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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДЛЯ АНАЛІЗУ
ТА АУДИТУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах активізації глобалізаційних процесів і виходу
суб’єктів господарювання на міжнародні ринки товарів, послуг і
капіталу зростає значення об’єктивної оцінки їх господарської
діяльності. Основним параметром такої оцінки є розрахунок фі-
нансового результату, на підставі якого визначається конкурен-
тоздатність підприємства на ринку, його інвестиційна привабли-
вість, кредитоспроможність, а також можливості зростання рин-
кової вартості підприємства.

Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка
фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних
форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати
потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фір-
ми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об’єк-
тивного аналізу фінансового стану підприємств [2, с. 76].

Основним джерелом інформації про фактори формування
фінансових результатів є звітність про фінансові результати,
тому не втрачає актуальності питання підтвердження достовір-
ності її показників. Можливість маніпулювання величиною фі-
нансових результатів на основі професійного судження та обра-
ної облікової політики зумовлює необхідність підтвердження
достовірності звітності незалежними особами — суб’єктами ау-
диторської діяльності. Крім того, важливим і відповідальним
завданням, яке стоїть перед суб’єктами аудиторської діяльності
в частині аудиту звітності про фінансові результати, є визна-
чення ефективності здійснення основної та інших видів діяль-
ності підприємства, рівня покриття його витрат, а також пошук
резервів підвищення ефективності господарювання, що може
бути реалізоване шляхом застосування в ході аудиту маржина-
льного аналізу [3, с. 292].

Необхідність розробки питання аудиту звітності про фінансові
результати посилюється в умовах фінансової кризи, оскільки саме
визначення фінансових результатів є зручним інструментом вуалю-
вання реального фінансового стану суб’єктів господарювання.
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Необхідність дослідження наведених питань у контексті роз-
витку аудиторської діяльності в Україні посилюється у зв’язку з
широким застосуванням у сфері бухгалтерського обліку комп’ю-
терних форм ведення обліку, що якісно покращує як організацію,
так і методику аудиту [1, с. 340].

Фінансовий стан підприємства є комплексне поняття і харак-
теризується системою показників, які відображають наявність і
розміщення засобів і предметів праці, реальні та потенційні фі-
нансові можливості. Його визначають на конкретну дату. Фінан-
совий стан підприємства залежить від результатів його виробни-
чої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Таким
чином, слід відзначити, що фінансовий стан підприємства є ре-
зультатом всіх форм його діяльності як суб’єкта господарювання
з одного боку та як результат такої діяльності справляє ключовий
вплив у майбутній зміні проявів діяльності підприємства, що фо-
рмує його подальший поточний стан [4, с. 206].

Стабільний фінансово-господарський стан підприємства за-
лежить як від внутрішніх можливостей ефективно використову-
вати існуючі ресурси, так і від зовнішніх умов (зміна рівня цін,
доступність сировини та матеріалів, зміна ставок відсотків і т.п.).
Тому інформаційну базу аналізу фінансового стану підприємства
повинні складати звітні дані підприємства, економічні параметри
та варіанти, які змінюють зовнішні умови його діяльності, які по-
трібно враховувати при аналітичних оцінках і прийнятті управ-
лінських рішень.

Отже, інформаційне забезпечення відіграє важливу роль у
будь-яких управлінських процесах підприємства. Економічна
ефективність діяльності підприємств ґрунтується на наявності
стратегії фінансової незалежності, формуванні і управлінні фі-
нансовими потоками, максимально повному і ефективному ви-
користанні власного і позикового капіталу і управлінні його
структурою, фінансовому регулюванні зовнішньоекономічної
діяльності. Для проведення фінансового аналізу діяльності під-
приємства є важливим використання всіх наявних джерел на
підприємстві, зокрема даних первинного обліку для перевірки
достовірності сформованої інформації та визначення причин то-
го чи того явища на найвищих рівнях, це дасть змогу приймати
досконаліші рішення для оптимальних результатів. Повне інфо-
рмаційне забезпечення фінансового аналізу це запорука успіш-
ного розвитку підприємства, оскільки тільки повна та достовір-
на інформація може забезпечити безпомилкове прийняття
рішення.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІКУ І АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Облік власного капіталу залежить від організаційно-правової
форми підприємства, вимог чинного законодавства країни щодо
мінімального розміру статутного, резервного капіталу тощо. Ос-
новними законодавчими актами, що регламентують ці положен-
ня, є Закон України «Про господарські товариства», Цивільний і
Господарський кодекси України, якими визначають мінімальні
вимоги щодо формування статутного капіталу, резервного капі-
талу підприємства.

Операції з власним капіталом у різних країнах світу мають
свої особливості, продиктовані низкою факторів: починаючи з іс-
торичного аспекту і закінчуючи домінуючою формою власності
підприємств у певній країні. Система регулювання обліку аудиту
операцій з руху власного капіталу в Україні забезпечується суку-
пністю нормативних актів, що включають закони та підзаконні
акти, які регулюють як організацію та проведення аудиту, так і
порядок відображення руху статутного капіталу в обліку [2].

Аудит у нашій країні пройшов уже певний етап розвитку та по-
требує значною мірою перенесення уваги з питань становлення ау-
диту, до актуальних питань на сьогоднішній день незабезпечення
існуючих засобів регулювання (законодавчих і підзаконних актів,
системи внутрішньої стандартизації) належної якості аудиту. По-




