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Анотація 
Мета дослідження. Проаналізувати та систематизувати процедури 
комплексного аналізу фінансової звітності, напрями, прийоми організації 
та методики аналізу фінансової звітності підприємств. Дослідити про-
блеми методики та обґрунтувати доцільність формування інформацій-
ного потоку із запровадженням процедури Due Diligence.  
Методологія. У ході дослідження використано загальнонаукові і спеціа-
льні методи дослідження, зокрема, метод аналізу, методи групування і 
порівняння. Використано абстрактно-логічний метод для теоретичних 
узагальнень і формулювання висновків та емпіричні методи досліджень. 
Отримані результати. Обґрунтовано необхідність розвитку мето-
дичних засад комплексного аналізу фінансової і нефінансової інформації 
як інформаційного джерела прийняття економічних рішень та важливої 
умови корпоративного управління. Доведено, що комплексний аналіз 
звітності допомагає аналітикам визначати корпоративні цінності ком-
паній, зміцнити довіру інвесторів, є важливою конкурентною перевагою, 
і відповідно знижує рівень неточності прогнозів. Обґрунтовано важли-
вість застосування процедури «Due Diligence», яка включатиме дета-
льне дослідження діяльності підприємства та широкий спектр питань 
організаційного, юридичного, економічного характеру. 
Цінність дослідження. Due Diligence є важливим напрямком комплекс-
ного аналізу, як системи збалансованого розвитку корпоративної відпо-
відальності щодо очікувань різних груп користувачів та зацікавлених 
сторін. На сучасному етапі реформування фінансової звітності та роз-
витку інтегрованої звітності виникає потреба наукового дослідження і 
удосконалення методики комплексного аналізу, як важливої функції кор-
поративного управління.  
Ключові слова: фінансова звітність, фінансовий стан, методика, 
комплексний аналіз, корпоративне управління, соціально відповідаль-
ний бізнес. 

 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Інтеграція України до Європей-
ського Союзу передбачає виконання ряду завдань щодо розвитку 
корпоративного управління, економічної конкурентоспроможно-
сті, раціональнішого використання природних ресурсів, корпора-
тивної соціальної відповідальності та сталого розвитку суб’єктів 
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підприємницької діяльності. В сучасних умовах розвитку еконо-
міки загальноприйнятим правилом, якого дотримується значна 
кількість великих, середніх і навіть малих компаній є соціально 
відповідальна діяльність бізнесу. Безумовно, розвиток корпора-
тивної соціальної відповідальності та удосконалення корпорати-
вного управління потребує відповідного інформаційного забез-
печення. Одним із важливих чинників розвитку корпоративного 
управління є реформування фінансової звітності відповідно до 
вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, запрова-
дження змін до нормативно-правових актів щодо методики фор-
мування фінансової звітності, яка підпорядковується інформа-
ційним запитам користувачів. З метою формування фінансової 
звітності суб’єктів господарювання України та захисту інтересів 
користувачів здійснюється регулювання фінансової звітності з 
одночасним її удосконаленням та розвитком. Державне регулю-
вання визначає зміст, форму та загальні вимоги до розкриття ін-
формації у кожній із форм фінансової звітності, які повинні за-
безпечувати ділову комунікацію між особами, що формують 
фінансову звітність та особами зацікавленими в результатах її ді-
яльності. В умовах розвитку корпоративної соціальної відповіда-
льності виникає необхідність прозорості розкриття інформації 
про господарську діяльність, що дозволяє приймати інвестиційні 
рішення, які мають економічний, соціальний та екологічний ха-
рактер і дозволяють оцінювати ризики внутрішнього і зовніш-
нього середовища. Результатом розвитку соціально відповідаль-
ного бізнесу та забезпечення зростаючих вимог користувачів і 
покращання прозорості облікової інформації є виникнення інтег-
рованої звітності. Інтегрована звітність дозволяє проаналізувати 
зв’язок між організаційною стратегією, фінансовими результата-
ми і соціальним, екологічним та економічним контекстом діяль-
ності. Водночас, у процесі розвитку інтегрованої звітності питан-
ня удосконалення та уніфікації методики комплексного аналізу 
звітності залишились невирішеними і дискусійними з погляду 
наукового обґрунтування його подальшого розвитку, зокрема, 
щодо формування обліково-аналітичної інформації з врахуван-
ням запитів окремих груп користувачів. Однією з причин необ-
хідності розвитку методики комплексного аналізу корпоративної 
звітності є недостатнє врахування інформаційних потреб та запи-
тів користувачів, та сучасного розвитку корпоративного управлін-
ня. Як правило, користувачі аналізують ефективність розміщення 
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й концентрації економічних ресурсів, оцінюють потенціал зрос-
тання віддачі від їх перебування у господарському обігу, прий-
мають рішення на основі аналітичної інтерпретації і обґрунтова-
них узагальнень. З огляду на вищезазначене, важливо належним 
чином з’ясувати нормативно-правове забезпечення формування 
корпоративної звітності, яка об’єднує фінансову і нефінансову 
інформацію, дослідити засади формування звітних показників і 
на цій основі сформувати уніфіковану методику їх аналітичної 
інтерпретації. Для забезпечення розвитку корпоративного управ-
ління необхідно розвивати методику комплексного аналізу і оці-
нки діяльності суб’єктів господарювання в умовах сталого розви-
тку на підставі корпоративної інтегрованої звітності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні ас-
пекти аналізу фінансової звітності підприємств досліджуються у 
роботах К.В. Ізмайлова [1], В.В. Ковальова [2], Ю.П. Макаренко 
[3], С.Ф. Голова [4]. Дослідженням перспектив розвитку «Due 
Diligence» в Україні займаються І.М. Назаренко [5], та Н.Є. Сі-
лічева [6]. Також дослідженню сутності процедури «Due 
Diligence» присвячено наукові праці зарубіжних науковців, зок-
рема, Ю.М. Гузова [7], Дж. Боуера [8]. Проблемам формування 
інтегрованої звітності, окремим її складовим і показникам прис-
вятили праці такі дослідники, як: І.В. Жиглей [9], Р.О. Костирко 
[10], О.М Баришнікова [11]. В наукових працях розглядалися 
проблемні питання: сутність сталого розвитку; економіко-
екологічний механізм забезпечення сталого розвитку України; 
роль та значення інтегрованої звітності; необхідність запрова-
дження стратегічних імперативів. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Не зменшуючи вагомості науко-
вих напрацювань провідних вчених, зауважимо, що питання мето-
дики комплексного аналізу і оцінки діяльності суб’єктів господа-
рювання на підставі фінансової звітності, зокрема, Due Diligence 
не знайшли достатнього опрацювання в їх дослідженнях. 

