомогою проводиться: 
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- оцінка фінансового стану підприємства, 
зокрема майнового стану, фінансової стійко-
сті, ліквідності, прибутковості, ділової акти-
вності; 

-  оцінка рівня кредитоспроможності під-
приємства як позичальника фінансових ре-
сурсів для забезпечення господарської діяль-
ності;  

- оцінка рівня підприємницького ризику 
щодо можливості погашення зобов’язань, 
здатність до нарощування активів, залучення 
інвестицій; 

- оцінка вірогідності банкрутства підпри-
ємства; 

- визначення основних пріоритетів якісно-
го фінансового планування, прогнозування, 
бюджетування; 

- обґрунтування пріоритетних напрямів 
розвитку підприємства за показниками його 
фінансового стану.  

Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, 
фінансові результати та сукупний дохід. Ін-
формація, що знаходиться у цьому звіті ви-
користовується для: 

- аналізу отриманих фінансових ре-
зультатів діяльності підприємства за звітний 
період та встановлення причин змін у порів-
нянні з попереднім; 

- оцінки ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємства в ці-
лому, а також операційної діяльності зокре-
ма;  

-  аналізу структури доходів і витрат; 
- формування політики розподілу і вико-

ристання прибутку для потреб суб’єкта гос-
подарювання;  

- обґрунтування основних напрямів збі-
льшення розміру прибутку підприємства та 
підвищення рівня ефективності його діяль-
ності. 

Звіт про рух грошових коштів - звіт, 
який відображає надходження і вибуття 
грошових коштів протягом звітного періоду 
в результаті операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності.  На його основі про-
водиться: 
- аналіз обсягів надходження і вибуття гро-
шових коштів протягом звітного періоду за 

видами діяльності у порівнянні з попереднім 
періодом; 
- аналіз структури надходження і вибуття 
грошових коштів за видами діяльності; 
- аналіз чистого грошового потоку за видами 
діяльності і в цілому по підприємству;  
- оцінка якості управління грошовими пото-
ками підприємства; 
- аналіз показників ліквідності, якості, доста-
тності та ефективності грошових потоків пі-
дприємства; 
- планування руху грошових коштів від опе-
раційної, інвестиційної та фінансової діяль-
ності підприємства. 

 Звіт про власний капітал - звіт, який ві-
дображає зміни у складі власного капіталу 
підприємства протягом звітного періоду. Йо-
го використання дозволяє провести: 

- аналіз обсягів власного капіталу в ці-
лому по підприємству та за окремими його 
складовими; 

- аналіз змін у структурі власного капі-
талу та факторів, які на це вплинули; 

- аналіз розподілу чистого прибутку пі-
дприємства; 

- планування змін у власному капіталі. 
Примітки до фінансової звітності - су-

купність показників і пояснень, які забезпе-
чують деталізацію і обґрунтованість статей 
фінансової звітності, а також інша інформа-
ція, розкриття якої передбачено відповідни-
ми НП(С)БО або МСФЗ. На базі цієї форми 
можна: 

- оцінити стан основних засобів і нема-
теріальних активів у розрізі їх видів на поча-
ток і кінець звітного року, зміни у складі та 
вартості даних видів необоротних активів; 

- оцінити розмір капітальних і фінансо-
вих інвестицій; 

- проаналізувати інші операційні, фі-
нансові доходи, доходи від участі в капіталі, 
витрати, які обліковуються на рахунках 95 
«Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в 
капіталі», 97 «Інші витрати»;  

- встановити розмір грошових коштів, 
які зберігаються в касі, на поточному та ін-
ших рахунках у банку, грошові кошти в до-
розі та еквіваленти грошових коштів на кі-
нець звітного періоду;  
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- охарактеризувати види створених за-
безпечень на підприємстві за відповідними 
напрямами;  

- провести аналіз вартості запасів (у ро-
зрізі субрахунків і рахунків) на кінець року, 
та суми переоцінки товарно-матеріальних 
цінностей, якщо вона проводилася на підп-
риємстві у відповідному звітному періоді;  

- надати характеристику дебіторській 
заборгованості за суб'єктами, періодами 
утворення та суми списаної заборгованості;  

- отримати інформацію про розміри ви-
явлених у звітному періоді нестач і втрат, 
суми визнаної заборгованості винних осіб та 
суми нестач і втрат;  

- провести аналіз сум нарахованої амо-
ртизації та наведення аналітичних даних по 
використаних амортизаційних відрахуваннях 
на будівництво об'єктів, придбання виготов-
лення основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів та формування основ-
ного стада. 

