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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования по-
нятия «финансовая отчетность как источника финансовой информа-
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АНОТАЦІЯ. У статті подано результати дослідження поняття «фінан-
сова звітність» як джерела фінансової інформації, показано зв’язок між
інформацією та фінансовою звітністю на основі аналізу їх властивос-
тей.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інформація, економічна інформація, система управлін-
ня, фінансова інформація, фінансова звітність.

Багаторічна історія досліджень з проблем формування звітно-
сті, аналізу і контролю її показників свідчить, що єдиного підхо-
ду до визначення категорії «звітність» не існує. Крім трактування
звітності, як елементу методу бухгалтерського обліку та способу
підсумкового узагальнення облікової інформації науковці (ра-
дянські — Макаров В. Г., Бикова А. Л., Німчинов П. П., українсь-
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кі — Бутинець Ф. Ф., Верига Ю. А., Пантелєєв В. П., Пушкар М. С.
та ін.) переважно розглядають звітність як систему показників
(узагальнюючих, взаємопов’язаних, економічних), інші (Лиши-
ленко О. В., Ткаченко Н. М., Чебанова Н. В., Василенко Ю. А.) —
як сукупність чи систему звітних форм. Всі визначення неодно-
разово були доведені, на нашу думку, є беззаперечними, однак в
епоху постіндустріальної економіки більшу увагу варто сконцен-
трувати на тлумаченні звітності, у першу чергу, як інформаційно-
го ресурсу (джерела інформації) системи управління.

Дослідження, проведені представниками Житомирської бух-
галтерської наукової школи Іваненко В. О. та Семчук І. В. [1, 2],
показали, що впродовж 1991—2009 років проблемам організації
та методики формування, аналізу та контролю показників бухга-
лтерської (фінансової) звітності підприємства присвячено в
Україні 28 дисертацій (з них 3 докторські), в Росії — 183 (з них
16 докторських). Також дослідники відзначили, що «досить часто
науковці у своїх дисертаціях наводять пропозиції щодо удоско-
налення порядку відображення окремих об’єктів у звітності (зок-
рема внутрішній), хоч вона і не є предметом їх дослідження» [1].
Отже, із розвитком ринкових відносин, виникненням нових
об’єктів обліку, реформуванням вітчизняної системи обліку, збі-
льшенням кола користувачів фінансової інформації інтерес до
звітності підприємства постійно зростає.

Метою статті є визначення статусу фінансової інформації в
управлінні суб’єктом господарювання та дослідження взаємо-
зв’язку між інформацією і фінансовою звітністю на основі аналі-
зу їх властивостей.

В умовах динамічності сучасного економічного середовища,
прискорення процесів глобалізації та інтеграції, розвитку міжнаро-
дного фондового ринку, посилення конкуренції та підвищення пуб-
лічності бізнесу, а також на тлі фінансово-економічної кризи та гуч-
них банкрутств великих компаній (наприклад, американських
Enron, WorldCom та ін.) особливу актуальність набуло підвищення
якості управління крупного бізнесу та захисту інтересів інвесторів.

Управління як цілеспрямований процес, націлений на дося-
гнення мети, нерозривно пов’язаний з певною інформацією,
що відображає внутрішнє і зовнішнє середовища функціону-
вання підприємства. Фактори і результати діяльності підпри-
ємства являють собою певним чином перероблену і зафіксова-
ну інформацію.
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Усвідомлення ролі інформації в управлінській діяльності не-
віддільне від ролі інформації в розвитку економічних процесів і
суспільства в цілому. В найбільш загальному та вживаному ро-
зумінні інформацію (від лат. «informatio» — формування як ви-
явлення своєї сутності) розглядають як роз’яснення, пояснення,
повідомлення про будь-які факти, явища, події, що відбуваються
у зовнішньому до даної системи середовищі та у самій системі.
Існує чимало різноманітних концепцій інформації, зокрема, виді-
ляють філософський, технологічний, кібернетичний, економіч-
ний, лінгвістичний підходи [3]. З точки зору кібернетики інфор-
мація завжди усуває якусь невизначеність і, як правило,
пов’язана з новими, раніше невідомими явищами і фактами. У
цьому ж сенсі зазвичай розглядається й економічна інформація,
на базі якої ґрунтується управління на окремих рівнях економіки.

Управління економічним об’єктом завжди пов’язано з пере-
творенням економічної інформації. В будь-якому процесі управ-
ління завжди відбувається взаємодія двох систем — керуючої та
керованої. Очевидно, що керований вплив (прямий зв’язок) і по-
точний стан керованого об’єкта (зворотній зв’язок) є нічим ін-
шим, як інформацією (рис. 1).

Керуючий орган Керований об’єкт

Керований вплив
(канал прямого зв’язку)

Стан керованого суб’єкта
(канал зворотного зв’язку)

Рис. 1. Створення інформації в процесі управлінні

Для прийняття обґрунтованих рішень, тобто здійснення керова-
ного впливу керуючий орган (система управління) у переважній бі-
льшості випадків використовує інформацію, сформовану в системі
бухгалтерського обліку і представлену у вигляді звітності.

За ознакою функцій управління облікову інформацію розгля-
дають як різновид економічної інформації. Дослідження [4] до-
водить, що облікова інформація займає найбільшу питому вагу в
структурі економічної інформації, охоплюючи в диверсифікова-
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них корпораціях і товариствах близько 80—85 % усієї докумен-
тації та близько 83—90 % кількості показників.