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою статті 
є розкриття сутності поняття і змісту комплексного аналізу, зок-
рема «Due Diligence» та необхідність його застосування в корпо-
ративному управлінні, яка обумовлена перш за все тим, що в су-
часних ринкових відносинах підвищуються вимоги інвесторів, 
банківських установ та власників до прозорості інформації про 
об’єкт інвестування, кредитування чи управління, а «Due 
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Diligence», як інструмент дослідження, дозволяє отримати реаль-
ну оцінку бізнесу, визначити фінансове становище та тенденції 
розвитку підприємства, а в результаті отримати інформацію, яка 
якісно вплине на прийняття ефективних управлінських рішень.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів. Інтеграція України 
до Європейського Союзу передбачає виконання ряду завдань щодо 
корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку і 
європейського економічного зростання, суспільної згуртованості, 
економічної конкурентоспроможності та раціональнішого викори-
стання природних ресурсів. Перехід України до сталого економіч-
ного розвитку та інтеграція до європейського і світового співтова-
риства вимагають запровадження сучасної взаємодії держави і 
суб’єктів господарювання та посилення взаємної відповідальності 
для подальшого стабільного розвитку суспільства. Сучасне пози-
ціонування України в міжнародному середовищі доводить, що ко-
рпоративна соціальна відповідальність є суттєвою і невід’ємною 
складовою бізнес-процесу та підтримуваною не лише компаніями 
в різних регіонах планети, а й міжнародними організаціями (Гло-
бальний договір ООН, Міжнародна організація праці, UNICEF, 
UNIDO, Рада Європи, Європейська організація якості, Міжнародна 
організація стандартизації) і урядами різних країн. 

З огляду на надзвичайну суспільну та економічну користь, що 
містить у собі соціальна відповідальність бізнесу, питання її роз-
витку належать до сфери особливої уваги органів державної вла-
ди багатьох країн світу та провідних міжнародних організацій. 
Наявність попиту з боку інвесторів та фінансових інституцій на 
розробку та впровадження організацією, компанією власної полі-
тики соціальної відповідальності стимулює до активнішого впро-
вадження практик соціальної відповідальності бізнесу (СВБ). 
Врахування критеріїв щодо аналізу та оцінки бізнесу інвесторами 
та іншими групами користувачів сприяє поширенню та впрова-
дженню СВБ. 

Основними напрямками розвитку аналізу є створення системи 
збалансованого розвитку корпоративної відповідальності щодо 
очікувань різних груп користувачів та концепція зацікавлених 
сторін, а взаємозалежність суб’єктів господарювання та користу-
вачів фінансової звітності є важливою складовою успішності їх 
діяльності. Відповідно до теорії участі (теорія стейкхолдерів, те-
орія зацікавлених сторін) визначається спектр відповідальності і 
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взаємовідносин підприємства з різними групами зацікавлених 
сторін. Слід зауважити, що концепція «зацікавлених сторін» є 
однією з найважливіших тем, що впливають на розвиток корпо-
ративної відповідальності та зобов’язання бізнесу діяти в інтере-
сах своїх акціонерів з врахуванням очікувань різних груп 
стейкхолдерів. Взаємозалежність суб’єктів господарювання та 
користувачів фінансової звітності є важливою складовою розвит-
ку корпоративної звітності та розкриття нефінансової інформації. 
Зазначимо, що традиційно річна фінансова звітність містить сти-
слу інформацію про екологічні, соціальні аспекти діяльності та 
корпоративне управління (Environmental, social and governance — 
ESG) компаній, зокрема щодо істотних ризиків. Нефінансова зві-
тність надає значно більше інформації про вплив компанії на су-
спільство, економіку та навколишнє середовище, описуючи дія-
льність компанії у відповідному суспільному контексті. 

