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АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

 

ПроцесінтегруванняУкраїниусвітовийекономічнийпростірпередбачаєпоступов

узмінуумов, суб’єктівтаоб’єктівгосподарюваннявідповіднодовимог, 

якідиктуєсучаснийсвітовийриноккапіталів, товарівтаінформації.  

Завершальний етап обробки обліково-аналітичної інформації полягає у 

формуванні звітності, яка являє собою систему взаємопов’язаних показників, що 

характеризують умови та результати фінансово-господарської діяльності 

підприємства або його складових елементів (напрямів бізнесу, проектів, 

структурних підрозділів, працівників і т.д.) за певний проміжок часу. Проте 

традиційна фінансова та управлінська звітність не здатна повністю забезпечити 

інформаційні потреби усіх зацікавлених користувачів унаслідок її складності, 

незрозумілості, недоступності тощо. Глобальна фінансова криза 2008 – 2010 рр. 

виявила необхідність нової економічної моделі, яка могла б захистити 

підприємство, інвесторів, співробітників і суспільство від серії наступних все 

більш глибоких криз [1]. Важливим елементом такої моделі являється інтегрована 

звітність, яка буде найбільш зрозумілою для широкої аудиторії, ніж традиційна. 

Інтегрована звітність дасть можливість доступними засобами і способами 

розповісти про діяльність підприємства, його стратегічні плани, вона надасть 

можливість залучати більшу кількість інвесторів та кредиторів, а також створити 

враження прозорості в діяльності та звітності підприємства. 

Основою фінансово-економічного розвитку та стабільності підприємства за 

наявності конкуренції виступає збереження фінансової незалежності, яку 

забезпечує позитивний фінансовий результат діяльності – прибуток. У зв’язку з 

цим актуальним є відбір, теоретичне обґрунтування і практична реалізація 

концепцій, які б сприяли удосконаленню аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємствана основі інтегрованої звітності. 

Здійснення економічного аналізу фінансових результатів діяльності суб’єкта 

господарювання є необхідною умовою для прийняття користувачами 

управлінських рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, 

виявлення та усунення можливих причин збитковості, а також забезпечення 

стабільного фінансового стану підприємства.  

Як зазначає Є.В. Мних, аналіз фінансових результатів здійснюється у двох 

аспектах. У першому аспекті фінансовий результат оцінюють як ступінь 

досягнення кінцевої мети та визначення ефективності виробничо-фінансової 

діяльності. Відповідно в даному випадку пріоритетною є оцінка ступеня 

використання сприятливих можливостей та упущеної вигоди. Другий аспект 

передбачає визначення пріоритетів вкладення капіталу за видами діяльності, за 

масштабами у стратегічному та тактичному вимірах, які дають максимальний 

приріст фінансового результату [2, с. 365]. 



Метою аналізу фінансових результатів діяльності підприємства виступає 

пошук шляхів та кількісна оцінка резервів збільшення прибутку і підвищення 

рентабельності підприємства на основі ефективного управління його доходами і 

витратами. Розкриваючи зазначену мету до основних завдань аналізу фінансових 

результатів слід віднести: вивчення можливостей одержання прибутку відповідно 

до наявного ресурсного потенціалу підприємства і кон’юнктури ринку; аналіз 

процесу формування прибутку і зміни його в динаміці; визначення впливу як 

внутрішніх, так і зовнішніх чинників на обсяг реалізації продукції та збільшення 

суми прибутку від інших видів діяльності; оцінка роботи підприємства із 

використання можливостей нарощування обсягів реалізації продукції, прибутку і 

підвищення рівня рентабельності; виявлення резервів збільшення суми прибутку та 

підвищення рівня доходності бізнесу; розробка заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності системи управління прибутком [3].  

Відповідно, об’єктом аналізу фінансових результатів є безпосередньо 

фінансовий результат діяльності підприємства, тобто прибуток або збиток, а також 

його складові: отримані доходи і понесені витрати в досліджуваному періоді в 

результаті здійснення всіх видів діяльності.  

Отже, інтегрована звітність поки що не здатна повністю замінититрадиційну 

фінансову звітність. Вона тільки починає своє становлення. У всьому світі 

намагаються зробити інтегровану звітність нормою звітності підприємства, що 

дозволить не тільки аналізувати минулі періоди його діяльності, але й 

прогнозувати майбутні. Така можливість сприятиме удосконаленню аналізу 

фінансових результатів діяльності підприємства та відкриє широкі перспективи як 

для керівників підприємств, так і потенційних клієнтів й акціонерів, залучаючи все 

більше прихильників. 

Список використаної літератури: 
1. Домашенко Ю. В. Інтегрована звітність: вдосконалений облік операцій як показник 

ефективності діяльності. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2013. № 1. 

С. 65-72. 

2. Мних Є.В. Гармонізація облікового інформаційного потоку в системі сучасного 

управління / Є.В. Мних // Вісник Економіка Київського національного університету. – 2001. – 

Випуск 51. – С. 17. 

3. Мошенський С.З. Економічний аналіз: [підручник для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів] / С.З. Мошенський, О.В. Олійник / За ред. д.е.н., 

проф., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – 

Житомир: ПП « Рута» , 2007. – 704с. 
 