Фінансову звітність найчастіше ототожнюють з обліковою ін-
формацією або розглядають як її продукт. Ми підтримуємо точку
зору проф. Хомина П. Я., який зазначає, що «звітність є само-
стійною системою подання даних, необхідних для інформаційно-
го забезпечення менеджменту» [5].

Досліджуючи сутність фінансової звітності, деякі автори на-
зивають її елементом, компонентом інформаційного забезпечен-
ня управління, інформаційним ресурсом і основним первинним
носієм важливої облікової інформації [6], інформаційною модел-
лю [7]. Вважаємо, фінансову звітність у цьому аспекті слід роз-
глядати як джерело фінансової інформації або безпосередньо ін-
формацією.

Існує думка, що поняття «джерело інформації» не слід отото-
жнювати з поняттям «інформація», оскільки будь-яке джерело
інформації — це особливим чином структурована інформація.
Іншими словами джерело інформації — це система, компоненти
якої забезпечують розміщення, доступність та цілісність інфор-
мації у відповідності до її призначення. Фінансову звітність мож-
на вважати системою, оскільки вона має ознаки, властиві системі:
наявність зв’язків (в тому числі зворотних), поділ на частини, на-
явність структури (упорядкованих елементів), цілеспрямованість,
збереження певної стійкості в заданих межах під впливом зовніш-
ніх факторів [8].

Разом з тим, як і будь-яка інформація, фінансова звітність
має, по-перше, чітко визначені об’єкт, суб’єкт і сформульова-
ні завдання, які суб’єкт ставить відносно даного об’єкта
(рис. 2).

Суб’єкт

Укладачі
та користувачі
фінансової
звітності

Об’єкт

Суб’єкт
господарювання
(підприємство)

Завдання

Забезпечення
інформаційних

потреб
користувачів

Рис. 2. Суб’єкт, об’єкт та завдання фінансової звітності
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По-друге, фінансова звітність має свої джерела та одержувачів
(адресатів), що притаманно інформації в цілому. При цьому оде-
ржувачами фінансової звітності є її суб’єкти (зовнішні та внутрі-
шні користувачі), а щодо джерел формування фінансової звітнос-
ті існують окремі неясності.

Фінансову звітність здебільшого в науковій літературі услід за
Законом «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»
розглядають як вид бухгалтерської звітності, а проф. Ф. Бутинець
стверджує, що термін «бухгалтерська звітність» означає лише те,
що ця звітність підготовлена у системі бухгалтерського обліку» [9].
Автор даної статті у публікації [10] доводить, що, навпаки, поняття і
зміст фінансової звітності є ширшим. Для досягнення своєї мети і
виконання завдань вона відображає узагальнені показники бухгал-
терського обліку та включає відомості про галузь, види діяльності,
опис концептуальних засад і принципів облікової політики суб’єкта
господарювання, а також судження керівництва про фактичні і по-
тенційні події та їх наслідки.

По-третє, можливість використання інформації для ефектив-
ного управління зумовлена низкою її властивостей, які в значній
мірі співпадають з якісними характеристиками фінансової інфо-
рмації, наведеними в Концептуальній основі подання фінансової
звітності (далі — Концептуальна основа) [11] (рис. 3).
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Рис. 3. Взаємозв’язок між властивостями інформації
та якісними характеристиками фінансової інформації
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Необхідно зауважити, що Концептуальна основа використовує
термін «фінансова інформація», яка наводиться у фінансових звітах,
а також може бути надана в інший спосіб. На відміну від П(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [12], яке визначає якісні
характеристики фінансової звітності, Концептуальна основа наво-
дить якісні характеристики корисної фінансової інформації. Таке
трактування вітчизняними розробниками практично ставить знак
рівняння між фінансовою звітністю та фінансовою інформацією.

Наукова література з бухгалтерського обліку [3] та менеджме-
нту [13] серед видів економічної інформації не виділяють фінан-
сову інформацію. В той же час автори навчального посібника з
фінансового менеджменту [14] зазначають, що все розмаїття від-
носин, в яке підприємство вступає з суб’єктами зовнішнього се-
редовища, базується на фінансовій інформації про це підприємс-
тво, яка являє собою набір даних (у систематизованій певним
чином формі) про стан:

— господарських ресурсів, зобов’язань і фінансових джерел
суб’єкта господарювання;

— рівня прибутку і витрат, що дозволяють судити про очіку-
вані доходи і пов’язані з ними ризики;

— оборотів суб’єкта господарювання та якості його активів;
— обсягу і якості потоків грошових коштів.
Фінансова інформація, продовжують автори, є продуктом

праці вищого менеджменту кожного підприємства.
Вважаємо, що фінансова інформація є окремим видом еконо-

мічної інформації, поряд з плановою, обліковою, звітною, статис-
тичною, довідковою та нормативною, при класифікації останньої
за ознакою призначення (функціями).

Отже, в сучасному суспільстві інформація є найважливішим
стратегічним ресурсом системи управління. Забезпечуючи кому-
нікаційний зв’язок між керуючим органом і керованим об’єктом
на підприємстві, фінансова звітність є джерелом фінансової ін-
формації, яка має свій, суб’єкт, об’єкт і завдання та якій прита-
манні всі основні властивості інформації в цілому.
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