Ініціативою, спрямованою на сприяння соціальної відповіда-
льності бізнесу та підтримку розв’язання бізнес структурами 
проблем глобалізації та створення більш стабільної і всеохоплю-
ючої економіки є Глобальний договір ООН, який з моменту свого 
заснування у 2000 році, розвинувся у найбільшу ініціативу у сфе-
рі корпоративного громадянства. Глобальний договір, налічуючи 
уже більше 9200 учасників із 166 країн світу, успішно продовжує 
заохочувати компанії та організації у всьому світі підтримувати 
та інтегрувати в дію 10 універсальних принципів у сфері прав 
людини, навколишнього середовища, трудових відносин та про-
тидії корупції. Для інтеграції цінностей Глобального договору у 
національний контекст, ініціатива оперує за допомогою місцевих 
мереж. Мережа Глобального договору України заснована за підт-
римки Представництва ООН в Україні в 2006 році. З того момен-
ту Мережа сприяє реалізації українськими компаніями та іншими 
зацікавленими сторонами принципів Глобального договору, ви-
ступаючи найбільшою платформою розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ) в Україні та підтримує укра-
їнський бізнес в пошуку інноваційних рішень для вирішення 
екологічних та соціальних проблем. 

В Україні, розуміючи актуальність та важливість соціального 
розвитку на рівні усієї держави, у 2013 році при Міністерстві соці-
альної політики України створено Науково-експертну раду з під-
готовки проекту Концепції соціального розвитку на 2013–2023 рр. 
[12]. Згідно із концепцією сталого розвитку зацікавлені особи 
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мають змогу отримувати відомості фінансового і нефінансового 
характеру про результати минулих господарських операцій підп-
риємства, його поточний фінансово-майновий стан й прогнозува-
ти перспективи продовження діяльності у майбутньому. Слід за-
уважити, що важливим чинником розвитку корпоративної 
відповідальності щодо очікувань різних груп користувачів є кон-
цепція зацікавлених сторін, а взаємозалежність суб’єктів госпо-
дарювання та користувачів фінансової звітності є важливою 
складовою успішності їх діяльності. Розкриття інформації в сфері 
сталого розвитку стає важливою конкурентною перевагою, до-
помагає зміцнити довіру інвесторів і підвищити лояльність 
співробітників. При оцінці якості і ефективності управління в 
компаніях аналітики часто враховують розкриття інформації в 
сфері стійкого розвитку. Підготовка звітності допомагає орга-
нізаціям отримати доступ до джерел фінансування та допомагає 
аналітикам визначати корпоративні цінності компаній, і відпо-
відно знижує рівень неточності прогнозів. 