Існує багато методів обробки аналітичних 
даних, отриманих з фінансової звітності, що 
використовуються у фінансовому менедж-
менті. Одними з найпоширеніших є ті, що 
затверджені  Наказом Міністерства фінансів 
України № 170 від 14.02.2006 р., а саме: 

- горизонтальний фінансовий аналіз, який 
проводиться з метою вивчення динаміки 
окремих фінансових показників, розрахова-
них за даними фінансової звітності за певний 
період часу;  

- вертикальний фінансовий аналіз, який 
базується на порівнянні питомої ваги окре-
мих структурних складових;  

- порівняльний фінансовий аналіз, який 
проводиться для зіставлення планових та фа-
ктичних показників, фактичних і норматив-
них (галузевих, загальних) показників;  

- аналіз фінансових коефіцієнтів, який по-
лягає у зіставленні показників звітності 
та(або) фінансового плану з метою розраху-
нку коефіцієнтів: коефіцієнт платоспромож-
ності (ліквідності), оцінки оборотності акти-
вів, фінансової стабільності підприємства 
тощо;  

- факторний фінансовий аналіз, який про-
водиться для оцінки впливу окремих чинни-

ків на рівень відповідних результативних по-
казників [6].  

Найбільш розповсюдженою з наведених 
видів є аналіз фінансово стану з використан-
ням фінансових коефіцієнтів, оскільки вони 
дають високу точність результату за умови їх 
правильної інтерпретації. 

Відомо понад 200 відносних аналітичних 
показників, які можна розраховувати на ос-
нові фінансової звітності. При виборі показ-
ників, що будуть розраховуватися, фінансо-
вий аналітик повинен керуватися завданнями 
і цілями, які потрібно вирішити за допомо-
гою такої оцінки. 

Саме фінансова звітність є основою про-
ведення оцінки фінансового стану, що пе-
редбачає використання п’яти груп коефіцієн-
тів: майнового стану, фінансової стійкості, 
ліквідності, ділової активності та прибутко-
вості. 

Зазначимо, що фінансові коефіцієнти до-
сить важко інтерпретувати. Тому для одер-
жання висновків про фінансовий стан підп-
риємства необхідно зіставити аналітичні по-
казники із нормативними значеннями чи се-
редніми показниками (по галузі, регіону, 
найкращим підприємствам тощо). Деякі з 
отриманих показників необхідно оцінювати 
в динаміці, а їх розмір характеризувати вра-
ховуючи специфіку діяльності підприємства 
[17, с.177]. 

Система показників, що формується на 
основі фінансової звітності застосовується у 
процесі розробки фінансової стратегії підп-
риємства та формування фінансової політики 
за різними аспектами фінансово-

господарської діяльності з урахуванням ре-
зультатів оцінки фінансового стану і фінан-
сових результатів. При цьому для вирішення 
завдань фінансового менеджменту можна 
запропонувати наступну схему взаємозв’язку 
із інформацією, отриманої за формами фі-
нансової звітності. 
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Рис. 1. Форми фінансової звітності як джерело інформації для вирішення 
основних завдань фінансового менеджменту 
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Висновки. Фінансова звітність забезпечує 
повноту, послідовність, цільову спрямова-
ність інформації, що дозволяє охарактеризу-
вати різні аспекти і результати фінансово-

господарської діяльності підприємства, які 
фактично отримані, виявити зміни, що від-
буваються у динаміці та структурні зрушен-
ня, які спостерігаються на підприємстві та 
встановити потенційні наслідки, що мати-
муть вплив на подальший розвиток підпри-
ємства. Використання інформації, отриманої 
з фінансової звітності та обробленої  за до-
помогою сучасних методів, способів і при-
йомів фінансового менеджменту є основою 

вибору, обґрунтування та реалізації най-
більш ефективних фінансових рішень у про-
цесі управління. Прийняті на її основі рі-
шення повинні врегулювати основні аспекти, 
що стосуються фінансово-господарської дія-
льності підприємства, зокрема стабілізації 
його фінансового стану в цілому та у розрізі 
окремих його елементів (фінансової стійкос-
ті, ліквідності, прибутковості і ділової акти-
вності), підвищення рівня фінансової безпе-
ки, використання потенційних можливостей  
щодо підвищення якості управління окреми-
ми об’єктами, видами та напрямами діяльно-
сті.  
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