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Питання формування, методики складання та аналізу фінансової звітності, 

зокрема балансу, досліджуються у працях вітчизняних науковців і фахівців у 

галузі обліку і економічного аналізу, зокрема Ф.Ф. Бутинця, А.М. 

Герасимовича, В.М. Жука, В.П. Завгороднього, Г.Г. Кірейцева, М.В. 

Кужельного, Г.Я. Козака, А.М. Кузьминського, Г.М. Мельничука, Є.В. Мниха, 

В.М. Пархоменко, В.К. Савчука, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, А.Д. Шеремета та 

інших. Водночас ще не вирішені в достатній мірі питання методології та 

практичного застосування П(с)БО, а також потребує удосконалення й існуюча 



система аналізу фінансового стану підприємств для забезпечення користувачів 

достовірною інформацією щодо оцінки якості управління. 

Методика аналізу фінансового стану підприємства на підставі аналізу 

балансу різноманітна в залежності від суб’єктів аналізу та їх мети. Основною 

метою внутрішнього аналізу фінансового стану підприємства є своєчасність 

виявлення і ліквідація недоліків у фінансово-господарській діяльності 

підприємства та визначення резервів покращення його фінансового стану. Мета 

зовнішнього аналізу фінансового стану підприємства – розрахувати можливості 

корисно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку. 

У більшості літературних джерел, методичних рекомендаціях традиційно 

окремо аналізуються актив і пасив балансу та практично відсутні методики  

комплексної оцінки змін майна та джерел його утворення.   

Зазвичай  в  економічній  літературі  структура і джерела  утворення  майна 

підприємства досліджуються за допомогою порівняльного  аналітичного  

балансу,  методику  складання  якого запропонував у 20-ті роки минулого 

століття один з фундаторів балансознавства М. Блатов.  

Щоб  отримати  порівняльний  аналітичний баланс, традиційно вихідний 

баланс доповнюють показниками структури, абсолютної та структурної 

динаміки вкладень і джерел коштів підприємства за звітний період, 

використовуючи при цьому прийоми горизонтального та вертикального  

аналізу,  які взаємодоповнюють  один  одного.  Така  процедура є трудомісткою 

і вимагає реальних звітних даних, які надходять не завжди своєчасно та 

втрачають аналітичну цінність для прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

Як відомо, горизонтальний аналіз полягає  в побудові однієї або декількох 

аналітичних таблиць, у яких  абсолютні  показники  доповнюються відносними 

темпами зростання (спаду). Мета горизонтального аналізу  полягає в тому, щоб 

виявити абсолютні та відносні зміни різноманітних статей  балансу  за  

визначений  період,  дати  оцінку цим змінам. Для аналізу беруть базисні темпи 

росту за  декілька  періодів.  Найчастіше  розбивка  на періоди відбувається що 



квартально. Тому цінність результатів горизонтального  аналізу  суттєво 

знижується  в  умовах  інфляції,  коливань  цін  на ресурси  та  частих  

нововведень  у  податковому законодавстві.   

Для  більшості  підприємств, зокрема  для  суб’єктів  господарювання  з  

високими темпами  оборотності  оборотних  коштів доцільним  було  б  

здійснення горизонтального  аналізу  з  врахуванням  не щоквартальних,  а  

щомісячних  і  щодекадних  змін показників у статтях балансу.  

Метою  вертикального  аналізу,  як  відомо,  є розрахунок питомої ваги 

окремих статей у підсумку балансу  й  оцінці його  змін.  Важливо зазначити,  

що за допомогою вертикального аналізу можна здійснювати міжгосподарські  

порівняння аналітичних балансів, коли відносні показники 

характеризуватимуть реальний  фінансовий  стан підприємства. Враховуючи, 

що суттєве значення для оцінки  фінансового  стану  має  удосконалений 

вертикальний (структурний) аналіз активу та пасиву  балансу,  доцільне 

впровадження в практику вітчизняних підприємств складання фінансової 

звітності  у вигляді відносних показників. 

За умов комп’ютеризації показники порівняльного балансу можна  

розраховувати  за кожним  аспектом  аналітичного  дослідження, на кожну 

конкретну дату, а також об'єднувати у групи: структури балансу, динаміки  

балансу,  структурної динаміки балансу тощо.  

Таким  чином,  узагальнення  результатів горизонтального та  

вертикального аналізу балансу з одержанням  значної  кількості  аналітичних 

показників  дозволяє  всебічно  характеризувати майновий  стан  підприємства.   

Для аналізу складу та джерел формування майна підприємства,  може  

набути широкого практичного  застосування  матричний баланс.  Можливість  

застосування  матричних методів  оцінки  й  аналізу  фінансових  показників, 

ув’язаних  з  діючою  формою  бухгалтерського балансу  розглядаються  

окремими  економістами, зокрема  М.І. Литвином,  К.В. Ізмайловою, В.В. 

Смачило, Ю.В. Будниковою, В.В. Шкромидою та ін. 
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