Мета сучасного регулювання фінансової звітності суб’єктів 
господарювання зводиться до усунення відмінностей в способах 
відображення, оцінках, а також методах надання фінансової та 
нефінансової інформації у фінансових звітах та за межами фінан-
сової звітності. Один з напрямків стандартизації пов’язано з про-
позицією інтегрувати в річних звітах фінансову і нефінансову ін-
формацію про результати діяльності компанії. Ряд прихильників 
підготовки звітності у сфері сталого розвитку вважають, що май-
бутнє корпоративної звітності — це інтеграція різних її видів в 
єдиний звіт. У 2010 році з метою сприяння розкриттю інформації 
про сталий розвиток Глобальна ініціатива зі звітності (Global 
Reporting Initiative — GRI) стала співзасновником Міжнародної 
Ради з Інтегрованої Звітності (International Integrated Reporting 
Council — IIRC). У березні 2013 року GRI і IIRC оголосили про 
підписання меморандуму про взаєморозуміння, в якому підкрес-
лено намір організацій продовжити співпрацю щодо розвитку ін-
тегрованих звітів. У таких звітах підприємства не тільки розкри-
вають економічні результати своєї діяльності, а й діляться з 
користувачами інформацією щодо системи корпоративного уп-
равління, вирішення соціальних проблем, принципів взаємовід-
носин з постачальниками та споживачами, антикорупційних 
принципів, а також впливу виробничої діяльності на навколишнє 
середовище та використання природних ресурсів. 
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Одним із напрямків реформування і розвитку фінансової звіт-
ності є створення умов для поглиблення аналітичності облікової 
інформації та забезпечення доступності (публічності) звітності 
[13]. Водночас законодавче регулювання аналізу фінансової звіт-
ності здійснюється на рівні методичних рекомендацій, розробле-
них і затверджених наказами міністерств, відомств, які мають 
здебільшого тематичний і рекомендаційний характер. Як прави-
ло, аналіз фінансової звітності звужується до аналізу фінансового 
стану за методичними рекомендаціями [14–16]. Методичні реко-
мендації розроблено з метою визначення однозначних підходів 
під час аналізу фінансово-господарського стану підприємств на 
предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та 
дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи до-
ведення до банкрутства; своєчасного виявлення формування не-
задовільної структури балансу для вжиття заходів щодо запобі-
гання банкрутству підприємств, а також виявлення резервів 
підвищення ефективності виробництва та відновлення плато-
спроможності підприємств шляхом їх санації [15]. Ця методика 
передбачає розрахунок аналітичних показників, зокрема коефіці-
єнт покриття, коефіцієнт забезпечення власними коштами, кое-
фіцієнт абсолютної ліквідності відповідно до заданих емпірично 
певних параметрів, структура балансу підприємства визнається 
незадовільною, а підприємство — неплатоспроможним. Зрозумі-
ло, що роль аналізу і його функції в цьому контексті дещо пере-
більшені, не всі вказані завдання можливо виконати на підставі 
аналізу фінансового стану підприємства, адже використовується 
інформація фінансової звітності, яка відображає події минулих 
періодів, а аналіз виконує оціночну, діагностичну, прогностичну 
та контрольну функцію. Втім, малоймовірно, що аналітичні пока-
зники можуть бути підставою для виявлення дій з приховування 
банкрутства чи дій по доведенню до фіктивного банкрутства, 
адже це комплекс інших заходів здійснених можливо на підставі 
обліково-аналітичних показників. В інших методичних рекомен-
даціях [16] аналіз фінансового стану підприємства спрямовується 
на контроль за сплатою податків, очевидно виходячи із прогнос-
тичної та контрольної функції аналізу. Природно, що аналіз ос-
новних показників фінансової звітності розкриває тенденції роз-
витку підприємства, але при цьому необхідно враховувати не 
лише економічну суть господарських операцій, а й правову пози-
цію, економічну обґрунтованість нарахування суми податків, 
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адже податкове законодавство і відповідно алгоритм визначення 
суми оподаткування відрізняються від правил розкриття інфор-
мації у фінансовій звітності.  

Отже, незважаючи на те, що практичне значення аналізу фі-
нансового стану є в певній мірі визначеним, все ж таки у його те-
оретичні засади, зокрема методику, визначення термінів, інтерп-
ретацію окремих показників, вкладається не однаковий зміст. 
При цьому, доречно зауважити, що суттєвим недоліком є відсут-
ність єдиного методологічного підходу і узгодженості методики 
розкриття інформації і аналізу, що є об’єктивною необхідністю в 
сучасних умовах розвитку економічних відносин. Разом з тим, 
проблеми узгодженості реформування бухгалтерського обліку і 
розвитку фінансової звітності та побудови теоретично-
методичної моделі та інструментарію аналізу показників оновле-
ної фінансової звітності, які передбачатимуть шляхи практичного 
застосування обліково-аналітичної інформації майже не дослі-
джено, як вченими, так і практиками. 

Водночас з розвитком фінансової звітності необхідно сформу-
вати комплексну методологію обліку і аналізу, а можливо спіль-
ну парадигму обліково-аналітичних досліджень. Саме тому, не-
обхідно досліджувати методологічно-організаційну базу, як 
єдину узгоджену систему методики розкриття інформації та ана-
лізу фінансової звітності. Врахувавши при цьому, що фінансові 
звіти забезпечують користувачів достатньо уніфікованими і ста-
ндартизованими даними, але вони часто мають потребу одержати 
більш глибоку аналітичну інформацію.  

Як правило в процесі аналізу перевага надається діагностиці 
та оцінці фінансово-економічного стану підприємства, адже за-
безпечення користувачів повною і достовірною аналітичною 
інформацією про фінансовий стан є основою прийняття управ-
лінських рішень. Слід зазначити, що науковці і практики по-
різному трактують поняття фінансового стану. Одні автори вва-
жають що це показник його фінансової конкурентоспроможності 
[17, c. 318], інші як сукупність параметрів, які виражають наяв-
ність, розміщення та використання фінансових ресурсів [18]. При 
цьому, основним об’єктом аналітичного дослідження є фінансова 
звітність, зокрема, баланс підприємства, а дієвим інструментарі-
єм — система аналітичних показників, які використовуються для 
фінансового планування, прогнозування і контролю та забезпе-
чення стабільного фінансового стану. Зрозуміло, що стабільність 



ISSN: 2310-9734    Finance, accounting and audit.2018. Issue2 (32) 

316 

фінансового стану досягається за рахунок ритмічної і ефективної 
роботи підприємства, на основі вмілого управління необоротним 
і оборотними активами та джерелами їх формування, тобто уп-
равлінням активами і пасивами підприємства. Аналіз фінансово-
го стану підприємства здійснюється поетапно із застосуванням 
відповідних методів і інструментів аналізу з врахуванням суті і 
змісту показників оновленого балансу ( табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні етапи та індикатори оцінки фінансового стану  

підприємства на підставі балансу 

Основні етапи аналізу Економічна суть показника Основні показники оцінки 
фінансового стану 

1. Аналіз стану  
підприємства, галузі, 
макросередовища 

Характеристика спрямова-
ності фінансово-
господарської діяльності 
підприємства 

Статистичні показники 
щодо оцінки галузі 

2. Загальний аналіз 
динаміки активів і 
пасивів балансу 

Аналіз зміни абсолютних 
показників балансу і оцінка 
тенденцій. 

Ряди динаміки показників 
балансу за 2–3 роки 

3. Загальний аналіз 
структури активів і 
пасивів балансу 

Аналіз змін відносних  
показників і структури  
балансу 

Графічний аналіз зміни 
структури балансу 

4. Аналіз та оцінка 
ліквідності 

Оцінка здатності підприєм-
ства розрахуватися наявни-
ми оборотними активами за 
зобов’язаннями 

Коефіцієнт загальної лік-
відності. Коефіцієнт по-
точної ліквідності. 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності. 
Коефіцієнт ліквідності 
при мобілізації засобів. 
Коефіцієнт власної плато-
спроможності 

5. Аналіз та оцінка 
фінансової стійкості  

Характеристика стабільності 
фінансового стану підпри-
ємства, яка забезпечується 
високою часткою власного 
капіталу в загальній сумі 
джерел фінансування 

Коефіцієнт фінансової 
незалежності. 
Коефіцієнт фінансової за-
лежності. 
Коефіцієнт фінансування 

 
Слід зазначити, що економічна література, чинні положення 

та нормативно-правові акти не розкривають методику аналізу 
реформованої та оновленої фінансової звітності. У економічних 
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джерелах зазначено, що інформація відображена у фінансовій 
звітності допомагає оцінити минулі, теперішні і майбутні події, а 
тому важливо враховувати оновлені показники звітності та розк-
риття не фінансової інформації, які потребують зміни методики 
та парадигми аналізу. Важливою складовою відповідальності 
компанії є своєчасне інформування зацікавлених сторін щодо су-
спільно-значимих аспектів діяльності. Саме тому компанія розк-
риває фінансову та нефінансову інформацію, формує якісну, ак-
туальну та достовірну фінансову звітність та консолідовану 
фінансову звітність відповідно до МСФЗ; інформує та надає сво-
їм акціонерам та іншим зацікавленим сторонам достовірну пере-
вірену інформацію, що відповідає дійсності, у доступний спосіб, 
що забезпечує їм вільний та необтяжливий доступ до такої інфо-
рмації. Розкриття інформації в сфері сталого розвитку стає важ-
ливою конкурентною перевагою, допомагає зміцнити довіру ін-
весторів і підвищити лояльність співробітників. Показники 
фінансової звітності це кількісні показники, які узагальнені вар-
тісними показниками і відображенням важливих факторів успіху 
(critical success factors) підприємства. Опис та нефінансові показ-
ники — це індикатори ефективності управління, які розкривають 
інформацію про вплив компанії на суспільство, економіку та на-
вколишнє середовище у відповідному суспільному контексті. 

Значний досвід отримання та аналізу даних екологічного та 
соціального характеру (в ході EHS аудитів — Environmental, 
Health & Safety Audit та Due Diligence) в різних галузях, забезпе-
чує належну якість оцінки відповідності критеріям перевірки, ре-
зультатом чого є інструмент комунікації із зацікавленими сторо-
нами та, що не менш важливо — впевненість у якості розкритої 
інформації та в її прийнятності для прийняття рішень. 

Due Diligence (в перекладі з англійської — забезпечення на-
лежної сумлінності) трактується як процедура формування оці-
ночних суджень про об’єкт інвестування та системної оцінки ін-
вестиційних ризиків. В першу чергу процедура і методика 
комплексного аналізу (Due Diligence) спрямовуються на оцінку 
законності і комерційної привабливості запланованих угод чи ін-
вестиційного проекту. Процедура комплексного аналізу (Due 
Diligence) дозволяє інвесторам або діловим партнерам більш гли-
боко оцінити всі переваги і недоліки співпраці. 

Як правило, комплексний аналіз (Due Diligence) здійснюється 
інвесторами для оцінки об’єкта інвестування. Зазначимо, що 
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здебільшого ця процедура передує купівлі бізнесу, злиттю, під-
писанню контракту чи співробітництва та включає оцінку інвес-
тиційних ризиків, незалежну оцінку об’єкта інвестування, ком-
плексне дослідження діяльності компанії і фінансового стану. 
Загалом — це система заходів щодо законності і комерційної 
привабливості інвестиційного проекту.  

Таким чином, комплексний аналіз діяльності суб’єкта підпри-
ємницької діяльності (General Due Diligence) — це оцінка всіх 
аспектів діяльності компанії, зокрема, юридичних питань, фінан-
сового стану, оподаткування, якості менеджменту, комерційної 
діяльності, місця компанії на ринку.  

Важливо виокремити фінансовий Due Diligence (Financial Due 
Diligence) з метою оцінки фінансового стану компанії і активів, 
зобов’язань щодо їх оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих 
зобов’язань або завищена вартість активів може суттєво погір-
шити фінансовий стан у майбутньому). Комплексний аналіз (Due 
Diligence) класифікується за методичними прийомами оцінки ді-
яльності суб’єкта господарювання, що розкрито у таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Класифікація методичних прийомів комплексного аналізу  
(Due Diligence) та оцінки діяльності суб’єкта господарювання 

Методичні 
прийоми Коротка характеристика Об’єкти аналізу 

Юридичний 
Due Diligence 

(Legal Due 
Diligence) 

Аналіз юридичних аспектів 
діяльності компанії, таких як:
- законність приватизації; 
- питання реєстрації ліцензій, 
контрактів; 
- дотримання трудового зако-
нодавства тощо 

Аналіз законності господарсь-
ких операцій, правильність 
договорів 

Операційний 
(організаційно-
управлінський) 
Due Diligence 
(Operational 

Due Diligence) 

Оцінка якості управління, ри-
зики ведення бізнесу, ефек-
тивність роботи і потенціал 
розвитку. Оцінка виробничої 
діяльності компанії, зокрема, 
наявність можливості для 
збільшення випуску продук-
ції, врахування місткості ри-
нку, оцінка якості продукції, 
огляд нових розробок. 

При проведенні процедури 
операційного due diligence дос-
ліджуються всі значущі аспек-
ти минулого, сьогодення і про-
гнозованого майбутнього для 
конкретного об’єкта інвесту-
вання. 
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Методичні 
прийоми Коротка характеристика Об’єкти аналізу 

Податковий 
Due Diligence 

(Tax Due 
Diligence) 

Аналіз всіх податкових аспе-
ктів бізнесу, що включає в 
себе оцінку поточного подат-
кового навантаження, основ-
них податкових нарахувань за 
рахунками та взаємовідносини 
з податковими органами 

Детальний аналіз податкових 
ризиків, як предмет окремої 
перевірки 

Фінансовий 
Due Diligence 
(Financial Due 

Diligence) 

Детальний фінансовий аналіз, 
який надає висновок щодо 
поточного фінансового стану 
підприємства, та його здатно-
сті генерувати прибуток у 
найближчому майбутньому 

Аналіз структури активів та па-
сивів підприємства, його дохо-
дів та витрат, дебіторської та 
кредиторської заборгованості, 
банківський кредитів, системи 
фінансового контролю та пла-
нування та якості звітності 

 
Як правило, Due Diligence також виявляє незвичайні та невла-

стиві бізнесу операції, аналізує внутрішньогрупові обороти та їх 
вплив на фінансові результати діяльності компанії. Особлива 
увага при проведенні Due Diligence приділяється аналізу грошо-
вих потоків та ліквідності поточних операцій, а також факторам, 
які здатні їх посилити або послабити в найближчій перспективі. 
Як правило, роботи Due Diligence охоплюють історичний період 
до 3-х останніх звітних років; обрій прогнозу охоплює період до 
2-х років. Плани менеджменту відносно загальних перспектив бі-
знесу, обсягів продажу та прибутковості також аналізуються в 
контексті існуючих (поточних) показників. 

У комерційній практиці, зокрема компанії Baker Tilly, розріз-
няють три види фінансового Due Diligence. Перший, і найбільш 
розповсюджений — це «buy side due diligence», або аналіз бізнесу 
покупцем у цілях можливого придбання. Головна увага, під час 
аналізу, приділяється наявності реальних активів, стійкості рин-
кової позиції, поточної ліквідності, якості продукту та обґрунто-
ваності операційних прогнозів менеджменту. Для інвесторів Due 
Diligence часто означає вивчення річних звітів і будь-якої іншої 
відповідної інформації про компанії та її цінні папери. Мета по-
лягає в тому, щоб перевірити істотні факти, пов’язані з купівлею 
інвестицій, а також зрозуміти, чи відповідають інвестиції вимо-
гам, що пред’являються, вимогам до ризику, потребам в доходах 
і цілям розподілу активів. Другим видом Due Diligence є «vendor 
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due diligence» або аналіз, який ініційований власником бізнесу як 
потенційним продавцем. В даному випадку, об’єкт аналізу зали-
шається тим самим, однак метою є продаж бізнесу, а не його 
придбання. Різновидом є підготовка до первинного публічного 
розміщення акцій (Initial Public Offering-IPO) та супутнє прове-
дення міжнародного аудиту. Третій вид — M&A Due Diligence 
(аналіз бізнесу при злиттях та поглинаннях), в доповненні до 
вже зазначених вище загальних рис, володіє певною специфі-
кою. Наприклад, проводиться аналіз операційної та стратегічної 
сумісності компаній, що об’єднуються; підтвердження синергії 
від злиття/поглинання по клієнтській базі, витратам і асорти-
менту продукції (послуг), що випускається; визначається опти-
мальна структура та система керування бізнесом. Як показує 
практика, участь незалежного експерта під час проведення 
будь-якого з трьох видів Due Diligence є важливою та в значній 
мірі неминучою, зважаючи на необхідність забезпечення бала-
нсу інтересів сторін та зміцнення довіри для успішної реалізації 
угоди [19]. 

Due diligence позичальників це аналіз фінансової звітності, по-
точного фінансового стану та платоспроможності підприємства 
на замовлення банку, що кредитує. Без сумніву, ніщо не в змозі 
замінити кредитний аналіз позичальника, який проводиться са-
мими банками — і такий аналіз, як правило, проводиться доволі 
якісно на стадії надання кредиту і наступного моніторингу займу. 
В доповнення до такого аналізу, процедура Due Diligence, що 
проводиться незалежною аудиторською компанією, надає банку 
можливість краще оцінити ризики кредитування, підвищує 
об’єктивність аналізу та зменшує конфліктність ситуацій. Особ-
ливістю Due Diligence позичальників є необхідність забезпечити 
професійну впевненість у прийнятті рішень Кредитними Коміте-
тами та Правліннями банків — адже саме така впевненість, зреш-
тою, забезпечує формування та обслуговування якісного кредит-
ного портфелю. Краще розуміння ризиків практично завжди їх 
знижує — тому участь незалежного кваліфікованого аудитора в 
процесі аналізу та моніторингу позичальників є дієвим механіз-
мом управління ризиками в банківському секторі. 

Метою проведення фінансового Due Diligence є підтвер-
дження факту, що рішення інвестора є економічно обґрунтова-
ним. Варто зазначити, що загальними завданнями фінансового 
Due Diligence є: ідентифікація потенційних ризиків для покупця 
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при прийнятті інвестиційного рішення; оцінка суми прибутків/ 
збитків і ідентифікація критичних умов угоди; оцінка фінансо-
вого стану об’єкта; ідентифікація подій, які можуть вплинути 
на договір купівлі-продажу; оцінка сильних і слабких сторін 
системи обліку; оптимізація структури угоди. Водночас, пред-
метом Due Diligence є фінансова звітність, бізнес-ризики, влас-
тиві підприємству та прогнози генерування грошових потоків в 
майбутньому.  

Фінансовий Due Diligence передбачає крім дослідження істо-
ричного розвитку компанії, розрахунок прогнозних показників 
фінансового розвитку корпорації в майбутньому з урахуванням 
зростання зовнішніх і внутрішніх ризиків. В ході процедури Due 
Diligence проводиться фінансовий аналіз, основне завдання якого 
оцінка ефективності господарської діяльності підприємства, що 
купується а також загального достовірного опису умов і оцінки її 
інвестиційної привабливість в умовах можливої зміни фінансо-
вих ризиків.  

На думку І.В. Стяжкіної, фінансовий аналіз при проведенні 
процедури Due Diligence повинен, складатися з наступних етапів: 
1) детальний аналіз фінансових і операційних показників; 2) іден-
тифікація справжніх і прогнозування майбутніх проблем компа-
нії; 3) поглиблений аналіз корпоративної культури; 4) аналіз рин-
ку; 5) незалежна оцінка керуючої функції компанії по всіх її 
складових; 6) об’єктивна оцінка можливості додаткового залу-
чення клієнтів і споживачів продукції; 7) оцінка оплати персона-
лу [20, c. 148]. 

Стрімке зростання популярності нефінансової звітності приз-
вело до виникнення потреби у спільній «системі координат» 
оприлюднення інформації. На сьогодні, найбільш авторитетною 
системою є принципи Глобальної ініціативи зі звітності (Global 
Reporting Initiative — GRI). Відповідність принципам GRI вказує 
на спрямованість компанії до сталої економіки та дає зацікавле-
ним сторонам повніше уявлення щодо реальної цінності бізнесу, 
що публікує свій нефінансовий звіт.  

З урахуванням наявної практики, проведення процедури Due 
Diligence має включати в себе наступне: установку мети; визна-
чення термінів проведення процедури; збір та аналіз даних або 
джерел інформації, необхідних для проведення процедури; дета-
льний аналіз первинних документів, перш за все фінансової або 
управлінської звітності; поглиблений аналіз і дослідження зовні-
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шніх джерел інформації про компанію; розробку детального пла-
ну проведення фінансового Due Diligence з урахуванням постав-
лених цілей і обмежень у часі; аналіз стану використання інфор-
маційних технологій, проведення документообігу всередині 
компанії і зберігання внутрішніх документів; направлення запиту 
на адресу компанії, що перевіряється з проханням надати досто-
вірну інформацію; виїзд на об’єкт з метою його огляду; вивчення 
порядку ведення звітності; аналіз схеми фінансових потоків ком-
панії та ідентифікацію її основних контрагентів; проведення ана-
лізу невідповідностей між управлінською та бухгалтерською зві-
тністю; проведення поглибленого аналізу і докладне вивчення 
статей бухгалтерської та управлінської звітності. 

Але незалежно від методів, що будуть використовуватися, 
предметом перевірки завжди є визначення та оцінка ризиків уго-
ди, та їх розподіл в належному порядку. Д. В. Кондратенко, В. В. 
Мужилівський визнають основні ризики, на виявлення яких 
спрямована процедура Due Diligence: 

 придбання підприємства (пакета акцій) за завищеною вар-
тістю; 

 невиконання зобов’язань підприємством-боржником; 
 втрати майна, грошей або нематеріальних активів; 
 ініціювання судових позовів і їх несприятливих наслідків;  
 накладення арешту на майно, стягнень на майно та інші за-

безпечувальні заходи; 
 притягнення до різних видів відповідальності за законом; 
 виникнення корпоративних конфліктів (захоплення, погли-

нання, судові тяжби);  
 політичні ризики, втрата адміністративних ресурсів; 
 втрати інтелектуальної власності або відповідних дозволів, 

ліцензій, погоджень;  
 ризик визнання угоди недійсною [21, c. 40]. 
В Україні поняття «Due Diligence» з’явилося порівняно недав-

но, що пояснюється активізацією процесів інвестування, посилен-
ням інтеграції в світовий економічний простір. Необхідність вирі-
шення сучасних проблем розвитку корпоративного управління та 
сталого розвитку обумовлює пошук нових рішень, створює умови 
для формування нових знань і їх обміну. У вітчизняній практиці 
Due Diligence спочатку розглядався як юридична процедура, або 
правовий аудит. Проте сьогодні послуги (процес «Due Diligence») 
класифіковані згідно з ДКПП як 66.19.9 «Послуги допоміжні до 
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фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного 
забезпечення, інші, не віднесені до інших угруповань».  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Обґрунто-
вано, що комплексний аналіз звітності допомагає аналітикам ви-
значати корпоративні цінності компаній, зміцнити довіру інвес-
торів, є важливою конкурентною перевагою, і відповідно знижує 
рівень неточності прогнозів. Саме це сприятиме якісному аналізу 
інформаційної сукупності та надасть можливість порівнювати та 
контролювати показники фінансової звітності користувачами 
інформації. 

«Due Diligence» на сьогодні є досить актуальною процеду-
рою. Необхідність обумовлена перш за все тим, що в сучасних 
ринкових відносинах підвищуються вимоги інвесторів, банків-
ських установ та покупців до прозорості інформації про об’єкт 
інвестування, кредитування чи купівлі. «Due Diligence», як чин-
ник комплексної оцінки діяльності підприємства є важливою 
умовою корпоративного управління, допомагає визначити фі-
нансове становище та тенденції розвитку підприємства, а в ре-
зультаті отримати інформацію, яка якісно вплине на прийняття 
ефективних управлінських рішень. Дослідження методики ком-
плексного аналізу показників екологічного та соціального хара-
ктеру (Due Diligence) в різних аспектах заслуговує підтримки, 
як напрямок наукового дослідження. 
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Comprehensive analysis of financial statements  

(due diligence) as a strategic imperative  
of corporate governance 

 
Abstract 
Research objective. The article aim is to analyze and systematize the 
procedures of financial statements comprehensive analysis, various directions, 
methods of organization and methods of analysis of enterprises` financial 
statements; investigate the problems of the methodology and justify the 
forming of the information flow with the introduction of the Due Diligence 
procedure. 
Methodology. The study uses general scientific and special research 
methods, in particular, the method of analysis, methods of grouping and 
comparison. The abstract-logical method for theoretical generalizations and the 
formulation of conclusions and empirical research methods are used. 
Findings. The article justifies the necessity of development of methodical 
principles for comprehensive analysis of financial and non-financial information 
as an information source for making economic decisions and an important 
condition of corporate governance. It is proved that a comprehensive analysis 
of reporting fosters analysts to determine the corporate values of the company, 
strengthen investor confidence, demonstrates an important competitive 
advantage, and accordingly reduces the level of forecasts inaccuracy. The 
study justifies the importance of using the due diligence procedure, which 
should include a detailed analysis of the company’s activities and a wide range 
of organizational, legal, and economic issues. 
Value added. Due Diligence is an important area of comprehensive analysis 
as a system of balanced development of corporate responsibility regarding the 
expectations of various groups of users and stakeholders. At the present stage, 
the financial statements reforming requires scientific research and 
improvement of complex analysis methodology as an important function of 
corporate governance. 
Key words: financial statements, financial condition, methodology, 
comprehensive analysis, corporate governance, socially responsible business. 

 


